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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 

 ......عشق سقوط......                     

 

 تنهایست داستان

 

  است وحسرت اه

 

 مادریست واضطراب ترس

 میشود ختم سقوط به تقالیش دررأس میگیردو قرار زندگی درپرتگاهی ک

 میکند سنگینی دخترش بردوش تاوانش ک شده پنهان اشتباهی سقوط این درپس

 ......میپردازد هرچندسخت مادرش گناه تاوان رادرپس واوزندگیش

 

 تلخ وکمی عاشقانه،اجتماعی:ژانر

 

 امیدهمراهیتون به                                                       

 گیتارعشق نوازنده تک نام به

http://www.romankade./
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 .....اول پارت

  کردم خاموش میزعسلی روی جاسیگاری انگشتموداخل فیلترسیگارالیی

 پری ،غروب آیه وجورکن وجمع پاشوخودت:دادوگفت تکون ازتاسف سری مهران
 !!!بندازه راه توجنجال ببینت دوباره ندارم میخوادبیاداینجادوست

 حاالکوتاغروب؟؟؟ مهران خیال بی-

 !!بیدارشی هم تاصبح فکرنکنم سهله ک غروب توزدی ک انقدری-

 حالم کمبزاری فقط باشی جونت پری امدن   نمیخوادنگران میرم بابا باشه:وگفتم پوزخندزدم-
 ...میرم میزارم جابیادبعدش

 رفت اتاقش دادوبسمت تکون سری باشه معنی به مهران

 یال کردنش پرکردم،بعدازروشن ی.....ر...ه کشیدموداخلشواز سیگارموبیرون نخ اخرین
 باخیالشد تموم وقتی..شدم ازش عمیق کامهای گرفتن گذاشتمشومشغول رژکشیدم لبهای
 وچشماموبستم دادم تکیه مبل پشتی سرموبه راحت

 پیچید گوشم توی وصداش بست نقش توذهنم مامان تصویرکمرنگ

 (افتاده اتفاقی چه وببینیم گذشته به سربریم باشیدتایه وزندگیشوداشته تااینجاآیه)

 میگی؟؟ قصه برام مامان:من

 ....نبود بودیکی یکی.....چرانمیگم؟؟ عزیزم اره:مامان

 مامان؟؟؟:من

 !!!جانم:میکشیدگفت سرم روی نوازش دست درحالیکه مامان

 باتموم چون بادصحبت به بیشتربگیرمش کردم وسعی گفتنش جانم ازاین شدم لذت غرق
 میشه دوبارش ....ار م خ وبا نداره دوام زیاد مامان مهربونیه میفهمیدم کودکیم دنیای
 ..لولوقصهام همون

 نیست؟؟؟ ویکی هست یکی همیشه چرا:من
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 دیگه وبعضی ادمهابایدباشن بعضی گاهی....قشنگم زمونست رسم:مامان
 نیستن ک اونهایی اززندگی تابگم هستم ک من مثل درست...نبایدباشن

 !!مامان جدیدمیخوام قصه یه:گفتم نشوندم روش ی الغرمامانوگرفتموبوسه دستهای

 هقص یه گلم باشه:گفت دارش بغض فروریختوباصدای مامان ازچشمای قطراشک اولین
 ...کن گوش خوب میگن برات واقعی

 دوسش عاشقانه ک داشت پدرومادری....بود زندگیش عاشق بودک دختری یه
 روزیکی تایه میگذشت بهاری مالیم نسیم خوبی به نفرشون سه زندگی...داشتن

 کرد بدیلت ریزان پاییزبرگ بهارزندگیشونوبه طوفان واین بپاکردتوزندگیشون امدوطوفانی

 ...گذشته

 ...کردم رویاتایپ برای فریادمامان باصدای

 بایدبرم شده عصبی حسابی رویامامانم ببخش

 بازبیا کردی وقت ....نره ویادت فرداشب مهمونی فقط...برو باشه:رویا

 فعالبای میام باشه..هست هواسم بابا نه:من

 بای:رویا

 چرخوندم وراست چپ گردنموچندباربه....وفشردم خاموش ودکمه شدم خارج ازبرنامه
 بشکنه تاقولنجش

 هس ساعت ازدیدن انداختم نگاهی اتاقم دیواری ساعت ،به گردنم قولنج بعدازشکستن
 هس ساعت حاالک تا بیدارشدم ک ازصبح کنه قاطی داره حق مامان کردم بعدازظهرتعجب
 ... کردم بارویاچت کله بعدازظهریه

 زدم بیرون ازاتاق وسراسیمه شدم فکرکردن خیال بی بافریادمامان

 نتیکامپیوترلع اون پای بشینی تاشب صبح قرارباشه اسمااگه بخدا...امدی عجب چه:مامان
 !!!تابفروشش میگم آقات به
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 خوبه؟ بشینم کمترپاش میکنم بعدسعی به نگیرازاین سخت..مامان خیال بی:من

 کنم رمگ غذابرات یکم بیا:گفت حال وتوهمون اشپزخانه افتادسمت راه کردو نچی...نچ مامان
 نشدی تاتلف بخوری

 بشقاب بعدمامان چنددقیقه....میزنشستم وپشت رفتم اشپزخانه به سرمامان پشت
 شکمم ازخجالت خوب وقتی خوردن، به کردم شروع باولع گذاشت روجلوم پرازماکارانی
 رفتم (حال همون یا) نشیمن غذاموشستموبه ظرف درامدم

 گهن فیلمی روی اخرم دست کردم وکانالهاروباالپایین دادم لم تلویزیون جلوی مبل   روی
 افتاد هم شدوروی خواب گرم چشمام ک بودم فیلم تماشای مشغول....داشتم

 بازکردم باباچشم دلنشین باصدای

 بلندنمیشی؟؟ عزیزدلم....اسمابابا:بابا

 باباجون ینباش خسته...سالم:بابازدموگفتم بشاش صورت به ولبخندی چشماموبازکردم الی

 بشورو وصورتت دست پاشوعزیزبابا....بابا باشی سالمت نشستت ماه روی به سالم:بابا
 .غذاحاضر

 چشم:بلندشدموگفتم

  رفت اشپزخانه وبه گفت درجوابم بالیی بی چشمت بابا

 گرفتم رودرپیش اشپزخانه راه وصورتم دست بعدازشستن هم من

 ظرفهاروشستموبایه بعدازشام....شد خورده نفرمون سه صمیمی توجمع همیشه مثل شام
 امدم اتاقم بخیربه شب

 کردن چت به کردم رویاشروع اسم بادیدن کامپیوتروزدم اول معمول طبق

 تختم کردموبه ازرویاخداحافظی پلکهام شدن باسنگین بارویابودم چت مشغول صبح تااذان
 بردم پناه
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 ......بازکردم چشم مامان باغرغرای

 بکش ظهر خجالت اسماپاشودخترلنگ...اسما

 بزاربخوابم مامان کن ولم:من

 وامونده این(کرد کامپیوتراشاره به )پای نشستی تاصبح بازدیشب:مامان

 یرامدمد اگه ک بیشتربخوابم یکم گفتم ازدوستم تولدیکی برم میخوام باباشب نه:من
 شمانزاشتی ک اونم....بره ابروم نزنم انجاچرت

 چیه؟؟؟ میدونی:مامان

 چیه؟؟ نه:من

 کرده تولوست انقدرازادگذاشت ک تقصیربابات اینهاهمش:مامان

 خوشگلم مامان نکن حسودی:من

 نیستم بابات من نکن ولوس خودت...پاشو...پاشو:مامان

 میام بگیرم دوش یه شمابرومن... ادم توذوق چرامیزنی خو:من

 خوابیدی ببینم بیام حالت به وای:مامان

 پریده ازسرم  کامل خواب جون مامان راحت خیالت:من

 کردم دعوت گرمی اب دوش به حولموبرداشتموخودم رفت بیرون ازاتاق ک مامان

 .خوردم یکی وناهارو صبحانه معمول وطبق رفتم اشپزخانه به امدم بیرون وقتی

 برگشتمو اتاقم میزبه کردن بعدازجمع

 وختد شلوارخوش کت به تاچشمم گشتم جشن برای مناسبی لبالس کمدموبدنبال داخل
 داشتم گهن جلوم ولباسو وایستادم اتاقم قدی کشیدمش،جلوایینه بیرون خورد، کربنیم ابی

  داشت سفیدم باپوست تضادقشنگی

 شدم کردن ارایش گذاشتمشومشغول تخت بودروی عالی بنظرم
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 شنابودما پوشیدنشون وبالباس بودم جورمهمونیارفته این بارویابه هم چندباردیگه بااینکه
 بپوشم لباس نامحرم مردهای جورجلوی اون هرگزحاضرنبودم ولی

 بستمو ی گوجه سرم بلندموباالی موهای دادم انجام صورتم روی ک مالیمی بعدازارایش
 زدم گرویازن به اتاقم ازتلفن لباسهام بعدازپوشیدن و ریختم صورتم روی ازچتریامو کمی
 وصدازدم شدم،مامان خارج ک ازاتاق وگرفتم ادرس

 مامان.....مامان-

 روسرت؟؟ روگذاشتی چخبرته؟؟چراخونه چیه:امدوگفت بیرون ازاتاق مامان

 خبرکنید برام ماشین یه میشه اگه میرم دارم من بگم خواستم فقط هیچی:من

 !!!!بیشترمیمالیدی یکم کردوگفت نگام چپ چپ مامان

 باشید نگران ک نیست مردی تولدانجاهم میرم دارم ناسالمتی مامان گیرنده:من

 رفت تلفن دادوبسمت تکون ازتاسف سری مامان

 شدم مهمونی راهی خداحافظی بایه رسیبدومن بعدماشین مین نیم

 کردموزنگ روحساب موردنظررسیدم،کرایه ادرس تابه بودم راه توی يکساعتی
 اهنگ کرکننده صدای گذاشتم خونه داخل بازشدپابه تیکی واحدوفشردم،درباصدای

 درزدمب ی تقه باالرفتم سوم مقصدطبقه هاروبه پله میرسیدباهیجان گوش به تااینجاهم
 عویضت ازاتاقهابرای یکی به بامرضی پرسی بازشدبعدازاحوال مرضی بعددرتوسط چنددقیقه
 ..شدم راهنمایی لباسم

 شد وارداتاق رویا دربازشدو ک بودم تجدیدارایشم مشغول.. اوردم وشالمودر مانتو

 تگرف خودش به ناراحتی بعدقیافه....دختر کردی چه:شدوگفت نزدیک بهم کشان سوت
 بیای کی ک براه چشماش ومیگیرو سراغت مدام امده ازوقتی...سیا بیچاره:وگفت

 ......بدبخت امشب بکشه چی...ببینت حاالاینطوری

 !!!میکنما خفت..رویا زرنزن:من
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 دنمیلولی توهم ک دخترپسری همه اون بردازدیدن سالن به خودش وگرفتوهمراه رویادستم
 !!....یمبرقص خبره؟بریم اینجاچه رویا وای:بلندگفتم وباصدای سمتش برگشتم زده هیجان

 !بعد؛ بسازمت اول بیابریم:رویا

 !!!بشم قبل سریایی مثل نمیخوادمیترسم نه:من

 !!!امده دستم اینباردوزش بابا نترس:زویا

 بزن:وگفت میزریخت روی ن..ی..... ه رویاکمی.....رفتم سالن ته رویابه باتردیدهمراه

 دیدم سربلندکردم وقتی....کشیدم بینیم روبه همه بازدم میزوبایه روی کردم سرخم
 افتاد دوران به تارشدوسرم

 جابیاد حالت یکم بشین:وگفت نشوندم روش کشیدو بیرون رویاصندلیی

 ک لبخندیوبا شد،بلندشدم تزریق بهم مضاعفی بعدنیروی چنددقیقه نشستم صندلی روی
 برقصم میخوام عالیه حالم رویا بریم:بودگفتم مضاعف نیروی ازاون گرفته نشات

 ک خدمتکاری رویاجلوی راه توی..اصلی سالن سمت افتادیم لبخندمودادوراه رویاجواب
 وبسمت یکی پربرداشت دوتاجام  ... ردمیشودوگرفت ازکنارمون مشروب باسینی
 کردولی تماذی کمی تلخیش و رفت گیج سرم سرکشیدم بسالمتی گرفتموبایه ازش...درازکرد
 نیازداشتم نوشیدنی به بودک داغ انقدربدنم ندادم اهمیت

  دیمش رقصیدن مشغول هم روبروی وهشتی شیش اهنگ با رفتیم رقص پیست بارویابه

 فتمر  فرو سیامک وتواغوش عقب به شدبرگشتم کشیده ازپشت دستم گذشت ک کمی
 تحت گذاشت لبهام کردولبهاشوروی سرخم امده دیدخوشم ک سیامک خندیدم مستانه

 .....سیاروجریعترکرد واین کردم همراهیش بودم زده ک....و وم بودم خورده ک تاثیرمشروبی

 رویاجرات بودک خراب انقدرحالم بعدازمهمونی.....خوردیمورقصیدیم شب های تانیمه
 نداشت ازمن کمی دست خودشم هرچندحال ببرم خونه نکردب

                 ★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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 شوکه سیادیدم خودموتوبغل وقتی بیدارشدم تهوع بااحساس صبح دمای دم
 وبسمت شدم وآغوشش سیامک خیال بی دهانم به معدم محتویات اوردن باهجوم....شدم

 دویدم دستشویی

 خارج وصورتموشستموازدستشویی دست معدم محتویات کردن بعدازخالی
 چرخوندم رویاچشم کردن پیدا برای بودم امده سراغم سردردبدی...شدم

 زدم رفتموصداش بسمتش...کردم راحتیهاپیداش خداروشکرروی

 !!ازسردرد میمیرم رویابیدارشودارم..رویا

 صبحی؟؟؟ اول چته:بازکردوگفت رویاچشم

 !!ازسردرد میمیرم دارم:من

 بخوری زهرماری همه اون مجبوربودی مگه:گفت راحتیهانشست رویاروی

 !!حرفهانیست این حاالوقت..میترکه داره رویاسرم کن کاری یه:من

 هاییر  برگشت،برای لیموترش اب لیوان بعدبانصف کمی..رفت اشپزخانه رویابلندشدبه
 گمب اینهاچی مامان به رویا:رویاگفتم وروبه وسرکشیدم لیوان نصف نفس یه ازسردردم

 شدم خدابدبخت وای...بخدامیکشنم تاحاالنرفتم باشن فهمیده اگه...

 هچ ببینم پاشوبرسونمت....نشدن نرفتنت ومتوجه شایدخوابیدن نکن شلوغش:رویا
 خبره؟؟؟

 چی؟؟ باشن منتظرمونده اگه:من

 ازم نهمی برای رفتن گذاشتن بودن خسته خدمتکاراشم کارداشت فاطی میگی هیچی:رویا
 !!!کنم کمکش بمونمو خواست

 مشد خونه رویاراهی با لباسهام وبعدازپوشیدن رویابلندشدم سازنده حل ازراه خوشحال

 کردم اینهامیداد،ازرویاخداحافظی مامان خبرازخوابیدن خونه خاموش المپهای
 مشد حبس نفس بستم دروک رسوندم اتاقم وبه خودم ممکن صدای وباتولیدکمترین
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 پناه تتخ گرم اغوش به لباسم بعدازتعویض.....خداروشکربخیرگذشت فرستادم، وبیرون
 بردم

 

 طوریکه کردم وخودموتومهمونیاغرق رویادگرفتم خونه به دیرامدن حل بعدراه روزبه ازاون
 تامامان طورمیگذشت روزهاهمین......میشودم مریض نمیرفتم مهمونی به شب یه اگه

 وعصبی کردنم کم وزن نگران ک کردباباهم باباشکایت شدوبه عاصی هرشبم رفتن ازمهمونی
 روقدغاًکرد شبونه مهمونیهای به بودرفتن ،شده شدنم

 حضم به..... کردم صبح ارامبخش وباقرصهای سختی به نرفتم مهمونی به ک شبی اولین
 صدام لرزش رویاتامتوجه:گفتم بدم گرفتموازحال بارویاتماس صبح سپیده زدن

 اجلودربی زدم سنگ ک اتاقت پنجره به خونتون خودمومیرسونم دیگه مین تانیم:شدگفت

 میدونمن....وایستادم بس رویا انتظار رفتموبه پنجره بسمت ازرویا بعدازتشکروخداحافظی
 دروک دویدم خونه حیاط بسمت باخوشحالی کوچه پیچیدتوی رویا کشیدتاماشین چقدرطول
 دربود رویاپشت بازکردم

 !!اینجا کشوندمت صبح رویااینوقت ببخش....خوبی سالم:من

 ...دوستیما ناسالمت حرفهاچیه این.....عزیزم سالم:رویا

 جامیاد حالت اینوبزن:وگفت گذاشت دستم اوردوکف بیرون ازکیفش ای بسته رویا

 میکردیم استفاده تومهمونی بودک اونایی شبیه درست کردم نگاه بسته به بادقت

 رویا ممنون وایی:گفتم باخوشحالی

 چیزی؟؟ یه فقط عزیزم میکنم خواهش:رویا

 چی؟:من

 برمیداره هزینه یکم مهمونی نیامدی چون :رویا

 چیه؟ یعنی:من
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 بدی بابتش تومان بایدبیست یعنی:رویا

 بایدپولشوبدم االن یعنی:من

 هرچندقابلتونداره .....ایکیو دیگه اره:رویا

  بدم فرداشب میشه نمیتونم االن ولی میدم باشه:من

 هردوشوباهم انموقع بیارم برات بزن زنگ اینهاخوابیدن مامانت ک فرداشب گلم اره:رویا
 کن حساب

 باش:من

 بای فعال پس:رویا

 بای:من

 بسته تومحتویا تمیزکردم میزایینمو.....رسوندم اتاقم خودموبه سرعت بانهایت بستم دروک
  فرستادم ام ریه روبه همه بازدم بایه همیشه مثل ریختم روش رو

 ازدر  روش وار وجنین رسوندم تخت به خودم خوران تلوتلو ....تارشد دیدم چندلحظه برای
 کشیدم

★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★*★ 

 هت پولهام وقتی دادم خریدمواد وبابت اندازم پس تمام ومن میگذشت ترتیب این روزهابه
 هگرفت مامان ازکیف پول ازبرداشتن زدم دست هرکاری به پول اوردن بدست کشیدبرای
 بودم خریدم یاخودم بودم گرفتم کادویی چندسال این ک طالهایی تافروختن

 باکولی من ولی میکردن بازخواستم ومدام بودن شده مشکوک بهم کم کم بابا مامان
 میکردم سکوتشون واداربه بازیودادوقال

  کنم وشروع مصرفم زودتر گرفتم تصمیم شب یک

 قرارگرفت توچهارچوبش بابا شدو زده دراتاق ک بودم خودم وهوای توحال

 شدم باباخیره به باترس.....ش ع ن توعالم
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 كرد نزديك بينيش موادروميزكشيدوبه هاى خاك روى شدودست نزديك بابابهم

 دمخوردفهمي گوشم به ك باسيلى....نفهمه تاباباچيزى خداشدم دامن به دست دلم تويى
 ....بود خام خيلى خيالم

 هاميكنى غلط وازاين ميمونى تواتاقت تاشب صبح پس:بابا

 خبره شده؟؟؟اينجاچ چى:شدوگفت وارداتاق مامان بافريادبابا

 ميكنى استفاده ازكى:داد ادامه مامان به توجه بابابى

 نيست وقت خيلى:گفتم پته تته با

 زمين پخش خوابوندك زيرگوشم وطورى دوم باباسيلى
 خداى واى.....گذاشتم؟؟ كم برات چى.....چرا؟؟چراكصافت؟؟:بافريادگفت.....شدم
  چرازودترنفهميدم...!!..من

 چيكاركنم؟؟ دخترمعتادم حاالباتك

 مرد؟؟؟ ميگى چى هست معلوم هيچ:كوبيدوگفت دستش پشت محكم مامان

 يفضع اسماء ميگفتى چندروزپيش خودت خوبه.....خودميچسبونى بى انگ دخترم چرابه
 !!معتاد؟ دخترم چى؟؟ ك انداختى راه دادوقال حاالامدى....دكتر بهترببريمش شده

 راخودتچ فاطمه:بودامدوگفت نشست كنارم ك مامان بابابسمت....شدم باباخيره به باترس
 كن نگاه كردوگفت ميزاشاره به....ميكنه موادمصرف اسماء ميگم دارم خريت به وزدى
 موند ازش هنوزكمى اينهاش

 !!!....اسماء ميگه چى بابات:كردوگفت باترديدنگام مامان

 يكنمنم استفاده ازش وقتى ك انقدرميدونم....خدانميدونم به....نميدونم:دادم جواب باگريه
 نيست خوب حالم

 شاصالازكجامياری....كردى مصرف بودك برسرچت خاك اخه:افتادوگفت خونم بابابالگدبه
  سمتش رفتى ك موادكشه   بابات...بود معتاده مادرت....حيون
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 تامازدوس يكى دست بارم يه اون و كن خراب خانه اين باربيشترنديدم يه باباتم ك منى
 وزدم دوستيمون قيد هميشه وبراى ديدم

 ديوار خودموبه كشون كشون....شد خوردنم كتك ومانع انداخت وسط خودشو مامان
 كردم تكيه وبهش رسوندم

 چشمام كم اينهاكم مامان به خيره دادش كردنش دراروم سعى باباهنوزغرميزدومامان
 ...!!هيچ ديگه وشنيدمو مامان ياابولفضل صداى لحظه افتادتواخرين هم روى تارشدو

 تيرتوچشمام مثل سرم نورباالی.... بازكردم چشم اب قطره چكيدن باصداى
 درداولين...ميكرد واذيت چشمام اى زننده شكل بستم،نوربه وسريع چشمام....نشست
 به نگاهی....کنه نورعادت تابه بازکردم چشمام اروم...اروم....كردم احساس بودك چيزى
 چیککو یخچال ویه!!!یاسی وپردهای بزرگ باپنجرهای متری پانزده اتاق یه انداختم اطرافم
 چرااینجام؟؟ من..بود اتاق گوشه که

 دازدمص و ميشودمامان شنيده سختى به ك باصدايى بدم خشكموتكون لبهاى كردم سعى
 دازدنازص گلودست باسوزش....چندبارصدازدنموتكراركردم و دوباره نشنيدم جوابی وقتى
 اشك به کردم شروع بودناتوان گرفته اتيش سوزش ازشدت گلوم برداشتم مامان
 ضربه بهم ومحكم بودنم انداخته دردميكردانگارتواونگ بندبندوجودم.....ريختن
 منب سفيدبازشدتاچشمش فورم بايونى خانمى تادرتوسط چقدرگذشت نميدونم.....ميزدن
 موچك سرم شددرحاليكه نزديك تخت به...خوشگله؟؟ خانم بيدارشدى.....ا  :افتادگفت
 ميكنى؟؟ چراگريه:ميكردگفت

 خونه رمب بگيدبيادميخوام مامانم به ميشه..دردميكنه بدنم:گفتم ازگريه گرفته باصداى

 مامانتم...ميكنم زدايى وسم بدنت داريم طبيعيه دردت بدن:كردوگفت نگاه بهم
 خونه برى ميتونى شد خوب ك حالت انشاالله ببينى نميتونى تاچندروزاينده

 نيست خوب حالم مامانموميخوام.....خونه برم ميخوام:وگفتم زدم زار ترازهميشه بيچاره

 كنمس تزريق دكتراجازه بااينكه:وگفت سوخت بحالم ديددلش بدمو حال پرستاروقتی
 كنى بايدتحمل ازفرداشب ولى ميكنم تزريق بهت دوزامشب نصف ولى وتافردانداده
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 تحمل كنيدفرداشب روتزريق امشب ميكنم خواهش...باشه:گفتم باخوشحالى
 بكنم هركارى ازش بخاطررهايى حاضربودم بودك فرسا انقدرطاقت دردبدنم.....ميكنم

 نسنگي پلكهام كم تاكم بعددردكشيدم مين حدودنيم ومن رفت پرستار بعدازتزريق
 قرارگرفت هم شدوروى

 

 هيچ گهدي برگشتم خونه شدموبه مرخص وقتى بودم بسترى بيمارستان توى اى هفته يك
 ورج اين........ نميزدن وحرف بودن شده سرسنگين باهام وبابا مامان نبود سابق چيزمثل
 دوست ونچ پركردم فراقتموباچت اوقات دوباره كنم تحمل روبيشترازچندروزنتونستم زندگی

 شايدچندروزبيشترطول شدم كشيده بسمتش دوباره جزرويانداشتم صميصمى
  ازموادوپيشنهادكرد استفاده نكشيدتارويادوباره

 بستم ىسبد به اينبارنخى ك تفاوت اينهاميومد،بااين مامان خوابيدن موقع قبل مثل دوباره
 قيمتى كشيدوسايل ته پولهام وقتى كردم وموادودريافت ومیفرستادم پول وازپنجره
 وبفروشه داره موادبردارش تادرقبال رويافرستادم اتاقموبراى

 شد ازموادم استفاده بابامتوجه تادوباره روزهاگذشت

 زدايى مس شدموبدنم بسترى توبيمارستان دوباره....بود قبل ورترازسرى اينبارشعله اتيش
 برامپدرومادر  به گذاشتن احترام ديگه كنم روتحمل خونه جوع نتونستم امااینبارم.....شد

 ابروشون ازترس وباباهم مامان بيرون ميزدم ازخونه بازى وكُلیی بادعوا نداشت اهميتى
  نميزاشتن سرم زيادسربه

 مامان به كه باباشدم صحبت متوجه برگشتم خونه به ك شب تايه روزهاگذشت
 پچهايى پچ متوجه ميرم شدهرجاك ريزيمون ابرو دختربدجورمايع اين فاطمه:ميگفت
 دخترالغرو ازتك جادارن همه مردم دهن نقل شدیم توهرمجلسى ميشم سرم پشت

 چيكاركنم؟؟ موندم ديگه معتادميكن

 داخ....امد بودسرمون باليى چه اين نميدونم.....اقا حسين نميدونم:داد جواب باگريه مامان
 بپاكردنگذره وتوزندگيمون اتيش اين ازاونيكه
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 ديكيايىوتانز  بيرون به برگشتم.....متنفرشدم ازخودم كشيدانجابودك اغوش وبه مامان بابا
  وفکرکردم زیرپاگذاشتم خيابونهاباقدمهام صبح

  رهاشدم تختم وروى رسوندم اتاق وبه خودم برگشتم خونه به وقتى

 ميگيرم اروم تختم گرم بار تواغوش اخرين براى چون كنم استراحت خوب بايدتاصبح

 شترازاينتابي جداكنم بودبايدمسيرموازپدرمادرم كارممكن ترين درست بوداين فكرهاموكرده
 ندم وعذابشون ونبرم ابروشون

 داخل لباس چنددست گرم اب دوش يه بعدازگرفتن.... بيدارشدم ظهربودازخواب دماى دم
 .....نوشتم مضمون اين به ى جادادمونامه كولم

 ...سالم عزيزم وباباى مامان)

 ازتون ميدم قول بهتون باشم هرجاك ؟؟؟ولى ام كجا روميخونيدنميدونم نامه اين وقتى
 باشم دورشده خيلى

 اشك وسپاسگزارم كشيديدممنون برام سال چندين تواين ك زحماتى بابت ازهرچى قبل
 ك شدم ی واردبیراهه ناخواسته اماافسوس كنم روجبران زحماتتون تك تك ميتونستم
 غيرممكن برام ازش رهايى

 يلىخ ....فكركردم تاصبح... شكست وقلبم روشنيدم حرفهاتون ديشب گلم باباومامان
 نداشتن..... سخته هرچندخیلی  کنم وشماهاروترک خونه گرفتم تصمیم بودک این فكركردم
 منوببخشيد اميدوارم و ميرم وابروتون بخاطرخودتون ولى اور واقعاعذاب حمايتتون

 (اسماء دارم دوستتون

 شممچ گوشه واشك انداختم اتاق به اجمالى نگاه ام ميزايينه روى وگذاشتم روبوسيدم نامه
  زدم بیرون وازاتاق گرفتم وباسرانگشتام

 دادم سالم مامان به و شدم وارداشپزخانه

 رباخوردمم كره چندلقمه اشتهانداشتم بااينكه رفت ودادوازاشپزخانه جوابم ميلى بابى مامان
 اميدتو خدايابه.....شدم خارج وازخونه
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 .... نداشتم رفتن واسه رو روياجايى جزخونه

 ویار ودعاکردم گرفتم درپیش رويارو خونه راه پياده بود نمونده باقی برام زيادى پول چون
 ......پیداکنم موندن واسه جارو تایه بمونم پیشش چندروزی بده اجازه

 ىجواب بازم فشردم نيامددوباره جوابى... دروفشاردادم زنگ خسته رسيدم بعدازظهربودك
 فتنگ كيه بعدصداى چنددقيقه.....درگذاشتم بلبلى زنگ دستموروى عصبى نشنيدم
 .....روياامد

 !!....وسوزوندی ؟زنگ خبرت باباچه امدم كيه:رويا

 !!!كرد تعجب بازكردازديدنم دروك

 تو بيام بزارى نميخواى:من

 چه مپيش امدى برسونه بابات گوش بادبه اگه ميدونى....دختر؟؟ اينجاچيكارميكنى:رويا
 مياره؟؟ سرم باليى

 !!!دارم توكارت بزاربيام ...برسونه بابام گوش   قراربه باباکی نترس-من

 ونهخ وباحیاط انداختم حیاط به اجمالی نگاه....شدم كوچيكش واردحياط..دروبازتركرد رويا
 حساب وخربزه نارنگی مثل ما حیاط درمقابل حیاط این کردم مقایسه خودمون
 بودچی؟؟؟ خانمان بی من مثل اگه اینوداره رویا بازخوشبحال.....میشود

 دبع چندسال ومادرش میشه خارج ازایران بعدازطالق پیش چندسال پدرش طالق   رويابچه
 هس خودش گفته به میزنه بيرون ازخونه ميكرده اذيتش ناپدريش وچون ميكنه ازدواج
 هب وميخواسته شده پشيمون  ك زمانى تادرست....بود وغذاتوخيابونهاسرگردون اب روزبى
 محبت وبهش ميبره خونش روياروبه هاشم..اشناميشه، برگرده،باهاشم خونه
 هشوب خونه برميگرده مست شب يه تاهاشم بوده مرادش بروقف زندگى چندماهى....ميكنه
 وهمین بوده اش يكبارهمين بعدهرچندشب به شب ازاون....ميكنه تعارض
 .... ورويابزرگترميشه ميگذره چندسالى.....کاسه

 جنازه مثل هرکاری انجام از قبل برميگرده خونه به مست هاشم معمول طبق ك شب يه
 ك ايىپوله وبعدازبرداشتن ميكنه استفاده امده بدست ازفرصت روياهم میشه زمین پخش
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 هشب هاشم تامبادادست میزنه بيرون وازشهرشون وميبنده فلنگ اورده ازقُماربدست هاشم
 برسه

 امدم بيرون فكروخيال ازعالم باصداش

 !!!ساختمت خوب ك اينجاديشب امدى كردى وكاله شال شده چى:رويا

 !!.......بيرون زدم ازخونه حرفهانیست این بحث:من

 همينبهتر !!!شدى؟؟ ديوانه اسماء؟؟؟؟مگه توچيكاركردى:سمتموگفت برگشت سرعت به
 !!!تاديرنشده خونتون برگردى االن

 ...بمونم پيشت چندروزى ميشه اگه امدم انجابرانصيحت نيامده:من

 !!بهتربرگردى بمونى نميتونى ك معلوم:رويا

 خونه برنميگردم ديگه هرجاى چه اينجابمونم چه:من

 كنى وبدبخت خودت چراميخواى....چرالعنتى:فريادزد روياباعصبانيت

 اگه..دنميكر  گاليه ازداشتنم بابام نبودم بدبخت نيستم؟؟اگه مگه... هستم بدبخت:من
 عنل بخاطرابروش بابام نبودم بدبخت اگه ....نميكشيدن خجالت ازحضورم نبودم بدبخت
 چيه؟؟؟ پس نيست اينهابدبختى اگه.....نميكرد ونفرينم

 ابعدشام اينجابمون چندروزى يه خونه بيابريم:كردوگفت پاك شداشكهامو نزديك رويابهم
 نداره امنيت واست اينجا ميدونى خوب ك خودت پيداكن موندن واسه جارو يه

 زد روياصدام....رفتم خونه بسمت

 كردم نگاش وپرسشگر سمتش برگشتم

 چيه؟؟ ازدواج راجب نظرت:گفت ارومى پرسشگرانموديدباصداى نگاه وقتى

 ازدواج؟؟:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 19 

 واسه پولى تونه ولى كنم دخالت توكارت نميخوام اسماء ببين..!!!ازدواج ديگه اره:رويا
 دارن دوست پدرمادرت خودت قول به نه ....دارى سرپناهى نه ...داری زندگى گذروندن
 فكركنى؟؟؟ ازدواج به بهترنيست پس بمونى پيششون

 روزموندن رويابخاطردوسه ميگى دارى چى:گفتم وباغيض دوختم روياچشم به بادلخوى
 من( کرذم اشاره خودم به) دارى حتماتوقع....ميدى پيشنهادى همچين بهم دارى توخونت
 كنم ازدواج پناهى دخترخانواده تك

 امابعدشوميخواى ندارم مشکلى روزتوخونم دوسه براى بابودنت من دانى روياخود
 چيكاركنى؟؟

 !!مربوط   خودم به اونش:من

 !!باباحاالمنونخور باشه:رويا

 كنارديواردرازكشيدم تُشكچه وروى اوردم وشالموبيرون مانتو رفتم خونه بسمت

 

 تشك روى بود شده هواتاريك دوختم پنجره موبه چشم....بيدارشدم دردازخواب بابدن
 ورايىج يه ك اتاقى تك بلندشدم،بسمت نشنيدم صدايى وقتى روصدازدم ورويا نشستم
 خمنبودت چیزتوش مرغ روتخم جزپنير وبازكردم دريخچال ميشودرفتم حساب اشپزخانه
 ونهم شستم وتوسينگ وصورتم دست ميلم عالرقم كردم درست ونيمرو برداشتم مرغ
 موخوردم گازنيمرو جاپاى

 امد رويا ك وميشستم كردم نيمرودرست توش ك ى تابه داشتم

 كجابودى سالم:من

 مواد گرفتن براى خان حشمت پيش بودم رفته...سالم:رويا

 هروب  كشيدم بيرون تومنى وبيست رفتم كيفم بسمت شدم موادامدوسوسه تااسم
 من به وبده اوليش پُرى حاالك پس:روياگفتم

 باالرفته مصرفت:وگفت وگرفت تون رويابيست
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 بگيرم جشن بخاطرازاديم روميخوام امشب  :من

 وتانزديكهاى ميرم كم كم من ميدونى ك خودت:دادوگفت بهم پولم روياپوزخندزدواندازه
 باشه خونه به حواست پس نميام صبح

 راحت بروخيالت باشه:وگفتم دادم تكون سرى

 چقدرگذشت نميدونم مصرف به كردم شروع ومن رفت لباسش كردن رويابعدازعوض
 تاخوابم كردم وچقدرمصرف

 رمامامجبو ميده روياخبرازنارضايتيش وتخمهاى اخم روياميگذره خونه به امدنم از چندروزى
 مصرف واسه پولم سوم چندروزيك تواين ندارم رفتن واسه رو جايى چون كنم تحمل
 فكركنم ازدواج پيشنهادرويابراى به شايدبهترباشه مواددادم

 !!کنم ازدواج گفتی بهم یادت رویا:گفتم رویابرگشت وقتی همین برای

 ....!!یادمه اره:رویا

 ....خب:من

 ؟؟؟.چی خب:رویا

 ؟؟.چیه پیشنهادت خب:من

 ....شده عوض ؟؟نظرت..شد چی:زدوگفت رویاپوزخندی

 !!جورایی یه:من

 ویت پیش چندوقت میشناسی خوب سیاروک اسما ببین...امدی سرعقل معلوم خوبه:رویا
 راپدت خاطرسیارومیخوادهی چون هم مرضی میگرفت وازمرضی آمارت داشت مهمونی
 من کنم صحبت باهات درموردش خواست سیاازم بودک انموقع تودهنش زدم ومیدادمنم
 مناسب وقت یه واسه گذاشتم

 تحشم نوچه تازه نیست سیاپسربدی میدونی خوب خودتم..... وقتش   رسیداالن بنظرم
 چی دیگه میخواد خاطرتم نیست بدک وضعشم میکنه تامینت وازهرلحاظ هست هم خان

 میخوای؟؟؟



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 21 

 یتدرپ موادفروش بایه پناهی دخترخانواده تک باورش کی بود دیدموتارکرده چشمام اشک
 ؟؟!!!کنه ازدواج

 میکنی چراگریه:رویا

 راضیم سیابگومن به:گفتم دارم بغض باصدای ریخت فرو چشمم اشک زدم پلک

 بیرون زدم وبعدازحیاط ازخونه هرحرفی ازشنیدن قبل

 زدوبراى شدديروزسياامداينجاوحرفهاشوباهام انجام فكرميكردم زودترازانچه كارهاى
 همهري خواستگارى،بدون نميگنجيدبدون توتصوراتم وقت هيچ محضرگرفت امروزوقت
 كنم ازدواج ساده صيغه عقدبايه بدون وحتى سنگين

 يغهص ميادواين حاجى اين كى پس!!سيا شدم خسته....اه:محضرگفتم توى ازمأتلى خسته
 روميخونه؟؟؟

 نهك صيغمون شده راضى بازى باهزارپارتى باباتونداريم اجازه چون عزيزم نكن عجله:سيا
 !!فشاربيار بهش نميتونم براهمين

 گفتنهاى عزيزم وهوش هول فكرم سيارونفهميدم حرفهاى نصف بخورم قسم حاضرم
 پس نيست اگه باسياكاردرستيه ازدواج يعنى...تكرارمیشودميچرخيد ازصبح ك مكررش
 سرم پشت پلهاى تمام ك منى براى...دارم اين جزء راهى اصالمگه .....درست؟؟ راه كدوم
 !!!!...تنهاراه   شايداين كردم وخراب

 .امدم سياازفكربيرون باصداى

 عاقدامد پاشوعزيزم-

 تااينقدرتكرارش ميده دست انزجاربهم حس گفتنهاش ميفهميدچقدرازعزيزم كاش
 ....نمیکرد

 ...قبلت:گفت من خوندوروبه ى ايه يه هامون شناسنامه عاقدبعدازبرسى

 شوندمك تباهى وبه وسرنوشتم فرستادم بيرون قبلتى شدم خشك لبهاى  باترديدازبين
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 مارتع به برگشتيم وكى دادن روبدستم نامه شدوصيغه محضرانجام كارهاى كى نميدونم
 .....ساده قبلت يه باگفتن اونم ازدواجم توشك بودم توشك مدت تمام خان حشمت

 هيجان بلنداهنگ باصداى چراديگه....ميشود كوبيده توسرم پتك مثل اهنگ كركننده صداى
 نميشم؟؟؟ زده

 برو وشوبپ لباس و پیش..ميزنم صدات ساعت يه دختركجايى:دادوگفت وتكون كيسوبازوم
 كرده؟؟؟ سياكچلمون ك

 باشم داشته ايستادن توان ك بودم چيزى ترازاون حس بي

 عويضت مشغول بعدم كردبايستادن وادارم كشيدو دستهام نميخورم ديدتكونى كيسوك
 شد لباسم

 رفت بيرون ازاتاق زدو سيازنگ شدبه تموم كارش وقتى

 كردبعدبسمتم نگام ومبهوت مات امداول اتاق به نكشيدتاسيا بيشترطول چنددقيقه
 دادحسمي دهنش ك گندالكى ازبوى گذاشت لبهام روى لبهاشو قافلگيرانه حركت امدوتويه

 ماسياا كنم دورش ازخودم كمى سينش بافشاربه كردم دادسعى دست بهم ی مشمئزكننده
 ورمرنج تن ك افسوس ولى تالشموكردم سعيمو افتادتمام جونم به درنده حيوان يه مثل
 ...!!!نداشت سيارو مثل ى درنده باحيوان مقابله توان

 ودمب كوچيك افتادوقتى مياديادم بارون داره يعنى امدم خودم به صورتم خيسى بااحساس
 زودترازخواب كاش ارزوكردم تودلم...بكن زيربارون برو دارى هرارزويى:ميگفت مادرجون
 پيداكنم نجات وحشتناك كاوس اين تاازدست بيدارشم

 رويابودك نگاهم توتيرسم چيزى اولين بازكنم شدچشم باعث اطرافم هاى زمزمه صداى
 چيكار دمبادخترمر  ببين.... کنن بديدت برسرنديد خاك:بودوميگفت سياقرارگرفته روبروى
 ؟؟؟...ودرمياره پدرمون بيادباباش سرش بالى اگه ميدونى كردى

 ك موادىتو وبندازى دخترش بگيروتك انتقام ازباباش بودتوخواستى اين قرارمون اصالمگه
 اش غهصي بعدم فراریشه ازخونه دختره كنى كارى اينكه نه....غيرممكنه ازش تقربيارهايى

 روزبندازيش اين وبه كنى
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 ازىن االن نكن انقدشلوغش توهم....بشه تموم خانواده بااين تاكارم مونده هنوزخيلى:سيا
 ازهنرش بهترازهرکسی شماهاك نداره حرف كارش ميدونى ك خودت ميكنه كاريش مياديه

 !!!ميريدپيشش اتون ه د ا ز م ر ح ازدست خالصى براى بيشترتون خبرداریدنصف

 لبا شدوسبك سنگين پلكهام ميزنن حرف وكى درموردچى بشم متوجه ازاينكه قبل
 شدم دعوتم خواب اغوش به ترازهميشه

 جديدم تموقعي كشيدتابتونم طول نبودچنددقيقه تواتاق كسى بازكردم چشم اينباروقتى
 تخت شدروی جارى ازچشمام سيل مثل اشك امده سرم ك بالهايى ازبياداوردن   كنم ودرك
 ك فتىص گرگ ادمهايى اينجابين اصالمن باشه سياانقدروحشى فكرنميكردم هيچ نشستم
 امتحان خونه هب برگشتن شانسموبراى شايدبهترباشه چيكارميكنم كردن تن به ادمیت لباس
 يدونستمم كشيدم بيرون وروسرى مانتو اتاق ازكمدديوارى امدم پايين فكرازتخت بااين كنم
 كمش عارتفا به رفتم پنجره بسمت همين براى ميشن هزارنفرسدراهم برم بيرون ازاتاق اگه

 وبه كشيدلبم تيربدى زيردلم پريدم پايين نردهابه ازروى مأتلى بى كردم نگاه تازمین
 لبم به فشاردندونهام مانع نتونست خونم شورى حتى كنم وخفه گريم تاصداى گرفتم دندون
 اشنب قفل فقط خداكردم خدا وتودلم افتادم راه پشتى درحياط بسمت خم باكمرى بشه
 وميره ميكنه دروقفل حياط به بعدازرسيدگى باغبون چون

 ليناو دستموبراى دويدم خيابون بسمت نبودباخوشحالى ياربودودرقفل اينبارخداباهام
 رودادم خونه انداختموادرس وتوش خودم ماشين ايستادن محض به بلندكردم تاكسى
 كرايه نصبركنيداال چندلحظه گفتم راننده روبه داشت نگه جلوخونه بعدماشين مين بيست
 !!روبيارم

 ...!!كنيدكاردارم عجله كمى فقط:راننده

 وگوشمت نااشنايى صداى وفشردم ايفون باخوشحالى شدم پياده وازماشين دادم تكون سرى
 ؟...دروبزنيد ميشه سالم:گفتم خدمتكارجديده اينكه پيچيدبافكربه

 شما؟:گفت باتعجب زنه

 ...!!!دروبزنيد اگرميشه هم پناهى دخترخانم:من

 !!!!!دختر؟؟ شمانرفتى وامگه:زنه
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 ؟...كجا:دادم جواب حوصله بى

 !!.شدن خارج ازايران پدرمادرت ميشه ى هفته يك:زنه

 !!!خداحاالچيكاركنم نه....چرامنونبردن؟؟ رفتن:گفتم مانندى ناله باصداى

 ......نميدونم:زنه

 خيابون سمت افتادم راه كردنش صحبت به توجه بى

 ديگه .سر اين بودم امده سرشهرپياده وازاون راه تمام رويابودم خونه جلو امدم ك خودم به
 شده خيس ريزى خون ازشدت شلوارم ميرفت سياهى بودچشمام نمونده برام رمقى

 فشاردادم و بودزنگ مونده برام ك توانى بودبااخرين

 كشيده كسى توسط بازوهام زمين روى شدن ازپهن قبل رفت، سياهى دربازشدچشمام
 رفتم فرو شدوتواغوشى

 

 تنگ بازكرداتاق ميدادچشم بينيمونوازش ك الكل كافورياشايدم شبيه بابوى
 گامن نشسته خون به سياباچشماى وبرگردوندم سرم وزودشناختم ودلگيربيمارستان

 زنمب سربهشون اينهايه بابام خونه رفتم من:گفتم پته باتته ترسيدم ازش....ميكرد

 وب؟خ..شد چى خوب:وگفت زدروم امدخيمه بلندشدوبسمتم كنارتخت صندلى سياازروى
 ؟.!!!بودن

 ؟....ميترسونيم دارى عقب برى يكم ميشه...اره:من

 .!!بترسى ازم هنوزمونده:سيا

  ....داشتى منودوست سياتوك شدى توچرااينجورى:وگفتم دادم دهنموباصداقورت اب

 !...نداشتم تونفرت اندازه به كس ازهيچ توزندگيم:سيابلندخنديدوگفت

 ؟؟..!!!كردم چيكارت من مگه چرا:من
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 ستمنش اشك به چشماى خيرشدبه بالذت....سرازيرشد اشكم ك وكشيدجورى لپم محكم
 ساكت اتاق رويابه باواردشدن ميگم چيزوبرات همه وقتش به بدونى زوده هنوز:وگفت
  شديم

 ترخص برگه بگيراينم:سياكردوگفت روبه و انداخت بهم رويانگاهى

 شد خارج ازاتاق حرفش بدنبال ...حاضرشه كن كمكش:روياقاپيدوگفت روازدست سيابرگ

 روى پنبه داخه رويايه.....كرد فوران شدوخون پاره كشيدرگم وبيرون امدسرمم رويابسمتم
 يكى...نهك پرستاربگوبيادكمكش يه به پرستارشم من مگه غرزداخه وزيرلب گذاشت دستم
 ؟؟...اخه چه بمن بگه نيست

 ؟؟؟!!دونىتومي:وگفتم روياروگرفتم بوددست روپركرده پنبه ك دستم خونريزى به توجه بى

 چيو؟؟؟ انوقت:كردوگفت نگام روياباتعجب

 ميخوادازجونم سياچى...وشنيدم حرفهاتون:گفتم شون انشب يادحرفهاى به

 تااالنم !نكنى بهترزيادفزولى:كشيدوگفت پس بودباخشونت دستم داخل رويادستشوک
 !!.نداره برات خوبى باسياعواقب انداختن كل كردى خطى سياروخط اعصاب حسابى

 صبرسیاکمه چون شى بهترزودتراماده:دروگفت افتادسمت راه

 رفتم بيرون وازاتاق كشيدم پايين مانتوم استين ازجابلندشدم بارُخت

 سمت افتادن وراه كردن سكوت من باديدن ميزدن وحرف بودن روايستاده سياوروياتوراه
 رفتم سرشون پشت بيمارستان خروجى

 به كارت ىاورد شانس:كردوگفت پذيرایی كمربندازم سياباچندضربه رسيديم خونه به وقتى
 باكرام كارت تاوان وگرنه روندارم ک شی ل ش گذاشتن حوصله ومن كشيده بيمارستان
 چون كن بيرون ازسرت رفتنم فكرزيرابى كن درست سبزى قرمه شامم براى....بود الكاتبين
 ....كنممي پيدات فكرشوبكنى زودترازانچه بری وهرجاهم ندارى رفتن واسه اينجارو جزء جايى

 ميكسرا روى بدم حال به توجه وبى کناردیوارسرخوردم شكست درسداشكهام شدن باقفل
 خانوادم دادن خاطرازدست به....خودم حال به زدم زار دل ازته سردنشستم
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 اباخيالت برم من انگارمنتظربودن رفتن گذاشتن فورا بعدازرفتنم ک بخاطربيرحميش....
 ...... بشن ازکشورخارج

 برد سراميكهاخوابم وروی دادم ازكف تاتوان كردم انقدرگريه

 هوايستاد باالسرم سيادرست بازكردم واردمیشودچشم پهلوم به ك متعددى باضربات
 !!!...مياد سيادردم نزن:گفتم لگدميزدباالتماس بودوبهم

 باربزار؟؟؟ سبزى قرمه برام نگفتم مگه!!! درك به:سيا

 !!!برده خوابم كى نميدونم....توروخدا ببخش:من

 هبد انجام تودرست ازفرداوظيفه:ميزدگفت نفس نفس درحاليكه برداشت اززدن دست
 شدى؟؟؟ شيرفهم نيست ازموادخبرى وگرنه

 نجهپ خرماييموتوى هاى خرمن ميشه سياخم....ميدم وتكون چندبارسرم تفهيم نشونه به
 وميگه يزنهم صورتم به سيلى سيا بلندميشم اراده بى باالميكشه وبسمت اسيرميكنه هاش
 !!اقاسيا فهميدم بگوبله نده تكون مرغ ومثل سرت ميزنم حرف باهات وقتى

 سيا...هيع..س...اقا فهميدم..فهم....هيع..بله...ب:ميگم هق باهق

 آخ ادهار  بى میپیچه ودردتوبندبندوجودم ميخوره ميزعسلى پايه به كمرم ميده هلم محكم
 ميگم بلندى

 ضعف كن درست چيزى يه ميگيرم تادوش زهرمارپاشوخبرمرگت ميگه آخم سيادرجواب
 !!!كردم

 درست خداياچى....وميكشم خودم تااشپزخانه ديوارميگيرم به ودست ميزبلندميشم كمك به
 بلدنيستم اشپزى ك من اخه كنم

 نهميبي خالى گازوك ميادروى بيرون تاسياازحموم ميچرخم دورخودم گيج ادمهاى انقدرمثل
 جلو به قدم سيايه عقب به من باهرقدم برميدارم قدم عقب به ميادباوحشت بسمتم

 يرهم سياهى چشمام..بود كرده ميزاصابت به ك جايى همون كمردرست ميادبابرخوردچيزبه
 .؟؟؟ كردى درست ك كوغذايى:وميگه ميشينه سياروبرم ميافتم زمين بازانوروى
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 سربىبر  خاك فرودميادوميگه سرم روى تنومندش دستهاى بلدنيستم اشپزى من نالم مى
 !!!!كنم ارذت

 وقت هي كن مصرف ولى لياقتشوندارى بااينكه:وميگه ميزميزاره روى ى بسته بلندميشه
 .....ميشه خارج ازخونه لباسهاش وبعدازپوشيدن ميره اتاقش به رودست بمونى نميرى

 دونفره مبل ىرو برميگردم هال وبه روبرميدارم بسته بلندميشم كابينتى كمك وبه باسستى
  ميشم مصرف مشغول وباگريه ميشينم

 !!!ميبندم چشم روبروم وحشتناك كابوس اميدديدن وبه جادرازميكشم همون بعدازمصرف

 

  میبینم باالسرم سرخ سياروباچشماى بيدارميشوم ازخواب گونم نوازش باحس

 ..!!.عروسكم بيدارشدى :گفت برانگيزش داروتهوع كش ودیدبالحنش بازم تاچشمای

 نيست خوب هيچ بردارسياحالم ازسرم دست:وگفتم کشیدم ابروهاموتوهم

 كن ولم:كوبیدموگفتم اش سينه به بامشت....کرد وبلندم انداخت زيرزانوهام دست
 !!!!.....شدمااا مرخص ؟؟امروزازبيمارستان..چيكارميكنى دارى معلومه   هيچ....!!!روانى

 مبكش چيزى ...موشى مرگ ..قرصی ،.باچاقويى اينطوره اگه ..وكردى؟؟؟ قصدجونم نكنه
 !! بكشم تاكمترعذاب

 التماس...زدم ضجه....كردم زدگريه خيمه وروم تخت روى بازكردانداختم وباپاش دراتاق
 كنم مقاومت نتونستم اخرم ولى وپازدم دست...تحديدكردم...كردم

 !!نبود خوب اصالحالم درحاليكه....كرد درازى دست بهم سياباز 

 المح ازخون شده خیس روتختى امدم پايين ازتخت...زد بيرون شدازاتاق تموم كارش وقتى
 حموم وبه خودم تكامل نوزاددرحال مثل وپادرست چهاردست...وبدتركرد
 بود گرفته وازم ايستادن توان فرسابودطوريكه دردكمرطاقت...رسوندم

 كواش ميدادم حركت پوستم وروى ليف قدرت باتمام وسابيدم وبدنم نشستم زيردوش
 دمكر  تن به حوله ديواربلندشدم ،باكمك...كندم ازدوش دل پوستم باسوزش ميريختم
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 تعجب شده عوض هاش مالفه ك تختى روى سيا ازديدن....رفتم اتاق وبسمت
 رازد نفرش سه روى رسوندم هال مبلهاى وبه بودخودم مونده برام ك توانى بااندك....كردم
 افتادم راه نميدادباگريه خستم چشماى وبه استراحت درداجازه ولى وبستم وچشمام كشيدم
 ازش تاقرص سه روبرداشت ميزدبسته چشمك بهم اپن روى مسكن بسته اشپزخانه سمت
 وازم دادن قورت براحتى اجازه توگلوم بغض دادم جا دهنم داخل وهمزمان كردم خارج
 برگشتم اله به دوباره دادم پايين كمكش به وقرص پركردم ابی ليوان بودازشيرسينگ گرفته

 هبگير  روازچشمام تاخستگى دادم اجازه خواب وبه چشماموبستم درازكشيدم مبل روى...

 زدم طىغل بلندشدن براى ...بودبيدارشدم باالامده اتاق هاى تانيمه نورخورشيدك باروشناى
 نقباضا بلندشدم كرداينباربااحتياط ياداورى وبهم ناتوانيم چشمام رفتن وسياهى دردكمرم
 شد چشمام به اشك هجوم باعث شلوارم وخيسى شکمم های

 تموصور  دست لباسهام بعدازتعويض...كردم طى گريه هق روباهق تادستشويى اتاق طول
 ازصداى بودم خسته.... زدم زار دل وازته درازكشيدم مبل روى برگشتم هال وشستموبه
 فچراسق...كسيم ازضعفم،ازبى..، ازتنهاييم....بود ازگرسنگى ناشى ك شكمم غاروقوره
 اخخخخ ميدم وپس نكردم گناه كدوم تاوان دارم ....ريخت فرو شب يك ارزوهام
 باازناتوانیم خوش...کردنم ازگریه باش حاالخوش اوردى روزم به چه ببين كن نگام....خدااا

 .... وتنهاییم

 بعدسياروبروم چندثانيه...دادم ادامه ام گريه به توجه رسیدبی گوشم به ورودى در صداى
 ترسيدم ازدیدنش نگاموباالکشیدم....ایستاد

 مبل ومحكمتربه كشيدم ى خفه جيغ...گرفت وتودست سيابازوم شدم جمع توخودم
 منشوند صندلى روى بردم اشپزخانه بسمت و گرفت بغلم ازمقاومتم عصبى چسبدم
 !!!خوبه بخوربرات:گفت گذاشت کشیدوجلوم بیرون بارمصرفى خريديه ازنايلونهاى

 به تونستمن ولى بخورم نداشتم دوست كردبااينكه جيگراشتهاموتحريك بازكردبوى وك درش
 كنم غلبه گرسنگيم

 سياروكردسمتم كردم پاك بادستمال ودوردهنم جادادم روتودهنم لقمه اخرين
 !!...تابهترشى كن استراحت چندروزى يه بكش دراز بروتواتاق:وگفت
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 مدازبستها بسمتم ابی باليوان.شد توقفم باعث صداسيا افتادم راه اتاق بسمت ازخداخواست
 معده بسمت وبااب جادادم وتودهنم قرصوگرفتم.. گرفت اوردبسمتم بیرون مسكن یه قرص
 كردم هدايت كردم ام

 گرفتم اروم تخت وتواغوش دادم ادامه راهم به

 بود سخت خیلی برام سیامهربون باوراین

 تنرف ازمهمونى نه ديگه بود زندانى سيامك تنهاتوخونه ميشودومن سپرى هم روزهادرپى
 ديروقت ميزدوشب بيرون ازخونه صبح به سياصبح امدن ازمهمون نه...بود خبرى

 نميشوداي اذيتم ازارو بودوباعث ميامدمست نميومديااگرم ازشبهاهم بعضى برميگشت
 امانموبريده سرگيجه ك چندروزم

 ...شد هواردخون تلوتلوخورون سيا كشيدم سرك بيرون به درازاشپزخونه صداى بابلندشدن

 امده ك حاالهم نيامده ازديروزعصرخونه شدم جمع توخودم اشپزخونه زيراپن سردزديدم
 !!!...ميباره روش ازسرو مستى

 بودبه كرده لونه دلم گوشه رسوندترس خودش اوج وبه قلبم ضربان قدمهاش صداى
 .....زد رسيدصدام ك اشپزخونه

 ؟....كجايى اسمائى....اسماء-

 اكمربندشب حسابمو ونرم بزنه صدام بارديگه يه اگه بودميدونستم افتاده شماره به نفسهام
 !!!...بخواب بره ميكنم خواهش اذت خدايااا.....میکنه تصویه

 !!!!!ديگه؟؟ بياببينمت داشتنى كوچولودوست-

 بهش كردن نگاه بدون بلندشدم....شد شروع امدن زودترپايين براى اشكهام مسابقه
 !!!سالم:گفتم

 شد؟؟؟ چيزى:كردموگفتم نثارش زهرمارى بلندشدتودلم قهش قهه صداى

 !!!؟شدى؟ شكلى چرااين..…دختر باحالى خيلى:ميزدگفت موج خندتوش ك سياباصدايى
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 يوانل سينگ سمت رفتم همين براى میگه وپرت چرت دار زيادمشروب ازمصرف ميدونستم
 ازدرك قبل ....كشيدم بلندى جيغ اززمين بابلندشدم سركشيدم نفس ويك كردم وپرازاب
 کردم خواهش...كردم التماس....ريختم اشك شددوباره لبهام قفل سيا لبهاى موقعيتم كامل
 !!!!بود فايده بی بازم ولى..دادم قسم حتی....

 مالفه اوردبلندشدم هجوم دهانم به معدم سيامحتويات ازدست شدن خالص محض به
  رسوندم دستشويى وبه خودم سرعت بانهايت پيچيدم رودورخودم

 شدنم خارج از قبل..بود معدم داخل باالاوردن براى هم چيزى كاش زدم وعق زدم عق
 گوشم هب سياگنگ بعدصداى چندثانيه كنارديوارسرخودم رفت سياهى چشمام ازدستشويى
 .....رسيدو

رُم بازكردم ك چشم  چرخوندم ميكردسرم وطى اتاق وعرض طول سياعصبى بودم زيرس 
 نگت محيط تواين ميكردن خودنمايى عجب كاج كشيده فلك سربه درختهاى پنجره سمت
  نشستم تماشاشون به بالذت.....ودلگير

 گرفت روازم اى چندثانيه لذت سيااين صداى

 امدى؟؟ بهوش-

 ....!امدم بهوش.اره فهموندم بهش سرم دادن باتكون انگاركوره

 كردى؟؟؟؟ غلطى چه ميدونى:شدوگفت تختم نزديك

 وراست چپ به سرم دادن باتكون ولى من نه توكردى وك غلط دادم جواب تودلم
 !!!....كردم ندونستنمواعالم

 ....!!!ميگم تبريك بهت عزيزم شدى حامله:وگفت شدتوصورتم خم

 ترازاينكلكهابيش بااين نميتونه تابفهمه نشوندم لبخندی لبم روی ولى زدم قه قهه تودلم
 .....بده ازارم

 دهش بخاطربچشم تاسيا ميشم حامله فكركردى خودت حتماپيش...شدى ك خوشحالم:سيا
 ازتوهم هم من نميدونی ولى:داد كردوادامه ى قرچه دوندون...نكنه واذيتم بشه سربراه
 !!باشه خودم ،بچه...بچه اون هرچندم متنفرم توشكمت ازبچه
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 :.....گفت بعدازمعاينه دكترامدباالسرم رفت كنار سيا اتاق باوروددكتربه

 براتون يشهفشارم افت باعث تون خونى كم باشيدمتاسفانه خودتون بهتربيشترمراقب:دكتر
 بهترتوطول ديده اسيب تونم رحم دكترزنان معاينه طبق دى باويتامين نوشتم اهن

 ميتونيدبريد سرم باشيدبعدازاتمام نداشته ى رابطه بارداريتون

 باتوسرم هزاران باردارى كلمه ميكردم نگاه خاليش جاى هنوزبه شدومن خارج دكترازاتاق
 شيدنك جيغ به كردم شروع شدم بدبختيم عمق متوجه وقتى...كنم شودرك ىاكوشدتامعن
 من ميگفتم كنان وگريه ميكوبيدم شكمم به بامشت وخودزنى

 بشى ساقط كشيدن جاازنفس بهترهمين.!!!..شد اصالازكجاپيدات....تورونميخوام
 !!!!..تاديرنشده

 توسرمم ديگه بودوپرستارى شده دوپرستارگرفته توسط دستهام امدم ك خودم به
 ميكرد امپورتزريق

 نگينس پلكهام بعدازتزريق بودچنددقيقه كرده انرژىموتحليل بودم كشيده ك هاى جيغ
 .....افتاد هم شدوروى

 محض بهكرد همراهيم تاخونه توسكوت...بود روگرفته ترخيص سيابرگه بازكردم چشم وقتى
 نيست ازش خبرى ولى روزگذشته دو بااينكه تااالنم كردورفت دروفقل خونه به ورودم
 واهگ دلم چراولى نميدونم دارم بدى حس يه دلم ته هم ازطرفى خوشحالم ازنبودش ازطرفى
 !!......ميده ازخبربدى

 شده عصبى بارداريم هورمونهاى شدبخاطرترشح سياپيدا سروكله هفته بعدازيك بالخره
 مگه ...كجايى؟؟ معلوم هيچ:دادزدم تاسياروديدم....نبود خودم دست وكارهام بودم

 برام كافى اندازه به شى غيب ميخواى چراوقتى ام كننده مصرف من نميدونى
 كشيدم؟؟؟؟ تاحاالچى ازديشب ميدونى....موادنميزارى

 كنى ترك بخاطربارداريت اينكه بجاى برسرت خاك:داد جواب سياباپوزخندكنارلبش
 ؟؟!!نيستى بفكربچتم توحتى متاسفم برات....ميكنى شكايت ازكمبودموادت

 يمهيچ من خورده زيادى گوه كرده غلط گفته هركى ام حامله من گفته كى:گفتم باغيض
 !!!..نيست
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 ليتىمسئو هيچ بچت درقبال من بدونى بهتراينم فكركنى دارى هرطوردوست مختارى:سيا
 !!!بودم رفتنم كارهاى دنبال چندروزم اين نميكنم قبول

 كجا؟ اونوقت:من

 !!وراب اون:سيا

 ميشه؟؟؟ چى من بعدتكليف:من

 ی؟؟ يغهص چه ديگه چیه تكليفم:خندهاشوکردگفت خوب وقتى بلندزدزيرخنده سياباصداى

 ممقدارپول يه ميرم كارهام شدن اكى محض به شده تموم باهات كوچولوكارمن خانم ببين
 يارىب بدنياش پول بااون ميتونى نخواستى اگرم بچهتوبندازى خواستى تااگه ميدم بهت

 پس ميره افتادش عقب كرايه وبجاى رهنش پول دارى رو خونه هم اينده تاچندماه
 !!..بود ازماگفتن خودباشى واسه بفكرجاومكانى بهترتاديرنشده

 طول چنددقبقه ميكردم نگاش شوكه...بود سخت خيلى سياواسم حرفهاى هضم
 !!!اينجاست ميگن ك اخرخط پس كنم حالجى كشيدتاحرفهاشوتوذهنم

 هصبوران سياهم ميدادم ميزدموفوش وبازوهاش سينه به بامشت بوردم يورش بسمتش
 وازخداشكايت زانوزدم زمين روى شدم ك حرصموبيشتردرمياوردخسته ميكردواين تحمل
 كردم

 !!!!!پناهى دخترخانواده سرتك سرمن ...اوردى سرم باليى چه ببين....چرانميبينيم خداااا

 مگه..كجارسونديم به ببين....پدرمادرم دوردونه شدم داداشم بعدازرفتن ك سرمنى
 كنم سقوط ازروقله شدى چراباعث..ميدم پس ودارم گناهم كدوم تاوان...چيكاركردم

 چى بچه اين اخهههههه...حاالچيكاركنم...پسرش پيش رفت كردو ولم بابام چرررراااا
 نكردى نازام چرررا...تودامنم بودانداختى

 وچشم واردرازكشيدم جنين زمين جاروى وهمون گرفتم تااروم ودادزدم كردم انقدرگريه
 گذاشتم روهم
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 یادم   درست.....کرد رفتن بعدعزم شدوسیاچندهفته زودانجام کارهاخیلی
 توگوشم   هام،خواهشهام،التماسهام گریه صدای ،هنوزم بودم داغون ،حسابی..روزرفتنشو
 هول من رحمی بی باکمال امااون افتادم پاش به ازرفتن کردنش منصرف برای حتی

 انقدرمسمّم؟ رفتن تو چی واسه میدونی:دیواروگفت دادسمت

 !!!دادم تکون نه عالمت به سری

 !!بدی پس تاوان میخوام چون:وگفت سرم شدروی شدخم نزدیک سیابهم

 بگیری؟؟ تااروم بدم گناهموبایدپس کدوم رو؟؟تاوان چی تاوان:گفتم باضجه

 !!!تو پدرت گناه تاوان:سیا

 وبهچ داداشموفرستادپای بابات پیش چندسال:داد سیاادامه....دوختم چشم بهش  باتعجب
 پروندش ازمرزگرفت، برگشت کیلوموادموقع بردارموباچهل عمواشغالت اون ..دار،

 ک وپولی تهدیدها به توجه بدون جلسه تودو.... پدرناکست همون پناهی قاضی افتاددست
 داداشموصادرکرد اعدام حکم دادیم پیشنهاد بهش

 دمروزافتا ازفرداهمون شوبگیرم خون انتقام خوردم قسم گرفتیم جنازشوتحویل ک روزی
 ستادشفر  خوندن درس برای بابات وقتی ولی کشیدم نقشه برادرت برای اول....بابات دنبال
 بیکرد ابرومون بی ک بابات مثل شدم،درست موفقم رویا باکمک تو سراغ امدم...ورآب اون
 کردم ابروش

 میدونی ودراورداشکشودراوردم پدرومادرم اشک....گرفتم توروازش گرفت دادشموازمون
 چیه؟؟؟ نکردم ک تنهاکاری

 خبری یب تواتیش بابات میخوام بکشی عذاب میخوام بخاطراینکه اونم...تــوست کشتـــن
 نوه اصالندونه کیه پدرش نفهمه ک باشه بغلت بچه کردیه پیدات ک هم وقتی بسوزه اذت
 .....شرعیه   اش

 ودیناب برای بودی گزینه توبهترین ولی توگرفتم واذت پدرت کارهای تاوان ک متاسفم
 !!!!بابات



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 34 

 حرفهاش کردموبه سیانگاه خالی جای وبه نشستم زمین جاروی ساعتهامون
 با رفتم حموم وبسمت روزدادبلندشدم سپیدی جاشوبه شب سیاهی وقتی.....فکرکردم

 نمنمیدو دوختم چشم لباسم روی اب گونه موج حرکت به وایستادم وزیرش سردوبازکردم
 مداشت احتیاج شوک این انگاربه وبستم شیراب اکسیژن اوردن کم باحس چقدرگذشت

 ودرپیش اتاق راه امدم بیرون ازحموم پوش وحوله کردم خارج خیسموازنتم لباسهای....
 ادهد سیابهم ک موادی بسته ازسه بسته یک وبازکردم کنارتخت کشوپاتختی...گرفتم

 زدمومصرف ضجه...کردم ریختمومصرف اشک...، مصرف به کردم بودوبرداشتم،شروع
 بودم کرده رومصرف بسته هرسه امدم ک بخودم...کردم ومصرف کردم گالیه...کردم

 اشک وچشماموبستم درازکشیدم روش وار جنین رسوندم تخت وبه خودم تلوتلوخوران
 یشترب ازخیسی مانع تاخواب ریختم اشک بسته انقدرباچشمای گرفت راه پلکهام ازپشت
 ....شد چشمام

 مومت....شد بودشروع داده بهم یاسقط زایمان سیابرای ک پولی کردن بعدخرج روزبه اون از
 کردم تموم ماه شیش وتومدت پول

 صورت درغیراین کنم روخالی خونه دارم تاامروزوقت:امدوگفت خونه صاحب دیروزم
 تنهادارییم وک چمدونم ترتیب این به کلیدوتخلیه گرفتن بامامورمیادبرای
 ...زدم هاقدم توکوچهاوخیابون تاشب زدم بیرون بودبرداشتموازخونه

 ...!!بدبختيم شروع خونه...رويا، خونه سمت افتادم هواراه شدن باتاريك

 نيهچندثا وفشاردادم زنگ كشيدمو عميق ،چندنفس وجلود ررهاكردم چمدونم رسيدم وقتى
 ....!!!رويابلندشد گفتن كيه كشيدتاصداى طول

 .....مگه ..خبرت؟؟ چ:رويادروبازكردوگفت....وفشردم زنگ دوباره بجاش جوابشوندادم

 !!!اينجاچيكارميكنى؟:گفت امدوباتعجب بعدبخودش کمی....شد ديدساكت منوك

 ؟؟...دارم موندن واسه رو جزاینجاجایی مگه عزیزم پیشت امدم:گفتم باغيض

 !!!اينجابمونى؟؟ نميتونى دارم مهمون....جا بروهمون تاحاالهرجابودی:رويا

 انمانخ بی حاالک كردى بيچارم....دارى مهمون ك بدرك:وگفتم وپيچوندم دستشوگرفتم مچ
 ..بدی؟؟ رام نمیخوای شدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 35 

 ونىمهم به امدن چرا.....ديدى بارتوپارك اولين ك اسمائى شبيه كجام...منو ببين عوضى 
 ....نابوديم؟؟ برای بستى وكمرهمت شدى دست دادى؟؟؟چراباسياهم پيشنهاد روبهم

 ...بهم پول قرون يه دادن بدون اونم ورفت گذاشت توشكمم بابچه منو سيارفت

 ...!!شكونديش كن ول دستمو:رويا

 ....كردم دستشوول

 !!!...روبندازه دادبچه پول سياك ميبندى چراخالى:رويا

 ازكجامياوردم رومينداختم بودبچه سياداده ك باپولى پرفسوراگه:زدموگفتم پوزخندى
 هست سالم اصالبچم نمیدونم دکترنرفتم یکبارهم حتی ماه هفت تواین..ميخورد،

 اهامب پوشیدن؟میفهمی برای نداره لباسم دست بدنیابیادیه چیه؟اگه یااصالجنسیتش
 چیکارکردی؟؟

 !...سركار ميرفتى خوب :رويا

 مدرك وعن باهيچ حامله زن به كى بنظرت:وگفتم لبخندتمسخراميزى شدبه تبديل پوزخندم
 كارميده؟؟؟ كارى وسابق

 شدم گذشتم،واردخونه وازكنارش داخل دادم هولش....كرد نگام روياتوسكوت

 شایدچندسال خودمون سال سن هم خانمى توخونه....امد سرم وپشت رويادروبست
 به وخطاب انداختم بازش لباسهاى به نگاهى...ميخورد بودوچاى بزرگترنشسته
 !!!نميكنى؟ معرفى:روياگفتم

 !....نسرينم...عزيزم سالم:ميكردگفت براندازم بلندشدودرحالیکه زن  

 .....!!ام اسماء منم...سالم:گفتم ماليمترى گذاشتموباصداى اش درازشده دستموتودست

 ....امدى سرپاواينستاخوش بيابشين.....قتمو خوش:نسرین

 !!....رونميكردى؟؟ بودى كرده برسراينوكجاقايم خاك اخه:داد روياادامه روبه
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 تاينوگف !...نيست شواصالاهلش يكى اين خيال بى:وگفت رفت بهش اى غره روياچشم
 رفت اشپزخانه وبسمت

 پرسيد   ......و چندوقتش وبچم اينجاچيكارميكنم ازاينكه وبامهربونى نشست كنارم نسرين

 زندگيموريختم تموم همين برای کردن سبک تلنگربراى پُربودومنتظريه منم دل
 كردنم واروم دادن تودلدارى انصافاًنسرينم نميزدم وحرفى ميشودم الل كاش....رودايره

 ...داشت تبهورخواصى

 به وراحت سيرواروم باشكم شدبعدازچندماه وباعث ساخت منو شام بعدازخودن شبم
 برم خواب اغوش

*****************************************٭**********************

*** 

 الدرح وروياى نسرين روى چرخوندمونگام چشم بيدارشدم ازخواب جروبحث باصداى صبح
 ...!!موند ثابت بحث

 !!!هاااا گيرميوفتين خطرناك ميگه خان حشمت بفهم نسرين نميشه:رويا

 کردچون نگاهموحس انگارسنگینی....نداريم؟؟ هيچى ورم اون چيكاركنم ميگى:نسرین
 امد خونه زدوبسمت نگاهشوباالاوردوقافلگيركردلبخندى

 كرديم بخيرببخشيدبيدارت صبح سالم-

 افتاده؟ اتفاقى....بايدبيدارميشودم كم باباكم نه سالم-

 !..نيست چيزمهمى...نه:وگفت رفت توهم قيافش

 !!....بربياد ازدستم بگوشايدكارى مهمه معلوم ازقيافت-

 .... ــــــ برميادفقط برامدنشوك:نسرین

 .چى؟ فقط:من

 !!....بگم وبشوبيابهت وصورتت برودست:نسرین
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 پهنرو صبحانه روياسفره خونه وبرگشتم وشستم وصورتم دست حياط سمت افتادم راه
 ....شده؟ چى ببينم كنن تعريف خوب:وگفتم نشستم بودكنارسفره كرده

 ؟!ميگم درست دارى احتياج وجاومكان خونه توبه اسماء ببين:نسرين

 !!درست  :من

 !....شى خالص توشكمتم بچه بايدازدست تازه:نسرين

 !!!درست   اينم:من

 .....!!دارم كارسراغ يه برات من خوب:نسرين

 كاریی؟ چ:باتريدگفتم

 ازیزنشوب بعدنقش موادجاسازشده توش ک میشی ازبچهاسوارماشینی توبايكى:نسرين
 ردینک احیاناًگیرم اگه بترسی نیست الزم اصالهم میرسونی مقصدگرگان میکنیوموادوبه

 ینا خودم وگرنه میشه کم بهتون شک ی حامله چون میشی میگیروتوخالص گردن بهنام
 ...!!کردم تااالن طورک همون رومیکردم کار

 ستازد وخالصی عملت تاخرج گرفته وماشین ازخونه میکنم تامینت جوره همه توگرگانم
 .....بچت

 به مدنا درقبال اونم کنی زندگی عمرراحت یه ارزه می وببین فکرهاتوبکنی میتونی تاغروب
 !!..گرگان؟؟

 به رفتن، بگذرم ازپیشنهادنسرین نمیتونستم میکردم حساب هرجوری ...فکرکردم تاغروب
 ....عمر یک برای زندگیم تامین ارزیدبه می گرگان

 نامی بهنام شام بعدازخوردن شب..کردم قبول ماتلی بدون ومن امدسراغم نسرین غروب
 وجلوماشین کردم خداحافظی ازرویاونسرین..امددنبالم،(قدیمیش ازنوع)بابنز

 وخفه ماسترس باشم قراربودداشته ک راحتی زندگی بافکربه افتادومن راه بهنام....جاگرفتم
 فتر  پیش چیزخوب همه رفتم پیش سرنوشت سمت به دوختم چشم جاده سیاهی به کردم
 ....جلومونوگرفت راه پلیس ک تابابل
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 کشید روپایین شیشه داشت ونگه ماشین راحت باخیال بهنام

 !!لطفا مدارک!!نباشید خسته:وگفت انداخت ماشین داخل نگاهی راه مامورپلیس

 ....!!!وازداشبوردبدی مدارک میشه عزیزم:گفت من روبه!!!نباشید خسته شماهم:بهنام

 .....دادم تحویل بهنام گرفتموبه لرزونم وتودستهای درداشبوردوبازکردمومدارک شدم خم

 !!!هستن همسرتون:مامور

 ....هستن پناهی دخترقاضی بله:وبالبخندگفت انداخت بهم نگاهی بهنام

 معروف پناهی دخترقاضی:کردوگفت نگاه ماموربهم....گرفت راه کمرم ازگودی یخ عرق
 ...شماید؟؟

 ...!!!بله:وگفتم دادم تحویلش ی ونیمه لبخندنصف

 برسونید پدرتون به سالم!!!بفرماییدشرمنده:دادوگفت بهنام ودست مامورمدارک
 !!!سفرخوش

 !بااجازه!!میکنم خواهش:بهنام

 یادم واوردی؟؟ بابام اسم چرااا...توپیدم بهنام به راه ازپلیس دورشدن محض به
 ؟؟؟!!!باشه امده درمیون ازبابام حرفی بانسرین نمیادتوصحبتهام

 کردی؟؟ فادهاست ازاعتباربابام چرا....کصافت باتوام:گفتم بلندتری جوابمونداد،باصدای بهنام

 !!!رنندا باهامون کاری گرگان به تارسیدن اینطوری سرجات بگیر،بتمرگ خون خفه:بهنام

 !!امدن به شدم راضی چرا!!!انقدرخرم خداچرامن....قیمتی چه به اخه:من

 پارک نگوتوپارکی ماشین ویالیی،بهنام به زودرسیدیم صبح ریختم اشک وقفه بی تاگرگان
 دمش پیاده ازماشین خونه افتادسمت دادوراه بدنش به وقوسی شدکش پیاده حرف کردوبی
 الیع کارتون:امدوگفت استقبالمون به نسرین شدیم ک خونه وارده رفتم سرش وپشت
 !!!نباشد بودخسته

 !!!..رفت پیش عالی کارمون ازبابام بردن بااسم معلومه:گفتم کشیدمو اخمهاموتوهم
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 میفهمن خودشون دیگه کمی نکن وناراحت خودت:وگفت چندبارکوبیدروشونم نسرین
 به سرزدن ازکشوربرای خارج رفت   پناهی قاضی خانواده ندونه کیه اخه ...سرکاربودن
 ...پسرش

 !!بشه اورده ازبابام قرارنبوداسمی ولی درست اینهاهمه:من

 ههم اون ازدیدن واردشدم کردوقتی هدایتم خونه بسمت!!بودیم مجبور متاسفم:نسرین
 رخس تاگوش گوش ازشرم شدم بهنام متوجه وقتی کردم تعجب افتضاح دختربالباسهای

 بهنام...کن بروباالاستراحت:گفت بهنام روبه من به توجه بی نسرین شدم
 برنزه تباپوس دختری....پیشم وبفرست مارال دیگه چندساعت:دادوگفت سرشوچندبارتکون

 امددست بهنام بلندشدوبسمت بودن داده لم کاناپه روی ک دختری پانزده ده ازمیون
 زدوادامه چشمکی...عزیزم نیام االن چرا:گفت اویزون ولوچه وبالب انداخت دورگردنش
 ...بخوابی تاراحت میدم دادماساژتم

 بیاتاازخجالت دیگه چندساعت... ام فعالخسته:وگفت کاشت لبهاش روی ی بوسه بهنام
 !!!دربیام

 بزنه ازحلقه بودچشمام مونده کم شرمیشون بی همه این ازدیدن
 !!!اینجاکجابودخداجوننن..بیرون

 ک تواتاقی بیابریم کن ولش اونارو:دادوگفت هلم سالن داخل راهروی بسمت نسرین
 !!!کن استراحت کردم اماده واست

 ازاتاقهارونشونم یکی رفتم قرارداشت توش دواتاق ک کوتاهی راهروی بسمت بانسرین
 !!میاد پیش چی تاببینیم کن استراحت اینجا:دادوگفت

 نگیمگرس به توجه وبی اوردم وبیرون بودمانتوم ارامبخش وسفیدش ابی ست شدم وارداتاق
  درازکشیدم تخت روی

 فلق حتی....میکردم ناامنی حس تواتاقم ک بودم دیده عجب انقدرچیزهای چنددقیقه تواین
 دجوربهب پشیمونی حس کنه جلوگیری خونه این به امدنم استرس از نتونست دراتاقم کردن
 ...رویاوباسختیهابجنگم خونه برگردم دوباره میخواست دلم....فشارمیاورد قلبم
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 هواس بحثمون روزتو یه...نکرد عمل ازقولهاش کدوم هیچ به ونسرین هاگذشت روزهاوهفته
 ؛...پیچید وکمرم تیرکشیدودردتوشکمم زیردلم خونه گرفتن

 یننسر  کشیدن وجیغ کردن گریه به کردم وشروع شدم خم فرسابودک انقدرطاقت دردش
  رسوندم بیمارستان کردوبه تنم ازدخترهالباس یکی باکمک

 ایهب نسرین شدم منتقل ک بخش بدنیاامدبه بچم وقف   بی بعدازدردکشیدن چندساعت
 بچه کردمفرار  ازبیمارستان نسرین روزبعدباکمک موندصبح پیشم امدوشب شیرینی جعبه
 .....داشتم واهمه کمپ به ورفتن پلیس ازامدن چون بردم خونه به مشکالتش روباتمام

 اگه:وگفت امدسراغم بعدنسرین یکماه .....دراوردم وگ ل وازاب دخترم بود باهرسختی
 !!!... دربیاری وپول بایدکارکنی کنی اینجازندگی قراربابچت

 ااونب باالوخوابیدن اتاقهای به رفتن کردن ازکار منظورت:وگفتم کردم نگاه بهش باترس
 !!...نیست؟ که مست مردهای

 !!...دیگه کاره کار داره اشکالی چه:لبخندزدوگفت:نسرین

 !!...باالنمیرم بمیرمم نزن حرفشم:من

 ابرومندبرات شغل ویه میدوم تخفیف موادهابهت تواوردن کردنت بخاطرکمک:نسرین
 !..درنظرمیگیرم

 ....شغلی؟؟ چه:من

 .....!هازخون وتوبیرون کارمیکنم توخونه من ک تفاوت امابااین...میشی همکارخودم:نسرین 

 !!!...گرییه ساقی منظورت:من

 به میکنی وشروع پارک تویک میبرتت فردابهنام کن واماده خودت!!...دقیقا:نسرین
 مشک خرج ک ندارم مفت پول من وازاینجابرو کن وجمع وسایلت نخواستی فروختن،اگرم
 .....کنم وموادتوبچت

 ...رفت بیرون ازاتاق ک بودم حرفهاش هنوزتوبهت

 رودربیارم؟؟؟ موادمون چطورپول..بچموکجاببرم درک به ؟؟؟خودم..خدایاچیکارکنم
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 ردنظرمو پارک به وبابهنام نسرین دست سپردم بچم وصبح نزاشتم روهم چشم شب تموم
 . ....رفتم

 کارویاد وخم تاچم انداخت راه تامشتری دوسه دادو دستم موبایلی گوشی   بهنام
 ....ورفت گذاشت تنهام بعدم...بگیرم

 .....دراوردم پول وازطریقش کردم عادت فروختن به کم کم

 ....آیه

 وقاتمبیشترا دربیار موادوشکممونو خرج بتونه میکردتا ساقیگری میادمادرم یادم ازوقتی
 ک ییازدنیا بچگیم باتمام میکردن بحث من های باالوشیطنت سرپول،خرج جون بانسرین
 ..داشتم نفرت بودم غرق توش منومامان

 اذیتم آزارو وباعث میکردن مسخرم ام پریده رنگ مادرالغرو بخاطرداشتن همه تومدرسه
 میشودن

 یچنگ اوضاع برگشتم که خونه به....فرارکردم کردنهاازمدرسه مسخره همین روزدرپی یه
 رفتباالگ بحث وقتی بودن کردن بحث درحال نسرین باخاله مامانم معمول نمیزدطبق بدل
 سوارماشین روی پیاده بعدازکمی....کرد خارج ازخونه خودش منوکشیدوهمراه دست مامانم
 ردمک بازی اب وحسابی دریادویدم بسمت زده ذوق رسیدیم وقتی رفتیم ساحل وبه شدیم
 دارکردنبی بودمیدونستم خوابیده شنها روی امامامان....مامانم پیش برگشتم شدم ک خسته
 مک دریا سمت برگشتم دوباره همین برای نداره بدنبال خوبی عواقب بعدازمصرف مامان
 بازی بعدازشن کردم بازی وشن کردم استفاده امده پیش ازفرصت ساحل میومدبیایم پیش

 اروم باصدای رفتم مامان هوابسمت شدن باتاریک کردم ازمدوجمع جامونده صدفهای
 دادم محکمترتکونش زده ندادوحشت جواب بازم دادم ندادتکونش جواب وقتی زدم صداش
 زده یخ تن کردم پنهان تواغوشش وخودم ناامیدشدم کم کم بیداربشه خواستم ازش وباگریه
 یوسرد شلوارم خیسی....کنم وکنترل ادرارم نتونستم طوریکه انداخت وجودم لرزبه اش
 گوشی امدم بخودم مامان گوشی زنگ باصدای گریه کردتواوج اضافه سرماوجودم به هواهم
 نسرین خاله صدای تاعلوگفتم دادم وفشار رنگ سبز ودکمه کشیدم بیرون مانتوش وازجیب
 ....پیچید توگوشی
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 ..!توهم بدجورمیره کالمون امروزوبرداربیاروگرنه موادهای پول....اسما هستی گوری کدوم-

 .....!سردمه منم بیدارنمیشه خوابیده مامانم خاله:گفتم باگریه-

 ...کجاییدشماخاله؟...ایه تویی:خاله

 رسممیت من!!بیدارنمیشه کردوخوابیدحاالهم بعدمصرف ..منواوردساحل، مامانم..منم اره:من
 !....خاله

 .....دنبالت میاییم باعموبهنام االن نترس:خاله

 ....زودبیاید فقط باشه:من

 ......وبیدارنکن مامانت باشه،تامیایم:خاله

 !چشم:من

 !....خداحافظ دخترخوب افرین:خاله

 ....خداحافظ:من

 زدم وصداشون بلندشدم عموروشنیدم گفتن ایه صدای وقتی کردم گریه خاله تاامدن
 مامانم سراغ رفت هم خاله کردوبوسیدم بغلم عموبهنام پیشم بعدامدن چنددقیقه
 !....بهنام سرده خیلی بدنش:گفت عموبهنام زدبعدروبه دادوصداش چندباتکونش

 ....نبضشوبگیر:بهنام

 ...؟!!!نمیزنه:بعدگفت ،کمی..گذاشت مامان دست دوانگشتشوروی خاله

 معلومه:روتکرارکردوگفت خاله کارهای همون کنارمامان ورفت زمین گذاشتم عموبهنام
 ۱۱۱به میزنم زنگ من شماهابریدتوماشین....کرده تموم وقت   خیلی

 .....!برامون دردسرنشه بزنی زنگ خودش باگوشی باشه حواست:دادوگفت تکون سری خاله

 ....هست هواسم باشه:بهنام

 فتودربرگر  زدم یخ تن گرماش جاگرفتیم توماشین وقتی رفتیم ماشین بسمت باخاله
 کرد دعوت خواب اغوش وبه وچشمام
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 مشد بزرگتر وقتی.....میکرد بزرگم باغرغراش خاله وندیدم مادرم بعددیگه روزبه ازاون
 ...کرده اُوردوز زیاد براثراستفاده روزتوساحل همون مامانم فهمیدم

  کرد رهاش وتوساحل نشده قدم پیش مامانم دفن برای حتی خاله

 مادرم مزار نمیدونم حتی...بود۱۱۱ به زدن زنگ بودن داده انجام ک تنهاکارمفیدی
 ....کجاست؟

 خوابمب مست باالوبامردهای اتاقهای مثالدختربرم خواست ازم خاله رسیدم بلوغ بسن وقتی
 کردم کردم،التماس ،گریه کردم مقاومت...

 گیریب عهده روبه اتاقهاوخونه بایدنظافت کارونکنی اگراین:گفت دادوخاله جواب هم بالخره
 کاری وکصافت اتاقهامیرم دخترابه بعدازخوابیدن ام ساله هیجده ک تااالن موقع ازاون

 هوس هایمرد برای مشروب سرو ومجبوربه بدترمیشه اوضاع اوقاتم بعضی شونوتمیزمیکنم
 ازنورتوتاریکی ی امیدروزنه به میجنگم سختیهادارم این باهمه هیزمیشم بازوچشم
 .....زندگیم

 

 حال زمان به بعدبرمیگردیم پارت

 .....حال زمان

 ....سفرکردم گذشته به خونه توسکوت بسته وچشم بیدارشدم ازکی   نمیدونم

 .... امدم بخودم مهران باصدای

 نگز  گوشیت به انقدرنسرین هم ازصبح اینجاچتربودی وک دیشب... آیه پاشی نمیخوای-
 !....کرده کالفمون زده

 افتادم راه حرف بی دوختم میداد رونشون۱۱ک ساعت های عقربه وبه نگاموباالکشیدم
 مستانه خنده صدای امدم بیرون وصورتم دست بعدازشستن بهداشتی سرویس سمت

 واز کیفم رفتم سالن بسمت اشپزخانه به کردن نگاه بدون...بود روپرکرده پریساخونه
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 گوشم به مهران صدای ک میرفت در بسمت جادادم وتوش وگوشیم برداشتم روکاناپه
 ...خورد

 ؟...سروصدا بی چ....خانم؟ بریدایه می تشریف-

 ..بشم مزاحمتون نخواستم سمتشوگفتم برگشتم حوصله بی

 !!!اینجاچتربودی؟؟ ک میشدی نبایدمزاحم دیشب:زدوگفت پوزخندی مهران

 !...اینجا شدامدم بحثم دیروزبانسرین ببخشید:وگفتم انداختم وپایین سرم

 ...میرفتی؟ خداحافظی بی چراداشتی االن:مهران

 ......بشم مزاحمتون نخواستم ک گفتم-

 نیست مزاحمم وقتم هیچ عزیزی واسم چقدر میدونیکه خودت:امدوگفت بسمتم مهران
 ....!!باشه یادت همیشه اینوبرا کوچیکه اجی

 .....رواعصابم انداخت خط همیشه مثل پریسا صدای....دوختم چشماش بالبخندنگاهموبه

 ؟..چیه توباآیه رابطه اخرنفهمیدم من!!....خان میگیریدمهران میدیدوقلوه دل خوب-
 توی وچرابایدبات...میکنه غلطی اینجاچ پس نیست اگرم اینجاچیکارام من دخترت اگردوست
 ؟...تنهاباشه خونت

 ...!!اجازه فعالبا دیروزمتاسفم بابت:گفتم مهران وروبه زدم بهش پوزخندی

 شدی؟ ناراحت:مهران

 تاکسی ااولینب رفتم پیاده تاسرخیابون میگه چی مهران ببینم واینستادم دیگه....بابافعال نه-
 رسوندم خونه وبه خودم

 پیدات زمین رو میگشتیم تواسمونادنبالت خانم آیه به به:امدوگفت تامنودیدبسمتم نسرین
 یتوجوابگوش ک بودی قبرستونی کدوم تااالن وخودسرشدی کردی افسارپاره مبینم ...کردیم
 ؟؟؟....نمیدادی

 ...مهران خونه بودم رفته:وگفتم چرخوندم وتوحلقه چشمام
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 ک خودت:داد زدوادامه چشمکی..جابخوابی بامردهاهمین چرانمیری ی کاره این توک:نسرین
 .....!نداری کم خاطرخواه میدونی

 ....برادرمه جای مهران باشی زدنت حرف بهترمواظب:من

 یدنباد....کرد اشاره بمن نداره غریزه برادرت بگی میخوای یعنی:پوزخندزدوگفت نسرین
 نمیکنه؟ همخوابی هوس دخترلوندی همچین

 بونه ومیخوا غریزش وارنگش رنگا دخترهای بادوست ولی داره غریزه..!شو خفه:من
 .....!!!هرزنره تاچشماش

 وزخندکنجپ کم کم بهش دوختم چشم چندثانیه وبرای شدم ساکت صورتم به بابرخوردسیلی
 دیدم یوقت کنم استراحت حاالبروکنارمیخوام کردی واروم خودت بالخره:وگفتم نشست لبم
 صداش ک بودم نرسیده اتاق به گذاشتم وازکنارش دادم هولش نمیخورداروم تکون
 ....بلندشد

 ...توخماری؟ سرقرارمشتریهاازدیروزموندن بری باش بعدازظهراماده-

 ودشدمب رسیده بمن بعدازمرگش ک مادرم اتاق یابهتربگم وارداتاقم و گفتم ی باشه زیرلب
 ......دوختم چشم سقف وبه تخت روی وانداختم خودم

 یغلط..دارم؟ من زندگیه این اخه شم راحت و کنم خودکشی مامانم مثل منم میگه شیطون
 ...میکنم؟ خواهش کن کمکم خودت...خدا ام خسته ونالیدم زدم

 اركپ بسمت موادتوكولم وبعدازجاسازى پوشيدم لباس نسرين خواسته بعدازظهرطبق
 يكى دامازخ ك من اخه بگه نيست يكى....كنه وتنبيهم مثالميخوادمنوبترسونه هه.....رفتم
 وازشرتو نمگيرك كاش ميترسونى منوازچى پس بده بعدتركم بيرون بكشه منوازخونت بيادو
 شم خالص وخونت

 لمموباي باترى شدن باتموم انداختم راه مشترهاروهم غرغرام الى والبه غرغركردم تاغروب
 بودوبارون شده هواتاريك....خونه سمت افتادم راه امده پيش ازبهانه وخوشحال بلندشدم
 بهم ونزيربار زدن قدم برم پياده تاخونه گرفتم تصميم.....باريدن بودبه كرده شروع نم نم

 قميشى ازسياوش كن گريه اهنگ زيرلب....وباالمیبرد نفسم ميدادواعتمادبه ارامش
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 طرف واون طرف اين به فرارازخيسى براى ك اطرافم ادمهاى به توجه بى ميكردم روزمزمه
 .....ميرفتم پيش ميدويدن

 قشنگه گريه كن گريه

 تنگه دل سهم گريه

 غروره گريه كن گريه

 دوره راه اين مرحم

 هق اوازهق سربده

 عىس ميكردولى اذيتم مردم متعجب نگاهاى)زيرگريه بلندزدم باصداى پربودك دلم انقدر
 دادم ادامه باگريه نكردم گريم كردن درخفه

 تنگه كه دلى كن خالى

 قشنگه گريه كن گريه

 تنگه دل سهم گريه

 قشنگه گريه كن گريه

 بگيره دلتوبغل احساس بزارپروانه

 رهاكن رو كهنه بغض

 بگيره نفس تادلت

 تنهابمونى نكنه

 هابدوزى غصه به دل

 ستاره مثل توبشى

 شبابسوزى تودل

 كن گريه
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 دنش ازبسته قبل افتادم زمين وروى برخوردكردم چيزمحكمى به جملم كردن ازكامل قبل
 براثرترمزوشنيدم الستيك شدن كشيده صداى چشمام

 فتر  فرو تيرتوچشمم ازهرچيزنورمثل قبل كردم باز چشم قلب ضربان شبيه باصداى
 ختت روى حركت بى ومن بود چقدرگذشته نميدونم....كردم وازدردناله فشردم وبهم چشمام
 بازكردم چشم زده شدوحشت نزديك بهم پایی تادربازشدوصداى میكردم ناله

 زديكن سفيدبهم باروپوش خانمى دوختم صدا سمت وبه ونگام اينباردستموسپرنوركردم
 عزيزم؟؟ خوبى:شدوگفت

 ...!!!بخورم تكون نميتونم دردميكنه بدنم تمام:گفتم باناله

 نکردی ومصرف بودی چندروزبيهوشى گلم طبيعى:داداوگفت تكون پرستارسرى
 .!!امدى خداروشكربهوش

 ؟؟؟..كجام اصالمن...!!!!بيهوش:گفتم باتعجب

 كنيم تزريق مسكن بعدبهت بيادببينت دكترخبربدم اقاى به برم من....بيمارستانى:پرستار
 ....بيشترميشه دردت كم كم موبرداشته پاهات

 بعدبامردجونى وچنددقيقه پرستاررفت
 وگرنه امدى شكربهوش خداروصدهزارمرتبه...خداروشكر:مردتامنوديدگفت....برگشت
 ....نميزاشت زندم اقاجون

 ....شم؟ مرخص بنده تون بگيريدبااجازه گونى مژده نره يادتون:پرستاربالبخندگفت

 !!.بفرماييد ممنون:دكتر

 تختكنار  صندلى روى پرستاردكتر بعدازرفتن ميكردم نگاه بهشون باتعجب مدت تمام
 چيه؟؟؟ اسمت....مادرتى شبيه خيلى :وگفت نشست

 !!!!!نگفتم دروغ بود ازحلقه زدن بيرون درحال چشمام بگم اگه

 میکنی؟؟ زندگی باکی:داد دکترادامه

 ....توپیدم میکردبهش زیادروی داشت دیگه
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 مگه ببينم...توداره؟ به ربطى چه مادرمن خودت؟؟اخه واسه ميگى دارى چى
 ؟...تودكترنيستى

 ....داد تكون مثبت نشونه سرشوبه

 !!...بشه كم تادردم كن تزريق بهم چيزى حرفهاپاشويه اين بجاى پس-

 !!...خروج درحال ازش ك بخاطرسمى امادردبدنت ...روانپزشکم من  متاسفم-

 !....نشدم مسموم كردم تصادف ميدونم ك تاجايى سمى چه-

 ....ميشه خارج ازبدنت داره ك مواديه منظورازسهم...كردى تصادف باخودم درست-

 !!شه خارج ازبدنم نميخوام من ولی... اهاننن-

 چرا؟ انوقت-

 رتماسد معتادزپردى وباادمهاى خونه اون به برگردم قراردوباره وقتى:وگفتم زدم نيشخندى-
 !!خونه برم ؟ميخوام...بكشم وعذاب كنم چرابايدترك باشم

 ضعيف قلبش ،..ديدنت مياد اقاجون ديگه چندساعت برى جايى قرارنيست توديگه-
 گمب بهش کم کم تاخودم بگى من براى آقاجون برای زندگيت كردن ازتعريف بهترقبل
 ...!!نیاد پیش براش ومشکلی

 كيه؟؟چرابايدبيادديدنم؟؟ اصالاقاجون...!!خونم برگردم نزارى توميخواى نكنه-

 ....بزاربرم نيست خوش حالم گفتم مربوطه شماچ به من اصالزندگى

 بكنم؟ معامله يه باهات ميتونم ،ولى... كن بيرون ازاینجاروازسرت فكررفتن-

 .....كردم نگاه منتظربهش

 ينامتزندگ:وگفت ریخت داخلش كشيدامپولی بيرون سفیدش روپوش جیب داخل سرنگى
 مسكن؟؟ درمقابل

 داستانشوبنويسى؟ ميخواى نكنه من زندگى به چراگيردادى

 ..!!ميكشم سرك چراتوزندگيت ميگم منم كردى قانعم باحرفهات توبگووقتى اول
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 ..!قبول باشه:وگفتم بود،ترديدوكنارگذاشتم پیچيده دردتوبندبندسلولهام

 !زيرحرفت شدنزنى اروم دردت وقتى ازكجامعلوم

 ....ميدم قول-

 ؟؟..هستى قولى خوش ادم ازكجابدونم-

 ....بميرم دردخودم تابه بزاربرم هم نميزنى بزن ميزنى اگه د المصب-

 ....بخور قسم:شدوگفت خم صورتم روى

 ؟..شد خوب ميگم راستشوبهت عزيزترينم جان پيغمبربه پيربه خدا،به به....باشه-

 حالم دنبهترش محض به تاثيرشوگذاشت كشيدتا طول مينى بيست...كرد واردسرم و امپول
 ك ازسختيهايى....گفتم ازدردامون ومادرم خودم زندگى داستان تعريف به كردم شروع
 انموگرفتهگريب ازبچگى ك ازاعتيادى گفتم وتنهاييم مادرى ازبى گفتم مامان ازمرگ كشيديم
 اشکهای نمونده گفتن براى حرفى كردم فكر وقتى شدم تاسبك كردم انقدرتعريف....گفتم
 ....دادم ادامه سمتش روکردم گرفتمو دست وباپشت گونم روی جاری

 ياداستانش؟؟ پرطرفدارميشه فيلمش بنظرت

 ..!!كنى استراحت بهتركمى...واقعامتاسفم-

 جوابم انقدرسوال چى واسه نشدقراربودبگى ديگه نه:گفتم اما بودم خسته خیلی اینکه با-
 ؟؟...كردى

 بودن رفته ديدنش براى پدرومادرمامانت ك نامردتم دايى پسرهمون من اگربگم
 .....باورميكنى

 نداشت...ندا..ن...امكان...ام اين...اى...ای کردم نگاهش شوكه

 بندازه تادستم ميكنه شوخى حتماداره...نه...نه...يعنى

 شيدتاالبهک چقدرطول نميدونم....تنهاگذاشتم ومنوباافكارمدقوشم رفت ى ثانيه دکترتوصدم
 .....فرورفتم خواب اثركردوبه مسكن افكارم الى
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 رنگى ىمشك گرفته نم چيزچشماى اولين بازكردم چشم روپيشونيم بوسه گرمی بااحساس
 چشماروچندین واین نگاه این من اره...چشماونگاه این اشنابودرنگ برام چقدر.....وديدم

 ...دیدم بارجلوایینه

 ههزارمرتب عزیزم بخشیده توروبهمون دوباره خدا...جان بابا خوبی...امدم خودم به باصداش
 ....خدا شکرت

 ....انداخت خط گونم روی جوشیدو اشکم چشمه کی نفهمیدم غریبی واژه چ..بابا

 دردمیکنه؟ عزیزم؟جاییت میکنی چراگریه-

 ...دادم تکون نه معنی وبه سرم

 شده؟ چی پس-

 !!!بگیدباباجان بهم بازم میشه:میلرزیدگفتم ازگریه ک باصدایی

 یب خبرازگریه هاش شونه تکون سردادم گریه سودای سربرشونش کشیدومن تواغوشم
 .....میداد صداش

 ....پیچید دکترتواتاق خوردبازشدوصدای بهش ک ی درباتقه گذشت کمی

 ...فشاربیارید خودتون نبایدبه دکترنگفته چیکارمیکنیدمگه اقاجون..ا  ..ا  -

 میشه؟ مرخص کی:دکترگفت روبه..گونشوگرفت روی کردورداشک رهام تخت روی اروم

 !!!فردا پس فردایاشایدم:دکنر

 ارمند طاقت دیگه خونه امروزببرمش همین دیرمیخوام نه:پریدوگفت حرفش پیرمردوسط
 ....کیان

 اشهب مراقبت بایدتخت هم اگربیادخونه تازه نظرباشه بایدتحت اقاجون نمیشه اخه:دکتر
 .....توکلینیک بستری پیشنهاددکترش میکنیم زدایی وسم بدنش داریم ناسالمتی

 میکنید؟ صحبت من راجب:وگفتم پریدم حرفشون وسط اینبارمن

 چطورمگه؟...اره:دکتر
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 خورده جایی به یاسرش شده دیوانه فکرکنم اقاپسرتون ببینیدحاج:گفتم پیرمرده روبه
 دارم طالعا من ک تاجایی...گرفته اشتباه دخترعمش با فکرکنم منم....هرچیزدیگه یانمیدونم
 نکنیدوبزاریدبرم دلسوزی خواهشابرام پس ازکشورن خارج مادرم خانواده

 میکنه؟ اشتباه ازکجامیدونی:زدوگفت غمگینی اما پیرمردلبخندمهربونی

 بعدم ازکشورن خارج مادرم خانواده ک گفتم:وگفتم ودادم لبخندش جواب
 !!....تقریبامحاله براشون من شناخت پس اونهاتاحاالمنوندیدن

 هچطورممکن مادرتی انقدرشبیه وقتی:کردوگفت نگاه توچشمام ت رش پیرمردباچشمای
 ...ادد کشیدبدستم بیرون ازش عکسی وبازکردوقاب میزکنارتخت کشوی...!نشی شناخت

 ابق شیشه روی اشکم قطردرشت زدم تارشد،پلک دیدم کم کم....کردم نگاه باتعجب اول
 وگرفتم قاب خیسی اشارم باانگشت ریخت چندقطردیگه دنباش فرودامدوبه عکس
 ....داده؟؟ بهتون نسرین نکنه...اینوازکجااوردید:وگفتم

 کیه؟ دیگه نسرین:پیرمرد

 ....وبدید سوالم جواب اول

 کشیدوادامه مادرم عکس روی شددست نزدیک بهم..اوردم ازخونم معلوم خوب:پیرمرد
 دخترمی چقدرشبیه میبینی:داد

 عکسیتنها این ...نیست اتاقم پاتختی روی عکس   این چطورباورکنم کردم نگاهش باتعجب
 هب دقیق پدرش اره...وایستادم ومادرش کنارپدرش توشمال درحالیکه اونم دارم ازمادرم ک

 بیهش خیلی اش چهره ته...پیرمرددوختم صورت به نگاموازعکس...کردم نگاه پدرش عکس
 ....پیرمردکجا کجاواین عکس توقاب تیپ وخوش مردجون این بوداما

 دموننابو ازمادرت خبری دردبی شده اش باعث زمان گذر:بالبخندگفت خوندچون انگارفکرم
 ....بشه کم ازبارگناهمون ویکم کنیم پیدات اخرعمری خدابودک کردانگارخواست

 ونحرفت چطوربه:گفتم باحرص...کشید شعله توقلبم نفرت اتیش چنددقیقه درعرض
 ؟؟...مادرمید میگیدوخانواده راست ازکجابدونم اعتمادکنم
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 اذت بعدم ونشناسه معروف پناهی قاضی ک پیدامیشه کمترکسی هست ساده:دکتر
 روزه هد باازمایشگاه بخاطراشنابودنم میادولی روزجوابش بیست گرفتن ای ان دی ازمایش
  ....ومیگیریم جواب دیگه هفته انشاالله  رفته ک روزش سه بدن قرارجواب

 داده؟ ازمایش کی:من

 عزیزم دادم من:دادوگفت ارنجشونشونم کبودپشت پیرمرداستینشوباالزدورگ

 ...پیرمرد مثل کبودبوددرست کردم نگاه خودم رگ به

 هاینهم...بود مادرم مال دادتمامش دستم کشیدوبه ازکشوبیرون دیگه پیرمردچندعکس
 یادگاری رسم به پدرش ازخونه مادرم اونم داشتم ازش عکس تنهایه ومن داشت عکس
 بودم نشده متوجه بودنو رفته کی نمیدونم ریختم واشک کردم تکشونگاه تک...بود اورده
 مثبت ازمایش اگرجواب گرفتم تصمیم وفکرکردم کردم ونگاه مامان عکسهای تاصبح
 کشیدم  ها نقشه واعتیادمو مادرم خون وانتقام تنهاییمون انتقام...بگیرم بودانتقام
 ....براشون

 هروزهاروبادردونال بودم بستری توکلینیک مدت تمام ومن گذشت سخت خیلی هفته یک
 میرسوندم صبح به واه وشبهاروباگریه میکردم سپری

 برم خونش به موضوع شدن ازروشن قبل کردحاضرنشدم پیرمردهرکاری یاهمون اقاجون
 دیدنم به اقاجون چندبارهمراه جونم بودخانم روزمراقبم شبانه کیان دکتریابهتربگم

 روزیکه ،بالخره.قویترکرد انتقام وبرای کردوارادم هربارمست امدوازعطراغوشش
 حق:تاوردوگف اتاقم وبه جواب امدکیارش ازمایش جواب رسیدصبح سر انتظارشومیکشیدیم

 زن همراه جون وخانم بعداقاجون یکساعت کنم بازش جون وخانم اقاجون تارسیدن ندارم
 امدن همراهشون دایی وزن دایی یاهمون مادرکیارش پدرو فهمیدم ک سالی ومردمیان

 به ندرسو گوشمون واربه زمزمه متنشون وبازکردو ازمایش لرزون ودستهای باصلوات اقاجون
 رو برگه همین، «تطابق۹۹۹ فوق ازمایش طبق»رسیدصداشوباالبردوگفت اینجاک

 خداااا:گفت ریزان بلندکردواشک اسمون زددستهاشوروبه زانو زمین رهاکردوروی
 دهسج زمین روی....برگردوندی بهم دخترم موجای نوه ک شکرت پروردگارا شکرت...شکرت
 امدو بسمتم جون خانم وکیارش دایی زن جز میکردن گریه تقریباهمه ریخت زدواشک
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 وریه کشیدم نفس کردتواغوشش بوسه وغرق کشیدسروصورتم اغوشم به دوباره
 هابیرونانت بی باتالق ومنوازاون کرده کمکم خدابالخره باوراینکه... ازعطریاسش هاموپرکردم
  ...!سخت بودخیلی سخت کشیده

 تودلم واژه این به خانواده ههه..خانوادم وابرازخوشحالی ریختن بعدازاشک
 کنه   ضاوام ترخیص تابرگه خواست ازکیارش آقاجون....شد رفتنمون به تصمیم....پوزخندزدم
 ربونیق وبیاروجلوپام اش شده زدتاگوسفندنزه زنگ قصاب به برسونه،قبلشم وماروتاخونه

 .....کنه

 ابیامت بزن صدام و اینهاروبپوش توهم بیرون مامیریم:دادوگفت دستم نایلونی جون خانم
 کمکت

 ....نیست الزم:من

 فداتعمرموجونمو زندگیمو دخترم کنی تعارف نیست الزم:گفت رفتن بیرون حین مادرجون
  نیست چیزی اینهاک میکنم

 جونم خانواده ک وبامانتوشلوارشیکی بیمارستان لباسهای اتاق از شدنشون خارج محض به
 دررفتم بسمت مامان عکسهای بعدازبرداشتن کردم بودعوض داده بهم

 انداخت زیربازوم امددست تامنودیدبسمتم جون خانم بودن درمنتظرم پشت همه
 کنم؟ تاکمکت کن خبرم نگفتم مگه:وگفت

 ...بیام میتونم خودم جون خانم نیست چیزیم:من

 نیست چیزیت کامالمشخص زردت وروی ازرنگ:کردوگفت نگام

 هدایتم بسمتش جون خانم بود جلودرپارک لنگروزی شدیم خارج ازکلینیک حرف بی
 میاییم باکیارش بریدماهم خودتون باماشین شما علی:گفت دایی به کردوخطاب

 ....بخرم؟؟ نداریدسرراه الزم چیزی...جون خانم چشم:علی دایی

 ....انشاالله پیرشی...مادر نه:جون خانم
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 وخانموبازکرد،من درعقب شدآقاجون تمام بینشون کردن ردوبدل تعارف گرفتنمون بافاصله
 جلوجاگرفت صندلی روی دروبست،خودشم نشستیم جون

 نداری ضعف...؟؟ خوبی:وگفت انداخت بهم نگاهی ازایینه کیارش

 ...!!دارم سرگیجه یکم خوبم:من

 ک تویی اونم نیست کارهرکسی موادی همچین کردن ترک گفت افرین بایدبهت:کیارش
 ...بوده توخونت ازبچگی

 دیدن برای جون وخانم اگرآقاجون بوده عالی سرباباجناب ازصدقه اونم:گفتم تودلم
 خوب نمم نداره اشکالی....برمیگشت زندگی میکردوبه ترک شایدمادرم نمیرفتن شاهزادشون

 ....کنم تالفی بلدم

 کشیدبیرون منوازافکارم آقاجونم صدای

 !.بگیرم جشن ام نوه پیداشدن مناسبت به کیارش؟میخوام میشه خوب حالش کی-

 میشه کامالخوب تاچندروزدیگه تقویتی ازداروهای بااستفاده:اوردوگفت لب لبخندبه کیارش

 ..میکنیم ریزی برنامه جشن برای ازامشب...خوبه: آقاجون

 ...وتاییدکرد آقاجون حرف سرش دادن باتکون کیارش

 زدنشد مقصدحرفی به تارسیدن دیگه

 یادهپ آقاجون داشت نگه ی جلوخونه بعدکیارش باالهاکمی اون میریم داریم ازمسیرفهمیدم
 کیارش..کرد اشاره کیارش تابه گذشت دادکمی جلودرمنتظربوددست ک اقایی شدوبه
 !!....شو پیاده:گفت منوبازکردو شد،درسمت پیاده ازماشین

 چرا؟-

 .....براقربونی:کردوگفت اشاره اقاجون به-

 کمی..ومیسوزوند پوستم دستش گرمای....کرد پیادم واروم دستموگرفت....نمیشه:من
 یختر  خون دستموکشیدوازروی سرگوسفندوبریدکیارش قصاب چشمم ودرمقابل جلوبردم
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 مپوست روی انگشتهاش جای هنوزم...کرد وسوارم بردم ماشین بسمت دوباره کرد شدردم
 ....میزد نبض

 داخل بازکرد،ماشین وباریموت روبرومون بزرگ ودراهنی نشست رول پشت دوباره
 شدیم پیاده شدازماشین دیده عمارت تاساختمون ریزهارفت سنگ روی بردچندمتری
  کردیم حرکت عمارت وبسمت

 ودمپایگذاشتیم کفشهامونوتوجاکفشی...واردشدیم بازکردو برامون روکیارش درسفیدورودی
 زرگب توسالن چشم....میشیم اصلی واردسالن رومیگذرونیم پله سه پوشیدیم روجاشون
 یحریرطالی وباپردهای شدن کشیده تازمین ازسقف بلندک پنجرهای روبروم..میچرخونم
 پزخانهاش چپم سمت قرارگرفت بزرگی جلوترمیزناهارخوری کمی قرارداره دادن پوششون رنگ
 لوج مبل سرویس یه بهمراه وطالیی روشن ای قهوه کامل سرویس یه راستم سمت... ست
 فکرکنم ک میشه ختم راهرویی به کناراشپزخانه  چیم ازسمت دادن قرار دی ای ال

 مخصوصامجسمه هست العاده فوق خونه دیزاین درکل...دارن قرار اتاقهادرونش
 کرده روکامالاشرافی خونه قرارگرفت خونه جایی جای ک هاواشیاقیمتی

 بکنم دل خونه تحلیل از میشه باعث جون خانم صدای

 کنی استراحت تا بدم نشون وبهت اتاقت بیابریم 

 واردک وبازمیکنه راست درازسمت اخرین دربست چهار از میشم راهروکشیده همون بسمت
 ....میچرخونم چشم دوباره میده عجیبی ارامش بهم سبزوسفیداتاق رنگ میشم

 کتابخونه کنارشم...کرده جاخوش تاپی لب روش ک قرارداره میزتحریری روبروم
 هم تختیمرو رنگ..دیوار به چسبیده جلوپنجره وتختم هست پنجره راستم سمت....قرارگرفته
 ....روشنه سبز

 امدمادر؟ خوشت:جون خانم

 ....عالیه خیلی دیزاینش ممنون:بالبخندمیگم

 چنددست....ومیگه میکنه اشاره کمددیواری به...امد خداروشکرخوشت خوب:جون خانم
 ...خرید بری خودت شدی خوب تاوقتی فعالبپوش خریدم خودم سلیقه به برات لباس
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 میرم هسراسرایین کمددیواری بسمت منم...میره بیرون ازاتاق جون خانم....تشکرمیکنم بازم
 تخت وروی میکنم لباسموتعویض برمیداموجلوایینه راحتی بلوزشلوار شوبازمیکنم ریلی در
 یامب بیرون شیرین رویایی وازاین بخوابم میترسم ولی چشمامومیبندم فرودمیادم نرمم

 صورتم طرف یک ک رو ام رنگ قهوی مواج ،موهای.میشم خیره توایینه تصویرخودم به
 خشپ وکمی ام رژگونه بادست..میشه بهتردیده صورتم گردی اینطوری.کنارمیزنم ریختم
 نگر  تاباهمین هست انقدربرجسته خداروشکرگونم..بمانه باقی ازش ی تاتنهاهاله میکنم
 ستگیوبرج دهانم تاکوچکی ترمیکنم غلیظ وکمی براقم رژکالباسی.کنه خودنمایی محوهم
 گکمرن انگشتم چشمموبانوک پشت روشن ی قهوه سایه...بیاد چشم بیشتربه لبهام
 کنه مخمورترجلوه چشمام ای قهوه تارنگ ترمیکنم

 ومرتبشان میکشم شده ارایشگرکوتاه لطف به ک پهن ابروهای به دستی
 وبلندم صاف پیشونی روی رو ام شده بلندحلقه چندتارازموهای.میکنم
 یقه..دازممین گوش به میرسه باالترازگردنم تاکمی بلندیش روک بدلم گوشوارهای....میریزم
 نمایان خوبی به پوستم تاسفیدی ترمیکشم پایین افتاده هام شونه روی ک لباسم
 چرخی....میکنم خالی اموروسرم عطرورساچه وشیشه میمالم بهم لبهامواروم...بشه

 رارامشبق ک پرنسسی....پرنسس یک مثل قرارباشم ک همونی شدم درست میزنم جلوایینه
 ...ظاهرمیشه درانتظارطعمه ک گرسنه ببر ماده یه درنقش

 واردمیشه بالبخندهمیشگیش جون خانم ورودمیدم ،اجازه میام دربخودم باتقه
 !...مهمونامنتظرتن بیادیگه...دخترم چقدرزیباشدی ماشاالله:ومیگه

 !!یامم دیگه تاچنددقیقه شمابریدمنم میگم کرده جاخوش لبهام روی ازصبح ک بالبخندی

 ...دیرنکنی فقط عزیزم باشه:جون خانم

  میره جون خانم....میکنم بازوبسته چشمام

 یشمم خارج روبرم ازسالن...برمیدارم درقدم بسمت باطمانینه وارام میکنم وحفظ لبخندم
 ندهایب انقدرک باالمیکشم لباسموبادست دامن....میکشه انتظارم سالن ورودی تو آقاجون
 ...نمودپیداکنه شده بسته دورپاهام ک کفشم
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 میک اقاجون میشه حاکم توسالن سکوت.میسپردم اقاجون درازشده اموتودست دیگه دست
 ....میگه پچ پچ درحال مهمونهای روبه میکنه جلوهدایتم به

 امشب جشن در ازحضورتون ازهرچیزمیخوام قبل.عزیز وهمکارای دوستان
 هاپسرمتن به قصدسرزدن به ازایران منوخانوادم میدونیدسالهاپیش طورک همون...تشکرکنم
 همراه توتصادف بعدمتاسفانه چندسال...کرد شدوازدواج انجادخترعاشق شدیم خارج
 سوساف ولی گشتیم سالهادنبالش...شد غیب موقع همون وتنهابچشون کرد فوت شوهرش
 هاماحاالب  سوختیم چطورمنوهمسرم وبچش نبوددخترم توغم خدامیدونه نکردیم پیداش
 بودنش تابه شدیم اینجاجمع امشب وماروپیدارکرده،ماهم شده بزرگ خداوندخودش لطف

 ...بگیریم جشن وحضورش افتخارکنیم

 ک نهست نفراتی اولین زنش بهمراه ودایی جون خانم.مهمونابلندمیشه وسوت دست صدای
 ...میکنن ابرازخوشحالی وازوجودم میشن نزدیک بهمون

 ننمیک ابرازخوشحالی ازوجودم پرسی واحوال وبعدازمعرفی مهمونهامیان تک بعدازاونهاتک
  میگن تبریک خاطرپیداکردنم به اقاجون وبه

 مبرمیگرد اقاجون بسمت میشه تموم معارف وقتی میگذره منوال همین به ساعتی یکی
 .....وتشکرمیکنم

 !بخو...میکنم وبالبخندنگاهش برمیگردم بسمتش میده ونوازش گوشم ام طعمه صدای
 اوردن بدست بابت میگم تبریک واقعاخوشحالموبهت ازبودنت منم جان دخترعمه
 .سالمتیت

 سفیدی ات لبخندمیزنم پرناز..کنارمیزنم وموهامونمایشی میکنم نزدیک صورتم دستموبه
 رداییپس ممنون:میگم اروم باصدای بشه گذاشته نمایش به شدم گیری جرم تازه دندونهای
  شهمی نزدیک بهم...دادم زحمتت حسابی چندوقته این ببخش...بوده خوت لطف چیزبه همه

 ..!!یرکنیانقدرتغی فکرنمیکردم هیچ:ومیگه وایمیستا قدمیم تویک میندازم نگاموتوچشماش

  بشینیم برم میشه شدم خسته میدم جواب وباعشوه میکشم ابرودرهم

  !!باشه ...میکنه اشاره کنارپنجره راحتیهای وبه میده سرتکون
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 فشهامتاک میکوبم زمین پاموبه کمی میافتم راه وزودترازش میگیرم دامنموتودست دوباره
 میکنم سعی....بشه کشیده سفیدم پای دورمچ ای سورمه بندهای به ونگاش صدابده

 راه چطور بلدم خوب...بذارم نمایش وبه کمرم وگودی بردارم اندازه قدمهامویک
 این امتم...کنم مجنون تا بپوشم ولباس چطوربرقصم...چطوربخندم....بزنم چطورحرف..برم

 ....قراربگیرم نگاها توتیرراس تا کنم استفاده بدنم چطورازاعضای سالهایادگرفتم

 حسوسونام میکنم کم قدمهام ازسرعت کمی میکنم سرحس وازپشت کیارش نگاه سنگینی
 نفس وعمیق میبنده چشم میکنه اصابت صورتش به موهام برمیگردم عقب به وایمیستام
 دنینوشی شده خوش دهنم ومیگم میدم جلو لبهاموبه کمی بازمیکنه چشم وقتی میکشه
 ...!میارم برات میرم تامن بشین:میگه میفرستاده بیرون بازدمشوعمیق...میخوام

 نشه؟ زحمتت-

 !آیه بشین:میگه وباتحکیم میکشه پوفی

 یرهم میزنوشیدنیها وبسمت میکنه زمزمه هی الله الاله کیارش....قهرمیشینم حالت به

 عاشق هنوزبرای امامیدونم دادم انجام خوب فهمیدکارموتااینجا میشه راحت ازحالش
 مونده راه خیلی کردنش قصاص برای....کردنش محکوم برای....کردنش

 ذتل شکارش اززیرنظرگرفتن ک ببرگرسنه ماده یه مثل درست سمتش میدم نگاموسوق
 دوجام رهمیگی جلوش رو نوشیدنی خدمتکارسینی میزنوشیدنیها به ازرسیدن قبل....میبره
 طهایخ مانیکوشدم باناخونهای پام روی پامیندازم پاروی نگامومیدزدم وبرمیگرده، برمیداره
 وازش نمنازمیک...میگیره وبسمتم جام میده لم کنارم میشه نزدیک بهم...میکشم نامفهمومی
 ....نمیگیرم

 ...بدوزدنت بزارم تنهات امشب کوچولومیترسم قهرنکن:میگه باخنده

 !هستم سوزی دهن آش حاالانگارخیلی:میدم جواب 

 !جیگرسوزی نیست چیزی سوزک دهن-

 .....کنه دلبری میادتادندونهام کش خنده حالت لبهاموبه
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 کمی نهک دستهاشولمس سردم تاپوست میگیرم جاموازش طوری...دستموردنکن بگیردیگه-
 ...است فهمیدپاستوریزه میشه راحت اش ازمزه...ومینوشم ازنوشیدنیم

 پراحتم هم لحظه یک برای کیارش خیره نگاه...میچرخونم چشم کیارش به توجه بی
 ...میخندم چندروزمه تالش حاصل ک کوچیک پیروزی ازاین سرمست تودلم...نمیزاره

 ...میکشم ای حوصله بی پوف ،....میزارم نمایش وبه بلندوفرم ومژهای میزنم پلک

 ؟؟!سررفته حوصلت-

 درازمیکنه دستشوبسمتم بلندمیشه کیارش...میدم تکون ارومی سرموبه

 ...افتخارمیدیدبانو

 دستم به نامحسوس....قرارمیدم وتودستش ظریفم میزنموانگشتهای لبخندمحوی
 جیخار  اهنگ میکنه اشاره ارکست گروه به میبرم رقص پیست ،بسمت..فشارواردمیکنه

 شونش روی دستمو منم میشه قفل کمرم روی دستش قرارمیگیره روبرم میشه پخش
 خوردن تکون به میکنم شروع وباعشوه میزارم

Now from i nfi ni ty 

 رهانکن حاالبرگردومنوازابدیت همین

Love i s a mystery 

 معماست یک عشق

Di stance i s ki l l i ng me 

 منونابودمیکنه داره فاصله

Come back l  need you now 

 نیازدارم بهت.برگرد

You are the l ove found 

 کردم پیداش که هستی توهمونی
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I  feel  above the ground 

 زمینم باالترازسطح میکنم حس

You take me round and round 

 میکنی تومنوکامل

 خم وکمی سرم...میشود میخوردومورمورم گردنم پوست به ومتعدداش داغ های نفس
 تمام وبزنه چشمش هام نورگوشواره ک قرارمیدمدم ای توزاویه گردنمو میکنم

 میگیره تواغوشم اینبارمحکم میچرخم تواغوشش واهسته هنرموبکارمیبرم

Am l  dreaming? 

 میبینم؟ خواب ایادارم

What l  feel  toni ght about you and l 

 دارم وخودم تو ی درباره امشب خاصی حس چه

Am l  dreaming? 

 میبینم؟ خواب دارم

I  can feel  your l ove when l  hol d you ti ght 

 میگیرمت دراغوش محکم ک وقتی کنم روحس عشق تونم می

I  j ust wanna l ove you 

 باشم عاشقت خوام می فقط

And you,re the one l  need you 

 دارم نیاز بهش ک هستی توتنهاکسی ومیدونی

And l  j ust wanna gi ve al l  my l ove l  heve 

 بدم روبهت دارم ک عشقی تمام خوام ومی
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Wi t my l i ps l ,m feel i ng 

 کنم می حس دارم هام بالب

And then l  say l  mean i t  

 بود همین منظورم ک میگم بهت وبعدش

Cause you, rs the onl y one that l  feel  toni ght 

 میکنم حسش امشب ک هستی توتنهاکسی چون

 

  وتشکرکردم گرفتم فاصله ازکیارش وسوت دست شدباصدای برقهاهمزمان شدن روشن

 دسمتکشی خودش بدنبال. گرفت ودستم کرد پاک کاغذی پیشونیشوبادستمال روی عرق
 زودی برم من تاندوزدیدنش باش ات نوه مواظب ..!اقاجون:گفت آقاجون روبه...اقاجون
 ..!!برمیگردم

 !!!وکیارش ام نوه نکن اذیت:داد بالبخندجواب اقاجون

 تامن گرگ همه باشیدتواین اهوخوشگلتون مواظب میگم فقط بکنم غلط من:کیارش
 !!!برگردم

 !نکن انقدرپرحرفی بروبچه:اقاجون

 اینهااینجاچیکارمیکنن؟؟ لعنتی:گفت تابرگشت

 بهمراه وزنش دایی وسال تقریباهمسن واقایی خانم برگشتیم زمان هم اقاجونم منو
 ......واردشدن پوشی دختروپسرشیک

  !کیا باشه رفتارت به هواست:گفت کیارش روبه باتحکیم آقاجون

 !!...کنم نژادمعرفیت نیک ی تابهانواده بیابرم-

 اینطورمعرفیشون اقاجون پرسی بعدازاحوال واردرفتیم تازه مهمونای بسمت بااقاجون
 امن به ،ودختروپسرشون.دایی وجدید قدیم وهمکاران نژادازدوستان نیک واقای خانم...کرد
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 خیلی ماهان....بزرگترازشه   دوسال وماهانم کیارش سن هم وماهان،مهدیس مهدیس
 داشتم...میزد حرف باهام بااکراه مهدیس کردولی بش دادوخوش دست بهم صمیمی
 هرسیدب کیارش ک میکردم هدایت شده پرودرنظرگرفته برای ک اتاقی وبسمت مهدیس
 اول انداخت ودوربازوش منوگرفت کردبعددست پرسی دادواحوال دست ومهدیس ماهان
 رمن ناخونهامو کردم عضالنیش بازوهای دستهاموقفل بعدازخداخواسته ولی کردم تعجب
 من روبه کیارش....گرفت پرودرپیش اتاق راه مهدیس...میدادم عضالتشوحرکت بین
 برقصیم؟؟ بریم:گفت

 قصیدیمر  تازه بعداخه برای بزاریم میشه:گفتم بعدچندثانیه کردم فکراخم حالت به کمی-
 کنم نازبیان وبا تاکلمات سعیمومیکردم تمام شدم خسته یکم

 ک تفاوت نباای نشستیم مون قبلی سرجای.راحتیها سمت برگشتیم دوباره!...چرانشه البته-
 وماهان کیارش رابطه فهمیدم چنددقیقه توهمین....نشست روبروم درست اینبارماهان
 کنم استفاده کیارش به نزدیکی برای ازماهان میتونستم ،پس نیست زیادخوب

 !افتخارمیدیدبانو ومیگه میشه جلوخم به میادکمی بسمتم ماهان اهنگ اخرین بااعالم

 دستدر  دست میکنم، واعالم بالبخندموافقتم...میره پیش میلم چیزباب همه ک چقدرخوب
 ناسمسرازپانمیش بخش جهان نسبتاشادبابک اهنگ باشنیدن میریم رقص پیست بسمت
 عذاب رممردنامح به نزدیکیم بخاطراینهمه وبعدش برقصم ماهان توبغل مجبورنیستم دیگه
 ...بگیرم وجدان

 میریزم وعشوه میدم وتکون بدنم اهنگ باریتم هماهنگ ماهان روبروی

 تقدیرغریبی عجیبی،چه احساس چه

 دیدارمونه اخرین واین میری توداری

 دیوار روی سایه بار،یه اخرین برای

 دونه دونه،نمی دونه،نمی نمی وهمچکس وتوزیربارونیم سمت

 شدی دیدنی چه امشب

 شدی باورنکردنی
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 تربگیر ومحکم دستام

 شدی رفتنی حاالک

 سرشه مون قصه باجدایی قراره

 پرپرشه ازغصه ودلم خیس من چشم قراره

 دارم دلهره من ولی خندی تومی

 نمیارم طاقت دیگه.نمیارم طاقت گیرم،دیگه نمی اروم دیگه

 شدی دیدنی چه امشب

 شدی باورنکردنی

 تربگیر ومحکم دستام

 شدی رفتنی حاالک

 شدی دیدنی چه امشب

 اصالفکرنمیکردم..براووو..براوووو:میزدگفت دست ک درحالی ماهان اهنگ شدن باتمام
 رفتید؟؟ رقص کالس جسارتن...برقصه ایرانی انقدرقشنگ توآلمان شده دختربزرگ

 .نزد حرفی ک دادم جواب انقدرقاطع...نه:راحتیهاوگفتم سمت افتادم راه

 ..کرد دعوت شام صرف روبه خدمتکارهمه ک بودم هنوزنرسیده

 ..سرومیشود سرویس سلف ،شام کردم میزکج بسمت راهم

 ردنخو مشغول راحتیهانشستم روی ودوباره کشیدم خودم وساالدبرای باجوجه برنج کمی
 یسوال...دیدم وروبروم کیارش ظاهرشدسربلندکردم جلوم مشکی کفش دوجفت ک بودم
  کردم؟؟ نگاش

 میرقصی؟ خوب خیلی:پوزخندزدوگفت

 ..رقصنب تاشب صبح مجبوربودن شکمشون سیرکردن برای میکردم زندگی ک انجایی..اره-
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 درمیاوردی؟ پول راهی وازچه کجابودی بگی هنوزنمیخوای...نشست کنارم

 ستد شکمم سیرکردن برای باش مطمن..دلم زخم جزبازکردن نداره ای فایده هیچ گفتنش
 !...نزدم خودفروشی به

 فهمیدم جیبش شداینوازبرامدگی مشت توجیبش دستهاش

 ...این منظورم:کیارش

 آیه ااونب شباهتی هیچ مرد،منوببین روزپیش پانزده،بیست آیه:وگفتم پریدم حرفش میون
 رفتارمیکنم درشانش ودارم هستم پناهی قاضی نوه من...ندارم

 برقصه؟ غریبه بامردهای داره حق پناهی خانواده نوه گفته کی:کیارش

 شماهم...بشم کالم وهم برقصم باکی میدم تشخیص خودم!!بگه نیست الزم اینجاشوکسی-
 !برنمیداره اذت چشم امده ازوقتی برسیداخه خانم مهدیس بهتربریدبه

 کردیم مهموناروبدروقه اقاجون همراه کردن رفتن عزم کم مهموناکم رفتم آقاجون بسمت
 لیخی اقاجونم ممنون:وبانازگفتم جادادم اقاجون وتواغوش خودم شدیم ازمهمونافارغ وقتی
 ..کشیدید زحمت

 !!....نهک کشیدنهانصیبم زحمت خداازاین تاعمردارم امیدوارم:وبوسیدوگفت پیشونیم اقاجون

 ؟!ام خسته خیلی بخوابم میدیدبرم اجازه:وگفتم گونشوبوسیدم

 !بخیر شبت...بروعزیزم:وگفت دارشوبست نم چشمای اقاجون

 شب یدای وزن دایی به کیارش به توجه بی گونش وبعدازبوسیدن تشکرکردم جونم ازخانم
 ردمک عوض رنگی حریرصورتی خواب لباسموبالباس..اتاقم سمت افتادم وراه بخیرگفتم
 مگذاشت هم روی وچشم لبخندزدم امشب زیرپتوازیاداوری خزیدم ارایشم کردن بعدازپاک

 .....بیدارشدم جون خانم باصدازدنهای صبح

 !!نام ثبت برای بری نمیخوای مگه....آیه...بیدارشو دخترم جان آیه-

 ....بخیردادم صبح سالم جون خانم وبه بلندشدم افتاد یادم نام تاثبت
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 ...منتظره شومادرکیارش زودتراماده.... جوابموگرفتم رویی باخوش

 .میشم اماده زودی بگیرم کوچیک دوش یه-

 !!ها دیرنکنی میرم من باشه،پس-

 هب ک سالن ته های پله راه به نگاهی شدم خارج ازاتاق وحولموبدست کردم ومرتب تختم
 شدم اتاقم روبروی واردحموم کسی ازرسیدن قبل..انداختم میشه ختم دایی واحد باالو طبقه
 ام حوله میکنم مالیمی ارایش برمیگردم اتاقم به پوش وحوله میگیرم مینی پنج دوش

 یندازمم سرم روی هم ابی باخطهای یاسی شال میکنم عوض ومانتویاسی ابی روباشلوارجین
 تقیممس میشم خارج ازاتاق وگوشیم کیف وبعدازبرداشتن میریزم صورتم توی کج موهامو
 سرفه به نهتامنومیبی سربلندمیکنه کیارش میگم بخیری صبح سالم میرم اشپزخانه بسمت
 یواش گهمی میکوبه پشتش به ک ودرحالی میگیره روازدستش چایی استکان اقاجون میافته
  میکنه نگام حرف بی همچنان کیارش...میکنی وخفه خودت االن باباجون

 یهآ کجاواین بدترازخودش پریدبالباسهای الغرورنگ آیه اون تغییرکردم خیلی میدونم
 روزیرنگاهای صبحانه..میشم لقمه گرفتن ومشغول میشینم جون کنارخانم!!کجا؟

 اگه:هومیگ بلندمیشه کیارش تشکرمیکنم جون ازخانم وقتی..میخورم کیارش زیرچشمی
 امتن ثبت تاصدورشناسنامه امیدوارم وبرداری احوال ثبت نامه نره یادت بریم،فقط ی اماده
 کنن

 بریم...برداشتم-

 ....برمیداریم قدم باهم گام هم

 کمی.....خیرمیشم بیرون به ماشین کوچیک وازپنجره جلوجامیگیرم صندلی روی حرف بی
 ....میاد حرف به تاکیارش میگذره

 ....دلخوری ازدستم-

 چرابایددلخورباشم؟..نه:میگم تفاوت وبی باالمیندازم شونه

 تناراح رقصیدی باماهان دیدم وقتی فقط نداشتم منظوری ازحرفهادیشبم بخدا:کیارش
 !...شدم
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 چرا؟-

 چرا؟؟...چی-

 شدی؟؟ ناراحت باماهان چراازرقصیدنم-

 حس یه.ریختی زندگیموبهم قانونهای باورهامو تمام چندروز تواین بخدانمیدونم،...نمیدونم-
 پ رمردهای د م نمیخوادزیاد دلم.. میکنم مسولیت احساس بهت شایدنسبت.... دارم بهت
 ..ماهان مثل نامردهای بخصوص باشی غریبه

 کشمب وازاب گلیمم بلدم خودم!!باشی داشته مسولیت حس بهم نمیخوادنسبت دلم منم-
 پس بدم پس جواب میدم انجام ک وبخاطرهرکاری نظرباشم تخت ندارم بیرون،دوست
 ً  نکن دخالت توکارام خواهشا

 ...اماتو-

 میخوادآزادزندگی دلم!!کیـــارش میکنم خواهش ومیگم میام کالمش میان
 ..کردم وبانازبیان وکشیدم عمداًکیارش...کنم

 کن ورتمش باهام هرکارمهمی ازانجام قبل فقط باشه،:کشیدوگفت صورتش به دستی کالفه
 ...دوستت یه مثل درست

 خدایی ندارم دوست آیه اعتمادکن بمن:داد ادامه گرفت ودستم برداشت دستشوازرودنده
 !!نمیارهااا طاقت اینباراقاجون بخدا بدیم ازدستت نکرده

 هست کارم به هواسم...پسردایی راحت خیالت:وبالبخندگفتم دستشوفشردم

 !!..راتب بکنم چیکارمیتونم شوببینم حاالپیاده...شیطونکم افرین ومیگه میکشه لپم

 سمتمب درماشین کردن بعدازقفل کیارش...میگیرم فاصله ازماشین وچندقدم میشم پیاده
 یریمم مدیریت اتاق به مستقیم میشیم بزرگساالن واردمدرسه هم همراه...بریم میادومیگه
 ...میشینیم میزمدیریت روبروی مبل   روی کردن بعدازسالم واردمیشیم ورود بعدازاجازه

  ..شدیم مزاحمتون نام ثبت برای....میکنه اینطورشروع کیارش

 !!.دیرکردید ای هفته دو:ومیگه جامیکنه جابه بینیشو روی مدیرعینک
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 ..کنیم زودتراقدام نتونستیم داشتیم ک بخاطرمشکالتی ولی میدونم بله:کیارش

 کردیانه؟ کاری میشه کنیدببینم رولطف مدارکتون:مدیر

 ..داریم هم دیگه مشکل یه متاسفانه:کیارش

 چی؟:مدیر

 .نشده هنوزاماده ولی کردیم مااقدام گمشده ام دخترعمه شناسنامه:کیارش

 چقدرهست؟؟ تحصیالتتون!...شد پیچیده کمی...اوه:مدیر

 !!سیکل:من

 ...سنتون-

 ...سال۱۹-

 بود؟؟ چی مشکلتون..کردید تحصیل ترک پیش چهارسال یعنی-

 ....کردم نگاه کیارش به مستاصل

 !!شخصیه:کیارش

 مجردیدیامتاهل؟:شدوگفت مدیردرهم چهره

 !!مجرد:من

 ....هست تاهل اینجا نام ثبت وتنهاقانون...هستن اینجامتاهل اموزای اکثردانش..خوب:مدیر

 میشه؟ مگه...وا:کیارش

 !!شده فعالک:مدیر

 قطمیدم،ف اموزش بهش بندتوخونه نامنشوبکشید ثبت اینطورشمازحمت حاالک:کیارش
 ..بیاد امتحان برای

 تمتوسیس ثبت برای ولی اسمشونومینویسم من باشه:تاکردوگفت مدیرلبهاشوتابه
 !...میشه عالی برسونید اگرزودترشناسنامشونوبهم..باشه بایدشناسنامشون
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 ....خدمتتون میارم چشم شدنش اماده محض به:کیارش

 کشیدوبسمتمون میزبیرون روی پوشه ازالی دادکاغذی تکون مدیرسری
 !!....اینوپرکنید....گرفت

 رکردنبعدازپ..نام ثبت فرم پرکردن به کردم شروع دادبادقت وبدستم کاغذوگرفت کیارش
 احوال ثبت ازنامه کپی بعدازگرفتن مدیربرسونه دست به وتا دادم کیارش روبه برگه فرم

 امدید وبیرون کردیم خداحافظی

 ....بشم مطب به رفتن خیال روبی بایدامروز اینکه مثل:گفت کیارش نشستیم ک توماشین

 چرا؟ انوقت:خنگهاگفتم مثل

 گرفتن رایب قبلیت مدرسه به بریم بعدم درسیت کتابهای سراغ بایدبریم خوب:گفت باخنده
 ....!!تحصیلیت مدرک

 ک؟ میشه زحمتت...وای-

 !!خانمی نیست زحمتی-

 ...رفتیم رستوران ناهاربه وبرای دادیم کارهاروانجام ترتیب تاظهربه

 ک بودم انقدرخسته برگشتیم خونه بعدازناهاربه...خوردیم ارامش درکمال وکنارهم ناهار
 ...کشیدم دراز تخت روی لباسم کردن عوض وبعداز رفتم اتاقم به سالم بعدازدادن

*****************                                           ****************** 

 روما وقت هیچ ک اینجاهم...اه:وگفتم نشستم تخت روی...بیدارشدم ازخواب بحث باصدای
 هب امدم پایین ازتخت صداهانافهموم دیدم وقتی تیزکردم گوش اسمم باشنیدن نیست

 رنگ کرم انلباسهاموباشلوارکت برگشتمو اتاق به وصورتم دست بعدازشستن رفتم دستشویی
 یه ردمک جمع باالسرم وباکلیبس کشیدم برس بلندمم موهای کردم عوض رنگش وپلیورهم
 ..شدم خارج وازاتاق کردم ارایش کوچولوهم

 هشونوب دادم سالم برگشت سرهابسمتم کردم مصلحتی سرفه بودم صحبت مشغول همه
 ..انداختم پا پاروی وخانمانه نشستم کناراقاجون مبل روی شدم نزدیک
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 !شدم؟ مزاحم:گفتم ودیدم جمع سکوت وقتی

 این:وگفت کاشت موهام روی ی کشیدبوسه خودش کردوبسمت حلقه دستشودورم اقاجون
 !عزیزم حرفیه چ

 شدید ساکت امدم من میوندحاالک صحبتتون صدای تااالن اخه:دلخورگفتم

 بزاریم خودشوتوجریان بهترنیست اقاجون:دایی

 باشی بایدمتاهل نامت ثبت برای گفت کیارش...دخترم:اقاجون

 درست:من

 بهتر بخونی درس تومدرسه اگه بنظرمن:اقاجون

 مجردم ک من ولی:من

 هیچ وبدون سوری میتونستی توباکیارش من بنظرم جاست همین موضوع:اقاجون
 کیارش به چون نظرمنه این میگم بازم...برسه تاموقعش کنی ازدواج سروصدایی

 .....دارم اعتماد بیشترازچشمام

 باشه داشته رودوست کسی کیارش ممکن...حرفهامیزنیدهاآقاجون:میدم جواب باتعجب
 ...واردبشه خالل تورابطش بامن وباازدواج

 !!فراریه وازش مخالف باازدواج کیارش میدونن همه دیگه عزیزم راحت خیالت:اقاجون

 !!نکنم دُرست مشکل کسی تابرای بخونم درس توخونه میدم ترجیح بهرحال-

 ...برم وفکرم تودخترباشور قربون من..آه:ومیگه میبوسه گونمو اقاجون

 ممیکش آقاجون شده مرتب ریشهای به دست...کنم روجلب تاتوجهات میکنم ولوس خودم
 نممیک حلقه ودورش میرسونم گردنش به گونش ازروی دستمو...اقاجونم خدانکنه:ومیگم
 !!میمیرم من بشه شماچیزیتون نکرده خدایی اگه:میدم ادامه

 !!زیاد خیلی خیلی آیه دارم دوست خیلی:ومیگه میده فشارم خودش به محکم اقاجون

 !!...خیرشد به ختم قاعله اینکه مثل:میگه کیارش بدم جواب تامیام
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 !...نداره جواب حق حرف:میگه درجوابش اقاجون...میام بیرون اقاجون ازبغل

 حق گفت ک نبودآیه حق میگفتیم تاحاالماداشتیم موقع چطورازاون:کیارش
 !!نیست اصالخوب میزاریداینم فرق اتون نوه داریدبین!اقاجون..شد

  !!هارفت پله بسمت زدمون بهت چشمای درمقابل

 نیست؟؟ روبراه ک هست چندوقتی.شده؟؟ اینجوری پسر چرا این:اقاجون

 غذامیخوره کم داره سرناسازگاری هم توخونه چشه نمیدونم...اقاجون اره:دایی زن
 !!میکنه نگرانم داره دیگه میگذرونه ومطب بیشتروقتشوتواتاقش

 نزاریدخودشم سرش کنیدزیادسربه ولش:میده جواب خودش خاص باارامش   جون خانم
 راه باهاش یکم وصدابزن مادربروکیارش جان آیه ...غذاروبکشم میرم...میشه خوب

 بخوره شام بیادپایین کن بیاراضیش

 بره؟ دایی نمیشه....چرامن اخه-

 !بهتر توبری..نه:جون خانم

 مارپیچ های پله میرم انجاقرارداره پله راه ک اتاقها راهروی بسمت ناچاربلندمیشم
  عبورمیکنم کیارش مقصداتاق به ازپذیرایی ومیگذرونم

 چشماش دستشوروی درازکشیده تخت روی دروبازمیکنم اروم نمیده جواب درمیزنم
 نصف هیکلش ولی دونفراست تخت بااینکه میندازم پُرش قدبلندوهیکل به نگاهی..قرارداده
 کنزدی تخت وبه میکنم نثارهمسرایندش بیچاره یه تودلم کرده وا شغال بیشترتخت
 میشینم گذاشته چشمش روی ک دستی جای..بشینم خداحاالجانیست ای..میشم

 داد؟؟ ورودبهت اجازه کسی-

 !!ازکجافهمیدمنم ..میکنم نگاهش باتعجب-

 حس هم متری ازده عطرت بوی نکن تعجب:وگفت برداشت چشمش ازروی دست
 میگیری؟؟ دوش باهاش میزنی بیرون ازاتاقت هروقت..میشه
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 خانم مربوط   خودم به اونش:گفتم برخوردبااخم بهم...میخونه ادمم ذهن نکنه خالق جالل
 !شام واسه بزنم صدات بیام گفت جون

 !!نیست من بودن به  نیازی تاتوهستی! نمیخورم:داد جواب تخس پسربچهای مثل

 بیدکترقال نکنه...کارهابعیده این ازدکترروانشناسمون..؟؟وای..میکنی حسودی توبمن-
 ..زیرخنده هستی؟؟بلندزدم

 امدی ازوقتی بردار ازسرم دست..آیه بروبیرون:وگفت گرفت بلندشدبازوم ازروتخت
 نپلک برم دورو...شدم زمین نقش داد درهولم کردبسمت بلندم...ریختی زندگیموبهم
 برنمیداری؟ ازسرم دست ام لحظه چرایه..دختر کردی انقدر،خستم

 زا قبل دویدم تاواحدپایین زدم بیرون ازاتاق سرعت به کردم،بلندشدم نگاش بابغض
 به وشستموزیرلب ملتهبم وصورت دست رفتم راهرو داخل سرویس به پذیرایی به واردشدن
 ستهمیزنش پشت همه پذیرایی سمت افتادم راه جاامد حالم ک گفتم،کمی بدوبیراه کیارش
 یارشک:گفتم نشستم می ک ودرحالی کشیدم روبیرون صندلی رفتم بسمتشون بودن
 !!بیدارنشد کردم بودهرکاری خوابیده

 !!نیست سنگین خوابش ک کیارش...بابا ای:دایی زن

 گرم ودشخ بشه ببرباالگرسنه سهمشومیکشم بخوردخترم:جون خانم...باالانداختم ی شونه
 ...میخوره میکنه

 زنهب چیزی به دست جون خانم نزاشتم بعدشام....شد خوردن دادومشغول سرتکون دایی زن
 بهو ریختم چای سینی یه...گذاشتم وظرفهاروتوماشین کردم میزوجمع دایی زن کمک به

 یخوامم اتاقم برم بدیدمن اگراجازه:گفتم جمع کردم،روبه تعارف همه به برگشتم پذیرایی
 بندازم کتابام به نگاه یه ازخواب قبل

 وابخ لباسهاموبالباس..رفتم اتاقم بسمت بخیری باشب..باش راحت دخترم برو:اقاجون
 وگوشمت کشیدمو بیرون گوشیموازکشوپاتختی هندزفری درازکشیدم تخت وروی کردم عوض
 شیدمک نقشه کیارش بدرکردن ازراه برای سقف به وخیره کردم گوشیموپلی اهنگ قراردادم

 ...بيدارشدم ازخواب گونم نوازش باحس
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 ام هبازشد ميكردتاچشماى رونوازش گونم دست بودوباپشت نشسته تختم روی كيارش
 ت  وق اين اونم چيكارميكنى؟ من كجا؟تواتاق:گفتم ك درميرفت روديدبلندشدبسمت

 !!شب؟

 يهآ توروخدابخواب:داد جواب كردكالفه هدايتشون عقب فروبردوبه موهاش الى دستشوالبه

 به هن انداختى راه دادوقال اينطوری ك سرشب به نه كيارش چته:وگفتم نشستم تخت روى
 بدى؟؟ توضيح كارهاتو دليل ميشه!تواتاقم امدى اجازه بى ك االن

 دلم شىدورمي هم وقتى...فراركنم ميخوادازدستت دلم پيشمى وقتى!نميدونم خودمم باوركن-
 دستماز  سرشب بگيربخواب آيه خيال بى..ميكنم شمارى لحظه ديدنت وقرارنداره،براى اروم
 !!!شد خارج وازاتاق گفت بخيرى شب...نياورد طاقت دلم بودى ناراحت

 تنزودبعدازگرف صبح...فكركردم كيارش حرفهاى به تاصبح درازكشيدم تخت روى دوباره
 تا گذشت كمى كردم رواماده زدم،ميزصبحانه بيرون ازاتاق دوش

 دیمبو صبحانه خوردن بخيرمشغول وصبح سالم دادن بعداز بيدارشدن جون وخانم اقاجون
 رودادم خونه ادرس زدم حرف بادوستم:گفت آقاجون روبه سالم بعدازدادن...امد كيارش ک
 ...میاد که باشيد اماده قرارگذاشتم۹ساعت براى

 نيست روز روزدو كاريه ميدونى ك كيارش؟خودت ديگه مورداعتمادهست:آقاجون
 معاشرت باآيه مدت مهمترقرارتمام وازهمه وامدباشه اينجاتورفت مدام قرارتاامتحانات

 ....باشه داشته

 ...جاهاشونكردم فكراين من يعنى اقاجون دردنكنه دستتون:كيارش

 بهت بيشترازچشمام ميدونى بهترازهركسى خودت گفتم اطالع محض:بالبخندميگه اقاجون
 !!اعتماددارم

 چيه؟ بگيدموضوع ميشه:من

 زحمت تاكنكور چندسال اين كردم خواهش ازش استاددانشگاهست دوستم:كيارش
 بگيره عهده وبه تدريست

 میگید؟؟ بمن نفرم چراآخرين:.گفتم اقاجون روبه دلخور
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 !....ميكنيم هركارى راحتيت وبراى بفكرتيم اينكه مهم نداره اخرواول-

 !درست اونكه-

 ...جوناقا برم بديدمن اجازه اگه!شده ديرم من ببخشیدولی:پريدوگفت حرفم ميون كيارش

 پسرم بروخدابهمرات:آقاجون

 ....و میکنه روترک خونه كوتاهى باخداحافظ كيارش

 ....كردم كمك جون خانم توكارهابه٩،تاساعت رهاميكنه ومنوباافكارمقدوشم

 كيلتش درموردكالسهاوساعت امديكساعتى تيپى خوش استادجون   همراه كيارش سرساعت
 اقتصاص كالسهام ازبعدازظهربه ساعت٢قرارشدازفرداهرروز كردمو صحبت غيره......و شون
 باتعجب كرداقاجون وكاله شال كيارشم استادمعين استاديابهتربگم رفتن محض ،به بگیره
 برى؟؟ ميخواى:پرسيد

 !بديد اجازه اگه بله:دادوگفت تكون سرى كيارش

 برى؟ ساعت بعد یه ك چراامدى:اقاجون

 بودك ينا ميشه زشت اشنايى براى نباشم اگه بارميادگفتم اولين براى معين ديدم:كيارش
 ورسوندم خودم

 !!كيارش تغييركردى خيلى:اقاجون

 ؟!!من تغييرات روزهاگيرداديدبه اين چراهمتون اقاجون خيال بى:كيارش

 ....نيست عادى تغييراتت چون:اقاجون

 ميكنيم صحبت بعداًدرموردتغييراتم بديدبرم اجازه اگه شده ديرم من:كيارش

 منتظرنموندورفت ديگه

 تى جلو مبل روى...تنها موندم من....ورفت شماجونهاگفت وازدست هی الله الاله اقاجون
 ليسىپ فيلم يه كاناالبالخره كردن باالپايين مين بعدازبيست كردم وروشنش دادم لم وى
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 ژفيلمتيترا وظهرشدباباالامدن گذشت زمان كى نفهميدم ك بودم فيلم انقدرغرق گيراوردم
 ...رفتم اشپزخانه به جون خانم به كمك وبراى امدم بخودم

 تصميم وقتم گذروندن براى خوردیم ارامش رودركمال امدميزوچيدیم،ناهار ك اقاجون
 رفتم ماتاق به اشپزخانه كردن وبعدازمرتب كردم ميزوزودجمع همين براى...خريد برم گرفتم
 بشم اماده تا

 بيما ومانتوبافت وشال يخيم جين وبعدازپوشيدن دادم انجام ماليمى ارايش معمول طبق
 مداد اطالع جون خانم به....شدم خارج وازاتاق برداشتم پاييزبودكيفم فصل مناسب ك

 كردم روترك خونه بوتهام نيم وبعدازپوشيدن

 وسرخم رفتم شيشه ترمزكردبسمت جلوپام كيارش ماشين ك بودم نرسيده سرخيابون به
 ....ماشین داخل كردم

 !!نباشى خسته سالم-

 ميرى؟ جايى مرسى سالم-

 !!بزنم دورى يه برم ميخوام سررفته حوصلم..اره-

 ...ميريم باهم ميشم اماده بياخونه نكرده الزم-

 ؟!شى تاتواماده ومنتظربمونم بيام من ندارى چى؟توقع يعنى-

 ....ميخوام واذت دقيقاهمين..چرا-

 !!تنها اونم برم دارم دوست االن همين من ولى متاسفم-

 ...ام خسته امروزخيلى آيه نكن بازى من بااعصاب-

 دمراهموكشي بهش توجه بى...بمن انقدرگيرميدى چرا...كن استراحت بروخونه بدرك خوب-
 ورفتم

 صدازدنم كردبه افتادوشروع راه دنبالم شد پياده ازماشين
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 بلندخودشوبهم باچندگام...دادم وافزايش قدمهام سرعت صدازدنهاش به اهميت بى
 شبيشترتال هرچه كشيدم ماشين وبسمت گرفت قدرتمندش پنجهاى والى رسوندبازوم
 بیشترميشود فشارپنجهاش ازادیم براى ميكردم

 فتر  مخالف بسمت..كوبيد بهم درمحكم كردو پرتم صندلى روى رسيدیم ك ماشين به
 به محكم وسرم شدم جلوپرت به ماشين شدن باكنده نشست فرمون وپشت

 هام هنال به توجه بی كيارش ناله به کردم پيچيدوشروع دردتوسرم ...داشبوردبرخوردکرد
 .....باسرعتشوبیشترکرد

 بازوكيارش به زدن بامشت كردم اثر شروع بى هام ناله ديدم وقتى

كوندى؟چى وحشى عوضى  -  جهنم همون به برگردم ميخواى؟اصالميخوام ازجونم سرموش 
 !ميكنم سرخرزندگى انجابى اينكه امدم،حداقلش ازش ك اى دره

 شمچ كيارش ناباوربه.....گذاشتم گونم روى ودست شدم خودساكت بصورتم ك باسيلى
 دوختم

 تكون انگشتشوتهديدوارجلوصورتم....امدى ازش ك جایی همون برى ميخواى ك-
 تكراركنى گفتى اينوك بارديگه يه بارفقط ميخواديه دلم واحد احدو بخداى:دادوگفت
 شنرو توروباخودم تكليف تامن خونه اصالبيابريم....ميارم سرت باليى چه بعدببين
 !!.....كنم

 ....رفت عمارت بسمت زدوباسرعت دور ك ميكردم نگاهش هنوزمبهوت

 ....گرفتم ودرپيش عمارت وراه شدم پياده ماشين كردن پارك محض به

 ...آیه صبركن:كيارش

 ودويدم ريختم وتوپاهام قدرتم-

 ى خفه غجي اسیرشد تودستش بازوم امدم تابخودم...دويد بسمتم درماشين بستن خيال بى
 !!اشغال كن ولم:وگفتم كشيدم

 بلنداقاجون راحتيهاوباصداى دادروى هلم رسيديم ك پذيرايى به كشوندم دنبالش
 ....وصدازد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 76 

 دارم بيايدكارتون كجاييدبابايكيتون....بابا...مامان...جون خانم..اقاجون...اقاجون-

 !بابا چخبرت:امدوگفت اتاقهابيرون راهروی از اقاجون

 اقاجون ازپشت جون خانم....دارم حرف بشينيدباهاتون لحظه بيايديه زحمت بى اقاجون
 بيرون؟؟ نرفتى مگه جان آيه..وا..ا  :گفت من امدوروبه بيرون

 كجاييد؟؟ مامان..بابا....دادزد كيارش دوباره بدم جواب تاامدم

 ى؟دادميزن چرا كيارش چيه:وگفت پیوست جمع به دايى زن بودك نشده تموم هنوزحرفش

 دارم حتماكارمهمى....نمیدید جواب ميزنم صداتون چراهرچى:كيارش

 !!بگوماسراپاگوشيم خوب:اقاجون

 باباكجاست؟:گفت دايى زن روبه

 !مياد االن ميكنه عوض لباس داره:دايى زن

 !....امدميگم ک شمابشينيدبابا:كيارش

 تمصور  به تانگاهش...نشست كنارم اقاجون...كرد انتخاب نشستن روبراى جای يه هركى
 بابا؟ شده چى صورتت:افتادگفت

 كرده كوچيك تصادف يه اقاجون نيست چيزى:داد جواب ازمن قبل كيارش

 ؟!نشده ك چيزيت...بده خدامرگم:زدوگفت صورتشوچنگ جون خانم

 ...نه تون شازده لصف به:وگفتم كردم نگاه كيارش به باحريص

 ....كرد اينطورشروع كيارش دايى باامدن

 بقیهو نامزدى ترتيب اخرهفته براى بخونه درس تومدرسه آيه بهتر شداقاجون عوض نظرمن
 !مانامزدمیکنیم بدون بهترهمه بمونه مخفی ندارم دوست فقط..کارهاروبديد

 ...وايستادم روبرش بلندشدو ازجام باحرص

 نمك ازدواج باهات برسه چه ببينمت ديگه حتى حاضرنيستم من...جناب نظرشماست اين
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 !وميزنی خوندن قيددرس هميشه يابراى ميدى تن ازدواج اين يابه توبيخودميكنى-

 ؟!!هااا ميكنى دخالت توكارهام ك كارمى توچه:وگفتم زدم عضالنيش سينه به بامشت

 ميفهمى ميخوره بهم بيجات وازغيرت ازخودت حالم كيارش متنفرم اذت

 شدم زمين پخش بعديش باسيلى

 !!آيه رضاميكشمت امام به بذارى پاچپ بخواى....كارتم همه من-

 وبلندكرد گرفت امدزيربازوم وبسمتم گفت بلندى هين جون خانم

 ناال همين من:گفتم حال توهمون اتاقم سمت افتادم وراه كشيدم بيرون بازوموازدستش
 هميشه براى اونم ميرم خونه ازاين

 وايستاد اقاجون باصداى بودك نرسیده هنوزبهم خيزبرداشت بسمتم

 خبره اينجاچه....وايستيدببينم

 ميپريد؟؟ بهم وگربه سگ عین شده مرگتون چه..؟؟!خبره اينجاچه ....وايستيدببينم

 بلندميكنى؟؟ ام رونوه دست روم جلو حقى چ به!کيارش-

 !!اقاجون:كيارش

 باهاش ميخواى درحاليكه اونم بلندكردى روآيه دست جراتى چه به...!!اقاجون مرض  -
 ویر ازتوبعیداونم کاری کتک اخالقهانداشتی ازاین كيارش؟؟توک شده چته!كنى ازدواج
 !!داد تکون ازتاسف سری!!..زن

 ..اقاجون بدم بديدتوضيح اجازه:كيارش

 !!بنال-

 ....چطوربگم يعنى...كرديم رومعرفى آيه مابدموقع ببينيداقاجون-

 !!مطلب بروسراصل-

 امدپيشم، ناهارمعين امروزموقع:دادوگفت تكون سرى كيارش
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 !خب

 هست يكسالى معين! ناليداقاجون...اجتماعيش خوب ازموقعيت گفت،اززيبايش ازآيه
 هنوزمتاهل ،اون.ميفهميد جداميشه، برخوردوداره مشكل ب اواخرباهاش كردواين ازدواج
 !.اعتمادداشتم انقدربهش ك ادمى اونم تيزكرده دندون آيه وبراى

 رثا احتماال هست هم پناهى قاضى عزيزكرده خوبه زيبايشم عاليه آيه اجتماعى موقعيت
 هگرسن گرگهاى بهتر،واسه ازاین چی پس ميرسه، بهش نیست هم كمی ثروت ك مادرش

 براش ميتونن داره ك كمى باتجربه بشه نزديك آیه به یکیشون اگه نکرده اطرافش،خدایی
 ...بشن خطرساز

 نبودبخاطرش الزم ولى متين كالمت:كشيدوگفت مرتبش ريشهاى به دستى اقاجون
 ....بپاكنى چنگجال

 ...نمیشه حاليش حساب حرف آيه اخه-

 !توچقدرحاليته  معلوم:وگفتم كردم اشاره صورتم به

 !داره تواستينش جوابى يه هرحرفى براى اقاجون ببين-

 رارباهمق وقتى اونم تجديدنظركنى باهاش بهترتورفتارت ميگه درست كيارش...دخترم آيه-
 .نامزدكنید

 ازدواجنامزد باكيارش من..چيــــى؟شماچراحرفهاشوباوركرديداقاجون؟؟:بلندگفتم باصداى
 .ندارم جانى امنيت«كردم اشاره كيارش به»اين ازدست من....نميكنم ياهرچيزديگه

 نینچ به دست ک بوده روش امروزفشارعصبى مطمئنم وبامنطقيه پسراروم كيارش:اقاجون
 ستقرارني درضمن....ميكنم تضمينش من:داد كردوادامه نگاه كيارش به...زده ى كاراحمقانه
 گرگها تميشيدتادس ونامزداعالم ميشه خونده بينتون محرميت صيغه يه بيافته اتفاقى هيچ
 نداشتيدوجداشوديد تفاهم ميگيدباهم گذشت ك مدت يه بشه کوتاه زندگیت از

 ؟!بوجودبياد مشكل توازدواجم وممكن ميام حساب به مطلقه من اونوقت-

 يكنيمم صحبت باهاش منوكيارش وپيداكردى معشوقت وقتى انشاالله نباش اونش نگران-
 !بشه تاقانع
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 بدنشد،اينطورى منم هرچندبراى.كرد وراضى اقاجون بامنطقش بادانشش كيارش بازهم
 برسم هدفم كنموبه ترنقشمواجراع راحت ميتونم

 البتهو بشه خونده عقدبينمون بايدخطبه نميشم صيغه من :گفتم اقاجون روبه مقدمه بي
 .باشه بامن طالقم حق

 اعتمادندارى؟ بمن مگه ميكنى انقدرسختش باباچرا جان آيه:اقاجون

 .ندارم..نه كيارش به ولى شمااعتماددارم به ك البته-

 چی؟ قبول،دیگه اینم عزيزم باشه:اقاجون

 ....دورنموند كس هيچ ازچشم داركيارش پوزخندصدا

 .شما سالمتی:گفتم بهش توجه بی

 قرارجشن فرداست ك اخرهفته شدوبراى كارهاتموم.....خريدو دوهفته بعداز بالخره
 يخوامم ك چقدركارى نميدونم ودربرگرفته وجودم سراپای استرس.بشه برگزار نامزديمون
 بودبه همين هدفم گذاشتم عمارت اين پابه ك ازروزى مطمئنم ولى درسته، بدم انجام

 بخشه حتمالذت پسر دایی زانودراوردن

 خودم به محكم گرفتم تواغوش تخت روى درازكشيدنم ازلحظه وك مامان عكس قاب
 ميزنم حرف باهاش وتودلم فشارميدم

 شممي اتيش بخدا اينجانشم بيخيال ودرنيارم وپسرش دايى مامان،تااشك ميخورم قسم
 زندگيشون كردن متوقف واسه ميشم واب اواركردن واسه ميشم سوزوندن،طوفان واسه
 روما كه اونوقت   ميادوميره ك نسيم يه مثل درست وميرم ميزارم ريخت چيزبهم همه وقتی
 ميگيرم

 شد خواب گرم تاچشمام كردم دل ودردو زدم حرف انقدربامامان

  جداشدم خواب ازاغوش جون خانم باصداى

 جان؟ آيه.....هزارتاكارداريم پاشومادرك خانم عروس-

 !!بيدارم جون خانم جانم-
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 !ارايشگاه شوبايدبرى بگيراماده دوش يه پاشوپس-

 ده؟بيدارش كيارش:وميگم ميكشم بيرون پتوم ازالى مامان عكس قاب ميشينم تخت روى

 داره مادر اره:ميده جواب حال ميادودرهمون پاتختى روى عكس قاب بسمت جون خانم
 خيلى جاش:میده وادامه ميزنه عكس قاب به ى بوسه...كن عجله توهم ميخوره صبحانه
 باشه توبهشت موجاش بچه كنه خدارحمت خاليه

 جون خانم توسط حالم ازخرابى جلوگيرى جون،براى خانم انشاالله:وميگم ميدم تكون سرى
 بيرونو گرفتم مينى بيست دوش يه حموم سمت افتادم راه حولم وبعدازبرداشتن بلندشدم
 امدم

 يركلىبخ صبح سالم بودن ميزنشست پشت همه شدم خارج ازاتاق لباسهام بعدازپوشيدن
 سنگين ازجوع كرد اشكهاشوپاك نامحسوس جون خانم نشستم كيارش وروبروى دادم

  امده وسط مادرم پاى فهميددوباره ميشودراحت بوجودامده

  شدم مشغول صبحانم خوردن به توسكوت

 بيا ميكنم وروشن ماشين وبردارتامن وسايلت برو:گفت كيارش بعدازصبحانه

 اتاقواز  برداشتم بودم كرده اماده ديشب ك لباسهایی پاكت رفتم اتاقم بسمت حرف بى
 شدم خارج خداحافظى بايه ازخونه وبعدش

 یقهدق ميكنم، بندى هدفهاموطبقه بسته وچشم ميشينم ارايشگاه صندلى ساعتهاروى
 ایبر  تادلیلی فکرمیکنم بدم انجام میخوام ک کاری به هنوزدارم ومن هاوساعتهامیگذره

 .هستم ک جایی همین برمیگردم هربار ولی پیداکنم کشیدن عقب

 .جدامیکنه افتاده خوردم زخم روح جون به خوره مثل ک اريشگرمنوازافکارم صداى

 !شدی چى ببين بعدبروجلوايينه لباستوبپوش خانم پاشوعروس

 كمك به ميرم آرايشگاه پرو اتاق وبسمت ميزنم زورلبخندياشايدپوزخندى به
 انتىس ده پاشنه كفشهاى ميكنم عوض عروس رنگ شيرى شاگردارايشگرلباسموبالباس

   برمیدارم قدم ايينه شدبسمت اميدپرنسس وبه موميپوشم
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 راست ازسمت ام شده هاياليت موهاى وبراندازميكنم وايميستاموخودم ايينه مترى يك
 رودربرگرفته ام برهنه شونه ازادانه چپ وازسمت فرورفته زيباتوهم هاى حلقه بصورت
 .پیداکرده سفيدم باپوست ى عاليه تضاد هم ايم نقره دودى ،ارايش

 ...برمیگردم ارايشگربسمتش باصداى ك انالیزمیرم برای لبهام بسمت

 !دامادامدن بيایدآقا تشریف خانم عروس-

 افسونگری نسرين سالهاتوخونه دارم ايمان بخودم ميشم، خارج عروس اتاق   از خيال بى
 !كنم چطورافسون ويادگرفتم ديدم

 يندازمم سرم روى شنلمو ميكنم صورتم وپهن لبخندجادوييم اتاق بیرون به پاگذاشتن با
 ميزنم، بيرون ازارايشگاه كوتاهى وباخداحافظى

  وميكشه انتظارم بدست درگل جلو كيارش

 ...هبرداربلندميش فيلم صداى ك ميگيره وسمتم گل دست حرف بى قرارميگيرم روبروش

 !!بشه قشنگ تربرخوردكنيدتافيلمتون عاشقانه لطفايكم پناهى اقاى-

 چيكار؟؟ ميخوايم مافيلم اخه نميشوداينهارونيارى:ميگم باحرص

 چرافيلم مهمونهاروميديدك شماجواب انوقت:میده جواب ترازمن حرصی-
 !وجلواورد بازوش...بردارنياوردن؟

 شا شده تزيين ماشين بسمت...شدم نزديك بهش ونامحسوس كردم حلقه دستمودورش
 تنوتونشس لباسموباالگرفت دامن درجلوروبازكرد میکنه هدايتم« سفيدوقرمز بارزهاى»

 اشيندرم...پاشو ساق كن نگاه بپوشى چيزى يه نميشودزيردامنت:غرزد كردزيرلب كمكم
 حركت وباسرعت نشست رول پشت رفت راننده بسمت همونطورغرغركنان بست

 ک ودامادی عروس چه!عروسی چه....بود حاکم توماشین تاالرسکوت به كرد،تارسیدن
 ...!روندارن اهنگی گذاشتن حوصله

 شددوباره روشن فشفشها ماشین ایستادن محض به بودن منتظرمون جلودرتاالرهمه
 و عبورکردیم قرمز فرش دوطرف روشن   فشفهاى كرد،ازميون كمكم شدن توپياده كيارش

 بازى شلوغ حسابى وسوت وبادست بودن شده جمع دخترپسرهادورمون واردتاالرشديم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 82 

 رفتنمون بين عبوركرديم ازجمع ميريخت روسرمون وپول نقل جون خانم درمياوردن
 زتورا اى پرده پشت وبه گذشتيم ازجايگاه امدگفتیم مهموناخوش دامادبه عروس تاجايگاه
 نشستيم سلطنتى مبل عقدزيباروى سفره ،پشت رفتيم

 ند،زنق سابيدن كردبه شروع ديگه ويكى گرفتن باالسرمون ى پارچه فاميل دوتاازدخترهاى
 هسور  باشیم،كيارش داشته دید هردوبهش ک گذاشت طوری كيارش پای روی و قرآن دايى
 وارامش شدم خوندن انقدرغرق..هاش آيه خوندن به كردم شروع وبازكردزيرلب ياسين
 كت تك ارامشوبه ك عربى كلمات بودمو من انگارفقط بردم ازيادم ومكانو زمان ك گرفتم
 ميدادن هديه سلولهام

 ..امد پرده اقاازبيرون حاج صداى....امدم خودم خوردبه پهلوم به ک ی باسقلمه

 اياوكيلم؟ خانم عروس

 يرلفظىز  عروس....قندميسابيدبلندشد ك دخترى صداى بازکردم گفتن بله تالبهاموبراى
 !ميخواد

 !داد بدستم اى وجعبه گفت خدايى اي كيارش

 وكيلم؟ خانم شد؟عروس حل مشكل:گفت اقا حاج دوباره

 !!كن وراحتمون بگو:كيارش

 باالگرفت وسوت دست صداى دوباره..بله: دادم جواب وقاطع ومحكم گفتم هى الله بسم

 خونده بينمون رودادوخطبه بله كرداينباركيارش دعوت سكوت روبه همه جون خانم
 اقارفت وحاج زديم هاهزارتاامضاء حلقه كردن شدبعدازدست

 كنيدپسرم وشيرين كامتون:دادوگفت كيارش عسلوبدست جام دايى زن

 جداشدن براى» بارچرخوندن فروكردوبعدازدوسه عسل كوچكشوداخل انگشت كيارش
 مابينشون كيارش ،انگشت بازكردم ازهم لبهامو...اورد دهنم بسمت« جام از عسل

 هشب شدچشمكى درهم كيارش چهره گرفتم ازش وگازكوچيكى انگشتشومكيدم قرارگرفت
 کشيدوبادستمال انگشتشوبیرون كيارش..ازادكردم دندونهام وانگشتشوازبين زدم

 مانگشت عسل گذاشتم كيارش دهن وداخل ودستم وتكراركردم كيارش تميزكرد،کارهاى
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 هاوتبريك هديه سيل کم کم  شدم كردنش تميز ومشغول اوردم بيرون دستم وگرفت
 شد روانه هابسمتمون

 وسشنلشودربیارپیشونیشوبب :امدوگفت فیلمبرداربسمتمون شدیم ازمهمونهافارغ وقتی
 شید خارج وبعدباهم

  برداشت روسرم از شنلموبازکردواروم گره کیارش گرفت فاصله فیلمبردارازمون

 شدم شیطون دوباره..تغییرکردم خیلی میدونستم...کرد نگام مبهوت هچندلحظ برای
 !آقاداوماد نکنی غش:وگفتم زدم بهش ریزی وچشمک

 توحلقم سقف اعتمادبه:وداد جوابم نامحسوس امدو بخودش-

 پیشونیم روی داغشو لبهای پوزخندم به توجه بی کیارش نشوندم لبم روی پوزخندی
 خوشحالی دادبین دست بهم خاصی حس افتادیه وجودم لرزبه نرمش ازبوسه...گذاشت
 حس این میدونم فقط بیشتربود درصدکدومش نمیدونم ونفرت لذت بین وناراحتی
 دممیشو خوشحال کنارم کیارش ازبودن هدفم به شدن شایدبخاطرنزدیک داشتم رودوست
 میبرم لذت وازبوسش

  كرد  دعوت ازمون رقص براى خواننده امدیم بیرون ك توریه عقدیاهمون ازاتاق

 كيارش مردونه دستهاى قرارگرفتيم هم رفتيم،روبروى رقص پيست به كيارش همراه
 دورگردنش من ظريف دستهاى شدو حلقه دوركمرم

 «بيگى ازسامى شم فدات» اهنگ خوندن كردبه شروع خواننده

  هستى هميشه دلم تو

 نباشى رواگه پيش

 باشم ميشه ك عاشقت 

 باشى ميشه ك ارزوم

 جدايى وازم دورى
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 دارى جايى يه دل كنج ولي

 تووجودم نبضى مثل

 صدايى وبى ميزنى ك 

 پريشونه توتنهايى شبهاوقتى

 ديوانه دل اين توميگيره سراغت 

 درمونم تويى هام خستگى جواب

 ازتوميخونم هنوزم نيستى خودت

 مجنونم خود مثل توفكرداشتنت

 جونم شده عشقت اميداخرم

 خستم ديگه تنگى دل شبهاى ازاين

 اسمشونميدونم ك حسى ازاين 

  ديوانه دل اين نميدونه كس

 ازتوميخونه ميگيره وقتى

 باشم ك ميخوام فقط من

 توفداشم تابراى 

 ديوانه دل اين نميدونه كس

 ازتوميخونه ميگيره وقتى

 توفداشم تابراى باشم ك ميخوام فقط من

 برگشتم،سرروى اغوشش به دوباره دورخودم دورچرخيدن بعدازدو جداشدم ازاغوشش
 دشخو كردن درآروم سعى عميق بودوبانفسهاى گرفته ضربان قلبش گذاشتم سينش
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 ينهم قلب اين مياد تااسم ميكنم كارى بگيره اروم نميزارم ديگه ام آيه من ولى.....داشت
 واربطپه طورديوانه

  هستى هميشه تودلم

 نباشى اگه روم پيش

 باشم ميشه ك عاشقت

 باشى ميشه ك ارزوم

 وازجدايى دورى

 دارى جايى يه دل كنج ولى

 تووجودم نبضى مثل

 صدايى وبى ميزنى ك

 پريشونه توتنهايى شبهاوقتى

 ديوانه دل اين وميگيره سراغت

 درمونم تويى خستگيهام جواب

 ازتوميخونم هنوزم نيستى خودت

 مجنونم خود مثل توفكرداشتنت

 جونم  عشقتشده اميداخرم

 خستم ديگه دلتنگى شبهاى ازاين

 اسمشونميدونم ك حسى ازاين

 ديوانه دل اين نميدونه كس

 ازتوميخونه ميگيره وقتى
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 توفداشم تابراى باشم ك ميخوام فقط من

  ديوانه ايندل نميدونه كس

 ازتوميخونه ميگيره وقتى

 باشم ك ميخوام فقط من

 توفداشم تابراى

 نميدونه كس

 ديوانه دل اين

 .....ميگفتن مهموناك صداى اهنگ شدن باتموم

 بلندشد ياالله دامادوببوس عروس...بود عالى

 كاشتم كيارش روگونه ى بوسه زدم لبخندخجولى

 ياالله وببوس دامادعروس...شد اينباربرعكس

 لبهام لبهاشوروى نشودبسرعت اعتراضات حريف وقتى كردولى مقاومت اول كيارش
 ودب پاگذاشته توش بودمومردى وشكسته باربودحريم اولين گُرگرفتم،براى...گذاشت

 موند زيردندونم لذتش نكشيدولى بیشترطول شايدچندثانيه بوسش

 وگرفت پيشونيش عرق وبادستمال خواست اب دايى زن از كيارش نشستيم وقتى

 شدم سرشارازلذت درمقابلم كيارش ازضعف..ميشناختم مردهاروخوب حالت اين من

 اوج روبه وبيشترميكردموكيارش هربارعشوهام رقصيديم هم چندبارديگه تااخرشب
  نيازميرسوندم

 چون كيارش وعموهاى عمه ولى کردن دادنوتاالروترک مهمونهارضايت بودك شب نيمه
   برگشتیم خونه به باهم همه ترتیب این به دوربودموندگارشدن كمى مقصدشون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 87 

 راهىو گفتم بخيرى شب حضورشون به توجه بی رسیدنمون محض به ك بودم انقدرخسته
 هاممو كردن باز رفتم حموم بسمت حولموبدست اوردم لباسموبيرون بازحمت شدم اتاقم
 كشيد طول يكساعتى گرفتنم ودوش

 كو زدم،دراتاق بیرون مقصداتاقم به بودحولموپوشيدموازحموم نمونده واسم نايى ديگه
 ...شد نعلبكى  اندازه چشمام ازتعجب بستم

 تاصدای...بود گرفته دستهاش بودوسرشوبین نشسته تخت روی کیارش
 ....دروشنیدنگاشوباالاورد

 اینجاچیکارمیکنی؟؟:توپیدم بهش

 !!کنیم روبایدتحمل امشب!..اینجا فرستادم مامان-

 چرا؟ انوقت:دادم باتمسخرجواب

 امدن تنها خانم عروس چون بعدم ندارن روموندنوفعالقصدخوابیدن مهموناامشب   چون-
 !!..خانماتنهانباشن تاخانم پیششون روفرستادن بنده تواتاقشون

 امدی؟ پاشدی خواسته ازخدا توهم-

 دندان چنددقیقه نیستی هم سوزی دهن اش همچین آیه میگی داری چی بفهم-
 !میرم بشن صحبت روجیگربزارگرم

 .امد باشخصی صحبتش صدای شدنش خارج محض به در افتادسمت راه

 تخت روی موهام کشیدن وبعدازبرس کردم عوض قرمزم کوتاه خواب حولموبالباس
 .....درازکشیدم

 وچشمامومحکمتربهم زدم غلطی خیال درامدبی صدای بودک شده خواب گرم تازه چشمام
 چشمای.....بازکردم چشم افتادباوحشت جونم به ترس تخت شدن پایین باال فشردم،اینباربا

 ....بدم بیرون شدنفسموآسوده باعث کیارش

  چ بازامدی:مبلندگفت باصدای
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 زارمب پاموازاتاق :زد لب وکنارگوشم گذاشت دهنم دستهاشوروی ام جمله شدن ازکامل قبل
 چی بینهب ویکی اینباربرم هم شدتوجیح لباسم کردن بارعوض اون میکنه خفتم یکی بیرون
 بگم؟

 هب لبهاش زدنش باهربارلب طوریکه کنارگوشم درست اونم اورد زبون وبه کلمات شمرده
 میداد ونوازش گوشم الله نفسهاش گرمای برخوردمیکردو گوشم

 تخت کردتاروی هدایتم عثب گذاشتوبسمت شونم دستشوروی شدم دیداروم وقتی
 غوشمتوا شد،محکم نزدیک بهم گذاشتم بازوش وسرروی درازکشیدم مخالف بی درازبکشم

  میکردم اش بایدتشنه رسوندمش نیاز اوج به امشب کشیدمیدونستم

  وچشماموبستم چسبوندم ستبرش سینه سرموبه سمتش برگشتم

 جذب ناخواه وخواه ادم ؟!آهنربایی مثل میدونستی:شدوگفت موهام نوازش مشغول
 دمش دیوانه توتاالردیدمت امدیم بیرون،ازوقتی بزنم ازخونه میخواستم امشب....میکنی
 ولی کنم اش صیغه شب یک برای دوباره میخواستم افم جی پیش برم میخواستم...دختر،
 زنم عنوان به میگیره،امشب جون توجلوچشمام چهره فکرمیکنم اون به هروقت نتونستم
 شوهرو زن نقش امشب بیاو پس نیستی میل بی توهم میدونم نیازدارم بهت آیه میخوامت
 ریس...میگه چی مواقعی توهمچین جون خانم میدونی...وکسر، کم بی کنیم بازی رودرست

 دادم تکون نه عنوان به

 همون میگه میرسونن اوج وبه ادم خدا های فرشته قران آیه یعنی.وهمسانن حالل:میگه-
 الیاچندس چندشب برای شده حتی کنی باهاشوتجربه بودن بخوای میشه باعث قران آیه
 داره زندگی شرایط به بستگی دیگه عمراون ویایک

 نباباالامد ببریم لذت باهم بزارازبودن پس میخوام همسرم عنوان به توروامشب حاالمنم
 رو امشبمون کارهای میکنم خورشیدفراموش

 کردبه شروع وپرحرارت نرم گذاشت لبهام روی لبهاشو دادنم ازجواب قبل
 سروصورتم بوسیدن کردبه جداشدشروع ازم نفسهام افتادن بابشماره....بوسیدنم
 مکمربندلباس روی گذاشت دست وقتی نزاشتم کم منم کردالبته شیطنت ،تاجاداشت
 :وگفتم گرفتم دستشومحکم
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 کیارش؟ دیگه کافیه-

 وتواغوشش دادم جواب اتشینش های بوسه به صبح دمای تادم توبخوای هرچی گلم باشه-
 کردم شنیاز  بی نیازمیکنه وشوهربی ک زن یه مثل درست...نیازبشه بی گذاشتم شدم غرق
 بشه ج لد م کردم بیادکاری بسمتم تادوباره کردم فراتربزاره پاازحدش نزاشتم اما

 ...رفتم باالامدبخواب ک  صبح سپیده

                     ★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 متودید ک بود چیزی اولین کیارش چشمای وحشی جنگل....بازکردم چشم موهام بانوازش
 ....بودنگاهش چقدراروم...قرارگرفت

 !هاااا کوچولو؟ظهرشده خانم پاشی نمیخوای-

 چند؟ ساعت مگه:گفتم میدادم سوق ساعت نگاموبسمت درحالیکه

 !!خانمی شده۱۱-

 باعث دنمب برهنگی وبدن کاررفت ازروم مالفه.....نشستم تخت روی بلندشدم فکرباهول بی
 ازخجالت بشم سرخ تاگوش شدگوش

 کردی انقدرشیطونی دیشب.....کنی عوض حاالنمیخوادرنگ:میگه باخنده کیارش
 میشی؟؟ انقدررنگارنگ شونت لختی حاالبخاطریه

 کنیم؟؟ چیزوفراموش هم قرارنبودصبح مگه:جوابشومیدم باحرص زیرلب

 میگیرم پس حرفم شدم پشیمون:ومیگه میزنه ی موهاموبوسه روی میشه خم

 همسر عنوان به کن سعی..کنم روفراموش دیشب نمیتونم هم بخوام اگه حتی
 !!بدم ازدستت دیگه محال منوبپذیری،چون

 شد خارج وازاتاق گفت این!جلومهمونازشته..پاشوزودتربیا حاالهم

 ببین نیست چیزی ک این...شد عوض نظرش شب   چطوریه بازببین پسرهوس-
 !!بزاری بیابون سربه ازدوریم ک کنم چطورمجنونت
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 قتیو راهروانداختم به نگاهی زدم بیرون ازاتاق بدست وحوله روبرشارموپوشیدم بلندشدم
 امدم وسرحال گرفتم حسابی دوش یه رسوندم حمام وبه خودم نیست کسی شدم مطمن
 مبست اسبی ودم بلندموسشوارکشیدم موهای رفتم اتاقم به ازحموم پوش اینبارحوله

 رایشا ستش وروسری ابی راهای باراه سفیدم کوتاه تونیک بهمراه ابی جین بعدازپوشیدن
  شدم خارج ازاتاق گرفتم دوش ام ورساچه وباعطرمحبوب   کردم مالیمی

 لمشغو بایکی هرکسی بودم نکرده دقت تعدادزیادشون به هیچ پربوددیشب پذیرایی
 کردم بودبلندسالم صحبت

 ودادن جوابم مدلی به وهرکدوم کردن براندازم چرخیداول شدوسرهابسمتم ساکت جمع

 .....خانم عروس سالم علیک....خانم عروس خواب وقت...خانما خانم سالم

 خاتمه جمع ایه سالم به گلم خانم سالم بوسیدوباگفتن نرم امدگونم بلندشدبسمتم کیارش
 داد

 !وبخور صبحونت بیابریم:گفت حال کشیدودرهمون اشپزخانه سمت به گرفت دستم

 یکم واممیخ قهوه یه ناهارفقط وقت دیگه یکم نمیخورم صبحانه دیگه...نه:وگفتم وایستادم
 دارم سردرد

 !تاناهار کو:کیارش

 ...جان کیــارش ندارم میل:دادم بانازجواب-

 !میاره قهوه برات خانم معصومه بشینیم بیابریم خوب خیلی-

 نرفته؟ وامگه-

 !،بعدمیره کمک برای میمونه تامهموناهستن نه-

  میشینم کنارش دونفره مبل وروی میدم تکون سری براش

 تون صبحونه خانم:میادومیگه پذیرایی به میشه حضورم تامتوجه خانم معصومه
 ....روحاضرکردم
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 دارم سردرد یکم بیار قهوه یه برام نیست زحمتی اگه خانم معصومه نمیخورم-

 جون خانم چشم بروی-

 نساخته بهت متاهلی نکنه خانم عروس شده چت اوا:گفت فامیل زنهای از یکی

 .....و کردم تیزنگاش

 سازه نمی بهم نخوابيدن شب نيست ازتأهلم مشكل نه:گفتم ودرجوابش كردم تيزنگاش
 !سردردميگيرم

 ....وابروميامد چشم بودوبهم گرفته دندون شوبه پايين لب جون خانم

 به اين موندن به نسبت خوبى حس هم بودازطرفى شده پرخاشگريم باعث سردردم
 دارن خورده شيشه همشون بنظرم نداشتم دايى زن فاميلهاى اصطالح

 ميام ازفكربيرون خانم معصومه باصداى

 !بفرماييدخانم-

 معج بودچون شكن دندون زيادى جوابم فكركنم.....وتشكرميكنم روبرميدارم قهوه فنجون
  .رفت فرو توسكوت

 وروىبلندشد كيارش دخترخاله نكنم اگراشتباه ازدخترها يكى ى چنددقيقه بعدازسكوت
 حبتازطرزص نكنه:وگفت گذاشت كيارش شونه روى ،دست نشست كنارکیارش مبل دسته
 ؟!!كرديد وسنگين بدجورجوع اخه...جان كيارش شدى ناراحت همسرت

 دايى زن ازسوال نشده ناراحت من ازجواب عزيزم نه:دادم جواب کیارش پوزخندزدموقبل
 ...شده ناراحت تون

 !!گيرتوافتاده ك كيارش ادبى؟حيف بى خيلى ميدونستى-

 ربرىبهت!..آيه ديگه كافيه:گفت بلندی تقريبا باصداى روبهم كيارش بدم جواب تاامدم
 رفتارت رو دردسرت چون كنى استراحت بهترنشده وتاسردردت تواتاقت

 .....بدجورثاثیرگذاشته
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 مشكل توجمعمون من بگوبابودن كلمه يك عزيزم خوب:گفتم درجوابش بااخم
 مميزگذاشت وروى ام قهوه فنجون میبافتن، بهم ريسمون اسمون همه اين چرا ديگه....داريد
 امدسرعت دنبالم كيارش....افتادم راه اتاقم بسمت ازجمع عذرخواهى وبعداز

 شتپ چرخوندم قفل وكليدتوی شدم وارداتاقم كيارش ازرسيدن وقبل دادم قدمهاموافزايش
  گذاشتم زانوهام وروى سرم نشستم زمين روى درُسرخوردم

 اتاق نازاي رفتن ازبيرون برخوردكنه،قبل اينطورى باهام توجمع كيارش فكرنميكردم هيچ
 اولم رنقطهس ميبينم االن ولى رفتم كيارش كردن عاشق واسه راهو بيشتر نصف فكرميكردم
 نقشه بااين بمن لعنت شده اشكهاجارى كى نميدونم كشيدم ودست خيسم گونه

 .....كشيدنم

 وبه داشتمبر  گوشيم رفتم پاتختى بسمت...شم كنده زمين شدازرو باعث گوشيم زنگ صداى
 استر  به ازچپ دادن جواب انگشتموبراى تنهاييم رفع براى دوختم چشم ناشناسش شماره
 كشيدم

 !بله-

 پناهى؟ خانم...علوسالم-

 شما؟...هستم خودم-

 !ام بندمعين خانم خوبید-

 هستیداستاد؟ شماخوب ممنون بله...اوه...معين-

 اون هست خاطرم خريدكتاب براى انقالب برم بندميخواستم ازمزاحمت، قرض...مرسى-
 ديدبراتونكتابهاروب ميخوايداسم اگه اينجاآشنادارم بنده روندادن روزگفتيدچندتاازكتابهاتون

 !کنیم کالسهاروشروع تاچندروزدیگه!كنم تهيه

 هستيد؟ انقالب االن:وگفتم زدم لبخندشيطانى

 !بيافتم راه ميخوام تازه نه-

 خريدكتابهابراتون براى بيام همراهتون تامنم دنبالم بياد كنم خواهش اگه انوقت..اهان-
 مقدوره؟
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 !درخونتون ميام ديگه مين تانيم من نه؟پس كه چرا البته-

 ...ميشم بمونيدممنونتون منتظرم كنيدوسرخيابون لطف اگه...نه-

 !حتما باشه-

 !نداريد اذتون،كارى مرسي-

 !خدانگهدار ميبينمتون نه-

 !خداحافظ

 تونيكم رفتم كمدلباسهام وبسمت هوازدم روى بشكنى كردم قطع روك گوشى
 شيمگو بعدازبرداشتن وتجديدكردمو ،ارايشم كردم عوض همرنكش وشال وبامانتومشكى

 زدم بيرون ازاتاق وكيفم

 مو انتىس سه پاشنه كفشهاى رفتم در بسمت بهشون توجه بودبى صحبت مشغول بازجمع
 وصدازدم جون خانم شدنم ازخارج وقبل پوشيدم

 !جون خانم.....جون خانم-

 مادر؟ جانم-

 !نشيد نگران ديرکردم كاردارم يكم بيرون ميرم من-

 انهصبح كن استراحت حالت؟بمون مادربااين كجاميرى:وايستادوگفت روبروم جون خانم-
 ميكنى؟ ضعف نخوردى هم

 !ميخورم چيزى يه بيرون جون خانم نباش نگران:وگفتم گونشوبوسيدم

 بود استادمعين...خورد زنگ گوشيم بگه چيزى جون خانم ازاينكه قبل

 رسيديد؟ علوسالم-

 !بله.. سالم-

 !خداحافظ امدم باشه-
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 بودمادر؟ كى:جون خانم

 !دارم،فعالخداحافظ قرار شده ديرم جون خانم-

 هب خودم سرعت وبانهايت کشیدم پاییزی گرم توهوای عمیقی نفس زدم بیرون ازعمارت
 جلوپام ترى مزدا ك چرخوندم استادچشم ماشين پيداكردن براى رسوندم خيابون

 شيشه...ندم وتشخیص ماشین داخل شدفرد باعث دودیش های ترمزكرد،شیشه
 .....روكشيدپايين

 !دختر سوارشوديگه:استاد

 .....دادم وسالم سوارشدم

 دادم؟ هستيدببخشيدزحمتتون خوب سالم-

 مطب؟ کجاست؟رفته كيارش!حرفهاچيه اين بابا نه سالم-

 نمم امدرفت پيش براش كارى نه....شدم متوسل درغ به همين براى بگم چی نميدونستم
 !خريد براى بيام باشما گفتم تنهاموندم ديدم

 شد جلوخيره دادوبه تكون استادسرى

 درسی تابچندک استادبه بعدازخریدکتابهای دادتارسيديم مسيرادامه به توسكوت يكساعتى
 فبعدازصر  پذیرفتم ازخداخواسته ....کرد ناهاردعوتم خریدیم،برای من برای درسی وکمک

 عمارت ازاستادبسمت بعدازتشکروخداحافظی درخونه منورسید بودک۴ناهارحدودساعت
  شدم کیارش سینه به سینه بازکردم دروک رفتم

 گذشت؟ خانما،خوش خانم سالم...به به-

 ...دستموگرفت مچ ک ردبشم زدم،خواستم کنارش

 بودی؟ زاده حرم بامعین-

 ؟!منی فزول مگه توچه به-

 !نشکستم تودهنت دندوناتو تانزدم آیه بزن حرف درست-
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 !توروندارم وپرتهای چرت شنیدن حوصله ام خسته کیارش کن ولم-

 !روزبعدعقدمون؟ درست اونم بیرون رفتی کی اصالبااجازه عوضی میکنی توغلط-

 متاقابزارازرویابکش واقعامانامزدکردیم؟نه داشته برت خیال نکنه چیه...بزرگترم بااجازه-
 ....مافقط بیرون

 زدنش صدا کردبه شروع کیارش دخترخاله ک بودم نکرده اموکامل هنوزجمله

 !جان کیارش...کیارش-

 ....دادم ادامه حرفم به همین برای کنم تالفی میخواستم بیانبودم کوتاه منم

 موند توگلوم شدحرف مهرلبهام کیارش داغ لبهای....باهم سوری بصورت

 بود خشن اونم نبوداینباربوسه نرم کیارشم بوسه...نکردم اینبارهمراهیش

 ارش کی..زد صداش وارفته کشیدو هین....کیارش دخترخاله وقتی

 سمت افتادم را کردمو نگاش بانفرت...جداشد وازم گرفت ازلبم گازکوچیکی کیارش
 چطورحالت حاالوایستاببین عوضی مردک!بده خودشونشون میخواست بازم!.....عمارت
 !اشغال ومیگیرم

 ميزد ميومدوصدام سرم پشت کيارش

 !دارم كارت آيه صبركن ميگم...وايستا آيه....آيه-

 چرامثل صبركن نميگم مگه:وگفت گرفت وتودست رسيدبازوم بهم عمارت جلوورودى
 ميرى؟ دارى پايين وانداختى گاوسرت

 !!ارمااامي سرخودم بالى يه ميزنم شكارم ازدستت بردار،خیلی ازسرم دست شوكيارش خفه-

 !جهنم به-

 حقى چه به اشغال عوضى خودت جاى جهنم....افتادم عضالنيش سينه جون به بامشت
  ميشى نزديك بهم

 ....بكشم دادنم وفوش زدن از شددست باعث اقاجون صداى
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 بچها؟ خبرتونه چه-

 !!برداره ازسرم دست بگيد بهش اقاجون:وگفتم كردم نگاه اقاجون به لبريزازاشكم باچشماى

 شاغوش جاگرفتم،گرمى وتواغوشش رسوندم خودموبهش.....بازكرد دستهاشوبرام اقاجون
 فشاربودم تخت ازصبح....بتركه شدبغضم باعث دريغش بى ومحبت

 ديلتب هق هق به گريم وقتى ميرفت صدقم میزدوقربون موهاموبوسه روى وقفه بى اقاجون
 :وگفت گرفت كشيدواشكهاموباانگشتش بيرونم ازاغوشش شداقاجون

 ....كرد هدايتم سالن بسمت....بگيرى بخوراروم چيزى يه بابابيابريم ديگه بس

 پنهان اقاجون توسينه سرم باخجالت حضورمهموناشدم متوجه رسيديم ك سالن به
 يه خواست وصدازدوازش خانم معصومه اقاجون راحتیهاجاگرفتم روی كردموكنارش
 !بياره برام گرم نوشیدنی

 ونج خانم صدای بندش وپشت قرارگرفت روشونم دستى كه بودم پنهون اقاجون تواغوش
 .....بلندشد

 ميزديم زنگ بهت هم هرچي شديم نگرانت دخترم ديركردى مادر؟چراانقدر خوبى جان آيه-
 ؟!نميدادى جواب

 ناهارم خريدديرشدبراى بودم رفته بااستادمعين:ودادم جون خانم جواب حال توهمون
 ينتاسوارماش.....كردم قبول ميشم مهموناتون مزاحم خونه بيام اگه گفتم كرد،منم دعوتم
 زنگ مبود نشنيده بودك اين روسايلنت روگذاشتم گوشى همين زدبراى زنگ كيارش شدم

 ديرميام ك گفتم رفتن موقع زديدبعدم

 ميكنه مالى چيزوماس همه راحت چقدر ببينداقاجون:گرفت فوراجبهه كيارش

 مونمب داشتى توقع نكنه وسط؟ اين ميگى توچى:توپيدم وبهش امدم بيرون اقاجون ازبغل
 !روبشمارم قاليچه وگالى تواتاقم

 ....كارى وگرنه آيه بزن حرف درست-

 چيكاركنى؟ مثالميخواى وگفتم پريدم حرفش ميون-
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 ...شدم پنهون اقاجون ،تواغوش خيزبرداشت بسمتم

 حرمت نميكنيدحداقل وحفظ خودتون ارزش ...بكشيد خجالت كنيدديگه بس:اقاجون
 يكنهم روتوخفاحل زناشويش مشكالت ادم روانشناس دكتر اقاكيارش...داريد مهمونارونگه

 افقتمو باازدواجتون اينكه از كارى اول همين نكن كارى كيارش، كردى جمع،نااميدم بين نه
 !شم پشيمون كردم

  بودم حالى چه ازصبح ديدك...اقاجون ميخوام معذرت:كيارش

 !بخواه اززنت نخواه معذرت ازمن-

 مقصربود آيه اقاجون اخه-

 بيرون بزنه خبرازخونه بی شدى وباعث زدى اونطورحرف باهاش صبح ك توبودى...نه-

 ...مقصر من باشه-

 هچ ازدواجتون اول ببين زدم حرف كالم ببخشيدتوروخدايه:گفت باعشوه كيارش دايى زن
 بپاشد جنگجالى

 ك خودتون واقعاعذرميخوام رفتارمون بابت:گفتم جمع روبه بلندشدم ازجام
 بياد پيش همه برای بهترميدونيدممكن

 كنم ولباسموعوض وصورتموبشورم دست ميرم:دادم وادامه اقاجون سمت روكردم

 دخترم برو-

 اتاقم سمت افتادم راه

 لباسموعوض رفتمو اتاقم به وصورتم دست بعدازشستن....اتاقها راهرو سمت افتادم راه
 زدم بیرون محوازاتاق ارایش کردم،بعدازانجام

 ...اورده وقهوه داغ شکالت برات بیااینجابابامعصومه:تامنودیدگفت اقاجون

 !میکنه زیادبدخوابم قهوه اقاجون میخورم شکالت:ومیگم جامیگیرم کناراقاجون

 !جونت نوش..بخوربابا تاگرم:دادوگفت ودستم شکالت حاوی لیوان اقاجون
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 ارهدوب میشم،جمع خوردن مشغول وبعدازتشکرتواغوشش میگیرم اقاجون وازدست لیوان
 قاجونا ولی برن بعدازناهارقراربوده فهمیدم صحبتهاشون الی ازالبه میشه صحبت مشغول
 ....باشن اینجاپالس تافردا فکرکنم ندادن اجازه دایی وزن

 ....سپردم گوش صحبتهاشون به پرمهراقاجون تواغوش شام تاوقت

 نگر  صورتی خواب لباس شدم،بعدازپوشیدن اتاقم بخیرراهی شب بایه شام بعدازخوردن
 شممچ به خواب بلکه دادم قورت اب کشیدموبی بیرون ازکشوپاتختی مسکن یه محبوبم
 برداره ازسرم دست دردس رلعنتیم بیادواین

 نوزه بازکردم چشم تخت باتکون بودک شده خواب گرم بودوچشمام چقدرگذشته نمیدونم
 فهمیدم عطرسردش ازبوی فرورفتم تواغوشی ک بودم نکرده ودرک زمان
 .....کشیدم بیرون ازاغوشش وخودم کردم سینش دستموسپره....کیارش

 اینجاچیکارمیکنی؟-

 !نامزدم پیش امدم:زدوگفت لبخندی

 !!بخوابم میخوام حاالبرواتاقت خندیدم هههه....هه.ه-

 !!شمابخوابم روپیش مجبورامشب شد ومن اشغال اتاقم متاسفانه-

 !میرم من پس نداره ایرادی باشه-

 کنم فظح تعادلم دستموکشیدنتونستم ازرفتن قبل امدم پایین وازتخت زدم پتوروچنگ
 کمی رهاییم کردبرای قفل کردوپاشودورم بغلم محکم کیارش تخت روی وافتادم
 !!...کــن ولــم کیارش:نالیدم نشدم موفق وقتی...تقالکردم

 داقلح داشتیم اعصاب چنگ کافی اندازه به ازصبح بگیرآیه اروم:زد لب کنارگوشم کیارش
 ....بخوابیم باارامش بزاراالن

 شخصیتم به کردی خوردم صبح تواصالمیفهمی....اعصابهامنم چنگ مقصرهمه حتما-
 !کرد؟ توهین

 !خوبه؟ میخوام معذرت-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 99 

 !نیست نه-

 !چرا؟-

 !نیستی پشیمون واقعاازرفتارت چون... نیست دل ازته عذرخواهیت چون-

 بامهمونا توهم ولی وشکستم دلت میدونم زدم بدحرف باهات میدونم آیه هستم چرا-
 یادب بی وبگن بدفکرکنن درموردت خودشون پیش ندارم دوست نکردی صحبت درست
 !!....نمیداری نگه وحرمت

 !میکردن مسخرم اونهاداشتن ولی-

 ابلهان جواب گفتن ازقدیم....کنی اشتباهش متوجه باسکوتت میتونستی توهم-
 !!خاموشیست

 کنیم تالش رابطمون بهترشدن وبرای کنیم بهترفراموش حاالهم

 کیــــارش؟-

 !جانم-

 میاد؟؟ خوشت اصالازمن...داری تومنودوست

 بی حاضرجوابیت،محبتت میاد،غیرتت خوشم اذت:فرستادوگفت بیرون بازدمشوعمق کیارش
 کنارت بودن دارم، رودوست وهمه همه چهرت معصومیت زندگی برای تالشت وغشت غل
 !بزارم اسمشوچی نمیدونم ک میده عجیبی ارامش بهم

 ؟!بودهااا کالم یک من سوال جواب-

 !ام خسته آیه بخواب-

 خواب اغوش به وخودم گذاشتم هم روی میری؟چشم چراطفره نده بدی جواب نمیخوای-
 !....کردم دعوت

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 فلک بهسر درختای الیی نورازالبه بازکردم چشم صورتم نورخورشیدبه رحمانه بی باتابش
  فرورفتم کیارش وتواغوش زدم میکشید،غلطی سرک اتاق داخل به کشیده

 !بخیرشیطونک صبح سالم:گفت بسته کردوچشم ونوازش ام بازوبرهنه کیارش

 ....شدم انالیزصورتش مشغول وبادقت کردم استفاده امده پیش وازفرصت دادم سالمی
 وهایم میدادبهمراه روپوشش بورش ابروهای تانزدیکی ک فر بلندوزیبابامژهای پیشونی

 باصورت عالی خونی هم ک گوشتی بالبهای نسبتابزرگ ودماغ ابروهاش مجعدهمرنگ
 کرده اریایی مرداصلیل یه شیبه کامل صورتش ک ریش باته  داشت کشیدش

 !براصبحانه شدپاشوبریم تمام دیدزدنت اگه:کیارش

 دم؟میکر  نگاهت من گفته کی!باالست نفست چقدراعتمادبه:وگفتم نگامودزدیدم فورا

 دیدزدنم چهره شوهرخوش داری حق خب خانمم میشی چراناراحت:لبخندزدوگفت
 زدوبلندشد گونم به ی بوسه....داره

 ..مغرورازخودراضی-

 !نرفته تاابرومون پاشوضعیفه:کردوگفت نگام چپ چپ

 ؟!عمته ضعیفه:گفتم کردم پرت وبسمتش وبرداشتم کوسن

 پشت محکم...نچ نچ نچ ناموسی فوش!...ما نداشتیم...اوه.. اوه..او:گفت دادو جاخالی
 کشینمی خجالت:داد ادامه گرفت سفیدش مرتب دندونهای به زیرینش کوبیدولب دستش
 !نمیکنی؟ رحم خودتم مادرت به

 دنبالش افتادم...بلندشدم کشیدموباحرص خفیفی جیغ

 افتادم راه سرش پشت....زدبیرون بلندازاتاق بادوگام برسم بهش ازاینکه قبل

 !برسه بهت دستم خدااگه به...وایستاکیارش-

 پوشب برولباس...وضشه چه این:کردوگفت لباسم به اشاره وایستادو جلو سالن توورودی
 !داریمااا مهمون ناسالمتی
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 زدم سرم به محکم بادست...تاباالزانودوختم خواب لباس وبه کشیدم وپایین نگام
 نبود اصالیادم خدایا وای:وگفتم

 بودن توسالن خدا،حتماهمه انقدرخنگم چرامن رفت ابروم..اه...دویدم اتاقم بسمت
 دست وبعدازشستن کردم خودخوری مینی ده نمیکنن ک فکرها چه خودشون حاالپیش
  شدم خارج ازاتاق وخانمانه پوشیدم لباس وصورتم

 صبح سالم بودن صبحانه خوردن ومشغول بودن بیدارشده همه رفتم ناهارخوری بسمت
 نخورد ومشغول جاگرفتم کنارکیارش جون وخانم اقاجون وبعدازبوسیدن دادم بخیرکلی
 .....شدم

 ریم،بخو وتوباغ بزنن ناهاروکباب برای گرفتن تصمیم بودم هواخوب چون بعدازصبحانه
 ببرن لذت پاییزه نسبتاگرم  هوای ازاین کنن بازی توحیاط تاظهرکمی گرقتن تصمیم هم جوانا

  بعدوسطی کنیم بازی والیبال شداول قراربراین رفتیم همراهشون منوکیارشم

 حالخوش دماغ گند کناردخترا اصالازبودن مقابلشون وپسراتوگروه بودن گره دختراتویه
 ازیشونب ک افسوس ولی جابگیرم پسراوکنارکیارش توگره میشودبرم کاش نبودم وراضی
  خودشوداشت وقانون قاعده

 کنم بازی وکنارشون بگیرم نفس اعتمادبه شدکمی باعث والیبالم بودن خوب

 بینرسید، پایان دخترهابه وبُرد «کیارش دختردایی»منوساناز خوب باسرویسهای اول ست
 گویان هیاالل استادمعین ک بودیم هنوزنشسته بزرگترها پیش رفتیم استراحت برای ست

 کردی؟ تودعوتش نکنه:کردوگفت نگام مشکوک کیارش...شد واردعمارت

 ؟!ام دیوانه مگه:وگفتم کردم نگاهش باغیض

 خانم؟ آیه خوبی:گفت من روبه پرسی بعدازاحوال

 !امدید خوش...ممنون-

 !میکردیم رولغو امروز داریدکالس میدادمهمون اطالع کاش باشید،ولی سالمت-

 داشتم کالس تایک۱۱ساعت امدامروزبرای یادم تازه
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 !نبود اصالیادم متاسفم:گفتم وشرمزده گرفتم دندون لبموبه

 روعکالسهاروش خبربده شدبهم خلوت سرت هروقت نداره ایرادی:بالبخندگفت استادمعین
 کنیم

 حتما چشم-

 ...داشت ناهارنگهش ندادوبرای اجازه اقاجون کردک رفتن استادعزم

 شمابریدمنوآیه:گفت کیارش ک میشودیم بعداماده ست برای بعدازاستراحت
 ...بزنیم قدم ازناهاریکم قبل نمیایم،میخواییم

 خلوت شمابریدیکم میکنیم روتموم تامابازی فکرخوبیه اره...اره:فوراگفت برادرسانازسامان
 !....کنید

 دست من یتونباش...کنید ول بازی وسط نمیشه خودپاشوببینم بی:کشیدوگفت سانازدستم
 برنمیام مغول قوم«پسراکرد به اشاره»این تنهاازپس

 هندار  بازی حوصله کیارش حاالک میشی موفق مطمعنم دارم ایمان بهت من سانازجون:من
 بمونم کنارش منم میدم ترجیح

 !نکن ولوس پاشوخودت کیارش:ساناز

 ....؟!بیاد میتونه داره دوست آیه اگه نمیام ک من:درازکشیدوگفت زیرانداز روی کیارش

 ....بیام محال نباشه کیارش:سانازگفتم وروبه نشستم کیارش کنار

 رفت بقیه کردوهمراه نسارمون ایدهستیدی لوسی سانازخیلی

 حالتش وخوش رنگ خوش موهای لمس وسوسه...بود بازخوابیده طاق بسته چشم کیارش 
 میداد بدجورقلقلکم

 وتوموهاش ودستم شدم دراخرمقلوب ولی کشیدم پس ودوباره جلوبردم چندباردستم
  فروکردم

 ....امد حرف به ک میدادم حرکت توموهاش پنجهامونرم
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 مدرسه؟ بری میخوای نگفتی معین به مگه-

 ؟!قراربودبگم مگه-

 .....نبایدمیگفتی؟؟....فکرمیکنی چی خودت-

 ؟!!بخونم خونه میخوام مدرسه برم ندارم دوست من ولی-

 مگه ارکنمک شبهاباهات تاخودم میگفتی بمن....نگفتی من چرابه خوب:بلندشدوگفت کیارش
 چراباز نظرداشته؟پس بهت نمیدونی شدم؟مگه یقه به دست بامعین من تونمیدونی
 یمیکن لج باهام بیاد؟چـــراداری تدریست برای میخوای وازش میکنی وبش خوش باهاش
 هــــا؟

 بود انقدرعصبی کیارش بودک شده چی مگه...میکردم نگاهش باحیرت

 .....کنم سرهم ی جمله تونستم تابالخره دادم چندبالبهاموتکون

 انقدرعصبیی؟ چرا-

 لج منبا آیه میگم چی ببین کن گوش خوب.....گفتم بهت ک االن ؟همین...نمیدونی یعنی-
 وقتش هب!نه...چیزبرخوردمیکنم باهمه ومنطقی اروم روانشناسموخیلی دکتر فکرنکن نکن

 !...نزار پارودمم پس بدترمیشم هم میدونی چاله ازالتهای

 ....کردم نگاه استادمعین به...ورفت گذاشت حیرانم چشمای مقابل

 ....مابود سمت ونگاهش اقاجون حرفهای بودبه سپرده گوش

 خطرکنه؟ احساس کنارم معین انقدرازبودن کیارش شده باعث چی یعنی

 ...دارن روهم وکامالشناخت دوستن باهم ازدبیرستان نکنه مگه

 کنه رواینطورشکراب بینشون نمیتونه خواستگاری یه نه

 بودک مشغول انقدرفکرم...زد ناهارصدامون برای جون خانم ک فکرهابودم توهمین
 شد خانماپهن توسط شدوسفره کبابهادرست کی نفهمیدم

 زدم صداش رفتم عمارت ته فرستاد،به کیارش صدازدن منوبرای جون خانم
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 کجایـــی؟ کــیـــارش....کیارش

 امد بیدمجنون درخت ازپشت صداش

 :وگفتم وایستادم وروبروش رفت بسمتش

 !!بزنم ناهارصدات برای بیام گفت جون خانم-

 تونمیومدی؟؟ نمیگفت جون خانم اگه یعنی-

 !!......نکن تلخی رواوقات امروزه میکنم خواهش کیارش-

 ارشنس بدوبیراه دلم توی افتادمو راه دنبالش....رفت عمارت ورودی بسمت بمن توجه بی
 بازقهرنكردوباعث    ك خداروشكركردم تغییرداد زیراندازه مقصدشوبسمت وقتى کردم

 زيرچشمى ونگاهاى كيارش وتخم روبااخم ناهار بالخره...بشم ضايعم نشودجلوجمع
 كردم كوفت استادمعين

  كردم ظرفهاكمك وشستن سفره كردن خانمهاتوجمع بقيه مثل بعدازناهارم

 گوشم دم خداحافظى موقع كيارش دخترخاله.....كردن رفتن بعدازظهرمهموناعزم
 ...ميگيرم پسش زوداذت باش مطمئن بزرگيه لقمه برات كيارش ميدونم:گفت

 باخانم خانم ومعصومه دايى مهمونازن بعدازرفتن ورفت گذاشت ك بودم حرفش توبهت
 منم..اروج وکشیدن تاگردگیری مالفهاگرفته اتاقهاازتعويض تميزكردن جون به افتادن جون
 تماشافوتبال مشغول كردش گره ابروهاى باهمون كيارش....ميرفتم كمك به گاهى گهه

 متوجه كيارش ك خونه باتلفن اونم گرفتم تماس بااستادمعين محليشوديدم بي بودوقتى
 بشه صحبتم

 روبرداشت استادگوشى بوق سه بعدازخوردن

 بله-

 !هستم پناهى....استاد سالم-

 !خانم آيه شناختمنون بله-
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 هستيد؟ خوب-

 خوبن؟ شماخوبيدخانواده...مچكرم-

 !خدمتتون دارن سالم خوبن همه مرسى-

 افتاده؟ اتفاقى.... دارن لطف-

 رسد تومدرسه گرفتم تصميم چون قرارفردابود كنسل ازمزاحمتم قرض بله يعنى....نه-
 ....شمانشم مزاحم دیگه گفتم بودک این بخونم

 !رونداريد تومدرسه تدريس هنوزشرايط دارم اطالع من تاجاييكه-

 كارميكنن ميكشنوباهام زحمت جان كيارش زمان تااون ولى بله-

 برخورديدبنددرخدمتتون مشكل هرجابه هروقت....داديد اطالع ك ممنون باشه ...اهان-
 هستم

  شدم شرمندمزاحمتون..مرسى-

 امرديگه؟...مرحميد شما ميكنم خواهش-

 !زحمتتون بابت ممنون بازم نیست عرضی-

 !خدانگهدار پس-

 !خداحافظ-

 بلندشد كيارش صداى روگذاشتم تاگوشى

 !ازاستادمعينتون كندين دل عجب چه-

 موقعتا كارميكنى باهام خودت حرفهاواخموتخمهازودترميگفتى اين بجاى کيارش كن بس
 سمبرنميخوردوانقدروا  بهت اینطور انوقت ميزاشتم زودتراستادوتوجريان تامنم نامم ثبت
 نميگرفتى قيافه

 كردم؟ نگاش سوالى...راهموسدكرد ك اتاقم سمت افتادم راه
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 راىب اونم ميگيرى تصميم من از سرخودقبل میدی؟؟ گیری تصميم فرصت تواصالبمن-
 ....کردنم منواعصبانی لج دراوردن

 اروم هچندضرب اشارم باانگشت نداشتم قصدى اصالهمچين من متاسفم:وگفتم پوزخندزدم
 ؟!نداره ربطى بمن هم وخرابيش فكرت خرابه:دادم زدموادامه اش شقيقه به

 نزدم دم ولى کردم ديواربرخورد دادبه هلم عقب به دستموگرفت

 شدنبهتر  براى دارم من:گفت گذاشتو عضالنيش كردودستموروسينه نزديك خودشوبهم
 من ازفكرغلط داره حاالهم گندجديدميزنه يه روزخانم هر ولى ميكنم هركارى رابطمون
 !ایرادمیگیره

 برنميدارم؟ قدمى هيچ رابطمون براى من مگه

 امد بلندی كشيدن هين صداى كيارش دادن ازجواب قبل

 مارونگاه مات خانم معصومه بهمراه دايى وزن جون خانم صدا سمت دادم سوق نگاهمو
 گزيدم لب وازخجالت بودانداختم سانتیم تویک كه كيارش به نگاهى ميكردن

 ؟!خدا كنم روچطوردرست يكى اين:كرد زمزمه زيرلب كيارش

 ....جان؟ كيارش چيكارميكنى:امدوگفت خودش زودتربه جون خانم

 !میزدیم حرف داشتیم جون خانم هیچی:وگفت گرفت فاصله ازم کمی کیارش

 کیارش نره یادت قولت.میزدید؟ حرف اینطوری:گفت وضعمون به بااشاره جون خانم
 !نمیگذشت ازخطاتون میدیدراحت وضع اقاشماروتواین حسین مطمعنااگه

 !غیرسوری چه سوری حاالچه محرممه زنمه آیه ناسالمتی جون خانم خطایی چه-

 شدی؟ هوایی خوابیدی پیشش دوشب نکن چیه-

 یمیصم روباهم رابطمون گرفتم تصمیم منوآیه....جون بدونیدخانم روازاالن بهترواقعیت-
 ..!...شد واقعی امدوازدواجمون خوشمون شایدازهم ترکنیم

 ؟؟.کیارش میگی چی میفهمی هیچ-
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 ولی مخالف اقاجون میدونم...نمیخوره بهم منوآیه شرایط میدونم جون خانم میفهمم اره-
 !..پیدانمیشه آیه بهتربرای ازمن

 رسید گوش به اقاجون رسایی صدای جون ازخانم قبل

 پیدانشه؟ ازکجامعلوم-

 !اقاجون:نالید کیارش

 .....گفتم بهت چی توازمایشگاه رفته یادت اینکه مثل-

 روازذهنت باآیه فکرازدواج میخوام،پس نوه ازت من:داد شدوادامه نزدیک کیارش به اقاجون
 ....پسر کن بیرون

 ....من اقاجون ولی:گفت کشیدو صورتش به دستی کیارش

 گفتم، ک همین نداره......و ولی اماو:پریدوگفت حرفش میان اقاجون

 بلق پله افتادسمت راه سرش دادن وبعدازتکون انداخت اقاجون به نگاهی مسطسل کیارش
 زدم صداش اقاجون ازرفتن

 !اقاجون-

 ....سمتم برگشت

 چیه؟ مشکل-

 هستی مخالفی جنس تواولین اتفاق بعدازاون....کنی دوری تاتوازکیارش نیبدو شایدبهتره-
 ....کنین ودلبسته ندی تادل وبدونی داستان بهترکل شده،پس انقدرنزدیک کیارش به ک

 کرد کشیدواینطورشروع عمیقی نفس اقاجون

 سخت شدیم،اول المان راهی داشتنش وقصدازدواج شدنش برعاشق مبنی علی باتلفن
 تتومملک ک لرزیددختری دلم رودیدم دختره وقتی ولی بودم توغربت علی ازدواج مخالف
 انتوایر  دخترمن بهترازتک خیلی میکردوحجابش زندگی وشوهرخواهرش باخواهرش غربت
 جشن یه ازدواج به دادم رضایت امدواشنایی رفت ماه بعدازیک شدم جوری یه دیدم..بود
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 برگشت به امیدی چون ماهم زندگیش سرخونه رفت وعلی گرفتیم وکوچیک خودمونی
 ازهم چندماه هردوخواهرباتفاوت بعدک تاچندوقت انجاموندگارشدیم اسمانداشتیم
 دوروبه این بچگی ازهمون شدن هم برای خوبی بازی هم دنیاامدن به بچهاک باردارشدن
 نوادهخا وقتی....نمیشود قافل ازهمدیگه هم لحظه یک تادانشجوشدنشون بستن، هم ریش
 امدیدم همراهشون جونم خانم منو شدن ایران برگشت مجبوربه بخاطرکارپدرش مهتاب

 دیگه ولی ایران برگشت کیارش درس وبعدازاتمام نیاورد دوام تنهاتوغربت هم علی
 تاکیارش وحیاشون حجب پای گذاشتیم ماهم میکردن دوری وازهم نبودن سابق بچهامثل
 این مهتاب ازدل فارق وخرم خوش خانوادهاهم بریم مهتاب خواستگاری به خواست ازمون
 هب وقتی بدمیشه مهتاب حال بودک نگذشته اشون ازصیغه هفته یک کردن صیغه دورو

 دشدوخور  غرورش شکست کیارش انجابودک بارداره میفهمن میکنن منتقلش بیمارستان
 سک زنش بفهمه ک نیست سخترازاین مردهیچی یه کرد،مطمنابرای دوری مخالف ازجنس
 مونده چندسال المان برگشت دوباره کیارش...شد حامله وازش داشته رودوست دیگهی

 یهقرمزکشید خط یه دورخودشو بگیرتااخالقش تغییرازظاهرش چ اونم....وخودشوتغییرداد
 حق کسی وفاطمه قرمزجزمادرش خط کردتواین تعیین مخالف جنس واسه ای محدوده
  واردبشه نداشت

 اولش ریختی معادالتشوبهم مطمنم شدی واردمحدودش یاناخواسته وخواسته تاتوامدی
 امد ازمایشتون تاجواب بودیم خوشحال ماهم

 ازدواج باهم اگه نمیخوره شمابهم خون...داد کردوادامه نگاه توچشمام صاف اقاجون
 یارشک قرمزهای پاتوازخط پس کیارش، بچه دیدن منم دارشیدتنهاارزوی کنیدنمیتونیدبچه

 ببینه اسیب باردیگه نزاریه احساساتی کیارش...آیه بیرون بکش

 قفلدرو افتادم راه اتاقم بسمت کنیم اموخفه گریه هق هق تاصدای گرفتم دندون لبموبه
 جوناقا رحمی ازبی زدم هق فروکردمو کیارش توبالشت سرمو رسوندم تخت به وخودم کردم
 قدرح کیارش،ازنامردیش بچه دیدن ک نخوردنش،ازتنهاارزوش وضربه کیارش بفکردل ک
 اینجاکشوند وبه سرنوشتم خداک عدالتی ازبی......نگشته دنبالش حتی ک مادرم

 سوارشد هم روی چشمام اشکهام تامیان ریختم واشک کردم وشکایت انقدرازخداگله
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 یتمر  تحمل ام شده تحریک بازکرداعصاب درمیخوردچشم به ک درپی پی های تقه باصدای
 جون درفورابازشدوخانم....دروبازکردم وقفل شدم کنده ازتخت رونداشت در متعدد

 نیدروبازنمیک چرا:گفت بامالیمت دیدک توصورتم چی نمیدونم قرارگرفت، توچارچوبش
 کردی نبودنگرانمون اذت ظهرخبری دم ک تااالنم نیامدی براشام ک دیشب مادر

 نگران:گفتم حال شدوتوهمون کشیده میداد رونشون21 ک ساعت سمت به نگاهم
 نیست برام افتی هیچ ک بمم بادمجانهای ازاون من جون نشوخانم

 نکن وخون دلم نگومادر اینطوری-

 یپ انگارازچشمام میام بگیرم دوش یه شمابرومنم جون خانم چشم:میدم جواب حوصله بی-
  ....میره بیرون ازاتاق حرف بی چون حوصلگیم بی به میبره

 اب تادوباره میکنم دعوت حموم به وخودم میشم خارج ازاتاق بدست حوله سرش پشت
 ....بگیرم اروم وکمی عصبهام به واردکنه سردشوک

 مورویبعدمیباف دارمیکنم وحالت سشوارخشک بلندموبا وموهای میپوشم لباس بعدازحموم
 پشتو میرم اشپزخانه به میزنم بیرون ازاتاق ماتی ارایش بعدانجام میندازم راستم شونه

 نداریم چای جون خانم:کاهومیگم خوردکردن درحال جون خانم به میزمیشیم

  میان ام اقاجونتوبقیه االن سازوبزن مادرچای نه-

 رسیدن سر ودایی کیارش اب امدن ازجوش قبل جون خانم گفته وطبق سازوزدم چای دکمه
 توصدازدوگف کیارش جون خانم ک گرفتن درپیش واحدشونو راه پرسی واحوال بعدازسالم

 پایین بمون داری دوست ک زیاد توهم مادر کردم درست چین ته-

 !!نجو خانم نباشم مزاحم:میگه جون خانم ودرجواب کیارش رولبهای محومیشینه خنده لب

 حرفهاچیه این بده خدامرگم:ومیگه میگیره دندون لبهاشوبه جون خانم
 وصورتت برودست حاالهم!ها دلخورمیشم ک نشنوم دیگه!مزاحم....مادر؟؟تونورامیدمونی

 وبشوبیار

 ازاون دونه تاشمایه جون خانم چشم روی به:ومیگه میزاره چشماش روی دست کیارش
 میام میکنم عوض ولباس ومیشورم وروم دست برام وبریزی رنگت خوش چایهای
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 بعدازظهرنمیری مادرمگه چیه واسه لباس-

 ندارم مریض جون خانم نه-

 بیا زودی برو باش-

 بدموبدترمیکنه حال رفتارکیارش سردی

 ادارهاز  اقاجون ازکیارش قبل بخوریم وباهم بیان تابقیه ومنتظرمیمونم میکنم رودم چای
 توچیدن جون خانم به بعدازچای میبرم پذیرایی وبه میریزم چای کیارش میادوباامدن
 زده روزازدی حرفی هیچ بین این....میرم اتاقم به استراحت برای بعدازناهارم میکنم میزکمک
 تحقیرشدم دیروز ومن افتاده اتفاقی انگارک انگارنه رفتارمیکنن عادی وهمه نمیشه

 یندازمم شونم روی پانچومو میشم خسته وقتی...میدم گوش واهنگ میمونم تواتاقم تاغروب
 قاعده میدم گوش خراشش قیژقیژگوش به وتوسکوت میشینم تاب روی کمی میرم باغ وبه

 هاروتجزیه العمل جدیدهزاربارفتارهاوعکس اینباربامعادالت میچینم بازیموازنوع
 انمخ برمیگردم عمارت وبه برمیدارم دست میده خستگی فرمان مغزم وقتی وتحریرمیکنم

 ونش خوشبختی به موردعالقشوتماشامیکنه وسریال نشسته کناراقاجون وی جلوتی جون
 میزنه صدام جون خانم ک نرسیدام ماتاق هنوزبه پوزخندمیزنم

 ...آیه-

 بله:میدم وجواب وایمیستم

 میزوبچینم زودبیامیخوام-

 وادهخان ک میرسه روزی میشه منم نوبت نمیگم چیزی ولی دلگیرمیشم جون ازرفتارخانم
 زانودرمیارم روبه پناهی

 مثل دوباره میرم جون خانم کمک به دستم وبعدازشستن میزارم پانجوموتواتاق
  میشم ماتاق بخیرراهی شب بایه ظرفهاتوماشین وبعدازگذاشتن میخوریم شام ظهرتوسکوت

 شب سیاهیو پنجره به چشم میبرم پناه تختم وبه ومیپوشم رنگم بنفش کوتاه خواب لباس
 تانداس قصه جای به مادرم ک زمانی به کودکیم به گذشته به پرمیکشه امافکرم میدوزم
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 زاینکها غافل اش قصه دخترتنهای برای میسوخت چقدردلم میکردومن تعریف زندگیشوبرام
 وهمدمم تنهامونس دختر تنهامادرمه اون

 ون  ج وبازخانم شده صبح فکرک بااین خورد دراتاقم به تقه ک گذشت چقدرازشب نمیدونم
 فتهخ تورویایی ومن شده صبح نکنه میچرخونم شب سیاهی درو نگاموبین بلندمیشم
 سرمیکنم کودکیم

 اشفته باموهای کیارش بادیدن میکنم وبازش درمیرم بسمت نمیده بهم جوابی مغزم
  میکنم قرمزتعجب وچشمای

 میبنده سرش پشت ودر میکنه هدایتم اتاق داخل به کیارش

 ردبهک شروع وپرحرارت خشن ودربرگرفت سردم لبهای کیارش داغ لبهای زدنی بهم توچشم
 وسشب انقدربه....نمیداد بهم حرکتی هیچ واجازه بودم گرفته محکم تواغوشش.بوسیدنم
 ولم بالخره بود هنوزتشنه کیارش لبهای ولی میرفت گیج سرم...اوردم کم دادتانفس ادامه
 عقب وبه ردمک دستموسپرسینش...میزد باشه اسیرشکارشده ک گنجیشکی مثل قلبم....کرد
 ....گفت ای گرفته نخورباصدای اماتکون دادم هلش

 نمتورومیبی میبندم تاچشم روبودی وازچشمام روزخواب دوشبانه بگیرم بزاراروم...آیه نه-
 .برسم ارامش به روکنارت بزارامشب آیه کن ارومم

 ....اقاجون :زدم لب زحمت فشرده،به وقلبم بود شده سنگین نفسم

 ازشونو گوشم الله نفساش گرمای ک طوری وکنارگوشم گرفت محکمترتواغوشم کیارش
 ....میدادگفت

 ...باشی اقاجون نمیخوادنگران بامن اون-

 زدم پلک باشه معنی وبه کردم نگاه وحشیش پوزپلنگی چشمای به

 ردمک حلقه دورگردنش دستم شدم کنده اززمین زانوموکمرقرارگرفت زیر کیارش دستهای
  سپردم بدستش وخودم

 عطررودیگزرش بوی زدروم خیمه خوابوندخودشم ومنوروش رفت تخت بسمت کیارش
  کشیدم نفس وعمیق بستم چشم دادبالذت بینیمونوازش
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 پاشید ازهم تاروپودافکارمو کیارش صدای

  وقرارندارم؟؟؟ اروم تونبودت دخترچرا باهام چیکارکردی-

 نوبزنیزا جلوپام میکنم کاری اقاکیارش کجاشودیدی:گفتم کردمو نثارش پوزخندی تودلم
 سعیعمومیکنم تمام باش مطمن منه حاالنوبت تاحاالتوتنهاتازوندی

 توجنگل ،ومن...من چشمای ای توقهوه اون هم نگاه به بودیم دوخته چشم توسکوت
 هزارحرف کیارش فریادمیزداماچشمای انتقام من توچشمای بودم غرق سرسبزچشماش

 بود پنهون پشتش نگفته

 عشبدموق برداشتن ترک برای فرستادم لعنت بغضم به دزدیدم نگاموازش دیدم باتاری
ر درونم به ازنگاهم انگارکیارش  کشید اغوشم درازکشیدوبه کنارم بوردک پی س 

 گوش قلبش اهنگ خوش ریتم وبه گذاشتم کیارش سینه روی سر اتاقم نفره تک تخت روی
 ....شد خواب گرم تاچشمام سپردم

 پتوروازروم...میکرد کجی دهن بهم بودک کیارش خالی چیزجای اولین بیدارشدم ک صبح
 طبق بمناس لباس بعدازپوشیدن رفتم دسشویی به وصورتم دست شستن وبرای کنارزدم
  شدم خارج وازاتاق کردم محویی ارایش معمول

  میکردن صرف اقاجون روخونه صبحونه قرارنانوشته یه وطبق بودن جمع همه بازم

 وصبحانموخوردم نشستم جون کنارخانم بخیرگفتم وصبح دادم سالم تکشون تک به
 هب کارداشت بیرون دایی زن امروز...تاظهر کردم کمک جون خانم توکارهابه بعدازصبحانه

 دستیارخانم شدم وپزم توپخت وقتم پُرکردن برای میخوردن پایین ناهارو ترتیب این
 یازخستگ تاهم رفتم حموم به شدم غافل که ازکارها بودم ظهرمشغول تانزدیکیهای...جون،
  بشم غذاراحت ازشربوی هم کنم کم بدنم

 شونم روی وموهاموازادانه پوشیدم مشکی سفیدکوتاموباساپورت تونیک بعدازحموم
 بودهمه شنبه پنج چون .....زدم بیرون  اتاق واز دادم انجام مالیمی ارایش رهاکردم
 رفتم اقاجون اغوش به خودشیرینی وبرای دادم سالم وکیارش دایی به بودن زودترامده

 نشم دمق پیش من اگه کارکنم باهات میام عصری کن استراحت یکم:گفت بعدازناهارکیارش
 بدی امتحان قرار دیگه انگارتاچندوقت انگارنه نمیایی ک خودت
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 زدوبسمت بهم بقیه دورازچشم چشمکی ک بودم خیره بهش زدنش حرف ازطرز شوک
 رفت برای واحدپایین واحدباالوهرباراز به نمیرن ازحیاط چرا نمیدونم رفت واحدشون
 میکنن استفاده وامدشون

 تویوپ زدم غلطی بازکنم نیومدچشم دلم ولی بیدارشدم ازخواب برهنم بازو نوازش باحس
 توبینیم رودیگزر گس وبوی رفت پایین تخت خوشخواب روموباالترکشیدم،

 روپوستم نفساش شدوهرم حلقه کمرم دورم کیارش دستهای....پیچید
 ...کیارش:نشست،نالیدم

 ؟؟!!کیارش جان:وتنگترکردوگفت اغوشش

 ....شدم جوری یه پراحساس گفتن لرزیدازجانم دلم

 شد مورم مور ازبوسهاش....بوسیدنم کردبه وکنارزدوشروع گردنم روی موهای

 !بگی؟ میخواستی چی:کردوگفت نگاه توچشمام...سمتش برگشتم

 شده؟ توچت-

 !!نمیدونم باورکن آیه نمیدونم-

 بگی؟ یانمیخوای نمیدونی-

 !هردوش ؟ توفکرکن-

 !کیارش-

 وخودم خودت به!آیه نپرس هیچی..!هیس:وگفت گذاشت لبم اشوروی اشاره انگشت
 !کناربیاد باعقلمون احساسمون بزار بده فرصت

 لبم روی نهایتاًلبهاش ونزدیکترمیشه نزدیک بهم کیارش میکنم تنهانگاهش
 میرم پیش پاش اینبارپابه...میشینه

 ....کنم وقربانی خودم الزمه هدفم به رسیدن شایدبرای جلومیرم باهاش قدم هم
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 یمودخترانگ میکنه دارعمل خود هرچندکیارش بگیره اروم اش غریزه ک میرم پیش تاجایی
 نفرت بین حس اجبار،ازاین دارمیشه،ازاین خشه روحم نمیکنه،ولی اش غریزه وفدای
 قلبم میادو کش خنده به ک دادمیشه،ازلبم جواب بابوسه ک ازبوسهایی...وهوس

 میکنه سوگواری ک ودلی میشه داده نشون تاب بی ک عزادار،لزچشمایی

 ادمند راه تختم روبه کسی زندگیم شرایط توبدترین ک منی برای حداقل گذشت سخت
 اییج برم میخواست کرددلم هم سخترش کیارش نرفتن!...سخت هم خیلی گذشت سخت
 وقلبم ترکهب لعنتی بغض واین ازکاربیافته ام انقدرتاحنجره فریادبزنم انوقت نباشه کسی ک
 بگیره اروم

 !سرشارازنفرت ک قلبی

 اهرور  بسمت بدست وحوله کردم خوابموتن لباس امدم پایین خوابیدازتخت کیارش وقتی
 حموموارد و گذاشتم بیرون پا نیست کسی شدم مطمن انداختم،وقتی داخلش نگاهی رفتم
 چشم پوستم روی اب رقص به ایستادم وزیردوش وتاانتهابازکردم اب هردوشیر....شدم
 قمر  ومیفشردعلی گلوم سفتی سیب همچون بغض دادم قورت باسروصدا دهنم واب دوختم
 درد انگاربه میدادم وقورت دهانم اب یکباره دقیقه هرچند گلوم درناک های اسپارسم
 اشک به سوزافتادوچشمام به تاگلوم کاروتکرارکردم این انقدر.دچارشدبودم خودآزاری
 موهام وروی ریختم دستهام شامپوروکف...زانوزدم زمین دادموروی ازکف توان..نشست
 واستمتنهامیخ وشستم بارهاسروبدنم نداشتم زدن چنگ برای ک توانی به توجه بی میمالم
 بااینکه شدم خارج ازحموم وخیزان افتان ازپادرامدم بالخره دورکنم روازخودم تأفن حس
 بی ستمب سرم واردشدم،دروپشت رفتم بسمتش ولی برگردم اتاقم به دوباره نداشتم دوست
 ارشکی خواب غرق چهره به سردنشستم پالکتهای روی..درُسرخورم پشت زارم حال به توجه
  ریختم واشک دوختم چشم

 نپایی افتادازتخت بمن تانگاهش...بیدارشد ازخواب تاکیارش کردم صداگریه انقدربی
 وهایم به نشستی؟دست زمین رو آیه؟چرا خوبی:جلوزانوزدوگفت برداشت گام امدوبسمتم
 ....داد کشیدوادامه خیسم

 میشیها؟ ؟مریض امدی ازحموم

 میزاشت حالمومیفهمیدوتنهام کاش
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 ...زد صدام دادودوباره تکونم

 سرده؟ دخترچراانقدربدنت چیکارکردی باخودت!آیه-

 !!میگرفتن پیشی اشکام اونوقت درمیومد صدام اگه نزدم حرفی

 بیرون مبرا گرم ازکمدلباس....نشوندم وروش بردم تخت کردبسمت وبلندم زیربازوموگرفت
 مکمک کردوتودرازکشیدن موهاموباسشوارخشک کرد تنم مقاومتم به توجه کشیدوبی

 متمس برگشت...دستشوگرفتم مچ برداره قدم تامیخواست باالکشید کردپتوروتاگردنم

 افتادی؟ روز این به آیه؟بخاطررابطمون چته-

 ...وگرنه راضی توهم فکرمیکردم من..م...من-

 ...درازبکشه تخت روی کردم وادارش دستشوکشیدمو بود مونده باقی برام ک باقدرتی

 حرف یب برم بودپناه شده ازارم باعث ک اغوشی به وغریبیم ازتنهایی فرورفتم تواغوشش
 ...کنه رسوام اشکهام و بازکنم لب ترسیدم بستم چشم

 ازحسهای خوندخسته قلبم ارامشوبه گرمش های کردوبابوسه نوازش موهامو کیارش
 هدوبار  خواب جادویی دستهای بلکه بستم چشم مغزیم ازجدال خسته ..درونم زدونقیص
 رو ام خسته تن دربربگیره

 دورشد   ازم حسابی کیارش هفته یک تواین میگذره بودم باکیارش ک ازروزی هفته یک
 اتاقش هب حرفی هیچ بعدبی میکنه تودرسهاکمکم دوساعتی میادو اتاقم به بعدازشام هرشب
 ...برمیگرده

 عروسی به دایی خانواده بهمراه جون وخانم قراراقاجون ...هرروزم تراز امروزکالفه
 اخه کنم همراهیشون نکردم قبول اصرارکردم هرچقدربمن برن وهمکاردایی پسردوست
 کرده کیارش،وادارش منو تنهاموندن ازترس اقاجون بماندک نبودیم ودعوت منوکیارش
 معصومه به میخواست رفتن قبل   جون خانم شدن رفتن اماده غروب دم.....بره همراهشون
 تنهانباشم تابیادپیشمو بزنه زنگ خانم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 116 

 عدازب کنم خلوت وباخودم وتنهاباشم امشب یک میخواست بگیردلم تماس نزاشتم ولی
 نهامت کردن قبول ندارم ی واهمه وازتنهایی وتنهابودم عمرم نصف ک کردنشون اصراروقانع
 ....بزارن

 هجاروفراگرفت همه سکوت برگشتم عمارت سرمابه باحس زدم قدم کمی رفتنشون بعداز
 ....بود

 حس هب نتونستم بودم کیارش جلودراتاق امدم ک بخودم شدم باالکشیده بسمت ناخواست
 ...نشم وارداتاقش و کنم غلبه کنجکاویم

 ودعمیقب پیچیده رودیگزتواتاق گس بوی شدم وارداتاق دربازشدو کشیدم روپایین دستگیره
 انداختم،بسمت اتاق به سرسری نگاه کردم هدایت ام ریه اعماق روبه بوش کشیدم نفس

 اکثراشیشه عطرهاروبوکشیدم تک تک رفتم ژل  ادکلن عطرو انواع از پربود میزدراورک
 بود دلوچه وان ودی رودیگز

 کوچیکبار  مین....اوردم نگاموپایین کشیدم نرمش بالشت روی ودست رفتم تختش بسمت
 کت روی دست زانوزدم جلوش...امدم، پایین ازتخت باذوق قرارگرفت دیدم توراس کنارتخت
 کردم نگاه الکلش/06 وبه روبرداشتم رنگترینش خوش کشیدم ممنوع های شیشه تک
 سالمتی هب اول پیک نوشیدم تخت به تکیه کشیدمو بیرون روهم مخصوصش بلوری گیالس
 ...پیمونش پرو اتاق سالمتی به سوم پیک کیارش سالمتی به دوم پیک تنهاییم

 یکنمم پرت ای گوشه وبه میکشم بیرون روازتنم بلوزم وباالبرد تنم درصدحرارت06 الکل
 یکنهم رخنه وجودم به وسکسه میافته دوران به سرم وقتی...نمیکشم ازنوشیدن دست ولی
 میشم رقغ شیرینم تورویاهای تاثیرالکل تحت میبندم چشم تخت به وتکیه میکشم دست

 جون چشمم جلوی کیارش چشمهای بازمیکنم وچشم میشم مواجه صورتم سوزش با تا
 جا..این...شما..شم دکتر...دک...ومیگم میزنم قهقهه میگیره

 کیارش سوارکنم هم روی پلکهامو دوباره تامیخوام نمیده بهم صحبت مجال سکسکه
 ..دخترمیفهمی نبایدبخوابی...آیه کرده غلطی چ...!نههه- فریادمیزنه توگوشم

 اتاقشتو حموم بسمت کشان وکشان ومیگیره دستم میشه عصبی ک میدم هولش عقب به
  میبره
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 شتهایم ازدستش خالصی برای...بندمیاد نفسم چندثانیه برای بازمیکنه سرم سردوروی اب
 میداره ام محکمترنگه...ناسازارمیگم میکشم جیغ...میکوبم سینش وبه کردم گره

 میخورد بهم اب ازسردی دندونها

 گرم   یول شدن خیس عالرقم میچسبونم خودموبهش میبرم پناه اغوشش به شدن گرم برای
 نالم ومی میکنم نگاه چشماش به...لرزشی هیچ بدون وایستاده محکم

 !!میکنم خواهش....کردم یخ!...سردمه کن ولم-

 کزمیکنم تخت پای لرزان میریم بیرون ازحمام ومیبنده واب میشه چشمام میخ نگاهش
 چنددقیقه میشه خارج ازاتاق...نخورتابرمیکردم تکون...ومیگه میپیچه دورم پتویی

 تا یکنهم ومجبورم قرارمیده لبهام وروی لیوان پربرمیگرده ولیوانی راحتی بعدبابلوزشلوار
 ...محتواشوبنوشم قطره اخرین

 ویر دست میره شلوارم دکمه سمت دستش میکنه ایستادنم واداربه ومیگیره زیربازوم
 رنهوگ بشه عوض بایدلباست باهات ندارم کاری:ومیگه میزنه دستموپس میزارم دستش
 ...میشی مریض

 به یسخ جین سخته   اوردنش بیرون ولی شلواربازمیشه دکمه ومیشکنه مقاومتم بدنم لرز  
 شه کشیده بیرون راحت نمیده اجازه پام ولرزش چسبیده پاهام

 هایلباس به نگاهی کرد درازم تخت روی کردو لباسهاموعوض دونه به دونه بود زحمتی هر با
 ستمد بلندشدن نشوندموقع پیشونیم به ای شدوبوسه خم صورتم روم...انداختم خیسش
 رهنپی دکمه بازکردن مشغول...!خیسی توهم:دارگفتم کش وباصدای کردم اش یقه وبنده
 کنم وعوض لباسهات منه حاالنوبت:دادم.ادامه حال درهمون شدمو جذبش

 خوب توحالت ایه نکن:وگفت گذاشت دستم روی دستشو رسیدم ک دکمه اخرین به
 ازفرصت افتاد تخت روی ودستشوکشیدم خندیدم مستانه...چیکارمیکنی نمیفهمی...نیست
 میکنم لبهاش ولبهاموقفل میکنم استفاده امده پیش

 سالمی انگارجای...بازکردم خردوخمیرچشم اسمون ابرهای زردخورشیدروی دامن باپهن
 دردباشد بی وجودنداردک نقطه یک حتی وجودنداره درتنم
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 داغ اب...میرسونم حموم وبه خودم است وباهربدبختی میندازم کیارش خالی جای به نگاهی
 دیشبم ندازگ رنگی تصویرکم میام بیرون ازحموم پیچ حوله...میبخشه روتسلی ام کوفته تن

 میکنمدعا تودلم میشم خارج وازاتاق میندازم نگاه تخت به بانفرت میگیره جون جلوچشمام
 ...باشه نزده بقیه به حرفی کیارش ک

 واضح بحث صدای نزدیکترمیشم هرچه میکنم طی مقصدواحدپایین هاروبه پله
 شستهن روبروش اقاجونم میبینم پذیرایی گوشه مبل روی وسردرگریبان کیارش....ترمیشه

  میکنه نگاهش ومواخذگرانه

 فرتمیادوبان بیرون ازاشپزخانه دایی زن برگردم اتاقم به لباسم پوشیدن برای تامیخوام
 نداشتی تنهاموندن جنبه توک..آیه؟ بودکردی کاری چه این:ومیگه میکنه برامدازم
 ...بیادپیشت بزنیم زنگ خانم معصومه به چرانزاشتی

 اقاجون صدای بالخره...میخورنده تندبهم تند ک میکردم نگاه لبهاش به واج و هاج
 شد سکوتش بلندشدوباعث

 !کردید؟ غلطی چ دیشب بیااینجاببینم آیه-

 نفرمیشینم تک مبل روی کنارکیارش اقاجون روبروی میرم بقیه بسمت

 اقاجون جانم-

 کردید؟ غلطی چ دیشب ؟..میگه چی کیارش-

 ....ومیدم اقاجون وجواب میکنم نگاه کیارش به زیرچشمی-

 ؟!گفته چی کیارش نمیدونم-

 کیارش اتاق بودی سفیدرفته چشم:ومیگه میکوبه دستش پشت به محکم دایی زن
 نداشتی؟ رونگه خودت چرا زدی گولش چرا..چیکار

 :بلندمیگم وباصدای بلندمیشم میکنه وتحریک ضعیفم اعصاب حرفهاش
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 بهش خبری وتوبی کردم استفاده پسرت ازمستی ک دایی واقعابایدببخشیدزن
 ادامه کیارش روبه گرفت شوازش دخترانگی کردم،ببخشیداگه..ز...و..ا...ج...ت
   شدی اذیت و گذشت تلخ گذشت بدگذشت،سخت ببخشداگه...دادم

 روی زیاد متاسفم دیشب بابت:ومیگم وایمستم روبروش میرم اقاجون بسمت
 دیدمو کیارش اتاق بار مینی وقتی بگذره تاوقتم اتاقهاسرکشیدم به موندم تنهاک...کردم
 چهی نیست مهم ولی...شد چی اصالنمیدونم تنهابیاد قرارنبودکیارش اخه شدم وسوسه
 این هب احتیاجی پس جدامیشم ازکیارش من بهرحال اقاجون سرتون فدای نمیافته اتفاقی

 باشیم گههمدی گردن وبال اشتباه بخاطریک قرارنیست افتاده ک اتفاقیه..بازخواستهانیست
 ک؟؟

 یکنمم وروشن تابم لپ میکنم قفل درو میرم اتاقم بسمت...میشن شوک همه ازخونسردیم
 اتاقم قدی اینه بسمت...بلندمیکنم حدممکن صداشوتااخرین میزارم وداخلش اهنگم وفلش
 ورتص میکنم وازیابی زوایاخودم ازهمه میکنم نگاه آیه به خودم وبه وایمیستم جلوش میرم
 حشیو میزنم بالبخندلب میشه قفل وسینم گردن کبودی روی نگام متناسب اندام زیبا

 وحشیییی...میزنم داد

 ؟!چقدراشناست رنگش میکنم نگاه عسلیم ای قهوه چشمای به

 !!مامان :میکنم زمزمه

 !!!مامان:بلندتردادمیزنم !!...میزنم سیلی صورتم به...ما

 نمک ونبایدگریه امروز حداقل کنم نمیخوادگریه دلم میندازه چنگ گلوم به بغض دوباره
 !!...عروسیمه روز ناسالمتی

 ....عروس- 

 ...عروسی-

 مامانننن....میکشم وجیغ میزنم سیلی

 ...ده نمی مجالم اشک



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 120 

 خدااااا....فریادمیزنم میزنمو مشت

 هگری میشه مگه میریزم اشک...زارمیزنم....زانومیزنم زمین روی میشه خارج ازپاهام توان
 اشکهابندمیاد این مگه..وپامیزنم دست اینطورتولجن نکردوقتی

 ام هآزارد روح میکنه زق زق وازدرد کرده داغ صورتم ...قلبم اندازه به نه تیرمیکشه زیردلم
 ومی میزارم شکمم وروی دستم میزارم روزمین سر وسجدوار ورهامیکنم دستم ...تیرمیکشه
 !!!منوببخشید....نالم

  ...فرومیبرم وارتوشکمم پاهاموجنین پهلومیافتم به

 ک ازکاری میدم وشکنجه خودم بامرورش میکنم زنده جلوچشمام روبالجبازی دیشب وقایع
 یزنمم پلک...میدم قورتش لجبازانه میاره هجوم گلوم به تندی ماده میخوره پیچ دلم کردم
 انتقام اموفدای نخورده ودست پاک وجان جسم..دخترانگیمو....میریزم واشک
 دردکناربیام این خدااااچطوربا...کردم

 دادم وازدست دخترانم وطراوت سبزی چطورباورکنم...کنم چطورفراموش

 دوشاخه میرم میزم بسمت کشون کشون  میکنه خرابموله دراعصاب های تقه صدای
 مازسر  دست....دادمیزنم نفرتم باتمام برسه گوش به تاصدام میکشم روازپریزبیرون

 چندسال تواین طورک همون مرده شیدفکرکنیدآیه خیالم روبی امروز یه..بردارید
 وجودنداشتم

 دهش خشک تن میشه رویم زیاد یاداور چشمام سوزش انقدرک میریزم واشک میبندم چشم
 وبه کنموبازمی قفل میرسونم دراتاق دیوارخودموبه باکمک جدامیکنم اتاق سرد اموازپراکتهای
 شده خسر صورتم دوطرف گرفته چشماموفرا خون میندازم ایینه به نگاهی میرم دستشویی
 تمصور  سردالتهاب اب باچندمشت آیه خداحافظ ومیگم میکشم صورتم سرخی روی دست
 ومیگیره میادزیربازو بسمتم جون خانم ازدستشویی شدن خارج محض به میکنم وکم
 ...وغرمیزنه میکنه هدایتم پذیرایی بسمت

 روآزارمیدی همه چراباکارهات خودت ازجون میخوای چی...دختر؟؟ چیکارمیکنی باخودت-

 وروی رفتم پذیرایی به جون خانم همراه نداشتم مخالفت توان انقدربدبودک حالم
 راحتیهادرازکشیدم
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 انهاجبارصبح به برگشت صبحانه حاوی بعدباسینی وکمی رفت اشپزخانه به جون خانم
 ردنک مسکنهاعمل ک نگذشت کشیدچیزی روم پتویی دومسکن دادوبعدازخوردن روبخوردم
 شدم دعوت خواب اغوش وبه

 

 ومقابلم کیارش بازمیکنم چشم سریع بیدارمیشوم ازخواب گونم نوازش باحس
 ک ای رابطه میگیره جون چشمام جلوی انگیزدیشب سردونفرت تصاویررابطه...میبینم
 ک کالمی وبی حس بی ی رابطه...شده ثبت هشیارم نیمه توذهن اش لحظه به لحظه

 چندشم دستش ازگرمی... بوده کیارش مردانه منوغریزه خون درصدالکل06 تنهاگرماش
 دورمیشه ازصورتم ُسرخوران دستش میکشم عقب میشه

 ازبوی..همیکن توقف صورتم مقابل میگیره نبض پیشونیم شدنش ازنزدیک میکنه سرخم
 ام بینی ایه تاژک تمام به ک بویی..میشم اذیت بلک سیگارکاپیتان بوی به عطرسردآمیخته

 فرار برای توانی نه فرارهست راه امانه فرارکنم دارم دوست...نداره کردن وقصدترک چسبیده
 دارم

 جای ک دستهایی کنم میخوادقطع دلم...میشه اسیردستهاش دستم مچ زدنی بهم توچشم
 نذاشته توتنم سالم

 ...غره می کلیدشداش دندانهای ازبین باخشم

 التاغف نیست ویادم کردم مست من نکنه میگیری قیافه من تاحاالواسه چته؟چراصبح-
 لتاو بار فکرنمیکردم درضمن رواصرارتوشکست من میادمقاومت یادت ک میدونم...کردم
 ک اریک پای من دربیاری غریباًبازی من وننه بگیری انقدرقیافه نیست الزم حاالهم باشه
 نگیرو بخودت مظلوم قیافه پس اقاجون با مقابله قیمت به حتی وایمیستم کردم

 نده منومقصرنشون

 ....ومیگم میکنم نگاه طلبکارش توچشمای چندثانیه برای ریزشده باچشمای

 دارمن توقعی ازتوهیچ من میگم االنم گفتم هم دکترصبح اقای شدی خیاالتی نکنه چیه-
 کاریش افتاده ک اتفاقیه نکن جناییش پس نکردم استفاده اغفالت برای هم فرصتی ازهیچ
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 کخاطری نمیخوادبه دلم چون ردکارت وبری کنی چیزوفراموش بهترهمه پس...کرد نمیشه
 ....باشم کسی اویزون حماقت یه اشتباه

 ...ومیگه میزنه نیشخندی درجوابم کیارش

 ک شدم وابروت چشم عاشق فکرکردی نکنه من نه تویی داشته برش خیاالت اونیکه-
 تنهابخاطرمردونگیم   دارم دوست نه شدم عاشقت نه..کنم روشنت بزار...انقدراصرارمیکنم

 خطربیافته به بخاطرمن ابروکسی ندارم دوست چون اصرارمیکنم ک

 شدم مردبزرگ مثل سن تااین من چون کنی ای دیگه کس روخرج مردونگت بهتربری-
 مروکشید مردونگیت طعم کافی اندازه به من درضمن ندارم مرد به نیازی پس ورشدکردم
 وزده دلم دیگه

 روی همباز  میبرم پناه تنهاییهام اتاق به بازهم میگذرم وازکنارش میدم هولش عقب به کمی
 نم اجازه بی سدچشمام بازم فشارم می ام سینه وبه مامان عکس وقاب درازمیکشم تخت
 دیگری ازپس یکی است فایده بی ولی میزنم اشکهاموپس وبغضم ازضعف خسته میشکنه
  فرومیریزه

 ...برمیام تنهاازپسش دست بنظرت...رومه فشار طرف ازهمه!تنهام خیلی مامان-

 ایستادم اش لبه االن میزنم قدم بهش رسیدن برای سالهاست ک پرتگاهیه همون این
 به هجزاینک ندارم ای چاره هیچ میدونی ک میدونم...میشم نزدیک سقوط بیشتربه وهرلحظه
 روهم سقوط عامالن قولم طبق ولی میکنم سقوط دارم اره...بزنم چنگ راهم سر هرچی
 تولبخند شیرینی به میشه شیرین سقوط تلخ طعم ک انوقت   میکشم پایین باخودم

 ساکت ک صدامیکوبم دهن به چنان ولی...تقصیر بی کیارش...فریادمیزنه توگوشم صدایی
  روبیدارکنم ام خفته وجدان ندارم دوست...میشه

#########             ####### 

 نم بودن به اصراری هم بقیه...ناهاروشام خوردن برای حتی نیامدم بیرون روازاتاقم روز کل
 نداشتن توجمعشون
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 ماتاق شیشه به خواصی باریتم ودلبازانه دست قطراتشو ک اسمون نوازندگی باصدای
 نفشب پرازابرهای ک سرخ اسمون به نگامو رفتم پنجره بسمت ...بیدارشدم میکوبیدازخواب

 تاریکی به توجه بی...دادم راه بینیم روبه خاک نم وبوی کشیدم نفس دوختم بود
 زدم بیرون وازاتاق پانجوموپوشیدم نامناسب جویی هواوشرایط

 به مسرداطرافیان رفتارهای به گذشته هفته یک به وفکرمیکنم میزدم خداوندقدم زیررحمت
 ادراینت گذشتم داراییم ازتمام من روبپذیرم شکست نمیخواست دلم کیارش اعتنایی بی

 نبردپیروزبشم

 روش وشرایطم تاب خیسی به توجه بی میگیرم چشمم ازسرماروازگوشه ناشی اشک نم
  میشینم

 سرما درمقابل خیالی بابی امامن چسبیده تنم به لباسهام تمام کرده وخیس صورتم بارون
 میکنم مقاومت

 فکرمیکنم وزیربارون میدهم بخرج سماجت راشدیدترمیکنه جسمیم دردهای سرد تاب
 میدونم چون کنم نمیخواداشتباه دلم ترازقبل اینباردقیق میکنم جدیدوصف قوانین قواعدو
 میدونمن قوانین جدیدبه بازی به فکرمیکنم مادرم به....میکند نابودم کوچیک اشتباه یک

 وبلندمیشم میگیرم زنجیرتاب به دست میشه خارج ازبدنم حس وقتی چقدرمیگذره
 ارتعم به نزدیک...برمیدارم قدم تلوخوران تلو مرزانجمادرسیده زدوبه یخ پاهام درحالیکه
 یشهم تزریق بندوجودم بند دردبه برخوردمیکنم زمین وبه فرومیره باغچه گ ل داخل پایم
 زمین هاماب بلندشم میکنم وسعی بندمیکنم زمین وبه دستم مینشین   چشمام به واشک
 خداروصدامیزنم رمق بی چسبیدم

 !خداااا-

  فرومیرم وتواغوشی میشینه زیربازوم دستی ازبرخوردمجدادم قبل

 چهمیپی توگوشم گرانش سرزنش صدای... نفوذمیکنه تاروپودبینیم رودیگزربه بوی

 یشونیمپ دستشوروی بیرون امدی ازکی چیکارکردی باخودت ببین...دختر اینجاچیکارمیکنی-
 میزاره
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 یردستشوز  داری چقدرتب من خدای...میگه یخ،باحیرت مثل من بدنه دربرابرکوره دستش
  میندازم صورتش وبه معترضم نگاه..زانومیندازه

 رانه  حالت بااین چیکارکردی باخودت ببین:ومیگه میده تکون تاسف نشانه به سری-
  !کنی تشنج ممکن

 ومتممقا عالرقم باردوم برای..میکنه درازم تخت روی میرسیم اتاقم به زدنی برهم چشم به
 :میگه عصبی میکنم مقاومت کنه تامیخوادپالتوتنم میکنه راعوض لباسهایم

 بیمارستان بایدبرسونمت نکن اذیت آیه بپوش-

 گممی وباالتماس میدم قورت روبارنج دهنم اب شده ترش وحشتناکی شکل به دهنم بزاق

 ستد متنفرم ازبیمارستان میشم خوب خودم بیمارستان نبرم میکنم خواهش...کیارش نه-
  باشه ومیگه میکشه ملتهبم گونه روی

 مه روی سنگینم پلکهای وپامیزنم دست توبرزخ میکنه کمکم تودرازکشیدن دوباره
 میک....میکنه صحبت باکسی ک کیارش نامفهوم صدای اماصداهارامیشنوم سوارمیشون
 تبدارم چشمهای میافته وجودم به رعشه...فرودمیاد ام پیشانی روی پرازیخ بعدکیسه
 کنم مقاومت میتوانم تنهاچندثانیه...میشوم خیره نگاهش سرسبز وتوجنگل وبازمیکنم
 فرومیروم میافتدوتوتاریکی هم روی بعدچشمام

 هامابازنمیشوندانگاروزن میدهم راتکان چسبیدام بهم پلکهای بیدارمیشم نفس باتنگی
 مچش زحمت به میکنه خس وگلوخس میسوزه همچنان تنم قراردادن روشون چندکیلویی
 بازمیکنم

  رومیبینم کناپه روی کیارش خواب غرق چیزچهره اولین

 چنان لحظه یک همون امابرای..مردبگذرآیه میزندازاین نهیب بهم وجدانم چندلحظه برای
 انگارهرگزوجودنداشته ک میکنم اش خفه

 روکنارمیزنم گلوم به چسبیده موهای

 شورویدست میادوپشت بسمت.... بازمیکنه چشم کیارش بالفاصله میکنم خشکی سرفه
 بالبخندمیگه میزاره ام گونه
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 !!امدپایین تبت بالخره....خداروشکر

 چنده؟ ساعت-

 ؟؟؟!!چیکار ومیخوای ساعت-

 ....انوقت ببینه وتوروتواتاقم بیداربشه اقاجونت میترسم اخه میدم باپوزخندجواب

 ...بیرون سمت میافته وراه میده تکون ازتاسف سری

 نفسیتوت دستگاه تمام چرک....بخوری بیونیک روبخوربایدانتی بگیربیاصبحانت دوش یه
 گرفته

 دادید؟؟ شماتشخیص انوقت-

 امدرفت ایینپ تبت بودوقتی باالسرت پیشم تاچندساعت!داده تشخیص خیردکترمیرزایی نه-
  کنم بستریت بیمارستان مجبورم نباشی خودت مراقب اگه

 تانروتوبیمارس ی هفته یک نداری دوست توک میگه باشیطنت ک میکنم نگاهش باترس
 ؟؟؟!!سرکنی

 میکنه وترک اتاق باخنده وکیارش نمیزنم حرفی

 بیرون صبحانه وبرای میگیرم دوش کیارش خواسته طبق ازبیمارستان متنفربودم ازبچگی
 :میگه میافته بمن تانگاهش پیدامیکنم وتواشپزخانه کیارش میرم

 ؟؟!بشی خوب اینطوری مثالمیخوای-

 !!میکنم نگاهش سوالی براندازمیکنم خودم-

 غولوباسشوارمش میشونتم میزارایش صندلی روی میکشونه اتاق وبسمت دستمومیگیره
 میشه موهام کردن خشک

  میزنه لب کنارگوشم میکنه سرخم میشه تموم کارش وقتی

 تبیماری باشی بهترمراقب..نمیشی خوب ندی اهمیت وبخودت بگردی اینطوری تاوقتی-
 بخور پاشوبیاصبحانه حاالهم....بردارنیست اصالشوخی
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 بقیه داروهام بعدازدادن میخورم کمی حاضرکرده ک ی اماده وازسوپ میرم همراهش
 بیدارمیشن

  کنی استراحت بری بهتری:میگه روبهم پرسشگرانشون نگاهای به توجه بی کیارش

 میشم اتاقم وراهی میدم گوش حرفش به

 ودب خطربقیه احساس باعث نمیشودواین غافل ازم هم لحظه یک کیارش بیماریم توطول

  میکردم طی دایی وتحقیرزن جون خانم زدن زبون وزخم اقاجون روزهاروبانصیحت

 تراضیترازهروق و میشودم لذت غرق کنارم کیارش وازبودن میکردم تحمل تنهابخاطرهدفم
 میزاشتم احترام بودنش به دیگه

            @@@@@@@@@@ 

 ندارم خوبی تولداحساس این چرابه بودنمیدونم تولدکیارش   اخرهفته

 کردم هنحواراست بهترین وبه بعدازناهارخودم کنه زودتربیاتاتوخریدهمراهیم امروزقرارکیارش
 پوشیدم لباس شیک

 ختمت پاشنه بوتهای نیم فورا زدومن پ یاپی سررسیدچندبوق تاکیارش منتظرموندم کمی
 ،...زدم بیرون وازخونه وپوشیدم

 وبالبخندسوارشدم وبازکردم درجلوماشین

 !نباشی خسته سالم-

 ..مرسی...خانمم سالم-

 ....شدی خوشگل چه:وگفت گرفت بطرفم سرخی گل

 شدم ومست کشیدم هام تاروپودریه بوشوبه ممنون وایی:وبالبخندگفتم گرفتم وازش گل
 .....ازعطرش

 بهتری؟-

 !دیگه شدم خوب اره-
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 !باشی خودت بهتربیشترمراقب روگذروندی سختی خداروشکرمریضی-

 یه یما تنفسی دستگاه بخاطرضعف...اینطوربوده همیشه:میگم ودرجوابش پوزخندمیزنم-
 ..دردسرسازمیشه برام کوچیک سرماخوردگی

 میشه ودیرخوب حساس هات ریه میدونی توک:ومیگه میده تکون سری باتاسف
 میزنی؟ بیرون ازخونه چرازیربارون

 !!...میشم هربارخوب ومتاسفانه بمیرم دارم دوست چون:میگم اهسته باصدایی

 کردم لقهح کیارش دوربازوی دستمو رسیدیم وقتی...نزدیم مرکزخریدحرفی به تارسیدن دیگه
 ...دادم تکیه بازوش وبه وسرم

 ....کرد نگام باالپریده باابروهای کیارش

 :گفتم تابلونشدنم برای

 !سرمامیکنم کمتراحساس اینطوری-

 سرماهواهستم؟ افتخاروبندمدیون این یعنی:ومیگه میشینه لبخندرولبش

 !شیطونیاتم این عاشق:ومیگه ومیکشه بینیم نوک ک میدم تکون سری

 اهیگ میکنم شوخی گاهی میگردیم مناسبی لباس بوتیکهاروبدنبال تک تک باکیارش
  .....!عاشق زوج یه مثل درست قهرمیکنم وگاهی نظرمیدیم درموردلباسی

 زانوتنگ تانزدیکیهای ک میکنه روجلب نظرمون هفتی یقه رنگ طالیی لباس بالخره
 بلندهم هم نداره بازمشکلی کمی ک اش جزیقه داره دنباله وکمی وبعدگشادمیشه
 یارشک گذاشت نمایش به زیبایی انداموبه کردم پروش وقتی حریرداره ازجنس استینهایی
 روزتولدبهش رو بعدی شوک دارم دوست بازکنم پرو دراتاق کردحاضرنشدم خواهش هرچی
 واردکنم

 تینف ابی پیرهن بهمراه ی وشلوارسرمه وبعدازخریدکت میخرم روهم ستش وکفش کیف
 ونهخ به شام وبعدازصرف میریم رستوران به کیارش برای طالیی راهای راه با ابی وکراوات
  برمیگردیم
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 ونچ بخاطرمانخوابیدن میدونستم میده اعضاداخلش خبرازبیداربودن خونه روشن چراغهای
 ...بگذرونه من وتواتاق شب دوباره کیارش میترسن

 حدسم میفهمم راحتیهامیبینم روی زدن چرت رودرحال وهمه میشم واردخونه وقتی
 راتاقمد ک نکردم روعوض هنوزلباسم میشم اتاقم راهی کردن بعدازسالم .. بوده کامالدرست

 بیروزخو:ومیگه میزاره خریدهاموکنارتخت ...میشه وارداتاق کیارش دنبالش وبه میشه زده
 ؟؟؟!!بود

 ممنون خریدهاهم بابت گذشت خوش خیلی ک من بودبه عالی اره:ومیگم میرم بسمتش
 ممیگ کنارگوشش بخیری شب طوالنی بوسه وبعدازگرفتن میزارم گونش وروی لبهام
 میکشم بعدعقب برخوردکنه گوشش باالله لبهام طوریکه

 یشهم خارج وازاتاق میده تکون سری بعدازچندثانیه و میمونه حرکتم توبهت کمی کیارش
 ااالنت بخاطرموفقعیتم میگم احسنت خودم به وتودلم میکنم بالبخندلباسموتعویض

 ارایشگاه وراهی گرفتم دوش صبحانه بعداز رسیدصبح روزتولدفرار بالخره
 برای شیرین تابشم کنم ومجنون عاشق تاامشب ارایشگرنشستم ساعتهازیردست..شدم
 ...عشقو کنم تارسوا...فرهاد

  وتغییردادم ابروم تامدل گرفته موهام ازرنگ

 شن دهش الیت ازموهای وبراندازکردم خودم رفتم جلوایینه پوشیدمو عصرلباس شیش بالخره
 میتونم لمهک گیربودتویک چشم تغییراتم کردم لباسموچک کاریهای تاسنگ گرفته وماسیم
 همین..بودم شد العاده فوق بگم

 بیرون ازکیف خورد زنگ گوشیم موقع همون بزنه زنگ اژانس به ازارایشگرخواستم
 مداد وجواب میشودانداختم روشن خاموش کیارش عکس ک صفحش به نگاهی کشیدمش

 !بله-

 هنوز؟ نشده تموم کارت خوبی...خانم سالم-

 !بزنم زنگ اژانس به میخواستم تازه شده چراتموم ممنون...سالم-

 !دنبالت میام خودم...نکرده الزم-
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 !نشه؟ زحمتت-

 بیاد بااژانس زنم نیست درست هستم تامن درضمن نمیشه نه-

 وشیگ وبامنتظرتم نگفتم اماچیزی دنبالم میخوادبیاد مردم بخاطرحرف ک شدم ناراحت کمی
 کردم روقطع

 ازادروی ووشالم موپوشیدم زدپانجو تک بهم رسیدوقتی تاکیارش منتظرموندم مینی بیست
 صورتم سرمابه سوز...شدم خارج ارایشگاه واز کردم حساب سرعت به انداختم بازم موهای
  دادم قدمهاموافزایش وسرعت شدم جمع توخودم کردکمی اصابت

 دمدی وقتی هاکردم زدمو یخ دستهای کمی..دادم کیارش به وسالمی جلوجاگرفتم صندلی
 چرخیدم بسمتش نمیکنه حرکت

 کجایی؟:وگفتم زدم جلوصورتش بشکنی...میکرد نگام مات کیارش

 ....شدی العاده فوق:وارگفت کشیدوزمزمه عقب روموهاموکمی دستشوجلواوردشال

 پشتش ی وبوسه گرفت گرمش وتودستهای سردم دست...روشد زیرو دلم ازتعریفش
 کونت ازکنارم هم لحظه نبایدیه بیای قراراینطوری اگه...کنی دیوانم میخوای:نشوندگفت
 بخوری

 وشحالخ نمیدونستم سرازیرشد قلبم دنیابه خوب حسهای تمام ابرازاحساساتش ازبوسش
 ارشکی وتنهادرجواب میگیرم روباسرانگشتهام گونم روی مزاحم   قطراشک یاناراحت باشم

  لبخندمیزنم

  میکنیم طی کالمی بی الیت بااهنگ مسیروتوسکوت

 وجیغ دست صدای ورودمون محض به میکنم حرکت عمارت بسمت تودست دست
  فرودمیاد روسرمون شادی وبمب شادی وبرف باالمیگیره

 یدهم ادامه من روبه!نامزدیمون فکرمیکنه ندونه یکی:ومیگه دورکمرمیندازه دست کیارش
 ..ترکوندن توامدی حاالک نزدن برامن دستم یه ازصبح نامردا

 اشنب شریک لحظاتشونوبایدباهام وشوهرهمه زن نره یادت:ومیگم میشم نزدیک بانازبهش
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 باالمیره وسوت دست صدای دوباره

 میرم اتاقم سمت به حاضرشدن برای ومن میره کیک بریدن برای کیارش

 نزدیک برمیدارم قدم سالن میزوسط بسمت خرامان وخرامان میارم وشالموبیرون پانجو 
 بدون خان کیارش بیاریدک تشریف خانم آیه..خانمت بفرمااینم:میگه  سامان میشم میزک

  !کیک بریدن به برسه چه کنه فوت شعمی حضورشماحاضرنیست

 روشن ومشغول میزوبرمیدارم روی فندک...قرارمیگیره وکنارش میرم کیارش بالبخندبسمت
 !رهن ارزویادت:ومیگم میکنم کیارش روبه میشه تمام وقتی میشم کیک شمعهای کردن

 عهاروفوتبعدشم تکرارمیکنی چیزی زیرلب بسته چشم و میگیره وتودستش دستم کیارش
 ....وگونشومیبوسم میگم روتبریک نفرتولدش واولین میزنم دست صداباجمع هم میکنه

 ...سالها این به صدسال عزیزم مبارک تولدت-

 توزندگیم بخاطربودنت ممنون:ومیگه میبوسه وپرحرارت نرم پیشونیم

 ...وسط میپره بازسیامک ک لبخندمیزنم

 بازی شقع بهتربجای شماهم خانم آیه...وایستاده اینجاخانواده نکنیدبابا رمانتیک رو صحنه-
 بگیم تبریک جان کیارش به مامیتونیم وقتم اون تا روبیاری وکادوت بری

 سمت ممیافت وراه میکشم وبیرون کادوم...میزکادوهامیرم وبالبخندبسمت میدم تکون سری
 سردروپوستم عرق میلرزه وپام دست قرارمیگیره دیدم تومعرض کیارش ک همین بقیه
 به نممیک نگاه امالجبازانه ببینم وکنارکیارشم وخودم ببندم چشم دارم دوست...میشینه
 حسد تواتیش میسوزم روبروم صحنه

 ..میگیرم کیارش گردن دور شداش حلقه  ودستهاش ازمهتاب چشم سامان باصدای

 خوبید؟...خانم آیه-

  میدم تنهاسرتکون

 افتخارمیدید؟:ومیگه دستشوجلومیاره سامان
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 بزنم حرف باهاتون میخوام:ومیگه میشه نزدیک بهم ک میکنم نگاه دستش به گنگ

  ..میرم رقص پیست به باهاش وهمراه میزارم تودستش دستهام

 میکنه رقص واداربه منم میرقصه بااهنگ وهماهنگ قرارمیگیره روبروم
 زدواجا کیارش حاالک میشناسمش من کثیف مهتاب زات...فکرنکنی بهترزیادبهش:ومیگه

 پیش ک کیارش ازدل من ولی میکنه موس موس دنبالش نمیزاره محل کردوبهش
 ختل وشوهرت خودت کام به دیگران روبخاطراشتباهات امشب پس خبردارم شماگیرکرده

 بین نانداخت اختالف ازاینکارها قصداونهام چراکه بشن خوشحال نشواطرافیانت وباعث نکن
 هب بخورم قسم حاضرم ومن میمونه داداشم مثل کیارش برسن هدفشون نزاربه شماپس
 نداره وحسی نفرفکرنمیکنه جزیه ودختری زن هیچ

 ...داد ادامه شدکنارگوشم تموم اهنگ وقتی...کرد بیان شمرده اخرشوشمرده جمله

 ..!وزیادتنهانزار کیارش-

 ابهت روازنظرگذروندم همه میزنوشیدنیهارفتم بسمت منم رفت بقیه دورشدوبسمت ازم
  تگلوسوخ سرکشیدم نفس یک پرکردم وگیالسی بطریشوبرداشتم رسیدم ارماگدون
 دستم ازنوشیدن قبل روپرکردم ودومی ندادم اهمیت...امتدادپیداکرد تامعدم وسوزشش
 ...شد اسیردستی

 مگلوت واسه تازه سنگین مشروب این اونم طرزخوردن چ خبراین چ:گفت باخشم کیارش
 نیست؟ اصالخوب

 باشیم روخوش امشب بزاریه !کیارش نکن اذیت:وبانازگفتم کردم وکج گردنم

 ....برقصی هم وبابقیه بشی خوش زیادی میترسم-

 یعنی...باشه شده عاشقش ک رومیکنه زنی حسادت مردوقتی..اکوشد توگوشم نسرین حرف
 ...ازافکارم رهایی برای ...کیارش؟؟

 اشیب خوبی پای توهم اگه بعدم نمیکنم زیادروی عزیزم نترس:میدم وجواب میزنم قه قهه
 ندارم کسی به نیازی
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 اشقانهع بعداهنگ کردوچنددقیقه اشاره دیجی بردبه پیست وکشیدوبسمت دستم کیارش
 پیچید توجمع صفوی بهنام

 میرقصیم س اینبارساله

 نیست هیشکی توچشمای ک داره ارامشی چشمات

 نیست هیشکی من جزجای به توقلبت ک نمیدونم

 

 دوختم چشم کیارش به وپرحرارت چرخیدم دورکامل یه-

 

 ازغم کنه می دورم ک داره ارامشی چشمات

 کم کم میشم عاشقت دارم میگه بهم احساسی یه

 بخشیدی خوشبختی بهم ارومت توباچشمای

 

 نگاهت حرارت یعنی...گرما یعنی عشق:ومیگم میشم نزدیک بهش-

 

 میدی یادمنم روداری وخوبی خوبی خودت

 دادی ونشون عشق من به بالبخندشیرینت

 دادی تکون دست من واسه ک توبودم تورویایی

 تنت کننده عطرمست یعنی...لبخندشیرینت یعنی عشق-

 

 رویاهام توکل باشی میخوام توخوبی ازبس
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 امیدفرداهام باتوبشی بگیرم تاجون

 میشم پابندنگاهت ک داره ارامشی چشمات

 

 ...کنارت داشتن ارامش یعنی عشق:دادم وادامه کشیدم بازوکیارش روی دست-

 

 میشم ومات کیش دوباره چشمات توبازی ببین

 

 میزنه میکنموروخیمه ازکمرخم کیارش

 .میخوام اذت اینهارو من-

 

 کن اسمونی وزندگیموبانگاهت بمون

 کن ومهربونی بمون باش من وعاشق بمون

 

 فرومیرم اغوشش وتو میچرخم

 تنهامن باشه من به متعلق ک عشقی اونم میخوام واذت عشق من-

 به اانگشتب برمیدارم بقیه وازبین گیالسم میزنوشیدنیهامیرم سمت به دوباره دورمیشم ازش
 اغمد پیشونی دستموروی مینوشم وچندقلوپ میکشم گرفته خودش رژمو رنگ ک اش لبه

 میکشم

 ازخوردن قبل گیالسموپرمیکنم دوباره....میطلبه بیشتری الکل مغزم شیمیایی های واسطه
 قاپش می ازم دستی
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 وایممیخ انگارم برنمیداریم ازهم چشم میشه مجنونم وحشی چشمای میخ ونگام برمیگردم
 کنیم دویل بانگاهمون

 :...میاد حرف به تاکیارش میگذره کمی

 نکنی؟ روی زیاده دادی قول خبرت چ-

  کیارش بهم بدش:ومیگم میکوبم زمین بچهاپابه مثل

 ...میزنه لب ارومی باصدای میشه نزدیک وبهم میده تکون سری

 وبدجلوه خودت نکن سعی اتیش گوره تنت االنم بیاآیه بخودت-

 بچهامیره وبسمت دستمومیگیره مخالفت ازهرگونه قبل

 اشاره یارشک به)براجناب نیاوردیدتاماببینیم رو کادوتون اخرم خانم آیه:میگه بالودگی سامان
 ؟!خریدید چی(میکنه

 !کجاگذاشتمش نیست اصالیادم:میدم بالبخندجواب

 !کادوها بقیه پیش بردم من بودین گذاشته میز روی:سامان

 !بشه توراحت وخیال تابازکنم بروبیارش خودتم:میگه کیارش ازمن قبل

  ....رفتم من پس:ومیگه میکوبه بهم بچهادست مثل سامان

 کیارش دست وبه برمیگرده کادوم جعبه بعدبا چنددقیقه...میخندیم ازلودگیش همه
 ...میدتش

 مارکشوبیرون ساعت جعبه اول وکنارمیده رز پرهای وگل روبازمیکنه درجعبه کیارش
 شنگق خیلی این:میگه باحیرت میفته ساعت به نگاهش وقتی بازمیکنه ودرش میکشه
 !!مرسی....آیه

 ...تورونداشت قابل:بالبخندمیگم
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 نم مارک ساعت کادوامشب بهترین بگم میتونم جرات به....میچرخه بدست دست ساعت 
 نای ام راضی ولی بودم داده خریدش وبرای اندازم پس تمام طالخالص   ازجنس دستهایی با

 ...بیاد بحساب هم یادگاری یه میتونه

 ....بهتربیشتربگردی هنوزهست:میگم ک تشکرمیکنه ازم دوباره کیارش

 میاره روبیرون دلوچه وان دی واینبارادکلن میافته جعبه جون به باتعجب دوباره
 !بکشی زحمت انقدر نبود الزم...آیه توچیکارکردی:ومیگه میکنه نگام وقدشناسانه

 کنی استفاده بیادوتوخوشی خوشت ازشون امیدوارم بودعزیزم وظیفه نبود زحمتی-

 !چیز همه بابت ممنون امده خوشم ک معلومه:ومیگه ومیبوسه گونم

 می نمخا آیه میگما...شد عاشقانه صحنه بازک بابا ای:ومیگه میندازه پارازیت سامان دوباره
 نه؟ کادوشمامگه بازکردن برای اصرارم ارزیدانهمه

 ...اصرارتون بابت ممنون...البته بله:میدم بالبخندجواب

 شام بصرف میکنه تاخدمتکاردعوتمون میزنیم حرف دیگه کمی

 ومیرقصیم میزنیم کپ دیگه کمی هم بعدازشام..غذامیخورم وکنارش میرم کیارش همراه
 بخیری باشب وبعدازرفتنشون میکنم مهموناروبدرقه بقیه همراه میکنن رفتن تامهموناعزم

 میشم اتاقم راهی

 رود میشه وارداتاق کیارش بندش وپشت دادمیشه هول کسی درتوسط ک هنوزدرونبستم
 ....میبنده

 چیکارمیکنی؟؟ اینجا:ومیگه میکنم نگاهش باتعجب

 !!خانمم پیش امدم:میده میادوجواب بسمتم

 وتاریکیونگاموت وایمیستم پنجره روبه بهش پشت میرم اتاقم پنجره وبسمت پوزخندمیزنم
 باورکردی؟ زندگیمونوتوهم فیلم نکنه چیه:میگم حال توهمون میچرخونم باغ

 عیتواق بدی؟چرانمیخوای جلوه چیزوفیلم همه داری دوست چرا:ومیگه میکنه بغلم ازپشت
 ؟!این   زندگیمون واقعیت آیه دارم دوست دیگرو ماهم....وباورکنی
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 !....بپذیریمش نمیتونیم باشه که هرچی واقعیت ومشکلمون باوجوداقاجون-

 الکل یبو....عطرتنش بوی...داغش نفس.....میکشه ونفس کردنم توگودی سرشوفرومیکنه
 وبیشترمیکنه تنم حرارت

 ستدو:ومیگه میکنه نگاه چشمام به خودش سمت وبرمیگردونه وبومیکشه موهام کیارش
 !....این   من قلب واقعیت آیه دارم

  قلبم حالجی واسه میشه تیرخالصی جمله همین

 چرا؟ گریه:ومیگه میکنه پاک گونم وروی اشک ردپای

 سمومیبو میشم قدم بارپیش اولین برای میزارم لبهاش وروی ولبهام میدم وقورت بغضم
  !شیرین هم خشمش حتی....میگیرم خشنش جوابموبابوسه وپرحرارت نرم

 یشپ باهاش قدم هم وجون اینباربادل میسپرم عاشقانش وبوسهاوحرفهای کیارش به خودم
 مینز  خورشیدفرش باالامدن با میدونم چون...برسم ملکوت عرش به تا انقدرجلومیرم میرم
  میشم

 شازعطرتن ازبودنش میبرم ولذت میدم پاسخ کیارش خواستهای به صبح تانزدیکیهای
 ....گرمش ازاغوشش

 میبندیم چشم و فرومیریم هم تواغوش میشیم خسته وقتی

 هردومون کام تافرداروبه داده هم بدست چیزدست انگارهمه فراریه چشماموازخواب ولی 
 نگاهم نزربی وزیر بازمیکنم چشم میشه صورتم پخش   کیارش منظم نفسهای وقتی زهرکنه
  بسپرم ذهنم وبه صورتش اجزای تک تک میخوام میکنم انالیزش

 بسمت ستبد حوله بلندمیشم بلندمیشه ازمسجدسرخیابون موذن تاصدای میکنم انقدرنگاه
 همچنان کیارش برمیگردم اتاقم به دوباره ومطهرمیکنم پاک میشورم خودم میرم حموم
 وقتی میکشم لبهام به پررنگ رژسرخمو ایستم می وجلوایینه میپوشم لباس خواب

 یشپ تاساعتی ک کیارش دست به ی بوسه میرم تخت بسمت میشم مطمن ازپررنگیش
 است ساعته12رژ چون دستش روی مهرمیندازه لبهام جای بودمیزنم نوازشگرم
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 دارم بغض باصدای اروم میمونه باقی ازش رنگی امااثرکم میکنم تمیزش فوراباشیرپاکن
 ...قشنگ یادگاری یه اینم میکنم زمزمه

 باهمونو میگیرم دندون وبه لبم هقم هق باالنرفتن برای میشه جای اشکم کلمه یه باهمین
 مینویسم ایینه رژروی

 خاطروب سپاسگزارم بودم پیشت ک خوبی روزهای بخاطرتمام ...منوببخش عزیزم کیارش-
 مونمب اگه افسوس اما کنم زندگی وکنارت عمرم وبقیه بمونم دارم دوست متاسفم رفتنم

 کنی روآزرده وخانوادت اقاجون بخاطرمن ندارم دوست نمیره مرادماپیش روزگاربروفق
 من انتقام این تواتیش بدون این ولی بگیرم انتقام دادم قول مادرم به من هم ازطرفی

 بارفتنم ....داری اوردیومنوازاعتیادنجات بهاروسرسبزی زندگیم به باامدنت بیشترازتومیسوزم
 باشم ببخشت مستحق امیدوارم...برمیگرده دوباره پاییزخزان

 دارم دوست...دارم دوست...دارم دوست

 خداحافظ

 امضا

 آیه همیشه دوستداربرای

 اتاق بهو روپیدامیکنم کادوم جعبه میرم بیرون وازاتاق میندازم نگاهی شده نوشته ایینه به
 کیف اشتنبرد وبا میکنم زمین پخش ایینه بسمت فلش صورت داخلشوبه برگهای گل میبرم
  میشم خارج وبعدازعمارت ازاتاق کیارش جیب از پول وکمی وگوشیم

 گنبدسبزرنگ میرسم ک خیابون به میزنم هق نفس یک وتاخیابون وازادمیکنم صدام
 یکنهم خداقبولم یعنی...برمیدارم قدم بسمتش لرزون باپاهای قرارمیگیره مسجدجلوچشمم

 !!!خداااااا زندگیمی اصالتوکجایی ....گناهکارومیبخشه من یعنی....

 رواز تاشده رنگی چادر میشم زنونه واردبخش وضومیگیرم حیاط داخل خلوت کنارحوض
 ندمومیب قامت اقاجون اموزشهای طبق میبرم پناه کنجی وباجانمازبه چادرهابرمیدارم قفسه
 ممیکن ودردودل میزنم بعدازنمازباخداحرف نمازصبحم دورکعت خوندن به میکنم شروع
 سرک داخل مسجدبه رنگی پنجرهای از افتاب کم کم صبرمیکنم وطلب میریزم اشک
 رفتن وقت میکنه یاداوری وبهم میکشه
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 مهران شماره میندازم گوشیم داخل خریدم دیروز ک کارتی وسیم میاورم قبلیموبیرون سیم
  ومیگیرم میکشم بیرون خستم وازتاروپودذهنم

 میده جواب خوابالودی باصدای خوردن زنگ بعدازدوباره

 بله-

 الومهران:ومیگم یکنم م هدایت پایین به دهنم اب همراه بغضمو

 آیه؟ تویی:میپرسه باتعجب...میشه انگارشوکه-

 گریم الی والبه زیرگریه میزنم کنم دارعمل خود نمیتونم دیگه
 پیشت بیام..هیع..ب...ای خونه...هیع...خون..مهران..م:میگم

 بیام دهب ادرس کجایی اصالاالن گشتم چقدردنبالت تو؟میدونی کجابودی دختردیوانه:مهران
 !دنبالت

 ی؟ خونه میام خودم...خو...نه-

 باش خودتم مراقب...زودبیا اره-

 ...خداحافظ..خدا...شه...با-

 خیابون به تندخوردم باقدمهای قرارمیدم وسرجاش میکنموچادروتامیزنم وقطع گوشی
 ومیدم مهران خونه ادرس میگیرم وتاکسی میرسونم

 میاد بحرف راننده انقدرک میریزم شهراشک پایین به تارسیدن

 کرده؟ فوت شدی؟کسیتون چیزی خواهرم-

 دادم زندگیموازدست نبض اره:ومیگم میدوزم صورتش به نگاموازایینه

 !سخت عزیزخیلی داغ بده خداصبرتون متاسفم:میده وارجواب زمزمه

 دادی وازدست توعزیزت بشنوه عزیزبفهم داغ گفت...گفت چی کردی گوش..!قلبم شنیدی-
 ست  در  اره...شدعزیزدلت کی اصالوایستاببینم...موند دلت به داغش نیست دیگه ازامروز
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 گریهوار  زجه....زدشدعزیزدلم موج تورگهام تسخیرکردوعشقش قلبموفکرمو روحمو ازوقتی
 ...میکنم

 رموروب شده خم عقب صندلیهابه اینبارازبین میزنه صدام تاراننده میگذره چنددقیقه
  قرارگرفته

 ینطوریا میترسم شیدتامیرسیم بخوریداروم یکم:ومیگه میده روجلوتکون معدنی اب شیشه
 ..بدید بریدکاردستم پیش

 پچندقلو...میده بدستم روکرده معدنی ودراب میکنه اقدام خودش نمیخورم تکونی وقتی
 تکون موبغض ولی...میکنه کم ازحرارتم یکم اب خنکی...بشه برطرف گلوم تاخشکی مینوشم
 میشم هپیاد میداره نگه مهران جلوخونه وقتی میریزم صدااشک مقصدبی به تارسیدن نمیده
 بله تاصدای میگذره چنددقیقه رومیزنم ایفون چشمم اشک وباهمون میکنم روحساب کرایه
 ..بلندمیشه مهران گفتن

 بله؟-

 !آیه منم مهران بازکن:میدم جواب اروم

 دشواح وبه خودم لرزان بازانوهای میشم مهران وارداپارتمان ومن بازمیشه تیکی درباصدای
 میرسونم

 میاد وبسمتم میکنه تعجب بادیدنم ومیکشه جلودرانتظارم مهران

 میده وادامه میکنه کمکم رفتن وتوراه زیربازومومیگیره...آیه شده چت-

 اوردی؟ سرخودت بالیی چه-

 میریزم اشک بیشتری باشدت میگرفت اسارت وبه بازوانم همیشه ک محبوبم یاددستهای به

 شده چت میگی:میگه میبنده دروک میرسونم واحدش به وباسرعت میکنه هول مهران
 ؟!دختر کردی عمرم نصفه یانه؟توک
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 رفتمگ اتیش ومیگم میزارم قلبم روی دست مهران میسوزم دارم:ومینالم کناردیوارُسرمیخورم
 این...فکردوریشونکرده مهران شده سرخودعاشق:ومیگم میکوبم قلبم به بامشت...مهران
 رفت وهرز روزهارونکرده فکراین...کنم چطورقرارفراموشش فکرنکرده مرده صاحب

 وادامه میکوبم سرم به محکم)چطوریادشو کناربیام چطوربادرددوریش حاالچیکارکنم
 ردمک حک خاکستریم سلولهای ثانیشوتو به ثانیه وقتی اونم کنم اینجابیرون از(میدم

 غلموب میزاره بارپاروقانونم اولین برای میشه ازخودزنیم ومانع ومیگیره دستم مچ مهران
 ...زارمیزنم وجودم اعماق از میکنم عزاداری یادعشقم وبه میزارم شونش سرروی...میکنه

 یکنمنم داریهاروقبول دل این من ولی میکنه دعوتم ارامش وبه میکنه ونوازش پشتم مهران
 هباش ام دهنده تسلی میتونه تنهاعطرتنش...پذیره رونمی چیزی هیچ جزکیارش قلبم

 یبرمم نشیمن وبه میکنه ازجابلندم نمیبره ازپیش کاری زدن باحرف میبینه وقتی مهران
  راحتیهابشینم روی میکنه کمکم

 میدم ادامه سوگواریم وبه میزارم پاهام روی سر...میره اشپزخونه بسمت خودش

 اروم نممیک خواهش آیه:میگه ملتمسش باصدای پُربرمیگرده لیوان بایه ک نمیکشه طولی
 منومیترسونه داره حالت این باش

 یکنهم ومجبورم میچسبونه لبهام روبه لیوان مهران ،..شده تبدیل سکسکه به گریم دیگه
 ومار وکمی کشیدم اتیش وجودبه بودک خنکیش فقط نفهمیدم چیزی اش ازمزه بخوردن
 وعقب لیوان مهران لباسهام شدن زدموباخیس ابوپس اوردم کم نفس وقتی...کرد

 میکنم پاک شالم دهانموباگوشه دور زنان نفس کشیدنفس

 بازبشه نفسم راه بلکه وکمروماساژمیده میشینه کنارم مهران

 صدامیاد به مهران...میشم راحت سکسکه وازدست میگذره ک کمی

 آیه؟ بهتری-

 نمیشه خارج ازگلوم صدایی ولی میگیره جون لبهام روی پوزخندی لبخندیاشایدم
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 امده بسرت چی کنی تعریف نمیخوای:ومیگه میکشه موهاش به دستی کالفه مهران
 ..کجارفته واسطوری قوی آیه اون بگی نمیخوای

 ریفتع بعدبرات بشم اروم بیاتا برام ارامبخش چندتاقرص میشه اگه نه االن ولی میگم-
 میکنم

 ازقوطی ودوقرص بعدبرمیگرده چنددقیقه میره اتاقش وبسمت میده تکون سری مهران
 بده هم دیگه یکی:میگم ک میده بدستم ...میاره بیرون

 زیادیته اینم باالست خیلی دوزش نکرده الزم:میده وجواب میکنه اخم

 راحتی روی میدمو قرصهاروپایین اب وباچندقلوپ پذیرم می ندارم کل کل توان
 ....درازمیکشم

 یریزمم اشک ام شده بسته پلکهای وازبین میبندم چشم میزارم وتنهام حالمومیفهمه مهران

 ک هنمیکش طولی میندازم نگاه اطرافم به باتعجب بازمیکنم چشم اسمم مکرر باشنیدن
 ...برمیگردم بسمتش مهران باصدای امده سرم بالیی چ یاداورمیشه بهم مغزم

 خوبی؟ آیه-

 !مهران خوبم:میدم جواب حوصله بی..رامیشنوم سوال بار این امروزچندمین

 چیزی هی برات تامن بزنی وصورتت دست به اب یه بهتربری:ومیگه میده تکون سری مهران
 غذانزدی به توهنوزلب شده شب.... بخوری بیارم

 میرم سرویس بسمت پوزخندمیزنم میده رونشان دقیقه22:16میدوزم ساعت به چشم
 رایب کم   همه اینها:میگم تودلم میندازم سرخم داروچشمای پف صورت به نگاهی توایینه
 !نیست چیزی اینهاک میموندم نبایدزنده من....سوگواری

 سرازیرمیشه ازش واشک میسوزه چشمم ک میپاشم صورتم سردبه اب چندمشت

 میام بیرون وازسرویس ومیبندم اب کرده غلبه بهم ک مزاحمی ازاشکهای خسته
 تواشپزخانه مهران راحتیهامیرم وبسمت میکنم خشک کالنکس صورتموبادستمال
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 روی ور سینی برمیگرده شکالتی کیک تیکه ویه قهوه حاوی بعدباسینی کمی...مشغوله
 میشه اماده اینهاروبخورتاشام:ومیگه میزاره عسلی

 برمیگرده زندگیم سختیهای دوباره ازفردا میدونم چون میخورم کمی قوام تقویت برای

  وباالمیارم صورتم نگاهی باخیرگی

 میدم تکون سری چیه معنی وبه میندازم نگاه دوخته بهم چشم ک مهران به

 !دتباخو چیکارکردی ببینم....آیه؟ کن تعریف:ومیگه میکشه صورتش به دستی مهران

 تادیشب میکنم تعریف ازتصادفم خاطرمیارم وبه اشناییم اول وروزهای چشمامومیندم
 وکنارمیزنم صورتم اشکهای میبینم ومتعجب مهران بازمیکنم ک چشم
 کردی؟ چراتعجب..چیه:ومیگم

 ایگورباب کردی دخترچراترکش ی تودیوانه:میگه ودرجوابم میده مانندبیرون نفسشواه
 میکردید وحال میزدیدبیرون ازایران باکیارش... کرده اقاجونت

 کیارش واقاجون بخاطرانتقام شایددراصل نیست اسون فکرمیکنی ک چیزانقدرهام همه-
 دربودنپ نعمت بدون میتونی تاکی کیارش بنظرت.نیست این قضیه باطن ولی کردم وترک
 الس نهایتابیست دوسال کنه؟یکسال من شوفدای پدری عشق میتونه کنه؟تاکی زندگی
 نمطم اونم نیست استثنا کیارشم مادر،پدرشدنه هرآدمی ارزوی میشه خسته ک بالخره
 میافتادبهتربود؟ اتفاق زودتراین هرچه میکردبنظرم روزترکم میشودویه خسته باشه

 !حرفیه اینم بگم چی-

 خبربود؟ چ ببینم کن توتعریف-

 مهه شدنسرین غوغایی چ بعدازرفتنت نمیدونی:ومیگه میده تکون سری باتاسف مهران
 مومعلو موادزدی مادرت مثل توهم:نشدگفت دستگیرش چیزی وقتی کشت جارودنبالت
 وقتی..شمال کردن مهاجرت چندماهی لُونرفتنشون فکرازترس این با کجامردی نیست

 نمیدونی...دکارکر  به وشروع برگشت دوباره نگرفته ازت نشونی دیدپلیس افتادو آبهاازاسیاب
 ...رفتم هاروهم تاسردخونه چشات جون به گشتم کجاهارودنبالت آیه

 میکردی جاپیدام همون کاش:ومیگم لبخندمیزنم
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 چیکارکنی؟ میخوای امدی حاالک:میده وادامه میگه خدانکنی:مهران

 سرکارقبلیم برمیگردم:میدم وجواب باالمیندازم ی شونه خیال بی

 یننسر  دیگه نکنم فک تازه...دونی سگ اون به برگردی بزارم محال:غره می عصبی مهران
 کنه قبولت

 ...فقط میفروشم خودم وبرای موادمیخرم خودم جهنم به-

 چی؟ فقط-

 بگذرونم بایدتوخونت بدی اجازه رواگه مدتی یه یعنی...هیچی-

 هب اینجامتعلق هااا خواهرکوچیکمی ناسالمتی دیوانه حرفیه چ این:بالبخندمیگه مهران
 خودته

 ...داداشی باشی زنده:میزنمومیگم امیزی لبخندمحبت

  موادبرات دنبال فردامیرم من...بابا نکن احساسیش-

 داری وبالت تودست چیزی امشب..چیزه...برو باشه-

 چیکار میخوای:ومیگه میکنه نگام باخشم

 امشبومصرف فقط میدم قول شب اروم یکم میخوام:میدم میکنموجواب نگاهش مظلوم
 شب   یه همین خداقسم به...کنم

 رسونهب گوشم بادبه اگه بخداآیه وبس میدم بهت نخ یه نخوربعدشام باباقسم خب خیلی-
 چیکارکنم باهات میدونم توش افتادی دوباره

 بخاطرقولم باش مطمن چیزهانمیرم این طرف دیگه دادم قول کیارش به من راحت خیالت-
 نمیرم سراغش دیگه شده هم

 ..میزوبچین پاشوبیاکمکم...خوبه-
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 ودیهب داده مهران ک قولی طبق میخورم کمی مزاش بی پلوی زشک واز میزومیچینم بامهران
 خودم صبح وتانزدیکهای مشروب به رومیبرم نمیشم اروم وقتی ومیکشم میگیرم ازش نخ

 میکنم خفه باخوردنش

  کيــــــــــارشـــــــــــــ

 دادم مرخصی خودم امروزوبه یه:ونالیدم میومدبیدارشدم ازبیرون ک باسروصدایی
 آیه اقات شدم متوجه چرخوندمو تواتاق چشم انداختن راه سروصدایی چ ببین کنم استراحت

 مانداخت نگاه خالیش جای بالبخندبه گرفت جون جلوچشمام اش چهره چندثانیه برای ام
 !!دادن فراری صبحی اول انگارتوروهم:وگفتم

 تاقا وسط رز گلبرگهای به چشمم ک بردارم اززمین و تیشرتم شدم خم امدم پایین ازتخت
 نگاهی دمرسی میزارایش قدی ایینه وبه رفتم فلش بسمت !!استقبالی چه:گفتم خوردتودلم

 فشرده قلبم میخوندم ک باهرجمله...خوندن به کردم وشروع قرمزانداختم ایینه به
 هم پشت های دارم دوست بودوقتی گرفته نبض قلبم باضربان هماهنگ بدنم میشدتمام
 همه تحرک وبایه کردم خالی جلوایینه سروسایل حرصمو...شدم دیوانه شدشوخوندم نوشته
 وروی تمگرف دستهام وبین اکوشدسرم توگوشم بدشکستنشون صدای کردم زمین روپخش
 .هازانوزدم شیشه

 رفتن برای کجاروداره آیه اخه است مسخره شوخی یه فقط..نداشت امکان این نه-

 ارتاس به وروحم قلبم ک االن نداره حق بزاره وتنهام بره نداره حق نبایدبره..نه:فریادزدم-
 بره بزاره گرفت خودش

 هردو...شدن اتاق وارد ومامان وجون خانم دربازشدو ازاتاق رفتن ازبیرون قبل بلندشدم
 تمیخواس نبوددلم خودم دست حرکاتم...دویدم پارکینگ هابسمت دیوانه ومثل روکنارزدم

  بشه راحت ازبودنش خیالم عطرنفسهاش روپیداکنموبااستشمام آیه

 انداختمو اطرافم به نگاه یه وبرنداشتم افتادسویچ یادم رسیدم ک ماشین به

 شهشی جون به وباهاش برداشتم روازباغچه بیلچه...کردم ماشینم الستیک حواله لگدی
 تمروازدس رسوندوبیلچه خودشوبهم بابا ازشکستن قبل افتادم چندمیلیونیم ماشین

 :قاپیدودادزد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 145 

 چیکارمیکنی؟ معلوم هیچ-

 ونآقاج اخه..کنه میخوادترکم نوشته...آیه دنبال میرم دارم:دادم جواب هاباهول دیوانه مثل-
 کنم داشپی بزاربرم...کنیم ازدواج نباشیدنمیشه راضی تاشماوآقاجون میگه آیه..میخواد نوه
 بگیدراضید بهش

  کنم بندیهاموکامل نمیکردجمله یاری مغزم

 رامثلچ بیاکیارش بخودت:زدوگفت صورتم به سیلی نشستش اشک به باچشمهای بابا
 هارفتارمیکنی؟ دیوانه

 وباگریه زانوزدم زمین روی شکست مقاومتم ...امدم بیرون باباانگارازشوک باسیلی
 ادیدنشب قلبم خورده گره نفسش به بخدانفسم...میمیره بره آیه اگه..بابا بگودروغ:گفتم
 ریشوندارمدو طاقت من گردون برش بهم بابا گرفته زندگیموبدستش نبض...میگیره ضربان
 ...دنبالش بزاربرم

 یهگر  پسربچهانشستی مثل بکش پاشومردخجالت:زدوگفت شونم به باباچندضربه
 ..برمیگرد خودشم نشده شب بره رونداره جایی آیه نترس..میکنی

 چی؟ برنگشت-

 برمیگرده انشاالله خداباشه به توکلت:داد جواب بابامردد-

 ببینن حال منوتواین نداشتم دوست کردم وپاک واشکهام بلندشدم اقاجون باصدای

 چرانمیاید؟ علی شدپس چی-

 !اقاجون امدیم:دادوگفت جلوهولم بابابسمت

 ونج مامانوخانم به بودنگاهی فرماشده جاحکم همه سکوت رفتیم عمارت بسمت بابا همراه
 ودآیهقرارب اگه باباپوزخندزدم امیدواریهای به تودلم انداختمو بودن راحتیهانشسته روی ک

 نیست؟ خبری صبح ونشاط چراازشور برگرده

 کیارش؟ چیکارمیکردی آیه تواتاق:توپید بهم ابهتش باهمون اقاجون
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 وبیخ وقت:هاوگفتم پله سمت افتادم راه همین برای کنم احترامی بی بهش نمیخواستم
 اقاجون بازخواست برای نیست

 جواب اول ینمبب صبرکن:بلندگفت بلندشدباصدای اقاجون برسه اول پله به پام ازاینکه قبل
 بری میتونی خواست دلت بعدهرقبرستونی ومیدی سوالهام

 !بفرمایید:میشینم اقاجون وروبروی راحتیهامیرم ناچاربسمت

 آیه پیش اینطوری دیشب پوشیدن لباس وضع چ این:ومیگه میکنه براندازم اقاجون
 خوابیدی؟

 ازاتاق مدنا بیرون شرمندموقع:میگم وباشرمساری میندازم لختموشلوارکم باالتنه به نگاهی
 نبود حواسم

 بونوخیا توکوچه بیافته راه اینطوری میخواست تازه هه:میگه واهسته پوزخندمیزنه بابا
 معشوقش دنبال

 این ی؟چیکارمیکرد آیه تواتاق:میکنه پیچم سوال اقاجون دوباره ک میکنم بابانگاه دلخوربه
 نوشته؟ روایینه وپرتهاچیه چرت

 باهم بمش تمام پیشش رفتم دیشبم زنمه آیه:وگفتم بلندشدم شدنم جین ازسیم خسته
 اعت  شایدچندس شدم عاشقش گفتم بهش بگیریم عروسی خواستم ازش کردیم بازی عشق
 اش ایینه روی نوشتهای وقت وهیچ میرفتم خواب به خواب کاش خوابیدم ک

 ...میخورد روازاقاجون سیلی دومین سربلندمیکنمو...رونمیدیدم

 بلغورمیکنی چی باشه تاحواست اینوزدم-

 وازدواجمداشتن نوه نیادبخداارزوی اگه روپیداکنیداقاجون آیه:میگم گونم سوزش به توجه بی
 میدید ازدست هم خودم حتی میزارم دلتون وبه

 رفتم واحدمون های پله بسمت مامان صدازدنهای به توجه واینستادموبی دیگه

 ازدیگرانقدر پس یکی امامیگذشت میگذشت وتلخ سخت به آیه بدون روزهای
 هب دادبودم واختصاص نشدبیشتروقتم آیه از اخررسیدوخبری به زودشبوروزمیامدتاماه
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 ک افسوس نوراما ی روزنه دنبال تنهابه دشت شهردرن این خیابونهای توکوچهاو گشتن
 فرومیرفتم بیشترتوتاریکی بیشترمیگشتم هرچه

 شدوکوچه هاخاموش خونه چراغهای وقتی گشتم دنبالش تااخرشب زیربارون امروزم
 راه عدمم وسوزش گرسنگیم به توجه بی برگشتم خونه به رفت فرو شب خیابونهاتوظلمت

 رو آیه لبهای جای بارژسرخ گذشته شبهای ومثل کردم لباسموعوض اتاقم سمت افتادم
 هبش تاخشک منتظرموندم بودکمی طوالنی رژباماندگاری چون کردم پررنگ دستم روی
 وارامشانقدرت...بستم چشم یادش به لبهاش جای لبهام باگذشتن بردم پناه تختم بعدبه
 شد خواب گرم چشمام ک شدم غرق بودنش

  برگشتم روزم هر کابوس به شیرینم ازرویایی گوشیم االرم باصدای صبح

  دمش مطب به رفتن واماده پوشیدم لباس وصورتم دست بعدازشستن قبل روزهای طبق

 بلندشد اقاجون رسیدصدای واحدپایبن به تاپام

 اقاکیارش؟ کجا-

 بودم کردهن صحبت بااقاجون هم کلمه یک حتی یکماه تواین ...صدابرگشتم بسمت باتعجب
 !برانگیزشده واقعاتعجب بامن زدنش حرفش واالن

 میری؟ زودم صبح خبرمیای بی اخرشب...شده سنگین ات سایه-

 این مثل و قیافت دیدی..سرزدی ایینه به یکماه اصالتواین ببینم داری قصدخودکشی نکنه-
 شاپانزهاشدی؟

 شتوح ازدیدنت ک باش بفکرمریضهات حداقل نیستی نمیکنی؟بفکرخودت اصالح چرا
 !بکنه کمکی مریضهاش به نمیتونه دکترافسرده نشن وبدترافسرده نکن

 ورمط همون میکشه اشپزخانه میادبازومومیگیره،بسمت وبسمتم میکنه مداخله مادرجون
 چهارشونت هیکل اون....مادر واستخون پوست شدی...میگه راست اقاجونت:میگه

 کجارفت ؟؟

 نمیخوری؟ هیچی چرا:میده وادامه میگیره روسریش اشکشوباگوشه نم جون خانم
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 تومطب:ومیگم میشینم ناهارخوری صندلی روی....بدردمیاد مهربونیش ازاینهمه دلم
 یشمم انقدرخسته اونم شباک میمونه فقط نباش شمانگران جون خانم خودموسیرمیکنم

 ندارم ناخوردن

 میدونی خودت...نگو دروغ...هیس:ومیگه میزاره بینیش روی اشارشو انگشت جون خانم
 !درسته!!...میاد بدم چقدرازدروغ

 ...وبازمیکنم میبندم شرمندچشم

 ....اینجابود سامان دیشب:میده ادامه جون خانم

 جانمیمونه جون تیزخانم ازگوشهای ک میکنم نثارش لقی دهن زیرلب

 ازکارهات اونم بهش زدیم بدشدزنگ مادرت حال:ومیگه میکنه نگاهم باغیض جون خانم
 سپ ماوازمامهمترپدرمادرتی تنهاامید....بفکرماباش نیستی بفکرخودت کیارش....مینالید
 بیا بخودت

 هب خدانمیشه به نمیشه...اره؟ کنم روفراموش آیه میخوای...جون؟ خانم چیکارکنم میگی-
 داره بودشن نمیشه میکنم سعی هرچی وپیمه تورگ خون مثل عشقش پیغمبرنمیشه پیربه
 مدام نباشم بیادش نیست هم لحظه یه میسوزه داره ازش خبری توبی قلبم میکنه دیوانم
 اشج براخوردن داره ؟اصالغذایی سیره کجاست؟چیکارمیکنه؟شکمش االن...میگم باخودم
 باش کرده معتادش دوباره نکنه دونی زباله اون به باشه رفته نکنه ممیترسم همش...گرم  
 !جون انمخ کن درکم...نابودمیشم میافتم توبیمارستان وپازدنش دست یادفریادهاش، وقتی

 سفره یشبراسالمت روشن دلم برمیگرده آیه نباش نگران:میگه ومیبوسه پیشونیم جون خانم
 اقا ابوسپ بعدمیفرستمتون هم تودست رومیزارم دستتون میادو انشاالله نذرکردم ابوالفضل

 اطمهف ازخانم جون خانم دعاکن:ومیگم ومیبوسم جون خانم دست کنم تحمل نمیتونم دیگه
 برگردونش بهم زهرابخواه

 ...میکنم روترک تندخونه باقدمهای

  میدم راه هام ریه روبه زمستونی مطبوع وهوای میکشم عمیق نفس
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 یزدراهم قدم زیربارون عاشقانه ک یادآیه وبه بارونیمومیبندم های دکمه خیس زمین بادیدن
 میکنم قلبمواروم چندساعت برای بهش وبافکرکردن میرم

 دادم ورود واجازه درسربلندکردم تقه باصدای

 ....درقرارگرفت توچارچوب سامان نکشیدتا بیشترطول چندثانیه

 گرفتی؟ بازماتم توک-

 !!وپرتهاتوندارم چرت بروحوصله سامان-

 وهنوزت رفته ات منشی نداری مریضی ساعت یه برو کن پاشوجمع ادب بی چیه وپرت چرت-
 !!تول کی؟؟

 جمع یکم توبرومن:گفتم حال وتوهمون کردم میزمشغول روی باپروندهای خودم
 بعدمیرم وجورمیکنم

 ؟!!!گردی خیابون بری میخوای بازم:پوزخندزدوگفت سامان

 کارخودتتو سرت تونیومده فزولیهابه این:وگفتم دوختم بهش چشم وباحرص سربلندکردم
 !!...باشه

 زد بیرون اتاق ودلخوراز گفت درکی به زیرلب

 زدم بیرون وازساختمان کردم دروقفل کتم وبعدازپوشیدن کردم میزومرتب باحرص

 یوط زمین به مسیراسمون وکرشمه بارقص برف کوچیک های ودونه بود خیس زمین بازم
 ببرم پناه ماشینم شدبه سرماباعث سوز ک بودم نظارگرشون بالذت میکردن

 ...کجاروبگردم؟؟ امروز کردم زمزمه باخودم

 زیرپاگذاشتم ماه سه این وتوی تهران خیابونهای تقریباهمه

 وب وتقریباشب گذشتم تهران برفی روزهای اور سرسام ترافیک از افتادم وراه زدم استارت
 برای ک جایی به چنددقیقه وازنظرگذروندم خیابون باکالفگی رسیدم دیدارمون محل به دک
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 وچشم گذاشتم فرمون روی شدسر خسته ک چشمام شدم خیره بودمش دیده بار اولین
 بستم

 کونت شدموکمی خشک گردن بیدارشدم گوشیم زنگ باصدای بودک چقدرگذشته نمیدونم
 بیرون به چشمم.....فروکردم جیب داخل موبایلم گوشی پیداکردن ودستهاموبرای دادم
 ثانیهوچند چشمامومالیدم خوابم ک این بافکربه بست نقش جلودیدم اشنایی چهره افتاده

 شدم پیاده ازماشین خوردنش وزنگ گوشی خیال بی اش دوباره بادیدن اما بعدبازکردم
 دویدم بسمتش اسمشوصدامیزدم ودرحالیکه

 ایــــــــــــــــــه

  وجورکردم خودموجمع سخت هفته یک بعدازگذشت مهران باکمک

 کسیم بودوتوبی خداروشکرمهران کردم سوگواری ام رفته ازدست عشق برای هفته یک
 میشود همدمم

 کردم بندی موادهاروبسته زودبیدارشدم وصبح خوابیدم مسکن وباکمک دیشب
 به قبلیم باخط شدم اطراف اون نزدیک پارک پنیرراهی نون لقمه یه وبعدازخوردن
 ازخداخواسته اوناهم دادم پایین باقیمت خوب وخبرازجنس زدم زنگ ثابتم مشتریهای
 یومدههنوزن مهران...خونه پربرگشتم ودست کردم جنسهاموتموم نشده شب کردن استقبال

 مهران ک بودم کرده دم چایی تازه بارگذاشتم وچلومرغ کردم بودلباسهاموعوض
 ....دادم کردموسالم استقبال رسیدبالبخندازش

 نباشی خسته سالم-

 !میخونه؟ خروس کپکت درامده طرف ازکدوم افتاب باشی پاینده....خانم آیه سالم-

 !درامده پُرم ازجیب-

 ؟!بوده خوب امروزت کاسبی پس...اوه:ومیگه باالمیندازه ابرویی مهران

 ...بود عالیه:میزنمومیگم بشکنی

 روزهمهام میدونستم چون:ومیگه توبغلم میکنه میاروپرت بیرون ازجیبش ی بسته مهران
 جورکردم برافرداتم میکنی رواب
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 ...مغزمتفکر میگن این به-

 ازخستگی میشم هوش بی دارم بیارک چای برویه ومیگه لپمومیکشه مهران

 ایچ بیاددولیوان شویی ازدست تامهران برمیگردم اشپزخانه وبه میبرم اتاقم روبه بسته
 میبرم حال وبه میریزم

 آیه؟ کردی واماده خودت:میگه چایش خوردن میادوحین بعدمهران چنددقیقه

 چی؟ واسه:ومیگم میدم تاب ازچاییموتودستم شده نصف لیوان

 ...دیگه جنگ-

 جنگ؟-

 گوش به فردا پس فردا کنم فک... جنگ اره:ومیگه میشه صورتش نقش لبخندی مهران
 ..ومشتریهاشوقاپیدی برگشتی برسه نسرین

 !خب-

 نمیگذره؟ ساده میدونیکه-

 میدونم اهوم-

 ی اماده پس-

 میرم اشپزخانه میزبه چیدن وبرای میندازم بهش نگاهی نیم

 ظرفهارومیشورم مهران کمک به بعدازشام میخوریم غذا میادوتوسکوت بعدمهران کمی
 یارمم بیرون زیربالشتم واز کیارش عکس وقاب درازمیکشم تخت روی میشم اتاقم وراهی
 بده بهم استراحت واجازه بگیره تااروم میزارمش قلبم وبعدروی میکنم بارونش بوسه اول

 امروزم بودم مشغول دراوردن پول به نصفی توارامش میشودومن سپری هم روزهاپشت
 دراپارتمان تاخواستم خونه برگشتم جنسم کردن بعدازتموم قبل روزهای معمول طبق
 بهنامو هرچیزنسرین ازدرک قبل سالن وسط شدم بازشدوتقریباپرت درباشتاب وببندم
 شدن واردخونه هیکلی بادومرد
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 ؟!وبلدنیستین رفتن مهمونی خبرتونه؟ادب چ:گفتم نسرین بلندشدموروبه فورا

 ...توپید بهم شدونسرین بهنام اسیردست موهام بیام تابخودم

 بیعشورمیدونی احمق کجابودی تااالن ه...د...ا...ز...م...و...ر.ح...آیه میخوری داری گوهی چ
 یمیکن درک بفروشی یکم خودت کردم فک ابله کردم ضرر چقدر ای وخورده ماه یک تواین
 دارن تشریف پرطمع خانم نمیدونستم....نه ولی میشی خیال یابی پیشم یامیایی

 بودی ک قبرستونی همون میری میشی گم:داد زدوادامه بصورتم سیلی

 ننک ات تیکه تیکه کنه دوتاکله بسازوبعداون کارتوبهنام بدم امشب همین نکن کاری
 جلوسگ بندازنت

 آیه دار من ازکفش پاتو

 ردتاک بکااشاره گنده به رفتن بیرون زداماقبل بیرون کردوازخونه زمینم نقش هول بایه
 دربیان ازخجالتم

 زدنم میشود ک وتاجایی نکردن نامردی اوناهم

 متس اینبارسرچرخوندم....موزد چشم باالسرم نورمهتابی بازم بازکردم چشم صلوات باصدای
 ....شدم توچشم چشم بازکردموبامهران صداوچشم

 حال وبلندشدتوهمون برداشت کشیدن ازصلوات دست ودید بازشدم تاچشمای مهران
 ایه؟ خوبی:گفت

 نداری؟ درد-

 نمیخوای؟ چیزی-

 توصلوا اوردی ایمان میبینم:گفتم دارم خش صدای وبا زدم کردنش هول این به لبخندی
 دادی؟ تغییرشغل شده چی....میفرستی

 دمش تاحاالمتوسل ازدیشب نیست چیزی ک صلوات:کردوگفت نگاهم دارش نم باچشمای
 پیغمبروامام   هرچی به
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 چرا؟ انوقت-

 ....کرد خدارحم کردی داخلی ریزی خون...بودبمیری مونده کم!ایه:میگه اش دورگه باصدای

 داد نجاتم دوباره کردن شکنجه برای...نکرد نه:ومیگم میپرم حرفش میون

 !کفرنگو-

 رحم خدابهم اگه بدبختی تمومش شکنجه تمومش من زندگی دروغ   مگه کفری چه-
 اونجا هم اینجابکشم هم اینکه نه شم دنیاشکنجه تااون میبردم میکردازدنیا

 کنهمیش دلم کوچیک نگوابجی اینطوری:ومیگه چشممومیگیره گوشه جاری اشکهای مهران
 تویی تنهادلخوشم میدونی ک هاااخودت

 و رنگ دخترهای بعدازدوست کنم فک اره:بالبخندمیگم وهواش حال کردن عوض برای
 باشم من وارنگت

 نمیشن    حساب خواهرمم کوچیکه اوناانگشت دیوانه-

 خوار پاچه-

 بکشه جیغ درد از تاشب چالقش توپای بزنم دونه یه میگه شیطون ...ادب بی-

 !مهران-

 دلم جون-

 میکنن؟ مرخصم کی-

 بیدارشدی نمیشه ساعتم یک چیه عجلت-

 !وندارم بیمارستان طاقت-

 ....خونه برم میخوام

  اینجایی رومهمون چندروزی یه متاسفم-

 اینجامیمیرم نگوبخدا مهران وای-
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 روصداپرستا بزابرم زدی زیادحرف االنم...اینجامیمیری بیرون نمیشه اینجاهیچیت نترس-
 توهیروت بری تادوباره بهت بزن مسکن بیادیه بزنم

 روانی دیوانه  -

 فتهگ طبق دستگاها کردن پرستاربعدازچک...وپرستارامدن تامهران گذشت ی چنددقیقه
 زیادبرات زدن حرف کن دکتراستراحت امدن تا:وگفت ریخت س رم داخل مسکنی مهران
 نیست خوب

 مرفت فرو توهپروت مهران شدوبقول خواب گرم چشمام ک بودم باکیارش فکروخیال غرق

 فک کیارش به درخاطراتم غرق بیمارستان روتخت ومن روزهاگذشت دنبال ساعتهابه
 ....داد ترخیص تادکتراجازه رسوندم پایان کردموماهوبه

 دراوردم عزار از وبعدازمدتهادلی سپردم گرم اب دوش خودموبه رسیدم خونه تابه

 ک شدم خونگی غذای خوردن مشغول شدباولع پذیرام گرم باسوپ مهران امدم ک بیرون
 امدبودسراغم چندروزپیش نسرین:گفت مهران

 به ربهبلندشدوباچندض مهران سرفه به کردم گلوپریدوشروع به سوپ نسرین اسم باشنیدن
  وباالاوردم دستم بسه نشونه به بهترشدم ک کمی..کرد ام درمهارسرفه کمرسعی

 خوبی؟:گفت ریخت برام ابی کشیدولیوان پشتم به ازکوبیدن دست مهران

 میگفت؟ چی:وگفتم تمیزکردم لباسم دهنموبااستین وسرکشیدمودور لیوان اب

 میگفت؟ وپرت ؟چرت..هیچی-

 :گفت کنان من من ک انداختم بهش خودتی خر ک ازاونایی نگاه یه

 !کارشوآیه این خیال بی...چیزه-

 چرا؟ انوقت-

 کرد تهدیدم نسرین-

 بارحالشوجامیارم این...کرده غلط:وگفتم بلندشدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 155 

 چیکارکنی؟ مثالمیخوای-

 یکاف ومدرک وحسابی درست سواد حتی..ندارم ای حرفه کارهیچ جزاین من...سراغش میرم-
 بکنه منم درحق کرد مادرم درحق ک نامردی نمیزارم!...ندارم شدنم منشی واسه

 میریم باهم شوفردا خیال وبی امروز:وگفت گرفت بازوم مهران اتاق به ازرسیدن قبل
 سراغش

 کنه درست دردسر واست نسرین نمیخوام...نکنی بهترتودخالت..نه-

 راتب توبیمارستان خوابیدن یکماه کنم فک...شده خراب اون تنهابری نمیدم اجازه بهت منم-
 باشه کافی

 غضب اتاق داخل پام قرارگرفتن با اتاقم سمت افتادم وراه کشیدم بیرون بازوموازدستش
 فلشق همیشگیم عادت وبه دروبستم..گونموپوشوند  اشک سربازکردودوباره مهارنشدنیم

  کردم

 گیریجلو هقم هق صدای از دندونام الی پتوالبه وباگذاشتن بردم پناه تخت به ریزان اشک
 داد بودنشوازدست باز تارشدوقدرت تاچشمام کردم گریه انقدر کردم

*********** 

 نبود غروب اوردم خفقان هوایی اون از خبری بازکردم ک چشم

 اماروشنی ودلگیربود ابری هوا رفتم اتاقم  کوچیک پنجره وبسمت امدم پایین تخت از
 زدم بیرون وازاتاق هواکشیدم ازبرسی ارزیددست دیروزمی غروب دم سیاهی به روزش

 وبرای میزنشستم رفته در زوار صندلی نبودروی ازمهران حاضربودوخبری میزصبحانه
  مرباخوردم کره چندلقمه ضعفم از جلوگیری

 وحاضرشدم رفتم اتاقم به خونه وجورکردن جمع بعداز وظرفهاروشستم کردم میزوجمع
 تمنوش مهران برای ی نامه گوشیم بعدازبرداشتن نسرین پیش برم مهران ازامدن تاقبل
 بی اما دمکر  امتحان دیگه چندبار دربازنشد ولی کشیدم وپایین دستگیره رفتم در وبسمت
 به بودن ولی کردم خالی فرش وروی کلیدکیفم پیداکردن برای درقفل   داد ارور بودمغزم فایده
 وبه نشستم مبل روی کلیدعصبی ازبودن فارق ولی کشیدم سرک فکرمیکردم ک هرجایی
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 کلید چرخش صدای ک گذشت چقدر نمیدونم دادم گوش ساعت خوردن اعصاب تاک تیک
 دنواردش از قبل رفتم در بلندشدموبسمت بسرعت کرد غلبه ساعت تاک تک صدای به

 ...گفتم کوبیدم اش سینه به دست وباکف بردم هجوم بسمتش خونه به مهران

 کردی؟ منوزندانی حقی چ به-

 دوباره واردشدودروبسمت خودشم زمان دادهم هولم داخل وبه گرفت دستشوجلودهنم
 :گفت ک بردم یورش بسمتش

 اتاقموندیدی؟ در یاداشت مگه چیه خبرت؟زندانی چ

 یاداشتی؟ چ...نه:گفتم باگیجی

 میدیدمیفهمیدی اگه-

 کردی قفل درو بگوچرا خودت ندیدم حاالک-

 مبری باهم تابرگردمو کردم قفل همین برای نسرین سراغ تنهامیری میدونستم چون-

 بهمدیگرخو حرف چیکارمنونسرین بیایی تومیخوای:شدوگفتم کم ازعصبانیتم کمی
 میفهمیم

 خوابیدی بیمارستان روتخت ماه یه فهمیدیدک چطور دیدم اره:باتمسخرگفت

 چی؟ ک حاال:ومیگم میکشم بلندی اه-

 بریم باهم صبرکن هیچی-

 میره اتاقش بسمت ومهران میدم تکون سری

 ای اماده:ومیگه تابرمیگرده میگذره چنددقیقه

 کنی استراحت تونمیخوای ولی..اره-

 پاشوبریم نه-
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 وبهترمیکنه حالم بارونی هوای میشم خارج ازخونه مهران وهمراه بلندمیشم حرف بی
 میباره انهعاشق ک ازعطربارون وسینموپرمیکنم میکشم عمیق نفسهای خیابون به تارسیدن

 روسروصورتم

 درغرقانق فکرمومتمرکزمیکنم بخارگرفته شیشه روی درهم خطهای باکشیدن توتاکسی
 ادهپی میاموازتاکسی بخودم مهران باصدازدنهای میرسیم کی نمیفهمم ک میشم افکارم
  میکنیم طی زیربارون پیاده نسرین خیابونوتاخونه راه دوباره میشم

 فشردنش زا قبل درازمیکنم زنگ زدن ودستموبرای میندازم بدبختیام خونه به نگاهی بانفرت
 ....میگه مهران

 !دیگه وقت یه واسه بزاریم نیست خوب حالت اگه-

 یگهد...بهتر   بشه معلوم زودترتکلیفم هرچ خوبم نه:میگم میزارمومحکم هم چشماموروی 
 لهفاص محکم باقدمهای بازکنن تادرو میکشه طول کمی فشارمیدم وزنگو نمیکنم ماتل

  میکنم طی روتاخونه

 یکنمتااخربازم رو بازورودی درنیمه بلندترمیشه قلبمم ضربان صدای نزدیکترمیشم هرچ
 شقیقه بادوانگشت میکنه وسالخی مغزم خاطرات هجوم دوباره میزارم خونه داخل وپابه

 دازهمین خط مهران صدای ولی بیارم نصبیموبدست تاارامش میبندم هاموماساژمیدموچشم
 افکارم روتمام

 برگردیم؟ اصالمیخوایی...آیه خوبی-

 محض هب سالن بسمت برمیدارم قدم ازمهران قبل بریم خوبم میکنمومیگم نگاه چشماش به
 داریمانگار  میشیم هم نگاهم میخ چنددقیقه برای میشه نسرین نگاه قفل نگاهم رسیدنم
 میکنم دویل بانگاهمون

 دادی کشتن مامانموبه نسرین میخوای ازجونم چی میرمومیگم بسمتش باخشم
 نشدی؟ خیال بی کشوندی منوتامرزمرگ

 منو مادرت ازهمه اول:میگه وایمیسته وروبروم بلندمیشه سلطنیتش رومبل از نسرین
 بودطلب حقت کردم کردوامادرموردتوهرکاری من گردن وبال تورو کشتشو طمع نکشتم
  بوده زدی بهم ک ضررهایی
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 چرا؟ میدونی حاضرمرگتومیخوام درحال..سومت وسوال

   پروروندم تواستین مار چون: میده باپوزخندادامه سکوتمومیبینه وقتی

 دهشایدخن اوردم بارت تودخترمنی،شیرزن چون نمیخوادبمیری دلم بدباشم هرچقدرم ولی
 خودمی مثل چون میبردم لذت ازکارت هم عصبانیم ازدست هم ولی دارباشه

 پا نکرده جرات کس تاحاالهیچ میدونی خودتم .....زرنگ والبته نترس،جسور،شجاع،بااراده
 لیو کردی زیادروی یکم ک حیف:ومیگه میزنه بشکنی توگذاشتی ولی بزار نسرین رودُم
 حساب بی پس دادی پس بیمارستان روتخت خوابیدن ماه تاوانشوبایه نیست مهم
 برای بشم نمیخواددشمنت دلم کردم بزرگ خودم بچه تورومثل من ازاونجاییکه....شدم
 وایستاده ازما فاصله باکمی ک مهران به نگاهی نیم میدم بهت دوباره فرصت یه همین
 سرکار فردابفرستمت وبیارتااز وسایلت برو بهنام با:میده وادامه میندازه

 ..ی..گ..ز..ر...ه یا کردن کلفتی...کاری چ انوقت-

 فروشندگی میری کدوم هیچ:میگه جوابم ودر میره بهم ای غره چشم

 دارم شرط یه فقط خوبه-

 نداری گذاشتن وشروط شرط توحق-

 ستنی مهم برام هیچی دیگه گذشته ازسرمن اب نیستم گذشته ابله اون دیگه من...دارم-
 شمشمیک وباخودم میزنم چنگ باشه راهم سر هرچی به توتاریکی برم اگه فقط مرگم حتی
  چاه ته به

 فکلی جوجه میخوای چی ببینم بنال-

 پنجاه پنجاه-

 وبیار وسایلت برو حاالهم خندیدم مرسی بود ای بامزه شوخی ههه...ههه....چییییی-

 میخوام سهم نصف نبودمن شوخی اصالهم-

 ی؟حسابیی روچ بگیری سهم پنجاه توبافروشندگی انوقت ازمن واعتبار اسم ازمن بوجه-

 ادیند بهم قرونم یه کارکردم برات سال همه این کشیدنم بیگاری سال همه این روحساب-
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 وسیرکردم شکمت کردم بزرگت دادم جاومکان بهت درعوضش-

 میکنی فک داشتی نگهم داشتم رو برو چون ونفهمیدم خرم کردی فک نمیکردی-
 نه یداشت من وخوشگلی من سراندام ازسایه ات جمعه شب بیشترمشتریهای نمیفهمیدم

 تیغشون چقدر بمن زدن دست بخاطریه ونمیدونم خرم کردی فک...ا...ه...ز...ر...ه این
 صورتم ایندرغیر  کارمیکنم برات شرایط بااین من االنم حسابیم بی حساب بی بنظرمن میزدی

 دم واین اتادمه وباهمه خودت نسرین میکنم نابودت بیافته برام اتفاقی واگرم تنهاکارمیکنم
 میکنم یکسان خاک وبا ودستگاهت

 چطور دادی یاد بهم خودت میتونم ک میدونی:میگم میبرموشمرده گوشش سرمونزدیک
  میرم درخروجی بسمت گرد میکارموعقب روگونش ای بوسه نابودکنم کنمو جمع مدرک

 میشم خوشحال..میکنه روحموتازه نسرین وفردا شکستن درصدای از شدن ازخارج قبل
 ازخردکردنش میبرم لذت ازعصبانیتش

 امامهران ببرم بزنمولذت قدم زیربارون ومن بره خودش میخوام ازمهران ک خوبه انقدرحالم
 هنمتوذ ومن برمیداریم قدم باهم گام هم توسکوت میده بهم وافتخارهمراهی نمیکنه قبول
 میشم لذت غرق لحظاتش تک تک مرور واز میکنم حالجی شیرینمو تصادف خاطرات
 باتالش ماه ک رنگش ی سرمه ابرهای با اسمان به نگاهی نشستم اشک به باچشمای
 بارم هی کیارشوبرای دیدن ازخدامیخوام میندازموتودلم میکنه خودنمایی کمی ازپشتشون
 یسخ ازاین بالذت ومن میکنه خیس گونم بارون همراه دور،اشک از حتی کنه نصیبم شده
 هب میسپرم گوش ودل باجون ومن اکومیشه توگوشم کیارش صدای..میبندم چشم شدن
 کیارش زبون از اسمم دلنشین صدازدن

******** 

 بش توتاریکی برمیگردم عقب به بامهران بازمیکنموهمزمان صداچشم نزدیکی باحس
 ابرایت میزنم پلک دیدموتارمیکنه مزاحم اشک ومیشناسم محبوبم وحشی پوزپلنگیهای

 انمهر  میکنه لرزش به شروع زدم یخ بدن نشم پوزپلنگیهاقافل اون ازدیدن هم ی لحظه
 ....میزنه سوز معشوقم ردانگشتهای جاییکه همون بازومومیگیره،درست

 اقاکیه؟ شد؟این چت ایه-
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 رنگم سبز جادوگرهای اون جادو هنوزم

 ...میگه وهمزمان میده تکونم میادمهران در ک دندونهام خفیف لرزش صدای

 .بگو چیزی چت ؟یه ایـــه-

 دداری رومیشناسید؟اصالچیکارش ازکجاآیه اقاشما میده وادامه کیارش سمت برمیگرده

 شا سیلی صدای زدنی بهم توچشم وایمیسته توچندقدمیم میشه نزدیک بهم کیارش
  سوزمیزنه صورتم طرف یک میپیچه توگوشم

 یسیل برای حتی دلنشینه دستهاش لمس چقدر میشینه لبخندرولبهام اشک جای به
 ...خوردن

 بزنم بلندکردی روش دست حقی چ به حسابی مردک:ومیگه میده هولش عصبی مهران
 قرطی بچه کنم نصفت

 شومهران خفه:میگم ازبغض خفه باصدای

 هستی؟ کی تودیگه کنی نگاه بهم میشه روت چطور...شواشغال توخفه:کیارش

 من....ی.گ.ز.ر.ه دنبال تورفتی انوقت زیرپاگذاشتم پیداکردنت شهروبرای تمام
 (ردک اشاره مهران به)این سراغ رفتی توشناسنامت اسمم چطوربابودن نفهم هنوزشوهرتم

 !توکیییییی؟؟؟خــــــــدا

 ..رفت راهشوکشیدو جلوپام دهن اب باریختن !تـــــف...بهت تف

 ....کشید اتیش وجودموبه تاعمق ک وحرفهایی خاطراتم موندموخیابون من

 وارخداروصدا زانوزدموناله روزمین شد خم پرکشیدوزانوهام تنم از حس بادورشدنش
 .....کردم

  خـــــــــدا.....خــــــــــدا

 !هرچندبد هرچندگناهکار بندتم منم بخدا ببین منم...کجایـــــی پس

 :میگه میکنه وبلندم میگیره زیربازوم مهران
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 میکنن نگامون دارن همه آیه بسه-

 وتوک کت ک مردمی سمت برگشتم...بفهمن همه بزار نمیکنه کنه بایدنگام اونیکه درک به-
 :دادگفتم با میکردن نگام تعجب وباترحمو بودن وایستاده

 ،پاموبیشترازگلیمم کردم زیادی ،غلط. شدم عاشق من...رو آیه من  ..کنیدمنو نگاه خوب
 کردم عاشق اونوهم ..کردم بدترشم تازه نبودم درحدش ک شدم کسی عاشق درازکردم
 رایب دیدنش برای درحالیکه تمناداشتنشوداره وجودم تمام درحالیکه امدم گذاشتم حاالهم
  میزنم له له دستهاش گرفتن

 بود.ب.ا.ر.خ بدبوده مادرم چون نمیکنه کمکم نداره خوبامنودوست ادم خداشما...اماخدا
  میکنه دورم وازمعرکه دستمومیکشه مهران.....م.و.ر.ح من چون

 قه پروا وبی میشودم کشیده دنبالش ازاشکم خیس وچشمای ازبارون خیس بالباسهای
 قلبموازخاکسترپُرمیکنه سوزمیزنه عشق تواتیش وجودم سرما تواون میزدم

 کیـــــــــارش

 یتفعال فرمان بودک مغزم وایستادفقط توزمان قلبم مُردم پسرجوان کناراون ایه بادیدن
 بدنمیومیداد

 فکرمومتالشی ک خاطراتی ازانبوه دورشدن دادم،برای ازکف توان رسیدم ماشین تابه
  گازفشردم پدال زدموپاروی میکرداستارت

 ظهتولح فکرم میکردم حرکت مقصدنامعلوم اوربه سرسام باسرعت خیس توخیابونهای
 زدستوا ومکان دورنمیشودزمان پسر ازذهنم کناراون آیه هم ثانیه یه بودبرای شده دیدارقفل
 جون خانم نورانی صورت لحظه یه میخوردبرای زنگ گوشیم امدم ک خودم به بودم داده

 چشم اطراف به گوشم دنبال کردم وکنارپارک راهنمازدموماشین گرفت جون جلوچشمام
 کردم پیداش وگل خاک بین زیرصندلی کردم سرخم زنگش باصدای چرخوندم

 ایصد بردم گوشم تانزدیک کشیدم اش صفحه دستموروی دادن جواب برداشتمشوبرای
 بلندشد داداقاجون

 ک میکنی غلطی چ داری....هستی؟ ای دره جهنم کدوم هست فکرمعلوم بی پسری-
 گوشیتوبرنمیداری؟
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 !رودیدم آیه...کردم زمزمه ریزان اشک خستم ذهن بودبرای تلنگری اقاجون حرفهای

 باهمدیگه بابا؟االن کجادیدیش:امدوگفت بحرف تااقاجون گذشت سکوت به چندلحظه
 نمیاییدخونه چرا اید؟پس

 بدهم اختمب زندگی به من وجودشکستم باتمام پیش بودچندساعت معنی بی غروربرام دیگه
 ...نداره جایی برام غرور پس داروندارموعشقموقلبموباختم باختم

 کرده منوترک...بوداقاجون دیگه بایکی:گفتم اشکهام الی والبه زیرگریه بلندزدم باصدای
 اون یعنی نگاهش اون یعنی...امد   چطوردلش...اقاجون خردشدم...دیگه یکی سراغ رفته

 گرفت ازم و زدن حرف وتوان گرفت اوج ام گریه...گرمش های بوسه اون یعنی حرفهاش
 گالیه اشکهام مابین ریختم گذاشتمواشک سردماشین سرروفرمون

 خواستم کردم،خداروصدازدم،کمک

 روی گوشی طرف ازاون اقاجون شدموصدای اروم تا گذشت یاساعت چنددقیقه نمیدونم
  چسبوندم گوشم روبرداشتموبه گوشی تارازاشک باچشمای امد کیلومترشمار

 کیارشم؟ شدی اروم-

 بیشترازاین اینکه برای....آیه بدونه اونم باشم داشته ارامش من میشه مگه سوالی چ
 اقاجون خوبم:گفتم دورغ به نکنم نگرانشون

 ..دنبالت وبفرستم تابابات کجایی-

 میام خودم اقاجون نمیخواد-

 ومابدی خودت کاردست نکرده خدایی میترسم نکنی رانندگی حالت بهتربااین...نه-

 فعالخداحافظ میام هم دیگه تایکساعت خوبم ک گفتم-

 تممیزاشتموبرداش همیشه ک معدنی اب شیشه کناریی زیرصندلی از کردمو روقطع گوشی
 تاصاب ملتهبم صورت واربه بادشالق شدم پیاده ازماشین وصورتم دست شستن برای

 پوست ازبرخوردسرمابه بردم لذت ازطرفی انداخت رخنه جسمم به متفاوف کرددوحس
 هب وصورتم دست وبعدازشستن کردم امامقاومت نشست جسمم لرزبه هم ازطرفی گرمم
 ازاین خالصی میخواست پرواز دلم پایین به دوختم چشم اتوبان ،ازباالی دادم تکیه ماشین
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 برایو پایین کنم باالخودموپرت ازاین داشتم دوست میخواست رهایی رومیخواستم زندگی
 هم یکی این ازپس ک حیف ولی اطرافم ای قهوه ازدنیایی رهاشم شده ک هم چندثانیه
 برنمیومدم

 یکی مقصدخونه خیابونهاروبه زدم رسوندمواستارت ماشین خودموبه خسته باقدمهای
 رسیدم خونه تابه گذروندم بعدازدیگری

 فک کیارش به درخاطراتم غرق بیمارستان روتخت ومن روزهاگذشت دنبال ساعتهابه
 ....داد ترخیص تادکتراجازه رسوندم پایان کردموماهوبه

 دراوردم عزار از وبعدازمدتهادلی سپردم گرم اب دوش خودموبه رسیدم خونه تابه

 ک شدم خونگی غذای خوردن مشغول شدباولع پذیرام گرم باسوپ مهران امدم ک بیرون
 امدبودسراغم چندروزپیش نسرین:گفت مهران

 به ربهبلندشدوباچندض مهران سرفه به کردم گلوپریدوشروع به سوپ نسرین اسم باشنیدن
  وباالاوردم دستم بسه نشونه به بهترشدم ک کمی..کرد ام درمهارسرفه کمرسعی

 خوبی؟:گفت ریخت برام ابی کشیدولیوان پشتم به ازکوبیدن دست مهران

 میگفت؟ چی:وگفتم تمیزکردم لباسم دهنموبااستین وسرکشیدمودور لیوان اب

 میگفت؟ وپرت ؟چرت..هیچی-

 :گفت کنان من من ک انداختم بهش خودتی خر ک ازاونایی نگاه یه

 !کارشوآیه این خیال بی...چیزه-

 چرا؟ انوقت-

 کرد تهدیدم نسرین-

 بارحالشوجامیارم این...کرده غلط:وگفتم بلندشدم

 چیکارکنی؟ مثالمیخوای-
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 یکاف ومدرک وحسابی درست سواد حتی..ندارم ای حرفه کارهیچ جزاین من...سراغش میرم-
 بکنه منم درحق کرد مادرم درحق ک نامردی نمیزارم!...ندارم شدنم منشی واسه

 میریم باهم شوفردا خیال وبی امروز:وگفت گرفت بازوم مهران اتاق به ازرسیدن قبل
 سراغش

 کنه درست دردسر واست نسرین نمیخوام...نکنی بهترتودخالت..نه-

 راتب توبیمارستان خوابیدن یکماه کنم فک...شده خراب اون تنهابری نمیدم اجازه بهت منم-
 باشه کافی

 غضب اتاق داخل پام قرارگرفتن با اتاقم سمت افتادم وراه کشیدم بیرون بازوموازدستش
 فلشق همیشگیم عادت وبه دروبستم..گونموپوشوند  اشک سربازکردودوباره مهارنشدنیم

  کردم

 گیریجلو هقم هق صدای از دندونام الی پتوالبه وباگذاشتن بردم پناه تخت به ریزان اشک
 داد بودنشوازدست باز تارشدوقدرت تاچشمام کردم گریه انقدر کردم

*********** 

 نبود غروب اوردم خفقان هوایی اون از خبری بازکردم ک چشم

 اماروشنی ودلگیربود ابری هوا رفتم اتاقم  کوچیک پنجره وبسمت امدم پایین تخت از
 زدم بیرون وازاتاق هواکشیدم ازبرسی ارزیددست دیروزمی غروب دم سیاهی به روزش

 وبرای میزنشستم رفته در زوار صندلی نبودروی ازمهران حاضربودوخبری میزصبحانه
  مرباخوردم کره چندلقمه ضعفم از جلوگیری

 وحاضرشدم رفتم اتاقم به خونه وجورکردن جمع بعداز وظرفهاروشستم کردم میزوجمع
 تمنوش مهران برای ی نامه گوشیم بعدازبرداشتن نسرین پیش برم مهران ازامدن تاقبل
 بی اما دمکر  امتحان دیگه چندبار دربازنشد ولی کشیدم وپایین دستگیره رفتم در وبسمت
 به بودن ولی کردم خالی فرش وروی کلیدکیفم پیداکردن برای درقفل   داد ارور بودمغزم فایده
 وبه نشستم مبل روی کلیدعصبی ازبودن فارق ولی کشیدم سرک فکرمیکردم ک هرجایی
 کلید چرخش صدای ک گذشت چقدر نمیدونم دادم گوش ساعت خوردن اعصاب تاک تیک
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 دنواردش از قبل رفتم در بلندشدموبسمت بسرعت کرد غلبه ساعت تاک تک صدای به
 ...گفتم کوبیدم اش سینه به دست وباکف بردم هجوم بسمتش خونه به مهران

 کردی؟ منوزندانی حقی چ به-

 دوباره واردشدودروبسمت خودشم زمان دادهم هولم داخل وبه گرفت دستشوجلودهنم
 :گفت ک بردم یورش بسمتش

 اتاقموندیدی؟ در یاداشت مگه چیه خبرت؟زندانی چ

 یاداشتی؟ چ...نه:گفتم باگیجی

 میدیدمیفهمیدی اگه-

 کردی قفل درو بگوچرا خودت ندیدم حاالک-

 مبری باهم تابرگردمو کردم قفل همین برای نسرین سراغ تنهامیری میدونستم چون-

 بهمدیگرخو حرف چیکارمنونسرین بیایی تومیخوای:شدوگفتم کم ازعصبانیتم کمی
 میفهمیم

 خوابیدی بیمارستان روتخت ماه یه فهمیدیدک چطور دیدم اره:باتمسخرگفت

 چی؟ ک حاال:ومیگم میکشم بلندی اه-

 بریم باهم صبرکن هیچی-

 میره اتاقش بسمت ومهران میدم تکون سری

 ای اماده:ومیگه تابرمیگرده میگذره چنددقیقه

 کنی استراحت تونمیخوای ولی..اره-

 پاشوبریم نه-

 وبهترمیکنه حالم بارونی هوای میشم خارج ازخونه مهران وهمراه بلندمیشم حرف بی
 میباره انهعاشق ک ازعطربارون وسینموپرمیکنم میکشم عمیق نفسهای خیابون به تارسیدن

 روسروصورتم
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  ***** 

 بش توتاریکی برمیگردم عقب به بامهران بازمیکنموهمزمان صداچشم نزدیکی باحس
 ابرایت میزنم پلک دیدموتارمیکنه مزاحم اشک ومیشناسم محبوبم وحشی پوزپلنگیهای

 انمهر  میکنه لرزش به شروع زدم یخ بدن نشم پوزپلنگیهاقافل اون ازدیدن هم ی لحظه
 ....میزنه سوز معشوقم ردانگشتهای جاییکه همون بازومومیگیره،درست

 اقاکیه؟ شد؟این چت ایه-

 رنگم سبز جادوگرهای اون جادو هنوزم

 ...میگه وهمزمان میده تکونم میادمهران در ک دندونهام خفیف لرزش صدای

 .بگو چیزی چت ؟یه ایـــه-

 دداری رومیشناسید؟اصالچیکارش ازکجاآیه اقاشما میده وادامه کیارش سمت برمیگرده

 شا سیلی صدای زدنی بهم توچشم وایمیسته توچندقدمیم میشه نزدیک بهم کیارش
  سوزمیزنه صورتم طرف یک میپیچه توگوشم

 یسیل برای حتی دلنشینه دستهاش لمس چقدر میشینه لبخندرولبهام اشک جای به
 ...خوردن

 بزنم بلندکردی روش دست حقی چ به حسابی مردک:ومیگه میده هولش عصبی مهران
 قرطی بچه کنم نصفت

 شومهران خفه:میگم ازبغض خفه باصدای

 هستی؟ کی تودیگه کنی نگاه بهم میشه روت چطور...شواشغال توخفه:کیارش

 من....ی.گ.ز.ر.ه دنبال تورفتی انوقت زیرپاگذاشتم پیداکردنت شهروبرای تمام
 (ردک اشاره مهران به)این سراغ رفتی توشناسنامت اسمم چطوربابودن نفهم هنوزشوهرتم

 !توکیییییی؟؟؟خــــــــدا

 ..رفت راهشوکشیدو جلوپام دهن اب باریختن !تـــــف...بهت تف

 ....کشید اتیش وجودموبه تاعمق ک وحرفهایی خاطراتم موندموخیابون من
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 وارخداروصدا زانوزدموناله روزمین شد خم پرکشیدوزانوهام تنم از حس بادورشدنش
 .....کردم

  خـــــــــدا.....خــــــــــدا

 !هرچندبد هرچندگناهکار بندتم منم بخدا ببین منم...کجایـــــی پس

 :میگه میکنه وبلندم میگیره زیربازوم مهران

 میکنن نگامون دارن همه آیه بسه-

 وتوک کت ک مردمی سمت برگشتم...بفهمن همه بزار نمیکنه کنه بایدنگام اونیکه درک به-
 :دادگفتم با میکردن نگام تعجب وباترحمو بودن وایستاده

 ،پاموبیشترازگلیمم کردم زیادی ،غلط. شدم عاشق من...رو آیه من  ..کنیدمنو نگاه خوب
 کردم عاشق اونوهم ..کردم بدترشم تازه نبودم درحدش ک شدم کسی عاشق درازکردم
 رایب دیدنش برای درحالیکه تمناداشتنشوداره وجودم تمام درحالیکه امدم گذاشتم حاالهم
  میزنم له له دستهاش گرفتن

 بود.ب.ا.ر.خ بدبوده مادرم چون نمیکنه کمکم نداره خوبامنودوست ادم خداشما...اماخدا
  میکنه دورم وازمعرکه دستمومیکشه مهران.....م.و.ر.ح من چون

 قه پروا وبی میشودم کشیده دنبالش ازاشکم خیس وچشمای ازبارون خیس بالباسهای
 قلبموازخاکسترپُرمیکنه سوزمیزنه عشق تواتیش وجودم سرما تواون میزدم

 کیـــــــــارش

 یتفعال فرمان بودک مغزم وایستادفقط توزمان قلبم مُردم پسرجوان کناراون ایه بادیدن
 بدنمیومیداد

 فکرمومتالشی ک خاطراتی ازانبوه دورشدن دادم،برای ازکف توان رسیدم ماشین تابه
  گازفشردم پدال زدموپاروی میکرداستارت

 ظهتولح فکرم میکردم حرکت مقصدنامعلوم اوربه سرسام باسرعت خیس توخیابونهای
 زدستوا ومکان دورنمیشودزمان پسر ازذهنم کناراون آیه هم ثانیه یه بودبرای شده دیدارقفل
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 جون خانم نورانی صورت لحظه یه میخوردبرای زنگ گوشیم امدم ک خودم به بودم داده
 چشم اطراف به گوشم دنبال کردم وکنارپارک راهنمازدموماشین گرفت جون جلوچشمام
 کردم پیداش وگل خاک بین زیرصندلی کردم سرخم زنگش باصدای چرخوندم

 ایصد بردم گوشم تانزدیک کشیدم اش صفحه دستموروی دادن جواب برداشتمشوبرای
 بلندشد داداقاجون

 ک میکنی غلطی چ داری....هستی؟ ای دره جهنم کدوم هست فکرمعلوم بی پسری-
 گوشیتوبرنمیداری؟

 !رودیدم آیه...کردم زمزمه ریزان اشک خستم ذهن بودبرای تلنگری اقاجون حرفهای

 باهمدیگه بابا؟االن کجادیدیش:امدوگفت بحرف تااقاجون گذشت سکوت به چندلحظه
 نمیاییدخونه چرا اید؟پس

 بدهم اختمب زندگی به من وجودشکستم باتمام پیش بودچندساعت معنی بی غروربرام دیگه
 ...نداره جایی برام غرور پس داروندارموعشقموقلبموباختم باختم

 کرده منوترک...بوداقاجون دیگه بایکی:گفتم اشکهام الی والبه زیرگریه بلندزدم باصدای
 اون یعنی نگاهش اون یعنی...امد   چطوردلش...اقاجون خردشدم...دیگه یکی سراغ رفته

 گرفت ازم و زدن حرف وتوان گرفت اوج ام گریه...گرمش های بوسه اون یعنی حرفهاش
 گالیه اشکهام مابین ریختم گذاشتمواشک سردماشین سرروفرمون

 خواستم کردم،خداروصدازدم،کمک

 روی گوشی طرف ازاون اقاجون شدموصدای اروم تا گذشت یاساعت چنددقیقه نمیدونم
  چسبوندم گوشم روبرداشتموبه گوشی تارازاشک باچشمای امد کیلومترشمار

 کیارشم؟ شدی اروم-

 بیشترازاین اینکه برای....آیه بدونه اونم باشم داشته ارامش من میشه مگه سوالی چ
 اقاجون خوبم:گفتم دورغ به نکنم نگرانشون

 ..دنبالت وبفرستم تابابات کجایی-

 میام خودم اقاجون نمیخواد-
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 ومابدی خودت کاردست نکرده خدایی میترسم نکنی رانندگی حالت بهتربااین...نه-

 فعالخداحافظ میام هم دیگه تایکساعت خوبم ک گفتم-

 تممیزاشتموبرداش همیشه ک معدنی اب شیشه کناریی زیرصندلی از کردمو روقطع گوشی
 تاصاب ملتهبم صورت واربه بادشالق شدم پیاده ازماشین وصورتم دست شستن برای

 پوست ازبرخوردسرمابه بردم لذت ازطرفی انداخت رخنه جسمم به متفاوف کرددوحس
 هب وصورتم دست وبعدازشستن کردم امامقاومت نشست جسمم لرزبه هم ازطرفی گرمم
 ازاین خالصی میخواست پرواز دلم پایین به دوختم چشم اتوبان ،ازباالی دادم تکیه ماشین
 برایو پایین کنم باالخودموپرت ازاین داشتم دوست میخواست رهایی رومیخواستم زندگی
 هم یکی این ازپس ک حیف ولی اطرافم ای قهوه ازدنیایی رهاشم شده ک هم چندثانیه
 برنمیومدم

 یکی مقصدخونه خیابونهاروبه زدم رسوندمواستارت ماشین خودموبه خسته باقدمهای
 رسیدم خونه تابه گذروندم بعدازدیگری

 قبل اقاجون باصدای ک کردم باالکج های پله راهموبسمت روشن المپهای به توجه بی
 گرانن نگاه خستموبه صداوچشمای سمت برگشتم شدم متوقف پله رواولین ازپاگذاشتن
 ...دوختم خانوادم

 خوب حالش...چرانیاوردیش روکجادیدی شدباباآیه جان؟چی کیارش خوبی-
 بوداصالکجابود؟

 رنالیدمارومت...آیه..آیه..آیه:بلندگفتم وباصدای برگشت روحیم تنشهای آیه اسم باشنیدن
 زمثل چراعشقش..نمیکنه ول چشمامو یه اش چراچهره...نمیره بیرون ازذهنم اسم این چرا
 اقاجون به..شدم عاشق من چرا...میپاشه هم از وتاروپودوجودموداره افتاده جونم به خوره
 خب منونمیشنوه صدای نکنه نمیده نجاتم چرا خداکجاست پس:دادم کردموادامه نگاه

 قطرهای دنبالش وبه چکیده ازصدچشمام اشک قطره اولین....شو دامنش به شمادست
 ونهگ روی رون   اشکهای خانوادم پیش نشدن بیشترشکسته برای راهشونوبازکردن دیگه

 کنم وفشارکم بغض ازاین کمی بلکه هاموفشردم شقیقه هاموگرفتموبادست
 کجاوچطورآیه ک دادن توضیح به کردم شروع پیش چندساعت چشماموبستموبایاداوری
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 فتعری اش ثانیه به ثانیه عبورمیکردومن ازجلوچشمم تلخ دارم یه هامثل لحظه رودیدم
 ....توپید بهم عصبی جون خانم بازکردم شدچشم تموم هام گفته وقتی میکردم

 وای...بوده اشنایی دوستی بندخدا شایداون کردی زودقضاوت چرا خبرنداشتی ازهیچی توک-
 عشق تورفتارش آیه تونگاه من شکستی دل امشب ک کنه رحم خدابهت توکیارش به

 خیانت وعاشقی عشق تودنیایی وارعاشقت دیوانه آیه باش مطمعن کردم ودیدموحس
 نداره جایی

 لاو بدکردی کیارش کردی اشتباه:گفت جون خانم دوباره...گذشت سکوت به چندلحظه
 تاسفاز  سری...ندی تاتوانشوسخت وببخشت کنه کمکت خدا آیه با بعدم وقلبت باخودت
 ونهخ وبه کن پیداش میخوام رواذت آیه..بعدازگفتن اقاجونم رفت اتاقش دادوبسمت تکون
 ...کرد وهمراهی جون خانم گردون برش

 وقفسهت دادم تکیه وسردش چوبی نردهای نشستموسرموبه پله اولین روی واشفته خسته
 دستی نرفت بافرو بود کندن جون برام کشیدن انگارنفس میکردم سنگینی احساس سینم
 دستشوپایین شدم خیره مامان ریزان اشک چهره نگاموباالکشیدموبه موهام الی البه

 میادمطمعنم پیش خیره هرچی:جلوزانوزدوگفت مامان نشوندم پشتش ی اوردموبوسه
 نخورعمرم انقدرغصه برمیگردونه روبهت وآیه رومیشنوه ات شکسته دل خداصدای

 دستهایی وخودموبه ریختم اشک مامان پسربچهاتواغوشش کشیدمثل سرموتواغوشش
 شدموبرای سبک تاکمی زدم ریختموحرف اشک مامان انقدرتوبغل سپردم جادویشش
 آیه لبهای دستموجایی ودیدن تخت روی درازکشیدن محض به امدم اتاقم به استراحت
 رهاکردم سینم ازسنگینی خالصی شکهاموبرایا دوباره شد تازه دلم انگارداغ

 هوایی کردم رفتموبازش پنجره بسمت کشیدم ازگریه دست ازمسجدسرکوچه موذن باصدای
 ملتهبم چشمای وارامش اذن ازصدای اوردسرمست هجوم اتاق داخل به ماه سردبهمن

 وراهیوض گرفتن روبستموبرای پنجره اذن اتمام با شدم خم بیرون دراثربرخوردبادسرد،به
 بکیس بااحساس کردم نمازخوندموتوبه صبح وروشنی افتاب تاطلوع شدم اتاقم سرویس

 گفتمی دلم ته حسی یه کردم ترک خاطرهام مقصدکوچه روبه خونه لباسهام بعدازپوشیدن
 کوچه همون به بازبرمیگرده آیه
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 ببینمشبیادو بازهم آیه بلکه میدم ک شیک کوچه تواین وقت نزاشتموتمام خونه روز پابه سه
 برگردم ک کردن نصیحتم حال درعین اوردن غذا وبرام امدن وبابا مامان چندباری

 جامیمونم همین آیه وتاامدن دارم ایمان قلبم درون ندای به من ولی ها حرف سرکارموازاین

 جاروگرفت فرساهمه سرماطاقت برف شدن میباریدباقطع برف صبح دمای تادم ازدیشب
 ونممغزاستخ گرماروبه بخاریش میکنموتوسط وروشن یکبارماشین هرچنددقیقه ازصبح
 چندتماس ماشین داخل میاره سرماهجوم کامل شدن ازگرم قبل افسوس اما میکنم دعوت
 ...هربارباگفتن منم ...بکش بازی ازدیوانه ودست برگردخونه:میگفت ک داشتم ازاقاجون
 شیشه به تقه یدادم،باخوردنم خاتمه تماسهاش به نمیزارم پاتوخونه رونبینم تاآیه

 روصندلی اقاجون شدنم ازپیاده قبل دیدم شیشه وپشت سربرگردندمواقاجون
 وجورکردم جمع بودم رفته راحتی برای ک عقب صندلی خودموروی کمی....جلوجاگرفت
 دادم وسالم

 :گفت عصبی اقاجون

 بزنی دامن بازیهات مسخره این به میخوایی تاکی-

 دل وخیابون کوچه این بزاربه میمیرم خونه بیام ،...عشق   اقاجون نیست بازی مسخره-
 باشم خوش

 تاکـــی؟ اخه-

 !کنم پیداش تاوقتی...نمیدونم-

 نگذشت کوچه ازاین دیگه وقت   امدیموهیچ-

 نگیر روازم نور کوچیک روزنه این نپاش زخمم به نمک توروخدا اقاجون-

 مارو گمشده کن روحل همه خدایامشکل:بلندکردوگفت اسمون دستهاشوبسمت اقاجون
  برسون بهمون

 سوپو گذاشته گرم لباس برات مادرت بلندشوبرو:گفت اقاجون ک گفتم ارومی امین الهی
 .شی بیاربخورگرم ازماشین کرده درست
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 انیهچندث وایستادم بیرون گذاشتم ماشین داخل واوردم وسایل شدم گفتموپیاده چشمی
 عتبگیروچندسا دوش یه بیاخونه جات ومیفرستم سامان شب:شدوگفت پیاده بعداقاجون
 جنگلی ادم والبته واستخون پوست میشی بره پیش اینطوری کن استراحت

 ...اقاجون اما-

 گرم اب دوش یه واقعابه چون کردم قبول بااکراه..گفتم ک همین اقاجون بی اقاجون-
 ردودستک تپیدن به شروع قلبم اشنایی باصدای میکردم وبدرقه اقاجون بانگاه نیازداشتم
 امدم ک خودم به شدم ایش قهوه چشمای صداومسخ سمت شدبرگشتم سست وپام

 فرارگذاشت امدپابه بخودش هم انگاراون دویدم بسمتش

 ایـــــــــــه

 رسوندم صبح سیگاربه ودودکردن باگریه وکنارمهران شب

 منو میغره وقفه تیروتاربی واسمون میکنه سیخ ادم تن موبه انقدرسرد ک صبگاهی هوای
  میگیره درحدمرگ دلم ک روزهایی ازاون امروزهم فکرمیکنم

 سمتب میندازم مبل روی خوابیده مهران به شرمگینی نگاه تیروتارمیگیرم نگاموازاسمون
 نهاییمت روزهایی رفیق ک نامردباشم چقدرمیتونم فکرمیکنم حال توهمون برمیدارم قدم اتاق

 اهگن مگه شه جمع وازسرماتوخودش ببنده چشم مبل روی ک دچارکنم االن مثل روبحالی
  داره اوانت باتو دوستی نداشته گناهی میکنم وزمزمه بوده؟پوزخندمیزنم چی بین این مهران
 از میکنین چراگورتوگم دردسرسازی انقدر میدونی توک فریادمیزنه قلبم های مایه ازته چیزی
 ؟...میکنی خودت انتهایی بی اونودرگیرمشکالت بیرون؟چرا نمیری زندگیش

 فرودمیام مهران سرامیکهاروبروی روی میندازم شد توخودش جمع مهران دستموروی پتوی
 الیخ شده ک هم ی ثانیه برای بلکه فشارمیارم بهش قدرت میگیرموباتمام سرموتودست

 ..برامدن مغزم کردن درصدرمتالشی ک فکروخاطراتی ازهجوم شم

 رومیانف روشلوارجینم بعدازدیگری یکی گرمم اشکهای کنم فشاردستهاموکم میشه دردباعث
 چنگ ازرومبل دیشب   بازمونده ک دارم نم مانتوچرک میکنه رخنه جونم به خفگی حس

 قدرت اتمامب میدوم خونه بیرون به باپاگذاشتن میبندم هاشوتوراه دکمه میکنم تن میزنموبه
 میشم خمزانو روی وایمیستم سینم قفسه دردتوناحیه باحس برمیدارم گام مقصدنامعلوم به
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 ولی یکنمم هدایت پایین دهنموبه بزاغ میسوزه خشکی گلوازفرط میکشم درپی پی نفسهای
 شکهایا مانتوم بااستین میشینم کنارخیابون جدول روی نمیکنه کم گلوم ازخشکی چیزی
 رمس باالبردن نگاموباالبکشم میشه باعث جدول خیسی رومیگیرم ام ازسرفه بازمانده
 نمت تمام سرمامیکنم احساس ازدرون صورتم به ریزبارون بابرخوردقطرهای میشه همزمان
 یکشمم خیابون نامیزانموبسمت قدمهای میکشم دستهاموتواغوش گزگزمیکنه جدول ازیخی

 لخودموداخ میداره نگه یکیشون بالخره میدم تکون حرکت درحال ماشینهای دستموبرای
 دهرانن باصدای میشه صورتم نقش لبخندمحوی ماشین مطبوع ازگرمای میندازم شینما

 میام بیرون ایم چندثانیه شیرین ازخسله

 خانم؟ کجابرم-

 هی نمیدونم:دردمیکشمومیگم محل به دست گلوم فوقانی توقسمت درمیشینه دوباره
 درد ازاین شم خالص ک میکنم زمزمه دادبزنم بتونم بریدک جاخلوت

 میندازه بهم اندرصیفی عاقل نگاه ازایینه

 ردهک پف باچشای صبح وقت این میدم حق بهش میچرخونم شیشه صورتموسمت حرف بی
 ابلممق طرف   عقل به بودم منم اگه بهتره نگم هیچی خیسمم ازلباسهای پرده رنگ وصورت
 ..درمینالم افزایش باحس دردناک چقدر عاشقی میدونم چون نمیکردم امانه میکردم شک

 زودتربرید کمی کنم خواهش اقامیشه-

 خانم؟ خوبه حالتون-

 ...میکنم یتیمهانگاهش بچه همچون پناه بی-

 المح ازاین راهایی برای میدم میکشموتحویلش بیرون ارومی نه شدم خشک لبهای ازبین
 یاییدن توهمون ببندم چشم میشه بادسردباعث میبرم سرموبیرون روبازمیکنم شیشه
 ک یا تپه دیدن با میندازم اطرافم به گذایی نگاه میشه متوقف تاماشین میمونم سیاهم

 گل ازبین کالجم های باکتانی میشم پیاده هست ازسرمااطرافش شده خشک چنددرخت
 فریادمیزنم قدرت وباتمام وایمیستم ی باالتپه میگذرم والی

 کجــــــایی......خــــــــــــــــدا
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 رهگلودوبا سوزش به توجه بی باسماجت منم میچکه پایین باسماجت اشک قطره اولین
 فریادمیزنم

 اذتـــــــ.....مــــــــامـــــــــان

 متنـــــــــــفرم

  متنفــــرم اصلـــــــــاازمهتـــــــون

  باشمـــــــــــام دنیا مـــــــردم اهــــــــــای

 .د.ا.ز.م.ر.ح مـــــــــن.....دختــــراسما ایــــــــه!مـــــــــن

 متنفـــــــــــرم ازهمتـــــــــون

  میافتم بازانوزمین میدم ازکف توان

 میدم باالمیگیرموادامه سرموبه میپیچه دردتوتاروپودوجودم

 میکــــــنی ادعــــاخــــدایییییی ازتـــــــوک حتـــــــــی

 میکوبم زمین به بامشت....جا همین االن همین بُکُشم.... .متنفرم

 بســــــــــ....بسمـــــــــــــــه

 ....میگم سرفه میان میدم ازدست نفس میگیره ازم مجال سرفه

 بگیرم اروم زمین روی تامیخوام میبندم چشم چندثانیه...س...ف...ن ببراین خدشه اهان
 یکنهم تنفسم واداربه جناحم بین درست کمرم به ضربه وبازدن میافته زیربازوم دستی
 میشم بیدارشدنشون میفرستموباعث خفتم های ریه وبه اکسیژن باولع

 میافتم ناجیم سینه جون به بامشت بلندمیشم جامیادشاکی حالم میگذره ک کمی
 همونطوربسمت جامیگیرم تواغوشش رمغ تابی میکنم وگالیه میدم وفش انقدرمیزنم
 میکنم احساس روندارم کاری هیچ توان میکنه درازم عقب صندلی روی میبرم ماشین
 رویخستمو چشمای یانبودن بودن بین یامردن بودن زنده بین واسمون زمین بین معلقم
  ـــــــــــ هیچ ودیگه میکنم ثابت وتونظرم ومکان زمان فشارمیدم هم
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 بازمیکنم چشم نگرانی نااشنایی باصدای

 سرش بالیی اگه کردم غلطی خداعجب وای....شد شب پاشیدتوروبخدا خواهرم...خانم-
 بدم خانوادشوچی جواب انوقت..بیادچی؟نچ

 .برسونمت بده ادرسی؟چیزی بیدارشویه عزیزت جان خانم

  میکشم چشمام به دست تارمیبینم چسبیدموبازمیکنم بهم پلکهای الی-

 دنیاداور  بابه میندازه خط متالشیم اعصاب روی بدجور غریبه خداروشکرگفتنهای صدای
  میافتم سرفه وبه میسوزه شدت گلوبه ک میدم بیرون نفسموخسته اتفاقات

 یرهمیگ جلوم معدنی اب شیشه نمیکشه ثانیه به میگه زمانی ویاامام میکنه هول راننده
  میفرستم پایین بادردچندقلوپ درشوبازمیکنم

  بدیدتابرسونمتون ادرسی توروخدا خانم:میگه باهول راننده

 زایینها میشینه فرمون وپشت درومیبنده راننده میکنم بازوبسته باشه معنی چشماموبه
 ک راننده صندلی پشتی به میزنم ومیدموتکیه مهران خونه ادرس میکنه منتظرنگام
  گالیه به میکنه شروع میبینه مساعده حالموکمی

 تیح ازترس عزیزم جون به خانم ...انداختی کارنکردم؛امروزماروازکاروزندگی هیچی ازصبح-
 روهمراه بهترکسی نیست خوب حالتون شماک بابا برسونمتون، بیمارستان به نکردم جرات
 دازیدنمین نمیدیدوازکاروزندگی سکته منم مثل ی بیچاره بیاریداینطوربدبخت خودتون

 این گوییهایی یاوه ازدست هم کنم کم چشمام امان بی ازسوزش تاهم میبندم چشم
 هرانم ساختمان بادیدن کردم روتحمل راننده انتهای بی گالیهای تارسیدن بشم مردراحت
 بیام کردن حساب منتظربمونیدتابرای:روکشیدمومیگم دستگیره

 بیشتردرگیردردسرشم بیشتربمونم میترسم نیست الزم-

 رمیگردمب متاسفم هم صبح انقدربترسیدبابت نیست الزم:ومیگم میکنم نگاهش باغیض
 رسوندم واحدمهران خودموبه خسته وبدن باتن اراجیفش دادن گوش به واینستادم دیگه
 یتوچراانقدرب...بودی گوری توپیدکدوم بهم عصبی بعددربازشدومهران چنددقیقه درزدم
  گشتم؟ چقدردنبالت کشیدم تاحاالچی صبح میدونی آیه؟ فکری
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 نیست بازخواستم برای خوبی زمان قران به مهران توروخدابسه مینالم

 گرفته چراصدات اوردی سرخودت بالیی چه-

  منتظره پایین راننده پولموبدی کیف کنم خواهش میشه...نیست چیزی-

  میکنم حساب میرم توبیابروتومن-

  میکنم قبول مخالفت بی

 درازمیکشم روتخت بتن حوله گرم اب دوش میرموبعدازگرفتن حموم به مستقیم

 

************************* 

 ازیب گولی کلی دیرکردنم امدوبرای نسرین دیشب کردم موندمواستراحت توخونه دوروز
 .نرفتم امروزرونگرفت کاربرای قول   دراوردتاازم

 تمرف اتاقم به شدن اماده صبحانموخوردموبرای زیرچشمیش ونگاهی مهران وتخمهای بااخم
 همرنگش شال بهمراه راستم مانتومشکی همراه شلواربرمودای کردم مختصری ارایش
 به ابخط کالجم کتانیهای پوشیدن درحال زدم بیرون ازاتاق کولم بعدازبرداشتن پوشیدم
 یه دلخوروقهرکرده ازم ندادمیدونستم جوابی ؟..نداری کاری میرم دارم من:گفتم مهران
 امبعدازظهرزودتربی گرفتم وتصمیم دادم تکون سری همین برای میدادم حق بهش جوراییم
 رمس ازپشت صداش تادروبازکردم برم کشیش منت به اش غذاموردعالقه کردن وبادرست
 بلندشد

 ینشد خوب هنوزکامل باش خودت مراقب....خبرکردم تاکسی امد هواسردبرات برف دیشب-

 احافظخد مراقبم راحت خیالت:گفتم شدوباذوق صورتم لبخندنقش دریغش بی ازمهربونی

 شمچ سفیدزمین فرش به ازپنجره بالذت جاگرفتم زدموتوتاکسی بیرون ازخونه باانرژی 
 یبنص سفیدبی برفهای روی زدن قدم ازنعمت تا شدم پیاده نسرین خونه نزدیک دوختم
 هب میارزیدکمی وارامشش لذت سرمابه این ولی سرمامیکردم احساس ازبیرون گرچه نمونم

 یسع اطراف به امدبانگاه سراغم به خاطرات دوباره شدم واردکوچه و بخشیدم قدمهاسرعت
 افتاد پیرمرداشنایی به تاچشمم بودم موفق تاحدودیم کنم حواسموپرت کردم
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 انقدرشبیه چرا پس..نزدیکترشدم دُرست تشخیص برای نیست..نی اقاجون این..این
 پیرتروشکسته خیلی این اخه نداره امکان این نه..وایستادم باشه خودش نکنه...اقاجون  
 ...ترازاقاجون

 اقاجــون..اق:گفتم ضعیفی دریاوباصدای به وزدم دل

 عنتیل قرارگرفت جلودیدم کیارش وحشی جنگ ک بودم اقاجون درگیرنگاه سربرگردوند فورا
 ؟ اصالاینااینجاچیکاردارن زودترندیدمش چرا

 نتحقیروتوهی تحمل دیگه...روبروبشم باهاش نمیخوام دیگه نه...برداشت بسمتم قدمی
 وندارم

 عمیقی نفس زدی بهم توچشم برداشتم عقب به باجلوامدنش زمان هم چندقدم
 کنم عمل منمیتون زیادموفق دردزانوهاوگلوم بااین هرچندمیدونستم فرارگذاشتم کشیدموپابه

 گره نافذش نگاه به نگاهم شد کشیده عقب بازوموبه نرسیده خیابون به
 میکردو ُسستم بازداشت مینداخت وجودم به اتیش داشت خوردبازیوزپلنگهایهاش
 ....قلبموفرومیریخت

 جنگل ازاین بکنم دل چطوری اخه...ننداز چشماش وبه حواست...آیه نکن نگاهش
  میشه خالصه توش دنیام وقتی بکنم سرسبزچطوردل

 حس ازاین میترسم من...میبندم چشم باوحشت میکنه گیرم بازنفس چشماش
 ....میترسم ازدوریش،ازتنهایی

 هانگارصداشورواکوگذاشت میزارم روش اختیاردست بی میکنه قراری بی دیدنش برای قلبم
 ک  گیراش توصدای قلبم صدای....میکرد ک ر م داشت صداش...بوم ..بوم ..بوم..ومیکوبه
 بازکردم شدچشمامو میکردگم روزمزمه عبدالمالکی احساس بی اهنگ داشت

 احساسی بی بس...منونمیشناسی-

 ومیخواستی همین مُردم من تورفتی

 تنهاوافسردم اوردم کم دیگه
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 چوبشوخوردم من کردی تواشتباه

 احساس بی

 تودادم وپای داروندارم همه

 احساس بی

 ز یادم مونده خاطرهامون همه

 احساس بی

 سادم دل منواین حاالتنهاشدیم

 احســـــاس بی

 

 

 

 رفت یادت حرفات

 سردشدرفتارت

 شدهـــــوادارت کی بعدمن بگوک

 داغــــونم داغون

 تونمیتونم بی

 بارونــــــم بارون چشمام شده ابری

 احســــاس بی

 تودادم داروندارموپای همه

 احســــاس بی
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 ز یادم مونده خاطرهامون همه

 احســـــــاس بـــــــی

 احســـــاس بی سادم دل منواین حاالتنهاشدیم

 احســـــاس بی

 افتاد شماره به نفسهام..شدم کشیده اغوشش به ک بودم صداش غرق

 ک ودمب تواغوشی نیافتنی ودست شیرین رویایی رویابودیه یه مثل درست توبغلش بودن
 بودن قدربهچ میکردومن تاییدش بُعدزیباپسندانم ک اغوشی...بود خواستنی برام پرستشش
 بینیم توفضای عطرک گرماوجوداین این اغوش این گاهش افتخارمیکردم اغوش تواین

 بود من به ومتعلق همیشگی فرومیرفت مشامم غوغامیکردوتوعمق

 کردبه ووادارم انداخت زیرچونم جداشددست ستبرش ازسینه کشیدسرم عقب کمی
 چشمم دوجفت درگیراین انگارمیدونست کنم نگاه چشماش

 ...کرد زمزمه صداش باریتمینگ

 لبشق دستموروی) رفتی وبعدگذاشتی کردی ساحرجادوم یه مثل آیه؟درست کردی چیکارم-
 فکراینونکردی؟ (گذاشت

 لبق ازگرمای نه...لبش ازگرمای شدم نکشیدگرم ثانیه به دوخت چشم لبهام قراربه بی
 .....بودودلنشین چقدرخواستی وعشقش

 بکشم کردعقب وادارم اقاجون صدای ک لبهاش ازشراب بودم نشده هنوزمست

 تو؟ کجابودی دخترم...ایــه-

 میدونی:داد شدهمونطورادامه نزدیک بهم اقاجون ک انداختم سرپایین باخجالت
 ....شدیم گشتیم؟چقدرنگرانت چقدردنبالت

 ...کرتش...خدایاااا شکرت:سرموبوسیدوگفت روی شدم کشیده اقاجون پدران اغوش اینباربه

 ...صداموشنیدی بالخره ک شکرت...خداجونممم شکرت:کردم زمزمه تودلم
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 قدم هم درحالیکه انداخت دورشونم کردودست جدام ازاغوشش بعداقاجون چنددقیقه
 چیزیو انداختم مافرارمیکنی؟سرپایین حاالازدست:گفت میکشوندم کوچه بسمت باخودش
  نگفت چیزی ماشین به دادوتارسیدن سرشوتکون اقاجونم...نگفتی

 الجیازح اماقبل کردم تعجب ماشین پلوغی وشلوغ پتو ازدیدن وبازکرد کیارش درماشین
 متس اون افتادیم راه پسر ک جانمیگیره ادم توام توماشین بابا ای:گفت اقاجون موضوع
 یخوامم من ک بشین:وگفت کیارش بغل وانداخت سویچ اقاجون رسیدیم پرشیاک به کوچه
  باشم ام نوه پیش

 منشستی عقب روصندلی کنارهم منواقاجونم جاگرفت رول وپشت گفت چشمی کیارش

 انندهر  من مگه اقاجون دردنکنه دستتون:کردوگفت نگاه اقاجون به ازایینه شاکی کیارش
 اتونم؟

 ام هنو ببینم بیافت راه پدرسوخته نباش حرف:زدوگفت کیارش به گردنی   پس اقاجون
 کجاکارداره

 شمابگید هرچی چشم :گردنشومالیدوگفت پشت کیارش

 ...است کوچه این میکنی زندگی جاییکه بابا کجامیرفتی:گفت اقاجون ماشین افتادن باراه
 ؟..!میشه اینجاهاااپیدات خیلی اخه

 ینهم برای نداشتم کردن قایم برای چیزی من ولی بازخواستم   برای ی مقدمه این فهمیدم
 اینجاست کارم محل جورایی یه چیزه....نمیکنم اینجازندگی اقاجون نه:گفتم

 کارت؟ محل-

 اینجاست نسرین خونه اقاجون اره-

 بازم یعنی:وگفت گرفت فاصله ازم کمی اقاجون

 ولی نیستم کننده مصرف خودم..نه..نه-

 چی؟ ولی-

 کنم فروشندگی مجبورشدم بودم پول امدولنگ برنمی ازدستم کاری چون یعنی-
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 تو ازدست...دختر تـــو ازدست..توایه ازدست وای:کردوگفت نچی نچ اقاجون

 سایلتو بریم روبده میکنی زندگی جاییکه ادرس:کردوگفت نگاه بهم ازایینه شاکی کیارش
 دمودا مهران خونه ادرس مخالفت هابی تفاهم سوء رفع برای خونمون وبرگردیم کنی وجمع
 گرفتم تماس وباهاش

 زدی؟ زنگ نرسیده شده بازچی-

 ؟..کجایی-

 سرکار،چطور؟ برم میخوام تازه -

  برمیگردم دارم من اخه بمونی خونه کنم خواهش میشه-

 یزنیم حرف اینجوری گفته؟اصالتوچرا چیزی آیه؟نسرین شده چیزی:پرسید نگران مهران

 میفهمی وایستا،امدم خونه فقط نباش نگران نیست چیزی-

 باش خودتم مواظب زودبیا باشه-

 فعال نباش نگران مواظبم-

 بای-

 باهام داره مهمون مهران:دادم مهران به مضمعون این به پیامی کردن بعدازقطع
 نرفته تاابروم بده سروسامون خونه به میادخواهشاکمی

 نک تواماده نذری بساط:گفت بعدم گرفت گونی مژده زدوازش زنگ جون خانم به اقاجونم
 بیارم اتوبرات بزارتاگمشده بار ناهارخوشمزه ویه

  نداد بهم زدن حرف اجازه اسرارکردم هرچی اما 

 کهبااین رودی در   سمت افتادم راه واقاجون کیارش شدموهمراه پیاده ساختمان به بارسیدن
 کنم مطلع تامهرانوازامدنم زدم زنگ کلیدداشتم

 نیمیز  زنگ میایی دختر؟چراهربارمیری توکلیدنداری مگه:گفت برداشت تاایفون مهران
 بابا کلفت منوکردی والله
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 دروبازکن مهران بزن حرف کم....نکنه ریزی تابیشترابرو پریدم حرفش میون

 هاروطی پله واردشدم کردموبعدخودم تعارف وکیارشو ودروبازکرداقاجون گفت بابایی ای
 اشوازدرگرفت تکیه وکیارش اقاجون بودبادیدن کارجلودروایستاده طلب مهران کردیم

 ازدست نمیدونستم خونه داخل انداخت بود اورده کردنم ادب برای وکفتگیردستشوک
 دست کردو پرسی احوال باهاش گرمی به اقاجون بخندم یا بخورم حرص کارهاش

 واردشدن وکیارش اقاجون منومهران باتعارفهای اکتفاکرد سالمی دادن به داداماکیارش
 انم؟خ آیه نمیکنی معرفی:گفت مهران بعدازنشستن اطراف به دوختن چشم باکنجکاوی

 هستن اقاجونم:کردموگفتم اشاره اقاجون به

 کنم معرفیش چی نمیدونستم کردم هول رسیدم ک کیارش به

 نامزدشم:گفت کیارش پسرداییم بگم ازاینکه قبل...ایشونم

 خونشم هم والبته خانم وبرادرآیه دوست منم امدید خوش:دادوگفت تکون سری مهران

 شد جمع لبخندم باپوزخندکیارش ک تشکرکردم بالبخندازش

 بسمت چای گذاشتن برای درحالیکه میکنی اینجازندگی دخترم:کرد من روبه اقاجون
 جا وهمه همیشه شما ازپیداکردن قبل مهران اینجاخونه اره دادم جواب میرفتم اشپزخانه
 پناه مهران بازبه رونداشتم جایی چون ازخونتون امدن بعد بیرون واما بود حامییم

 گذاشت اتاقودراختیارم کردویه لطف اوردم،مهرانم

 چی؟ درقبال انوقت:گفت کیارش حرفم شدن ازتموم قبل

 نییع....بهش دوختم بلندکردموچشم بودم کرده خم زیرکتری کردن روشن برای سرموک
 انداخت ر دپا گونم روی اجازه بی بازاشکهام...میکنه توهین بهم داره...چی

 تشوانسانی رفاقت درقبال:گفتم زدم مزاحموپس گونمواشکهای روی کشیدم دست باحرص
 وهمه گذاشته رودراختیارم خونه این داره بهم ک وحمایتی خواهران مهمتراحساس وازهمه
 نکنی مقایسه روباخودت بهترهمه شماهم هواموداره جور
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 ازبین بهم دوخت وایستادوچشم روبروم رسوند خودشوبهم بلندشدوباچندگام کیارش
 وهرزمیره ناپاک   چشمم من...اره نامردم من یعنی:گفت محکم کلیدشدن دوندونهای

 ناموسی بی من ک میگی داری...اره

 شهروبرای وخیابونهای کوچه تمام غیرازاینکه کردم بهت نامردی چ من نامروت اخه
 زیرپاگذاشتم پیداکردنت

 آیه نشناسی توچقدرنمک خوردم دل خون دادنت ترک برای غیرازاینکه

 میاد بدم اذت...چقدرمغروری توهم-

 خطاهایی سرکوفت دارم ازاینکه..ا..از...میاد بدم سرمیدونی وازم خودت همیشه ازاینکه
 میاد بدم وازتومیخورم کردن درحقم دیگران کـ..ک

 میارم سرخودموخودت بالیی محمدیه بخدای ک نکن دیوانم....نریزآیه اشک-
 کنم راحت تاخداوبندهاشواصالعالموازشرمون

 هاااا بیاری سرم بالیی چ میخوایی دیگه-

 چ....مگذروند ریختن واشک روبامریضی خونه تواین موندم روزهای نصف بیشترک بالازاین
 راننده یه توسط اونم رفتموبرگشتم مرگ تادم چندروزپیش باالترک ازاین بالیی
  مرگ ونبونت در بودنت درمونم دردبی شدی میچکه پایین اشکم....تاکسی

 میرم روف تواغوشش مخالفت بی میکنه جلوهدایتم وبسمت میشینه پشتم کیارش دست
 بگیری؟ اروم ک چیکارکنم:ومیگه میبوسه موهاموعمیق روی میزارم سرروسینش

  بمون پیشم ...باش:میگم قلبم ازاعماق

 باشه اینجا(میکشم روقلبش دست)بزارملکه

 دیش قلبم روایی توفرمان ملک نه البته هستی ک باورکنی کاش:میگه بالبخندمحوی-
 تدریجی مرگ توبرام بی بودن زنده باورکن...آیه باورکن
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 شمامومیبندمچ میشه نزدیکتر صورتم به میشه کشیده لبهام سمت کیارش نگاه لبخندمیزنم
 چشماموتااخرین میشه وباعث میخوره گوش به اقاجون صدای لبهاش ازقرارگرفتن قبل

 کردم فراموش کالبودنشونو من خدای وایی بازکنم حدممکن

 خودمومشغول شده خم شدباگردن حل خداروشــــــکرسوءتفاهما اینکه خوب،مثل:اقاجون
 هی اره:ومیگه میشینه اقاجون وروبروی مبلهامیره بسمت کیارش.میکنم چایی کردن دم

 کردیم حلش جورایی

 روبده سفرتون ترتیب بسپرم جون خانم به پس-

 اقا پابوس نمیشودبایدمیرفتیم حل اگرم حتی البته-

 سفر کجا؟ میگیرمومیپرسم روجلواقاجون چایی سینی

 انازمهر  میشونه دونفره مبل روی کنارخودش دستمومیگیره کیارش همه به بعدازتعارف
 جوابمومیده اقاجون  جورمیکنم خودموجمع کمی میکشم خجالت

 کردبرای نذرونیاز هزارجون جون خانم ک شده داغون کیارش اوضاع انقدر بعدازرفتنت
 مشهدمقدس به اونهاسفرتون ازجمله برگشتت

 میگید راست میکنمومیگم نگاه اقاجون به شوق واشک باذوق

 بگم دارم دورغی پیرمردچ من راست   راست   دخترم اره:ومیگه میده تکون سری اقاجون

 میاد بحرف مهران اشکم امدن ازپایین فروبریزقبل اشکم میدم چشمامومیبندمواجازه

 وکت میکنی گریه میخوای چی دیگه ازسفرت اونم ازاقاجونت اینم ازنامزدت این دیگه خب
 میکنه ریزگریه یه امده ک اقاازروزی حاج خداگواه ریختنت اشک بااین منوکشتی
 راننده کبود پیش چندشب همین درست میره ازحال خیابون یاتوکوچه بستری یابیمارستان
 بقیه پاشودخترخوب پاشو:داد منوادامه روکردسمت....بهتر نگم وضعی باچ اونم اوردش
 دوست به بزنیم زنگ ماهم ک کن وجمع برولباسهات اقاتون بغل هاتوبزاربرا گریه

 دخترهامون

  کردم اشاره اقاجون گزیدموبه لب
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 اجواالح(میده ادامه اقاجون به خطاب)دروغ   مگه میکنی شکلی خودتواون چرا:گفت باپرویی
 تاحرف کردن رابطه قطع باهام همه امد   ازوقتی پنهون ازشماچ نیست پنهون ک اقاازخدا
 این وگلهت میره مگه ناموسم خواهرم   این حاالبیابگوبابا چیکارمیکنه خونت آیه میگن میزنم
  ....همش زنهایی

 فهنص خوردوجملش سرش به کردم پرت مبلوبسمتش کنسول جملش شدن ازکامل قبل
 ک رمشوریخت زنهاس ازهمون یکی بیااینم باگفتن اما مونده

 پیغمبروبجابیار سنت جوان کن ازدواج دختر دوست چرا:گفت مهران روبه اقاجون

 بیچارهاک مابدبخت نه پولداراست مال ازدواج:کشیدوگفت گردنش پشت دستی مهران
 ننه تاقادرس حاج وبدنیستیم میکنیدناخالف فک ک انقدرهاهم وبازورسیرمیکنم شکممون
 اب منتها پیامبربجامیاریم سنت دادماهم یادمون وخوب وحالل حرم ولی زودازدنیارفت امون
 موقتش

 برای خوشابحالش باشه جاش بهشت کنه رحمت خدامادرتم جون نداشتم قصدجسارت-
 وهمه کن توکل بخودش خدابزرگ میشه حل مشکالت انشاالله پسری همچین تربیت

 چیزوبسپاردستش

 لعنت برمنکرش البته-

 به ینکها ببرمثل اینوهمینطوری اقاکیارش نچ...بازنشستی توک:وگفت انداخت بمن نگاهی
 نیازنداره لباسهاش

 بودم سربارت نکنه رفتنم برا انقدرهولی چرا مهران چته وا-

 بخاطراینکه عجلم بودی سرم تاج:جلوزانوزدوگفت زمین روی امد بلندشدبطرفم مهران
 یه نره دتیا فقط وروجک کردی بدعادتم بری ازپیشم میخوای وفکرکنم ببینمت ندارم تحمل
 سربزن بهم گاهی گه مکه حاجی حاجی بازنری داری هم داداش

 بفکرمهران ک کردم ذوق عزیزام ازدیدن انقدر وجدایی دوری درد دردمهران فهمیدم تازه
 داداشی ارمد دوست خیلیی:انداختموگفتم خودموبغلش ازبلندشدنش قبل نبودم وتنهاییش
 روت نخورهرروزآوارمیشم غصه
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 نیست الزم کافیه برام باشی خوش ک همین:روموهاموبوسیدوگفت نامحسوس
  اینجا کنی هرروزچترپهن

 ک است انموقع باش خوشبخت والبته وخرم خوش فقط:گفت کردوخیربهم جدام ازاغوشش
 میشه عالیه حالم

 ازاسترس اقاجون، عمارت سمت افتادیم کردیموراه خداحافظی ازمهران وخنده اشک میون
 فیفیخ لرزش سفیدپوش باغ به بودباواردشدن کرده یخ دستهام وزنش بادایی روبروشدن

 سنگ ویور تاعمارت ماشین بین مسافت شدیم پیاده ماشین کردن افتادبعدازپارک جونم به
 زد وصدا جون خانم اقاجون ورودی به بارسیدن کردیم طی ارامبخشش ریزهاباریتم

 .....خان حاج اتواوردم نوه بانوبیاک فاطمه....خانم حاج-

 قتیو بشه مطمعن بودنم ازآیه انگارمیخواست گرفت امدزیرنظرم بیرون ازسالن جون خانم
 سکوت به زدچندلحظه صورتم به سیلی برداشت قدم کردبسمتم براندازم خوب
 میدونی...کشیدیم چی تونبودت میدونی:وگفت وشکست سکوت جون خانم...گذشت
 چندروزتوماشین اصالخبرداری زیرپاگذاشت پیداکردنت شهروبرای نقطه نقطه کیارش
 نخورده؟ وحسابی درست وغذا خوابیده

 !حرفهانیست این وقت االن فاطمه حاجیه:گفت بااعتراض اقاجون

 باهاش اول همین میخوام وقتش دقیقااالن:گفت اقاجون به کردن نگاه بدون جون خانم
 کنم حجت اتمام

 شکست مردت غرور نزداصالخبرداری حرف کدوممون بخاطرتوباهیچ چندماه میدونی
 تیمیدونس چی مردیعنی گریه اصالمیفهمی ریخت اشک ازدوریت چندبارجلوبقیه میدونی
 .....درمیاد بلرزه خدا مردعرش گریه موقع

 سختیاز  یکم فقط یکم جون خانم کاش دادم ریختن فرو اجازه اشکهام انداختموبه سرپایین
 نمیکرد قضاوت تااینجور کشیدمومیدونست من ک وبدبختیهایی

 سرتوبگیرباال:گفت باتحکیم جون خانم
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 چی واسه:داد ادامه تمام رحمی زدوبابی زل اشکیم توچشمای جون خانم(سرموباالاوردم)
 اگه ارهند فرقی ولی داری وجدان عذاب شایدم نه یا ناراحتی ازپیداشدنت نکنه میکنی گریه
 نمیشه کم ازبارگناهت کنی گریه تاقیامتم

 ومن باش   خوشبخت کیارش میخواستم بودک بود؟جزاین چی مگه من خدایاگناه)
 (نباشم سربارکسی

 اگرقرار   میگم بهت چی ببین:دادوگفت تکون اشوجلوصورتم اشاره انگشت جون خانم
 زیموبری پول تابرات توبزار ادرس فقط روبرگردی امده بهترراه وادعادربیاری بازی بازلوس
 اداکنیم اسماء دخترم رودرحق دینمون

 :کردم دفاع احتراموکنارگذاشتموازخودم همین بودبرای فراترازحدتحملم حرفها این

 میدم هادام زندگیم به دارم ازاینجارفتموراحت اینکه جون فکرکردیدخانم چی خودتون پیش-
 دمکمترنکشی باشم نکشیده عذاب اگربیشترازکیارش خداشاهدک نبوده اینطوریاهم نه

 شدم ریبست توبیمارستان شماکجابودیداصالخبرداریدک میریختم اشک تاشب ک روزهایی
 حداقل کیارش .رفتموبرگشتم مرگ اصالخبرداریدچندبارتاپای کس تنهاوبی اونم

 شگو بحرفهام یاحتی کنه باورم ک ونداشتم کسی هیچ من ولی داشت همدم شماروداشت
 برای ناهوسرپ پول میدونیدنداشتن نداشتم پول ق رون یه هم اموراتم گذروندن برای حتی بده
 چی؟ شهریعنی دخترتواین یه

 رفتی؟ برنگشتی؟اصالچراگذاشتی چرا داشتی مشکل همه این توک-

 تنمیخواس دلم میزنه زنگ توگوشم دایی وزن اقاجون حرفهای هنوز شمانخواستینم چون-
 تحقیرها نازای باشم نمیدونیدکنارش کیارش منوالیق نمیومدوقتی خوشم باشم سربارکسی
 نک منوبخاطرگناه ما..ش برنگشتم ک شدنهامیترسیدم زده پس توهینها

 رس خجالت اینباربدون جاشدم جون خانم توبغل ازدهنم بعدی های کلمه شدن ازخارج قبل
 زمزمه میکردوتوگوشم سرمونوازش جون خانم سردادم گریه هق گذاشتموهق روشونش
 :وارمیگفت
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 نبودفقط تبه یاتوهین خوردکردن نگیرحرفهاموقصدم بدل سرم ببخشیدتاج ببخشیددخترم-
 میخواستم فقط بشم مطمعن همیشه برای وموندنت کیارش به ازاحساست میخواستم
  نورچشمم باش اروم کشیدیم دردفراق چقدر تونبودت شی متوجه

 وببخش زن پیر من کن حالل میکنم خواهش

 به ازاین بسه گریه:وگفت گرفت چرکیدش اشکهاموبادستهای امدم بیرون ازبغلش
 باالبره تااسمون شماوبچهاتون خندهای صدای بعدمیخوام

 :داد ادامه جون خانم روبه گفت ی انشااله اقاجون

  خانم هااا ماروترسوندی خوب-

 داخل بدی راه حاالمارو نمیخوای

 شدم واردسالن بقیه همراه بفرماییدتو بده خدامرگم:کوبیدوگفت دستش پشت جون خانم
 عزیزم امدی خوش عروسم امدی خوش:کردگفت امدوبغلم بسمتم بادیدنم دایی زن

 دخترم نک شدخوشبختش اذیت تونبودت خیلی کیارش:کردوگفت بغلم دایی،دایی بعداززن

 شدو پرسیهاتموم احوال بالخره

 نجو خانم ک بودم چایی خوردن کرددرحال پذیرایی ازمون چایی با دایی زن نشستیم وهمه
 !گرفته ک مادرصداتم انقدرالغرشدی چرا:گفت

 !جون خانم سرماخوردم بدجوری اره:وگفتم دادم تکون سری

 روزافتادی این زیادبه جیغ ازجیغ میگفت مهران:پریدوگفت حرفمون میون کیارش

 خدای یوایی ..!نکنه گفته اصالچی گفته بهشون مهران کی)کردم نگاه کیارش به باتعجب
 (رسهب بهت دستم اگه مهران اخ...ابروموبرده ک باشه کرده تعریف وبراشون داستان اگه من

 گفت کنی وجمع چمدونت بودی رفته:داد دیدادامه متعجبم ونگاه سکوت ک کیارش
 !نسرین خونه بخصوص نری، تنهاجایی داشت تاییدزیادم درضمن

 سرین؟ن پیش برم قرارباکی ببخشیدانوقت:شدموباپوزخندگفتم سپردنهاعصبی ازاین
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 میام باهات خودم نمردم فعالمن:کیارش

 نسرین هاخ بشی اُخ احیانا نمیترسی فقط...خوبه اومم:هشتیموباالدادموگفتم مرتب ابروهای
 براش نمیتونم دیگه ک اینم خوردن،اهان اب مثل ادمهابراش کشتن درضمن قاچاقچیه
 به بهتربچسبی پس نداره رفتارخوبی ومطمعناباعامالش میکنه ناراحتش کارکنم

 کنم مشکالتموحل خودم بدی کاروزندگیتواجازه

 وچهت احمق اخه ازمردن میترسونی منوازچی داری:غرید کلیدشدش دندونهای ازبین کیارش
 قبرستون حتی بری تنهاجایی نداری توحق بعدم مرگ یعنی روح بدون زندگی میدونی

 راریق بی کنارش بودن برای کیارش داشتن برای قلبم ازطرفی میخوام چی نمیدونستم
 توخطرمیکردم بدون من وبگم کنم لج باهاش میخواستم هم میکردازطرفی

 وزندگیمومیچرخوندم

 دوقتچن این بابامعلومه جان آیه:کردوگفت پادرمیونی اقاجون بحثمون ازباالگرفتن قبل
 شقبل وروزهای دیروز روتوهمون وگذشت کنی بهتربیشتراستراحت زیادبوده روت فشار
 وتاحاضرشدن قتبروتواتا ومیتونی،االنم توقویی ولی سخته هرچندمیدونم جابزاری

  کن غذااستراحت

 روببر آیه چمدون بابا کیارش:گفت کیارش بعدروبه

 ثلم رفتم،اتاقم سرش پشت افتادبلندشدم راه اتاق بسمت بلندشدوباچمدون ازمن قبل
 ازهرنوع عاری واتاق قرارداشتن سرجاشون مانده باقی بود،وسایل کردم ترکش زمانیکه
 اقبودموات جلودروایستاده ک من بسمت گذاشت چمدونوکنارکمدم بودکیارش گردوغباری
 هب قدمی ازعطرتنش خالصی وایستادبرای قدمیم تویک درست امدروبروم میکردم نگاه
 اصلهتنهاف ک کردطوری تنم مماس خودشو بلندی باگام وبادیواربرخوردکردم برداشت عقب
 مارهش به پوستمومیسوزوندبازنفسم تنش گرمای بوداززیرلباسم لباسهامون بینمون

 گرفتم جادویش افتادچشماموازنگاه

  آیه کن زدنگام لب

 نه نه..کیارش نه:نالیدم عاجزانه

 چیه بدقلقیهات این مرگت ؟دلیل چه... چرا-
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 ترسممی کنم بدموخودموتسلیمت ازکف توان میترسم..میترسم:بگم میتونستم کاش-
 ...شم زده وبازپس غرورموبشکنم

 میزنی؟ حرف باهام اینطوری چرا!آیه باتوبودم-

 نمیدونم:دادم جواب صادقانه

 شد خارج کشیدوازاتاق ی کالفه پوف-

 اهوییباالزانوک تونیک چیدمویه لباسهاروداخل کمدرفتم بسمت دادم بیرون اسوده نفسمو
 موممقصدح به ازاتاق بدست حوله بپوشم تابعدازحمام گذاشتم تخت روی کرم باساپورت
 یمات ارایش لباسهام بعدازپوشیدن امدم ازحموم شستم خودموحسابی وقتی زدم بیرون
 وبقیه اقاجون میزبودن چیدن درحال وزندایی جون خانم سالن سمت افتادم دادموراه انجام
 ونج خانم به کمک برای میزدن کارحرف درمورداوضاع راحتیهانشسته روی معمول طبق هم
 شدم ملحق دایی وزن

 وکماخیرنیروجسمانیم واتفاقات مریضی این رفتم اتاقم به استراحت ناهاربرای بعدازخوردن
 گرم تنداش تازه چشماموبستم باالدادم پتوروتاگردنم درازکشیدمو تخت روی بالذت.کردبود
 وناقاج انتظارداشتم گفتم (ی نوچ) بازشدزیرلب قیژی باصدای د راتاق ک میشودن خواب
 توجه همین برای امدباشن کردنم یانصیحت احوالم پرسیدن وبرای باشن جون یاخانم

 مابافروا کنن وترک اتاق خوابم اینکه بافکربه بلکه فشردم هم نکردموچشمامومحکمترروی
 توسینه سرم چرخیدم.بازکردم چشماموباوحشت شدنم کشیده ودراغوش تخت رفتن

 دلوچه وان عطردی بوی بالذت کیارش   دادم تشخیص راحت ازعطرش فرورفت عضالنی
 دستهام هدادناخواست جلوهلم بیشترشدوبه کمرم روی فشاردستهاش تنشوبلعیدم به امیخته

 شد قفل دورگردنش

 برای نمک اذیتش میخواستم....وبازکن چشمات:گفت وتوگوشم گرفت تودست چونمو کیارش
 الله اول)خواستی خودت ببین:هاکردوگفت توگوشم بیشترکردم چشممو فشارروی همین

 وگازگرفت بوسش گوشموبوسیدبعدجای

 تمام بابدجنسی...چشماموبازکردم گرفتم فاصله ازش دردکمی دنبال به گفتم کوتاهی اخ 
  میخواست نازکش میخواست نوازش دلم گلوموگرفت لبخندمیزدبغض
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 جونم کردی چرابغض:کنارلبموبوسیدوگفت

 اتاقم؟ امدی چرا-

  (وبویید گرفت بلندموتودست ازموهای ی دسته) آیه کن توروخدابس-

 شده نگت خیلیی آیه برای لمست چشمابرای این برای(کرد نگاه چشمام به)بُو این برای دلم
 آیه کن باورم میکنم خواهش....بود

 روباورکنم؟ چی-

 انهدیو کیارش اینوک دارم دوست اینوک:وارگفت زمزمه...چسبوند گوشم سرشوبه دوباره
 جاییکه همون گوشمودرست کردی،الله..ق..ش..ا..ع..و..ن..م..و..ت..آیه توست وارعاشقت
  بودروبازبوسید گرفته زیردندون پیش چنددقیقه

 رونمد سنگینترشدچیزی بغضم عذروبهانش بی دارمهای دوست اولین ازاین اعترافش ازاین
 رفتنگ ازراه قبل کوچک شعله یه کردمثل وجودموگرم شدوقلبموتمام روشن چیزی...ریخت
 اتیش به وجودم داشتنش حسرت جدایی ازوقت ک لبهایی لبهاموروی مزاحم اشکهای

 کشیدبودگذاشتم

 اجبارازش به نفس اوردن بعدباکم چنددقیقه موداد بوسه جواب قراروخشن بی کیارش
 فروکردم توموهاش دستهامو جداشدم

 کیارش..وفریادمیزد باهاش بودن و میگرفت شعله ازسوزعشقش وجودم خاکسترهای
 وپامیزدم دست توبرزخ تونبودت دارم میخوامت،دوست

 باشه رو قبل اتفاقات همه کنی فراموش میخوام!شد تموم هیش-

 منومیبخشی؟-

 کردم فراموش من همونطورک(زد خیمه چرخید،روم) کن فراموش گفتم هیس-

 نبخشیدیم؟ یعنی-

 بخشب توام بخشیدم باپیداشدنت بودن جداییمون باعث روک اونایی نداشتی توگناهی-
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 نیست مهم واسم هیچی دیگه دارمت حاالک داشتنت   مهم:گفتم لبخندزدم

  بوسیدن برای شدم قدم بودبازپیش توحرکت لبهاموچشمام بین نگاهش

 ودموخ بالذت ک ند لباسهاموازتنم کیارش چون روداشت اجازه صادرکردن حکم بوس انگاراین
  سپردم دستش به

 وابخ بوددلم گرفته ازم بعدازمدتهارمغ باکیارش بودن ک ندیم ازهم دل بودک شده هواتاریک
 جهمتو همه تااالن هرچندمیدونستم بودم اتاق ترک ابرومجبوربه حفظ امابرای میخواست
 شدن دیرامدنمون

  انداختم روتخت کیارش   به پوشیدم،نگاه لباسهامو

 تنهابرم میکشم خجالت کیامن بیرون پاشوبریم-

 خجالت ک کردی خالف مگه:گفت پوشیدن زدودرحال چنگ زمین پیرهنشوازرو کیارش
 میکشی؟

 شدن جمع توسالن همه میکنم بدترفک خالفم از:وگفتم نشستم روتخت کنارش
 بزنن زبون زخم وبهم تامچموبگیرن

 مازن بعدم کنی روفراموش قرارنشدگذشته مگه:کردگفت بلندم بلندشددستموگرفت کیارش
  بترسی دیگران بخاطرقضاوت توبخوایی ک نیست گناه کارمونم هیچ وشوهریم

 ...ولی اره ک اون-

 رخس بهترانقدر ولی بی ولی:گفت میرفت اتاق بیرون بسمت دستموکشیددرحالیکه
 بشن حساس تابقیه نکنی عوض ورنگ وسفیدنشی

 بالبخندجواب همه تصورم برخالف دادم سالم شدم خارج ازاتاق کیارش زیرهمراه سربه
  سالمودادن

 سفرمون ازمقدمات جون خانم خوردن کردموقع پذیرایی ازمون قهوه بااوردن هم زندایی
 ی لیهنق وسیله باچی میخوایم اینکه رزروکرد ،تصمیم روزبعد ده روبرای هتل اینکه گفت
 گذاشت خودمون عهده بریموبه
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 ارشمکی کردم مُح ول خودش تصمیموبه نداره فرقی برام باگفتن پرسیدمن کیارشموازمن
 بریم خودمون باماشین چیه نظرت:گفت بعدازچنددقیقه

 نیازنداریم اژانس به رفتن بیرون برای انجاهم عالیه نباشه سختت اگه-

 اهر  زودتر روز یه تعمیرگاه میزارم سرویس وبرای ماشین چندروزدیگه...بهتر   اینطوری اره-
  کنیم استراحت تاتوراه میافتیم

 خوبه اره:دادموگفتم تکون سری-

 داد خاتمه بحث شدبه حل خداروشکراینم باگفتن جون خانم

  زدم حرف ازهردری شام تاموقع

 ازکردنب برای بصدادرامدکیارش زنگ رفتیم اشپزخانه به دایی میزبازن چیدن برای وقتی
 !بود سامان:گفت برگشت وقتی دررفت

 تو؟ بیاد واینستادی چرا:گفت جون خانم

  ایستمو کردنش تعارف برای نمیادتامن بحساب مهمون پس اینجاست همیشه اونکه:کیارش

 !کیارش؟ حرفهاچیه این:گزیدوگفت لب جون خانم

 کیارش روبه  پرسی واردشدبعدازاحوال گویان یاالله سامان کیارش دادن ازجواب قبل
 اتویافتی گمشده بالخره روشن چشمت:گفت

 داداش مرسی:دادوگفت تکون سری کیارش

 این خوب خانم آیه:داد ادامه بودم وایستاده کناراوپن سالن اینطرف ک من روکردسمت
 !کردیدهااا زابراه رو ما شفیق رفیق

 نگفتم انداختموچیزی سرپایین باخجالت

 کرد دعوت شام صرف روبرای همه جون خانم

 میکردخوردیم تعریف سامان ک وباشوخیهاوخاطراتی شام
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 رایب همه رفت سامان بودک تقریبااخرشب چایی و میوه وخوردن اشپزخانه کردن بعدازجمع
 حصب شبموکنارکیارش دیگه کردم فک خودم پیش رفتن اتاقشون سمت به خوابیدن
 به وزنش دایی وهمراه بخیرگفت شب وقتی اما توعشقش میشم میکنموغرق
 خون.شد خاکسترتبدیل شدوبه خاموش وگرمابخش کوچک شعله اون...واحدباالرفت
 بغض بدم نشون ضعف نداشتم دوست شدم وارداتاق ریختنم ازفرو قبل ب ست یخ تورگهام
 چشمام ازمجاری اشک قطرهای ازریختن قبل داشتم نگه روتوگلوم ام کننده خفه

 نمیخوندوطبق اتاق باگرمایی ام سرمازده بدن گرفتم اروم تخت کردموروی لباسموعوض
 ینغمگ اندازه بی داشتم احساسی.بود انداخت خستم جسم به خفیفی دمالرزش انبساط  
 مرگ احساس ازغصه منومیخواست تنهابخاطرهوسش کیارش میکردم فک وقتی
 توقف تصادف زمان تا.برگردونم عقب روزهاوماهاروبه وحتی زمان داشتم دوست..میکردم
 رحم ایدخدابهمش کنم بیشترتصادف باشدت تبعیت کنموبه بیشترحرکت باسرعت انوقت کنم
 ربسوزمروزهزاربا عشقش تواتیش بودک کیارشی نه انوقت دنیامیبستم ازاین وچشم میکرد
 درمان دردبی واین میمردم باتنهادردم بگریم توفراقشون ک داشتم ی خانواده نه

 درمان معشوقم حتی...جزمعشوق هست عشق برای درمانی درمان،چ بی اره ...ونمیگرفتم
 خدا؟ کنم چه گیرکردم وعشق نفرت بین من نیست دردمن

 میکمروجس روی گرمی دست کردم،باقرارگرفتن وفراموش سرماتنم ک فکربودم انقدرغرق
  نفوذکردبودبردم تامغزاستخونم ک سرمایی به پی کنارم

 شد اندازگوشم طنین کیارش صدای اتیش کوره بسمت ازچرخیدن قبل

 تخواب لباس وقتی اونم روت پتونکشیدی چرا نوچ...نوچ...دختر؟نوچ انقدرسردی توچرا-
 انقدباز

 کردم فوران بالخره ونبودن بودن بین ونخواستن خواستن بین بودن درجدال ومغزم   بازقلب
 باصدای حالم درهمون کوبیدم اش سروسینه به کرده یخ بامشتهای سمتش چرخیدم

 من ااان؟مگهها کردی هوس باالتنهاموندی رفتی یانه بازچراامدی؟سیرنشدی:نسبتابلندگفتم
 یرونب سراغم؟بروگمشوازاتاقم میایی میرسی خواستن اوج به هروقت ک کاغذیتم دستمال

 وگرنه نبینمت ودیگه بگیرم طالق اذت ک ممکن   اینجازمانی بودنم میزنم حرف فردابااقاجون
 یکنمقلبوم این(کوبیدم سینم قفسه به محکم)کنی استفاده ازم نمیدم اجازه میرم،دیگه
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 ک یچشم ...میکنم اش تکه بااسیدتکه توبلرزه مثل نامردی برای روک دلی...دور میندازم
 کورمیکنم کنه قراری بی دیدنت برای

 کشیدم تقالکردموجیغ بشه ازخودزنیم کردتامانع دستهامواسیردستش مچ کیارش
 تیاطاح برای دیدارومم وقتی کیارش.بود گرفتنم اروم ازاون وپس شدن خسته تنهافایداش

 چرا:کنارزدگفت صورتمو روی پریشون   موهای دیگهش بادست دستهاموگرفت دست بایه
 بودی؟ خوب توک عزیزدلم شده آیه؟بازچت میکنی اینطوری

 باشم؟ خوب میزاری توباکارهات مگه-

 !کیارش کردی خستم(گونم روی گرفت راه واشکهام شکست مقاومتم)

 حالت نای وبانی باعث ک کنه خدالعنت لعنتی شب روتواین لعنتی من!گلم کردم غلط من-
 چکارکردم؟ شدم،بگوببینم

 محبتی کم طاقت من امدی واالن اتاقت رفتی چرا پیشم چرانیومدی:گفتم هق باهق
 دردمو توروخدابفهم بفهمم وندارم، دوریت تحمل توندارم،دیگه

 نونگاهم خدامنوبُکشه ندادم توضیح برات بمیرک الهی:کردوگفت بارون سرموبوسه کیارش
  کن

 دلم حموم رفتم:کشیدوگفت صورتم گونشوبه(دوختم نگاهش اشکیموبه چشمای)
 شب مومح نرفتم دیدمت ک شبی از بخدا بشی اذیت میبوسمت بیامووقتی وضع نیومدبااون
 ازامدن لقب امشب بگیرخواستم اذت یاخبری توروببینم تابلکه گذروندم کوچه وروزموتواون
 بشم راحت مزاحمم ازشرریشهای پیشت

 صورت متوجه ک بودم وخودخواهیهام مسخره فکرهای انقدرغرق کردم نگاهش باشرمندگی
  نشدم شداش اصالح

 خیلی دمنتوروخدامنوببخشی...ببخشید:گفتم کردموباگریه پنهان سینش بین سرم باخجالت
  میخوام معذرت...خودخواهم

 بود سراسروجودموگرفته ندامت حس)کردم اینطوری خداچرا
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 یه؟چ برای .اینکارا باش دختراروم هی...هی:کردوگفت بغلم خودش مختص باارامش کیارش
 چرا؟ دیگه گریه

 بگم ممیتونست ک ی تنهاکلمه ترمیشودم تروشرمنده پشیمون هرلحظه محبتش درمقابل-
 ببخشیدبود

 دادمن اطالع بهت بودک تقصیرمنم اینکه نبودوباگفتن راضی عذرخواهیم به کیارش اما
 کردم هوگری انقدرعذرخواستم درگیربودم باوجدانم ک ماکان امامن کنه میکردعذابموکم سعی

 سوارشد هم روی ام ازگریه سنگین پلکهای و گرفتم اروم کیارش تابانوازشهاوبوسهای

*************** 

 کیــــــــارش

 فراریه من ازچشمای اماخواب بسته وچشم گرفته اروم سینم روی آیه ک میشه ساعتی
 رانیممیپیچیدونگ توگوشم مهران حرفهای پلکهامونمیداد بستن اجازه آیه حال به فکرکردن
 ونداغ اندازه تااین نمیکردم امافک بدباشه آیه حال میزدم حدس...بیشترمیشود هرلحظه
 صلب کارباعث این میدونم ولی کنم اقدام درمانش ازفردابرای دارم دوست باشه شده

 رفتپیش خیلی میترسم،افسردگی هم ازطرفی داره وبهمراه عکس وعواقب میشه اعتمادش
 شورتم میرسم ک ای تنهانتیجه فکرکردنهابه رسیدازاین هم پرخاشگری به تاجاییکه کرد  

 مشورت یبرا تاصبح بخوابم شده چندساعتم برای میکنم سعی همین برای بااستادرحمانیه
 دنیوم چشمم به خواب صبح تاسپیده... باطل خیال زهی ولی برم کلینیک بااستادبه

 غلتی مکشید بیرون زیرسرآیه از دستمواروم بیدارشدن بقیه سروصدافهمیدم بابلندشدن
 دست رفتم بیرون کردموازاتاق رومرتب آیه پتوروی امدم پایین خوابیدازتخت بهم زدوپشت

 خیردادمب صبح سالم بیداربودن همه اشپزخانه سمت افتادم وراه شستم صورتموتوسرویس

 وقت انداختیداین راه دیشب ک باسروصدایی نمیکردم بخیر،فک صبح:گفت باتنه اقاجون
 بیداربشی صبح

 بد   یلیخ آیه اوضاع اقاجون نمیدونی:گفتم میزنشستم پشت صندلی دادموروی تکون سری

 بچم؟ چشه  :گفت بانگرانی جون خانم
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 خاطریهب دیشب میکنه هم پرخاشگری دادمیزنه،حتی دعوامیکنه،...حاد افسردگی مشکلش-
 نمیدونیدچیکارمیکرد بهش وخبرندادن رفتم حموم

 میشه؟ حاالچی!خدا وای:جون خانم

 برم مکردمیخوا وشروع درمان میشه انوقت اعتمادکنه بهم تاکامل کنم کاری فعالنمیتونم-
 یشهم بیماریش ازپیشرفت جلوگیری برای ببینم کنم مشورت بادکتررحمانی کلینیک
 چیکارکرد

 وبخوربرو زودترصبحونت بیامادر:وگفت گذاشت روجلوم چایی فنجون جون خانم

 بوداسمش؟ چی زنه اون پیش بری باهاش زودتربیایی کن بعدازظهرسعی:بابا

 تانزدیک کنم روبیدارنکنیدفک آیه جون خانم فقط نسرینم پیش بایدبریم اره..اوه-
  بیام ندیدتامن اجازه وجه هیچ به بیرون بره خواست اگرم ظهربخواب

 راحت خیالت پسرم باش:جون خانم

 زدم یرونب زدموازاتاق ادکلن لباسم بعدازپوشیدن رفتم اتاقم به شدن اماده بلندشدموبرای

 ایــــــــه

 تمانداخ تخت روبروی دیواری ساعت به نبودنگاه تواتاق کیارش بیدارشدم وقتی صبح
 مومح وبه اموبرداشتم حوله تخت کردن بعدازمرتب فورابلندشدم ده رو اش عقربه بادیدن
 کرد خوب حالم سرزمستون توهوای گرم اب رفتم

 ردنک درست میزمشغول روی جون خانم رفتم اشپزخانه به صبحانه خوردن برای بعدازحموم
 ربهس تااالن خوابیدنم کشیدم،برای خجالت غذامیپخت،کمی پاگازداشت دایی ساالدوزن
  دادم زیرسالم

-مادر ؟ خوبه حالت:گفت جون وخانم ودادن سالمم بازجواب باروی دایی وزن جون خانم

 !خوبم جون خانم مرسی

 برای نیمک بیدارت میخواستیم...بخور مربابیارصبحانه پنیرروکره بروازیخچال...خداروشکر-
 .کنی بهتراستراحت نبوده خوب حالت دیشب گفت نزاشت کیارش ولی صبحانه
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 کردبود عصبیم ک داشتم ضعف نبود؟یکم چیزی:گفتم چای ریختن درحالیکه 

 کجاست؟ کیارش

 !رازخدابیخب نسرین   وبعدازظهربیادبریدسراغ بده تاظهرکارهاشوانجام کلینیک رفته-

 مهران به زدن زنگ وبرای چاییموسرکشیدم فنجون دلم کنج نشست غم نسرین بایاداوری
 پذیرایی سمت افتادم راه

 نخوردی؟ کجاصبحانه:باتشرگفت جون خانم

 خبرشده؟ چه ببینم بزنم زنگ مهران بایدبه جون خانم ندارم میل-

 تاظهرهاا میکنی ضعف!میخوردی چیزی یه-

 میخورم کردم ضعف ندارم فعالمیل-

 روبرداشت گوشی بعدازچندبوق گرفتم خونه وازتلفن مهران شماره

 الو-

 خوبی؟ مهران سالم-

 تویی؟ آیه سالم-

 منم اره-

 خبرا؟ دخترچ خوبی-

 خبر؟ توچ نیستم خداروشکربدک سالمتی-

 امدسراغت دیروزنسرین هیچی-

 !خوب-

 ات برده هبودبرداشت ونامزدت پسردایی اینکه مثل کیارش اسم امدبه یکی گفتم دیگه هیچی-

 گفت؟ چی نسرین خوب-
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 یکنهم پیدات بگم شدبهت اذت خبری اگه گفت دیدخاموشی وقتی اتوگرفت چندبارشماره-
 میزار دلت وبه نامزدت وداغ

 بکنه غلطی مثالمیخوادچ:پوزخندزدموگفتم

 شه حل باهاش بزارمشکلت بروپیشش باکیارش ولی آیه نمیدونم-

 قراربعدازظهرکیابیادبریم اهوم-

 کن روشن ماسکتم ماس اون فقط میکنی کارخوبی-

 شارژ به میزنمش االن شده تموم شارژش باشه-

 نداری؟ کاری باشه-

 !مرسی نه-

 خداحافظ باش خودت مراقب-

  خداحافظ-

 ازدیروز کشیدم اتاق سروگوش به ودستی شارژزدم گوشیموبه رفتم اتاق به کردن بعدازقطع
 نیکباتو لباسم کیارش امدن بودنزدیک بودتقریباتاظهرمشغول شده ریخته بهم خیلی
 مانجا کردموبعداز جمع سرم پشت موهاموباکلیپس کردم عوض مشکی وساپرت خردلی
 امدن هم وکیارش دایی پذیرایی به باواردشدنم زمان هم زدم بیرون ازاتاق محو ارایش
 بردم اتاق به وگرفتم کیارش وکت وکیف دادم خرج به جرات کمی ...دادم سالم بهشون

 وهامم به امددستی بسمتم بست دروهم واردشد کیارش بزنم بیرون ازاتاق تامیخواستم
 :کشیدوگفت

 تاباهات بیارم چطورطاقت دخترمن اخه ونمیکنی بدبخت فکرمن میکنی انقدرخوشگل
 تنهابشم

 کنم فتمخال کردتامیخواستم نگام طاقت کشیدوبی رژکشیدم لبهای شصتشوروی انگشت
 گرفت فاصله بعدازم کمی...بوسیدنم کردبه شروع وعمق گذاشت لبم لبهاشوروی
 بیابریم (دستشوکشیدم) نمیکنن فکرهاک چ خودش پیش االن کیا زشت:غرزدم
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 شد خارج ازاتاق همراهم

 کیارش گذشت خوش:کردوگفت نگامون بودزیرچشمی رسیده تازه فکرکنم ک اقاجون
 شیمی اویزون دنبالش هی وتوچی میدونم من وگرنه فشارنیاری دخترم جان؟بهترانقدربه

 ...روانور اینو میری

 رفتم اشپزخانه بسمت برافروخته باصورتی فروبرم بشموتوزمین اب میخواستم ازخجالت
 منحرف خداروشکربحث بردم سالن روبه چایی وقتی کردم مشغول چای خودموباریختن

 دمش چایم نوشیدن مشغول حرف نشستموبی تکی مبل روی زدن بودبعدازتعارف شده

  شدیم نسرین خونه راهی کیارش کردیموبعدازظهرهمراه استراحت بعد ناهارکمی

  کندمکنارناخونمومی یاپوست زدمومیجویدم فلک لبهای مدام نشست جونم به استرس دوباره

 برداشتم کنارناخونم اویزون ازپوست دست کیارش باصدای

 گشتکشیدودوران بیرون ازجعبه کنلکسی)کردی چیکارباانگشتت اه....شورسیدیم پیاده-
 دار نگهش شصتت باانگشت...من بهت بگم دخترچی...اخ(پیچید خونیم

 عقب هب بازشدنش باصدای دروزدم زنگ شدم پیاده گرفتموازماشین دست دستمالوبه گوشه
 ازنوچهای رویکی درخونه گذشتیم کوچیک ازباغ   واردشدم کیارش دادموهمراه هولش
 وسالنت روزنسرین وقت این میدونستم رفتم سالن بسمت بازکردمستقیم برامون نسرین
 میکنه دخترانظارت رو و نشسته

 ازواردشدنمون بودانگارقبل نشسته صندلیش روی نسرین داشتم توقع همونطورک
 میداد اینطورنشون خلوت سالن بوداتاقشون دخترهاروفرستاده

 خانم آیه به...به...اینجاست؟به کی ببین...او:وگفت سیگارکنارلبشوبرداشت بادیدنم
 شماواینطرفا

 :وایستاد روبروم چرخیدو دورم کیارش به توجه امدبی بسمتم

 کن شروع خب-

 کارکنم نمیخوام دیگه-
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 پیداکردی گنج:ابروهاشوباالدادوگفت

 خانوادموپیداکردم نه-

 به)تکجاس نیست معلوم میادجسدمادرتم یادم تاجاییکه خانواده کدوم:گفت...بلندخندید-
 کشیدم زحمت کردموبرات بزرگت منم،من ات تنهاخانواده(کرد نگاه چشمام

  دمکر  زحماتتوتسویه حساب وقت خیلی بایدبگم ولی زحمتاتت برای نباشی خسته-

 چولوکو خانم نه هستن ات ایناخانواده کردی فک:کردوگفت اشاره کیارش به باعصبانیت
 واذت ودادن ترتیبت ک دیگه چندوقت جوگیرشدن خوشگلیتودیدن گولشونونخور

 درست...تباالامد شیکم و تومیمونی انوقت بیرون میکنن پرتت پا تی با استفادشونوبردن
 مرح دخترخودشون اینابه...دختر باش عاقل میکنن باتوام کردن بامادرت وک کاری همون
 میکنن؟ رحم کیه بابات نیست معلوم توک به انوقت نکردن

 دوماًشمابهترتوزندگی نیستن شماواطرافیانتون مثل اوالًهمه:کردوگفت مداخله کیارش
 واماسوماًچقدرمیخوای نکنی مادخالت

 ک نری زیادپایین فقط بده کرمت   شماهرچی ولی ارزه می خیلی:بالبخندگفت نسرین
 داره زیاد خاطرخواه

 این نازخواست منظورم نمیشه سنجیده باپول قیمتش درضمن زنمه ک نبوداون آیه منظورم-
 برداری وزندگیمون ازسرآیه دست بودچقدربدم

 کرداقاپسر؟ فرقی چه-

  چقدربنویسم(کشید چکشوبیرون دست)زیاد خیلی من پیش فرقش-

 !نمیکنیم قبول ماچک...نه-

 نقدکن فردابروبانک روزمیکشم چک نیست نقدهمراهم پول-

 کافیه دوبده منصفم من:گفت شدوباعشوه بارون ستاره نسرین چشمای

 (بفروشم دومیلیون به میخواست یعنی)دورنموند کیارش ازچشم ک زدم پوزخندی
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 کن فراموش همیشه روبرای آیه فقط نوشتم بیاسه-

  باراتاقموببینم اخرین برای میخوام:گفتم بابغض

 ازبچها یکی به دادمش-

 دواتاق پایینم نمیداد راه رو کسی خودش توحیطه نسرین میگه دروغ میدونستم-
 دایباص بودن جداشده دیوارازهم بایه بودک خودش مال وبعدی من مال یکی بیشترنداشت
  نیست مهم برام:بلندگفتم

 توکجا؟:دادزد امدنسرین سرم پشت کیارش راهرواتاقهارفتم بسمت

  تنهابزارم(کرد محافظهاونوچهااشاره به)اینجا و زنم نداری دادتوقع جواب کیارش

 و بیشترعمرش نصف-

 !سرخر اینجاتنهابود حاالتوشدی

 پیدانکرد دادن جواب وفرصت داخل امد بعدمن کیارش شدم وارداتاق 

 بودم بچه وقتی:کشیدموگفتم روش دست رفتم تخت انداختموبسمت اتاق به کلی نگاه
 یکم تمیگف خوندوغصه می الالیی میکردوتوگوشمم بغلم هرشب اینجامیخوابیدم بامامانم
 زالالییانقدرباسو چیکارمیکنه من بعدازخوابیدن ببینم میزدم خودموبخواب بزرگترشدم ک

 اقتط ازشبهاهم بعضی...خوابی میموندموبی میبردبعدمن میکردتاخوابش میخوندوگریه
 تننشکس برای بچگیم باتمام من بودک میکردانموقع گریه من ازخوابیدن نمیاوردوقبل
 میاد بارون داره مامان:میگفتم زندگیم تنهااسطوره

 میاد بارون داره دخترکم اره:سرمومیبوسیدمیگفت مامان

 کیا دلموهواشوکرده(کرد بغلم کیارش)

 ممیکن فک همیشه بکنم چطوردل نهفته خاطرهاش اتاق این جای اغوششومیخوادجای دلم
 کنم حاالچطورترکش میگیرم اروم حس بااین اتاق   تواین مامان روح

 نمیزاراالنم تنهات وقت هیچ میادمطمعنم باشی هرجاک عمه روح گلم باش آروم-
 کنی ناراحتش کردن باگریه نکن سعی پس کنارماخوشحال حتماازبودنت
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 کیا میگی راست-

 میخوان چی بچهاشون خیروصالح پدرغیراز مادر مگه راست بخدا اره-

 خوشحال عمه پس ماخوشبختی پیش توهم:گفت بااطمینان ک کردم مرددنگاهش-

 کرد هدایتم بیرون بسمت گرفت ازشونم

 برای دلم... کنم ک تمان رونمیتونستم تلخ حقیقت این ریختم اشک صدا ویالبی به تارسیدن
 درمباما میکردم حسش کنارم تخت روی مادرمومیدادهمیشه میشوداونجابوی تنگ اتاق اون
 امشبعدتوار  م ن   اینکه رفتنم از بودم راضی هم ازطرفی شدم گرفتموبزرگ انس اتاق تواون

 بود بخش واقعالذت میکردم زندگی ام درکنارخانواده

 اشینم باوایستادن نشدم رسیدنمون متوجه ک بودم ریختن واشک فکرکردن انقدرمشغول
 مدما تابخودم شدم رسیدنمون افتادومتوجه باغ ازسرمایی شده خشک درختهای به نگاهم
 کرد کمکم شدن گرفت،توپیاده ازبازوم بازشدکیارش درسمتم

 نسمتمو تامارودیدبه جون خانم کشیدم خستموتاسالن گذاشتموقدمهای سرروسینش
 !شم فدات شده؟ چت بده خدامرگم:امدوگفت

 به مهه بودک انوقت بشکنه بغضم دهانم بابازشدن میترسم نداشتم زدن حرف توان حتی
 میامدن ستوه

 خودش همین برای ندارم شدن جواب سوال شدحوصله ودیدانگارمتوجه سکوتم ک کیارش
 شد حل مشکل:داد ادامه همه به خطاب بودیم رسیده پذیرایی به نیست چیزی:داد جواب

  وایستادم ک میرفت اتاق بسمت اینطوریه   آیه چرا پس:اقاجون

 کرد شدنگاهم چی معنی به کیارش

 میکنه دیوانم فکروخیال میترسم ازتنهایی اتاق برم نمیخوام:گفتم

 وشگ نمونده روت به رنگ بهتراینجادرازبکشی(ام نفربرده سه مبل بسمت)عزیزم باشه-
 کیارش دست به نازکی پتویی دایی بعدزن چنددقیقه درازکشیدم مبل وروی کردم

 رغت نگاهای تاب انگیزشدم چقدرترحم خداببین ای...روش بنداز:دادوگفت
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 من دیدن داریدمیبینید دارم نمایش مگه چیه:گفتم ازگریه گرفته باصدای انگیزشونونیاوردم
 حق میکنیداره نثارم تودلتون ام دیوانه حتمایه بخشه ولذت انقدرمفرح حال تواین

 وارشدی بادرو ک نبودم اگه نمیبستم دل اتاق یه که،به اگرنبودم ام دیوانه من باشماست
 ودکب مادری  .نبود اونجاتنهااتاقم انجاست مادرم روح میکردم فک همیشه نمیگرفتم اُنس
 رگبز مادرم بودن باخیال دیوانه من   ریخته وبپام دورمحبتشو،عشقش را دو کرد و بزرگم
 نباشه دردناک مادرم مرگ اندازه اگربه اتاق ازاون دورشدن اره اتاق تنهاتواون اونم شدم
 بذارید بشینیدوکمسیون چیه فهمیدیددردم حاالک کمترنیست چیزی

 تموایمیس زد امدوصدام سرم پشت کیارش رفتم اتاقم بسمت سست باقدمهای بلندشدم
 وگوجانمونی ازگفت موقع یه نیابرو دنبالم تنهاباشم میخوام:گفتم تحدیدوار روبهش

 ....آیـــــه:ناامیدنالید

 خودموتواتاق مُرد...مُرد ایه:بلندگفتم باصدای وبرداشتم تااتاق مونده باقی چندقدم
 خــــدا،من میمیرم کی پس:زدم جیغ گلوم ازته ُسرخوردم وپشتش کردم انداختمودرُقفل

  سرامیکهاافتادم جون به بامشت....خودم   حق اینکه...میخوام مرگ

 ببین منم خـــــــدا.....ام خستــــــه

 ازبودنم سرخوش لحظه بودیه خارج ازکنترلم رفتارهام بودکارهاو چ م نمیدونم
 دوگانگی میکرد،دوچار گریه بعدازبودم چنددقیقه یاحتی چندساعت تودنیامیخندیدم
 میداد خوردموخراش زخم روح واین بودم شده شخصیت

 !باش دختر؟اروم شدی چیه؟دیوانه کارهابرای این:درکوبیدوفریادزد به بادست کیارش

 امنفسه منوبُکُشه بخواه ازش خداقسم توروبه میخوادبمیرم دلم...میسوزم دارم نمیشه-
  فریادنمیزنم دیگه شد مقطع

 !نممیک خواهش ... آیه بازکن درو این:گفت پایین صدای درکوبیدوباتُن ارومتربه اینبار 
 !بزنیم حرف بزارباهم

 بزار تنهام فقط...نمیخوام...نه:وگفتم کوبیدم درازکشیدبودم روش ک سرد زمین سرموبه-

************ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 205 

 طوالنی اماراه وخندیدیم زدیم وحرف راه از نیمی. سفرکردیم وماعزم روزگذشت ده بالخره
 مدادی وترجیح هردوسکوت ک ...شدیم خسته انتهارسوندشایدم روبه ناتموم صحبتهای

 دیدن وبرای وجوربشم کردجمع وادارم روشیشه بارون رقص صدای ک بودم توچرت...
 ودشونوخ میومدن پایین وعشوه بارقص ک بارونی قطرات بانگاه...باالبکشم خودمو  شیشه
 خارگرفتهب شیشه میشودبه ختم ک راهشون پایان وبرای میکردم دنبال میکوبیدن شیشه وبه

 ازدیدنش همه ک زمین روی میشودآبراه   پایانش زیبایی همه ان میخوردم افسوس
 نداشت انگیزی غم پایان چ راستی به انزجارپیدامیکنن حس لباسشون به یاپاشیدن
 یارشکنارک کجاست؟درست   من زندگی پایان راستی...پایان نوشتم بخارگرفته روشیشه
 تکون ازکنارم کیارش تواتاق کردنم ومبحوس روزلعنتی بعدازاون درست...ارومم

 دادکنارم اطمینان کردبهم ارومم...زد حرف موندوباهام جادرکنارم وهمه نخوردوهمیشه
 سرجاش وسط این چیزی لنگیدیه کارمی جای یه ولی همیشه برای اونم هست

 تنشو استرس سرشاراز دیگرش نیم بودولی کرده واحاطه ازقلبم نیمی خوب نبوداحساسات
 ندگیمز  پازل های تیکه پیدانمیکردم واسش دلیلی حتی ک نامعلوم پایانی دنبال بودبه
 الیخ دلم ته گاهی...منومیترسوند امد تاربودواین بوداماتصویربدست قرارگرفته کنارهم

 اما رومیشه زیرو دلم... سقوط   درحال پایین بسمت ازسراشیبی ک ادمی مثل میشه،درست
 ستیپ این میده هولم سرباالیی بسمت ودوباره رومیگیره ام سقوط جلوی بسرعت کیارش
 کیارش گرم پنجهای میان سردم دست باقرارگرفتن بگیرم اروم بقیه مثل زاره نمی وبلندی
 پریدم ازجامی

 !ترسوندمت...شدعزیزم چت-

 متاسفم

 توفکربودم تقصیرتونبودخودم!...نه-

 ندادی جواب زدم صدات هرچی...مقصربگردی هرچیزدنبال برای اصراریه چه نمیدونم من-
 فکرمیکردی چی حاالبه

 بگی میخواستی چیزی...نیست مهم هیچی-

 رفتیمن راهم هنوزنصف بخوابی کن وببندوسعی چشمات کن استراحت میگفتم داشتم..اره-
  میشی خسته
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 باشه بهم وهواست شبوبیداربمونی میخوام

 نمیگیره خوابم توماشین نباش نگران-

  نشن خسته وقت ببندیه و خوشگلت چشمای ولی اهان-

 رنابراب جدال   موقع ...نیست زدن حرف زمان االن شه متوجه کیارش بلکه میکنم سکوت-
 واحساسم   باقلب مغزم

 آیه؟ شدی چرایهوساکت-

  نشه پاپیچم تاکیارش میکنم وروشن ماشین ظبط

 بزنی حرف نمیخوای فهمیدم باشه:اوردوگفت وپایین ولوم کیارش

 فضایی اور واهم سکوت بارون بصدای امیخته الیت وتنهاموسیقی نمیگه چیزی دیگه
 ومیشکنه ماشین

 ننو باحرکت وروحی جسمی خستکی توافکارم میشم وغرق میزارم هم چشماموروی
 سواربشه روهم سنگینم پلکهای میشه باعث وارماشین

 اجازه شداش خشک افتادورگهای سینم روی گردنم زیادبیدارمیشم خوردنهای باتکون
 خونهای مدست ازگرمایی گردنموماساژمیدم پشت کمی دست باکف گرفته سرموازم بلندکردن
 کم کم اسمون ومیش هواگرگ باالمیکشم سرموآروم میافته جریان به اش شده خشک
 شدنه روشن درحال

 یشش نبودم براش همسفرخوبی ک میکشم خجالت ازخودم...میندازم خسته کیارش به نگاه
 جاده به هواسش دنگ

 کجاییم؟...سالم:ومیگم میکنم مصلحتی سرفه

 رُقیمط نزدیکیهای برسیم مونده کم بخواب:زدگفت ی ولبخندخسته انداخت بهم نگاهی نیم

 الکه خمارشده ازخستگی محبوبم زیبای چشمای کجاست نمیدونم حتی میدم سرموتکون
 وقممعش میخوادتابتونم گرمی تخت دلم میکنم قرارنگاهش بی...سبزرنگم بادمیهای اون

 بشه کاسته تاازخستگیهاش کنم ونوازش
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 نکن نگاهم اونطوری وروجک بگیربخواب-

 !ببخشید-

 چرا؟:گفت باتعجب

 وخوابیدم راه تمام :میدم جواب باشرمندگی

 :فشاردادگفت انگشتش خندیدولپموبین خستگیش باتموم

 شدی کسل تهوع قرصهای باخوردن داشتی حرفهاچیه؟حق این

 میرسیم؟ دیگه چندساعت-

 هتلیم دم دیگه حدوداًیکساعت-

 شب بودوتوسیاهی شده داده زینت رنگی باچراغای ک وبلوارهایی شهر خلوت بادیدن
 قرار یب رضا اقاامام گنبدطالیی دیدن مشهدبرای باربودمیومدم اولین کردم میدرخشیدذوق

 ببر زیارت منو بخوام ازش نمیدادتا روبهم اجازه این کیارش خسته اماچشمای بودم
 کنه ارومم میتونست ک تنهادلخوشی

 زیارت برم بخوادمیتونم دلم هروقت اینکه وشهرمشهد ،بافکربه توخاک بودن
 بی لبق یاقضاوتی وخجالت سرزنش هیچ بدن اونم کنم رضادردودل امام وساعتهابشینموبا
  .میکرد قرارمواروم

 ونبیر وازصندوق چمدون کیارش شدم پیاده کیارش وایستادهمراه ــــ جلوهتل ک ماشین 
 :دادگفت کشیدوبدستم

 مبل روی مرفت هتل گفتموبسمت ی باشه پارکینگ وببرم ماشین تامن منتظرباش توالبی
 داد روانجام مربوط امدوکارهای بعدکیارش کمی نشستم البی داخل

 مبر  یامن حموم تومیری اول کیا:وگفتم رفتم چمدون بسمت اتاق به واردشدن محض به

 بریم؟ باهم چیه نظرت:کردوگفت نگام باشیطنت کیارش
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 حالت گرم اب توبری،دوش بهتر اول!درنیار بازی مسخره:وگفتم شدم سرخ ازخجالت
 وجامیار

 :گذاشتموگفتم تخت روی کشیدم بیرون ازچمدون راحتی لباس هاروهمراه حوله

 برم میخوام کیامنم بجنب

 ریممی باهم درنیار بازی لوس:کشوندگفت  اتاق تنهاد ر داخل ،سمت دستموگرفت کیارش
 ومیشوری ات وشوهرخسته میکشی زحمت توام

 خلدا ماساژکیارش   خودموشستموبعداز...شدم واردحموم زیری وسربه وسفیدشدن باسرخ
 ختت روی امدباحوله بیرون وقتی کردم وگرم کیارش حولموپوشیدموحوله امدم بیرون وان

 میخوابم ام خسته من بده سفارش چیزی یه بزن زنگ:درازکشیدوگفت

 نشی مریض بپوش لباس خیس ات حوله بعدم...بخوابی گرسنه ک نمیشه-

 ولی بیدارکردم روهم تو خوردم چیزایی یه توماشین  نیستم گرسنه:گفت بست باچشمای
 نمیشه سردم گرم   هم بیدارنشدی،اتاق

 میاورد زبون اخروبازوبه جمالت نکشیدخوابیدفکرکنم ثانیه به

 چیزی بااینکه درازکشیدم تخت روی پوشیدموکنارش لباس کیارش خواسته برخالف
 تهابهاش وجزخواب کامالسیربودم برعکس نمیکردم گرسنگی احساس هیچ ولی نخوردبودم
 چیزنداشتم هیچ

 نگر  کردم باز بودچشم کرده پهن رنگشوتواسمون زرد دامن خورشیدک نورطالیی باتابش
 گاهمن کردم اشوسپرچشمام سایه نورگرفتم وجلوی دستم کرد چشمامواذیت سیاهی زردش
 افتاد کنارم خوابیده کیارش به

 ومجوشیدوتاگل تومعدم چیزی دهانم شدن بسته محض به امدم پایین ازتخت خمیازکشان
 تمامی گهامام کردم خالی باالامدروتوروشویی ومحتویات پاتندکردم دستشویی باالامدبسمت
 وهله غذا مونده باقی زداب میزدموهمراه عق بودم نزده غذا به لب ازدیروز بااینکه داشت
 مشیروبازکرد بندکردم روشویی کنارهای پنجهاموبه بیحال...وباالمیاوردم دیروز هولهایی

 میزد زنگ توگوشم دروکیارش صدای...نشستموُشستم اشک به دهانوصورت
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 شده؟ چته:شدگفت واردسرویس وبستمودربازکردم،کیارش اب

  نمیدونم،:دادم دارجواب خش باصدای

 رفتم تختتا کمکش به.کردمودستهاموشستم تکیه کیارش بودبه وجودموگرفته تمام ضعف
 دادم تکیه تاجش نشستموبه روتخت

 شدی؟ خوردی؟حتمامسموم چی دیشب-

 نخوردم ازدیروزهیچی یعنی نخوردم چیزی!نه-

 !بخوربعدبخواب چیزی یه نگفتم مگه انقدرلجبازی دخترتوچرا اخه...توآیه ازدست امان -

 ..!بخدا نداشتم میل-

  میدی اخرکاردستمون نخوردنات غذا بااین-

 کنم درست دردسر برات دارم دوست میکنی فک چرا...خودم   دست مگه-

 نقاط به وقت یه کن شوبرداشت منفی تونقطه میگم هرچی کردی؟من شروع بازک-
 فکرنکن مثبتش

 ریختن فرو اجازه چشمام تومجاری شده جمع اشکهای برگردوندموبه پنجره سرموبسمت
 صبحانه وقت چ بدموبدترکرداالن میدادحال سفارش صبحانه ک کیارش صدای...دادم
 ک درازبکشم میخواستم صبحانه نه داشتم احتیاج وتاییدشدن نوازش به بودمن خوردن
 دیخور ... میارن االن دادم سفارش باز،صبحانه نخوابی:امدوگفت بیرون ازسرویس کیارش

 دکتر میبرمت نشدی خوب اگرم هیچ جاامدک حالت کن بعداستراحت

 گرفت ازم رو نازکردن یا مخالفت هرنوع اجازه ک کرد گفت گره باابروهای انقدرجدی

 ناسبنام میزوچیدوبخاطر خودش کیارش رواوردن نکشیدتاصبحانه بیشترطول چنددقیقه
 نداد کسی وردبه اجازه لباسم بودن

 بودم چالق انگارخودم تامیزبرد خودش وهمراه گرفت ازبازوم میزامدسمتم بعدازچیدن

  گذاشتم دهنم وروی دستم ازجاپروندم داری ضعف ولی نیستی جالق باگفتن



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 210 

 دوبیراهب کشیدنشستموهرچ وبیرون اتاق میزدونفر گوشه کردوصندلی باپوزخندنگاهم کیارش
 کردم بازمیشه بدموقع ک نثارخودمودهنی بلدبودم

 کیارش خورده گره ابروهای ازترس   سرموبلندکردم میز به ابمیوه برخوردلیوان باصدای
 شدم مشغول

 حرم؟ بریم میشه:گفتم کیارش روبه بعدازصبحانه

 امدمیریم جا ک حالت کن استراحت یکم-

 وردنا باال بخاطریه اصالببین نمیخوام،:وگفتم قهربرگردوندم نشونه صورتموبه بااخم
 گرفتم ناعالج انگارمریضی چیکارمیکنی

  حاضرشوبریم خب خیلی...میگی ک اینهاچیه دورازجونت -

  کوبیدم باالودستهاموبهم پریدم باخوشحالی

 بسمت یینوباسرپا کشیدم خجالت ازرفتاربچگانم لحظه یه میکردبرای بالبخندنگاهم کیارش
 اقاجون به زدن بعداززنگ کیارشم کمدچیدموحاضرشدم لباسهاروداخل رفتم چمدون
 حاضرشد

 کردیم ترک مقصدحرم وبه هتل تودست دست

 اشخیابونه شهروسرسبزی وازشلوغی میکشیدم سرک بیرون به ماشین کوچک ازپنجره
 عمیق نفس روبازکردم بودپنجره العاده فوق هوا دیشب وبرف بعدازبارون میبردم لذت
 به نگاهم ببندم چشم تاخواستم کردم دعوت ام خفته ریه روبه تازه وهوای کشیدم

 یزیشدچ تزریق روحم به ارامش نشست توچشمم اشک افتادبالفاصله حرم گنبدطالیی
 رفتمازگنبدنمیگ چشم نشست قلبم به چندوجهی احساسی وبدنبالش روشده زیرو تودلم

 زد بیرون چشمام ازمجرای اشک ازوجودموانجابودقطرهای ی انگارتیکه

 برو زودتر یکم غُرزدم کیارش قراربه بی رفت کنار ارامشم منبع توپارکینگ باپیچیدن

 پروازکنه  نداره بال ماشین  ...دیگه میریم االن-
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 ازومب گذاشتم تاپابیروم رفتم خروج درب بسمت شدم پیاده ماشین شدن پارک محض به
 شد کشیده

 ریبیتواینجاغ عزیزم نه تهران؟ اینجامثل میری؟فکرکردی داری پایین وانداختی کجاسرت-
 تمیبرم خودم بری هرجاخواستی پس شی زوائرگم این بین ممکن جاروبلدنیستی هیچ
 زیارت بیارمت بازم نمیدم قول وگرنه

 !کیا ام بچه من مگه-

  وبلدنبودن   سرغربت نیست بودن وکوچیک سربزرگ بحث عزیزم داره ربطی چه-

 چشم هم لحظه یه برای رفتم جمهوری صحن تا دادموهمراهش سرتکون حوصله بی
 صورتم روی چادرو ازکیارش جداشدن محض به نمیگرفتم زیباش ازگنبدومنارهای
 رمح میریختموبسمت اشک میکردن نگاهم باتعجب ک زئرایی به توجه بی زدم کشیدموهق

 اقدمروابره انگار داشتم بالی سبک بودحس شده گم تونظرم ومکان زمان برمیداشتم قدم
 بود سراسروجودمودربرگرفته ارامش میریختم اشک وازشوق میزدم

 بعدنمازو کردم زیارت سختی رسوندموبه حرم خودموبه جمعیت ازبین بالخره
 ک ذکرمیگفتم دستم باتسبیح وخوندم یاسین سوره هم مادرم روح شادی برای...دعاخوندم
 دادم بالبخندجواب کیاانداختم عکس به ونگاه اوردم بیرون ازکیف خورد زنگ گوشیم

 سالم-

 قبول زیارت عزیزم خوبی خانم سالم-

 قبول توام زیارت مرسی-

 نشد تموم عبادتت ببینم گل خانم ممنون-

 چطور؟-

 کنی ضعف میترسم غروب نزدیک االنم نخوردی چیزی ازصبح بریم بهتربیایی-

 میام االن باشه:اماگفتم برم نمیخواست دلم بااینکه شدم گرسنگیم متوجه تازه

 اونجامنتظرتم من جداشدیم ازهمدیگه بیاجاییکه-
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 خداحافظ...امدم باشه-

  زدم بیرون خوش دادموباحالی سالم وایستادم حرم روبروی بلندشدم

 ییبال چه:رسیدگفت ک میادبهم بسمتم دیدم ک چرخوندم چشم کیارش پیداکردن برای
 اوردی خوشگلت سرچشمای

  رفتم همراهش ندادمو جوابی

 ودفکب خداروشکراماده دادیم غذاسفارش رفتیم رستورانش به مستقیم رسیدیم ک هتل به 
 امدیم شام برای ک بودیم نفراتی اولین کنم

 تخت ویر لباسمون بعدازتعویض ک بودیم انقدرخسته  رفتیم اتاقمون به شام بعدازصرف
 گرفتیم اروم هم وتواغوش ولوشدیم

 لندشدمب پاتختی روی لیوان   برداشتن برای بیدارشدم تشنگی حس با بودک روشنی هواروبه
 رسید ک لیوان به دستم

 یاتمحتو دیروز دستشویی،مثل سمت کردمودویدم دستمورها امدلیوان   باال تومعدم چیزی
 فرومیرفت تومغزم پتک درمثل صدای زمین روی ُسرخوردم حال بی اموباالاوردم معده

 بازشدوکیارشدر  دستموبردارم اینکه قبل کشیدم پایین کردموبسمت اش دستموبنددستگیره
 :شدگفت واردسرویس

 خورد؟ بهم چیشدباز؟حالت-

 داد ادامه کرد بلندم گرفت زیربازوم

 درازبکش یکم وبشوربریم وصورتت پاشودست نمونده روت به رنگ-

 فک :توگف نشست کنارم کیارش درازکشیدم تخت وصورتموشستموروی کیادست کمک به
 شدی مسموم کنم

 کنم فک اهوم-

 بیمارستان پاشوبریم-
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 نجرهپ درازکشیدبه نکردوکنارم اسرار کیارش...میشم خوب کنم استراحت نمیخوادیکم نه-
 شد خیره

 رفت سرویس به صبحانه سفارش خورشیدبلندشدوبعداز باالامدن با

 باهربدبختی بودم چسبیده تخت به انگارباچسب نداشتم بلندشدن توان من ولی
 تاکمی سردشستم رفتموصورتموبااب سرویس وبعد کیابه کردم ومرتب تخت بودبلندشدم
 وبازعق تمروبرگش امده پیچیدراه توبینیم مرغ تخم بوی امدم بیرون وقتی کنم کم ازکسالتم
 مرگت چ ببینم روبازکن وامونده در این:گفت شدوباعصبانیت کالفه کیارش ک انقدری زدم

 تتخ روی...تخت کردتا کمکم وصورتموشست دست واردشدو هراسان کیارش دروبازکردم
  گرفته مرغ تخم بوی اتاق میکردم حس بینیموگرفتم نشستموبادست

 امدومانتوروبااخم کشیدبسمتم ازکمدبیرون دادومانتویی تکون ازتاسف سری کیارش
 کرد تنم وعصبانیت

 ادهونظارگرام پوشیدم لباس مخالفت بی همین برای کارهاشوبپرسم دلیل نداشتم جرات
  شدم شدنش

 بلندشوبریم:گفت میکنم نگاهش دیدمات وقتی کیارش

 یادهپ حرف بی داشت نگه بعدجلودرمانگاهی مین نیم...رفتم اجبارهمراهش بلندشدموبه
  رفتم شدموتامطب

 شد انتظارنوبتمون وبعدازکمی گرفت ویزیت کیارش

 دادن توضیح کردبه شروع کیارش شدیم دکترک وارداتاق

  فقط چیزنرمال همه پایین ک جزفشارش بده بایدازمایش:گفت بعد معاینه دکترهم

 ر؟دکت اقای چی فقط:نیاوردگفت طاقت کیارش ک میکردم دکترنگاه دهان به بااسترس

  !تندمیزنه کمی نبضش-
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 منمیشود سوال متوجه هیوامیکردامامن سوال هزاران کردتونگاهش باتردیدنگاهم کیارش
 نگاه توچشماش نداشتم دوست ک دلخوربودم انقدر هم ازطرفی بگردم پاسخ تادنبال
  گرفتم ازکیارش چشم...کنم

 مطمئنیداقادکتر:دکترگفت روبه کیارش

 دستم حیاطیش ازعالئم ک چیزی...نوشتم نمی ازمایش ک داشتم اطمینان اگه جوان نه-
  میشه معلوم باازمایش صحتش دیگه امدهمین  

 منوشت تقویتی وچندامپول سرم براش:گفت گرفت کیارش روبسمت نوشت ی نسخه
 حاضرمیشه ازمایشش تاجواب کنه پرستاروصل بگیربده ازداروخانه

 ولوچندامپ سرم ک گفتم جوان:دکترباپوزخندگفت انداخت بهش نگاهی روگرفت نسخه 
 همتوج ازش هیچی درصورتیکه میکنی نگاه انطوربهش میخوای برگه ازاون چی تقویتی
  نمیشی

 یرونب مدارکش وازکیف کلینیک کارت نمیشم متوجه گفته کی:داد بالبخندجواب کیارش
 ازهمکارانتونم خودم داد،ناسالمتی اوردوادامه

 گفتم همسرتون بخاطرشرایط فقط نکردم جسارت:بلندشدوگفت چرخدارش دکترازروصندلی
 ایینفشارپ شرایط تواین پایین خیلی فشارش بریداخه وازمایش سرم تهیه زودتربرای ک

 نیست اصالبصالحش

 ممنون بازم میدونم:دادوگفت تکون سری کیارش

  نکردم کاری میکنم خواهش-

  بااجازتون...اختیاردارید-

 بسالمت -

 گاهازمایش باالک طبقه بااسانسوبه امدم بیرون بعد کیارش گفتم زیرلبی خداحافظ منم
 بمط به تزریق داروهاروگرفتیموبرای شدیم داروخانه راهی ازمایش وبعدازدادن بودرفتیم
 ...رفتیم
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 رفیح کیارش به امامیترسیدم میرفت سیاهی بودچشمام شده چیره بهم وخستگی ضعف
 میداد حدش بی ازعصبانیت نشون اش شده مشت ودست کردگردنش ورم رگ بزنم

  پیدانمیکردم عصبانیتش برای دلیلی بودک این بدترازهمه

 ،دلمداد نجاتم وبحالی پریشونی واردشدوازاون رگم به حیاط شریان کم کم سرم باتزریق
 ازاتاق....نداد روبهم اجازه این ازرگم سرم اوردن وبیرون پرستارباامدنش میخواست خواب
 بیافت راه:کردوگفت نگاه توچشمام امدباعصبانیت بسمتم کیارش امدم بیرون که تزریقات
 گندزدی ک بریم

 وخودموبه برداشتم گام سرش پشت لرزون باقدمهای رفت زودترازمن حالم به توجه بی
  رسوندم ماشین

  ازادکردم ام خسته نفس تانشستم

 چسبیدموزیرلب صندلی به شدباترس کنده ازجاش ماشین بودم بسته هنوزکمربندنه
 فرستادم صلوات

 ورانف اتشفشان مثل کیارش شدیم وارداتاق وقتی شدم وزنده مردم ازترس هتل به تارسیدن
 ترسیمی انداختی؟چرانگفتی عقب نگفتی آیه؟چرابهم کردی غلطی چه:کردوبافریادگفت

 اشغال کردی فرض هااان؟تومنوبچه روشه چیز دکترهمه ببرمت

 چندثانیه...کردم نگاه ازعصبانیت شد   سرخ کیارش وبه شدم جمع مبل روی ترسیده
 شدم جمع زدموبیشترتوخودم جیغ امدک وبعدبسمتم دوخت چشمام نگاهشوبه

 بود چی کارت پنهون میکشی؟دلیل چراجیغ-

  بخوری ی.ه.گ چ میخواستی ببینم بزن حرف نکن دیوانم .....گرفتی خون چراخفه-

 شودممی بازخواست ام نکرده گناهم کدوم برای داشتم ...گرفت راه واشکهام شکست بغضم

 بزن ابغورنگیرحرف من برا-

 بهش محکم وچندمشت دیواررفت بسمت کردچون بیشترعصبانیش انگارسکوتم
 همدردی باهاش  چطورمیتونستم ولی کنم وارومش بشم مانعش میخواست دلم...کوبید
 بودم دردهاش دلیل خودم وقتی کنم
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 کشوندمودست لرزونموبسمتش شد،پاهای تموم طاقتم دیوارکوبندک چندبارسرشوبه
 کنم دورش ازدیوار کردم وسعی انداختم دوربازوش

 هاااا میزنی اسیب بخودت میکنی اینطوری چرا!کیا نکن-

 دیوار کشیدسمت بودمحکم نشسته بازوش روی ک دستی

 شدبه اشک بالب لب چشماهام رفت چندثانیه برای دیوارخوردنفسم به شدموکمرمحکم پرت
 (چیه مجازاتم بگودلیل نامروت)میبارید ازشون خون کردم نگاه چشماش

 بود بندانگشت یه اندازه امون فاصله ک وایستادطوری روبروم

 چــــــــرا؟-

 چرا؟ چی-

 پیدات خودبیعشرفم نگفتم؟مگه بهت ازاحساسم من بزنی؟مگه دورم چراخواستی-
 کردی؟ پنهون وازم بارداریت چرا نکردم؟پس

 بکنن طیغل هیچ نمیتونن انوقت میگم شدبهشون بزرگ وبچه ازکارگذشت کارک حتماگفتی
 اره؟

 رگم سمفونی مثل کلمه یه فقط رونمیشنیدم صداش ولی ومیدیم کیارش لبهای حرکت
 تکرارمیشود توگوشم

 ..ر..ا..ب...بارداریت....بارداریت،بارداریت-

  افتادم زمین روی قدرت شدباتموم تموم تحملم

 شد؟خوبی چت:گفت زانوزدوباارامش انگارترسیدجلوم کیارش

 ی...ت..ف..گ توچی-

 کرد تنهانگام

  بارداریت...بار...تی..ف...گ-

 بودی...بو من..م..به..ب
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 نمیدونستی مگه:کشیدوگفت صورتش به کیادستی

 چکید بودپایین شده خشک چندلحظه برای ازُشک ک اشکهایی

 نه؟ مگه....م دروغ  ...درو...د-

 کشید اغوش دادوسرموبه حرکت وراست چپ وبه گردنش کیارش

 هب خسته بامشتهای هم گاهی دادم کردموفوش کیانفرین به...سردادم هق اوازهق پروا بی
  کوبیدم سینش

 سهسک به کردتاجاییکه صبوری گستاخیم کردودرمقابل موهامونوازش حرف بی کیارش
 گرفتم اروم تواغوشش جون وبی افتادم

 وپتوروتاگردنم روش گذاشتم تخت افتادسمت کردوراه بغلم شدم اروم دیدکمی وقتی
 باالکشید

 بدبختیم پی بودوفکرم درگردش سفیداتاق روسقف نگاهم

 نشون العملی عکس چ بشن متوجه واقاجون جون خانم اگه میکردم غلطی حاالبایدچ 
 !میکنن طردم قبل دارن؟یامثل دوستم بازهم یعنی میدن

 گیمزند ورقهای چرا...زندگیموبازنمیکنی چراگرهای بدنوشتی چراسرنوشتموانقدر خدا اخ
 سیاه؟ پرازخطوط

 زد صدام کیارش ک بودم خودم توحال

 ...بلندشولباساتوبپوش!آیه-

 قدم یعنی این اخرشوخودم دزدیدتا نگاهشوازم بود حال بی هم اون انداختم بهش نگاهی
 اول

 شد قفل کنارتخت چمدون رو چشمم امدم پایین ازتخت

 زد کیابازصدام

 !هااا میشه دیرمون دیگه زودباش بگیرایناروبپوش-
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  دمش همراهش حرف وبی پوشیدم لباس خواستش طبق دستمودرازکردمولباسموگرفتم

 میکردم سخت کشیدنوبرام بودونفس کرده دنیاتوگلوجاخوش دردهام تمام بزرگی به بغضی
 وتمق میدادتمام وبهم تهران نشونی ک کنارخیابون تابلوهای ولی باشم قوی میخواست دلم

  رومیگرفت

  کردم ناخوندمولمس بارمهمون اولین گذاشتموبرای شکمم روی دست

 یریتقص بی توام میدونم!وسط توروانداخت راه روبه تادیدزندگیم شد؟خدا توازکجاپیدات
 پدری یب طعم من مثل ام بچه میخوای نکنه خدایا!بابات....بفهمونم بابات اینوچطوربه ولی

 صنبایدتقا بدم گناهکارم،من تومنم،من حساب طرف نیست عادالنه این خدا نه...روبچشه
 بگیر کارهاموازبچم

  توزندگی به لعنت

 شدم پیاده استراحت برای چندجا وفقط گذشت توسکوت قبل سری برخالف راه تمام
  ممیکرد وفکروخیال بیداربودم راهو اینبارتمام کردومنم رانندگی وقف بی کیاتاتهران

 تدروباریمو کیارش رسیدیم تهران به صبح اذن بالخره توجاده سخت ساعت دوازده بعداز
 برد وداخل بازکردوماشین

 جون خانم شدیم ک داخل رفتیم عمارت باکیابسمت شدم پیاده وترسیده خسته
 جان کیارش،آیه:کردوبعدگفت نگاهمون باتعجب امداول بیرون چادربسرازاتاق

 زودبرگشتید؟ انقدر چرا...مادراینجاچیکارمیکنید

 جادادم خودموتواغوشش دویدم جون خانم شدبسمت طاق شدوطاقتم سخت داربودن خود
 ریخت فرو چادرنمازش واشکهاموروی شکست بغضم

 اشکهابخاطرچیه عزیزدلم؟این شده چی:کردوگفت کمرمونوازش نگران جون خانم
 کرده ناراحتت بازکیارش نکنه..نکنه

 اشکهام دلیل هم رفتارخودشم ام میفهمیدحامله ک دیگه تاچنددقیقه میدونست کاش
  اشکهاموبیشترکردم زدموسرعت فکربلندترهق بااین...میشه

 :توپید کیامیدیدبهش چیزوازچشم همه ک جون خانم
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 بینباشیدب خوش سفرتنهاباهم چندروزفرستادمتون اوردی؟ببین ام سربچه بالی بازچه-
 سگ عین مدام داریدچرا دیگرودوست انقدرهم وقتی نمیدونم من....حاالبرگشتین باچه
 میافتید هم جون به وگربه

 ه..خبرفاطم چ:امدوگفت بیرون بودازاتاق بیدارشده ماازخواب باصدای کنم فک ک اقاجون

  ـــــ زودخوش ها،چ بچه شمابرگشتین...ا  

 کشید بیرونم جون خانم امدوازبغل موندبسمتم نصفه اقاجون حرف ام گریه باصدای

 شده؟ چش دخترم خانم حاج

 زدن لبهاش به انگارقفل کیارشم میریزه ابربهاراشک مثل امده واالازوقتی نمیدونم-

 بیدارکردی روازخواب همه اه...دیگه بسه:توپید دیدبهم روبرضررخودش اوضاع ک کیارش

 کردم وخفه هقم هق گرفتموصدای دندون به لب

 معرکه ینا کن نمیشه،تموم درست توهیچی کردی؟باابغورگرفتن خستم...یانه میکنی بسه-
 !رو

 واینطورتحقیرنشم بمیرم میخواست دلم

 اینطوری کردی چیکارش...گرفتی تومعرکه فعالک خبرت چه:گفت کیارش روبه اقاجون
 میریزه اشک

 اتیشهازیرسرخودش همه فعالک:پوزخندزدوگفت کیارش

 بیرون زیرتخت کوچیکمواز چمدون اتاقم سمت پاتندکردم نداشتم تحمل دیگه
 یپشز  جادادموبعدازبستن روداخل شخصیمو وسایل انداختم توش لباس کشیدموچنددست

  شد قفل نگاهاروم گذاشتم سالن داخل تاپابه شدم خارج راهرو از کشیدمش زمین روی

 امو چهشماب:اموبازکردموگفتم ازگریه خشک لبهای میشودم ذوب داشتم نگاهشون ازخیرگی
 دیگه میرم نمیخوایدمنم

 خیزبرداشت بلندشدوبسمتم کیارش
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 گردکردم کشیدموعقب جیغ

 اینکه....میسوزم ازچی میدونی!هست منم بچه میزنی حرف ازش ک ی بچه اون:کیارش
 نگفتی وبهم میدونستی

 ...!بخدا!نمیدونستم-

 نمیدونستی توک...بریزتوحلقت دندونهات تودهنت میزنم طوری خدارونیارک اسم-
 اره؟ کردی قبولش ریختن تمساح باچندقطراشک امدی کنار باهاش راحت چطورانقدر

 (ندارم شکستن طاقت کیامن نزن حرف اینطوری بامن)

 بندازمش داری توقع نکنه وخونم   ازگوشت ام   بچه چیکارکنم-

 نکردیم ماهنوزازدواج طرفی از نمیشم اسیربازیت من بایدبندازیش!ندارم توقع هه-
 مریم حضرت مثل بگی بین دهن مردم این به میخوای نکنه میایی بحساب وشماهنوزدختری

  ....رو بچه

 کوبیدم کیارش تیغ   شیش صورت لرزونموباالاوردموبه دستهای

 نمیدم اهمیت توام مثل آشغالی حرف به میدارم نگه ودندون اموباچنگ بچه من-

 کرددلم ریشه جون به دستم وپیچونددردازاستخون بودروگرفت زده سیلی ک دستی
 درامد ام چکیدواخ واردکرداشکم دستم به که بافشاری اما کنم گریه نمیخواست

  آیه رودادم بهت خیلی!بلندمیکنی رومن دست ک رسیده جایی به حاالکارت-

 فکرکردن بجای وضش   چ این:جداکردوگفت کیارش دستموازدست باپادرمیونی اقاجون
 افتادید هم جون به گشتن راحل ودنبال

 انگ اقا این ک هم تاوقتی اموبدنیامیارم بچه من:گفتم ام کلیدشده دندونهای ازبین
 کنم زندگی کنارش حاضرنیستم بزنه بهم.ی.گ.ز.ر.ه

 ایدچب بزارببینم نکن بازی من انقدربااعصاب...شوآیه خفه:فریادزد عصبانیت با کیارش
  بکنیم غلطی
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 رتمپ اتاق وداخل گذشت تماشاچی دایی وزن دایی کشوندازبین اتاق بسمت بازوموگرفت
 درازکشیدمواشک زمین روی شکه چرخوند قفل داخل وازبیرون دروبرداشت کردکلیدروی
 میکرد ندارموخالصم جنگیدن میفهمیدتوان خدا کاش ریختم

 کیــــــــارش

 تشرزد بهم اقاجون آیه روی اتاق در کردن قفل محض به

 خودت مگه(داد اوردوادامه پایین صداشوکمی) میکنی ک کارهاچیه پسر؟این شدی دیوانه-
 دورش شبایدازت ن میگفتی ک تونبودی مگه باشه باآیه رفتارمون به بایدحواسمون نگفتی
 سفتو تنبونت میخواستی پسرم خوب !بخاطرچیه؟بخاطربارداریش کارهات حاالاین کنیم
 چیه؟ طفلک(کرد دراتاق به اشاره)این گناه ندی آب به گل ودست داری نگه

 اقاجون وبهر نشستم دونفریی مبل رفتموروی سالن بسمت میلرزیدم ازعصبانیت درحالیکه
 این فسن بندبه میدونیدنفسم شماک ندونه هرکی !...اقاجون نیست بچه من مشکل:گفتم

 (دادم بیرون بازدممومحکم...)دختردیوانه  

 ازطرفی کنه دارومصرف نمیتونه اقاجون،باوجودبچه آیه   خطرناک،دردمن آیه واسه بارداری
 آیه مکنم بگذریم ازایناک بزنه اسیب سالمتیش به ممکن ک کرده انقدرپیشرفت بیماریش

  خطرناک کارهای انجام به وادارکنه رو

 میگیرمومینالم دستهام سرموبین

  بخدا چیکارکنم موندم

 کنید بیماریشوکنترل بارداریش تودوران نمیشه:اقاجون

 :دادموگفتم تکون ازتاسف سری

 وگرفتم ازمایش برگه دیروزک حرفهاست ترازاین پیشرفته بیماریش متاسفانه نه-
 همسرم عشقم، جون بخطرافتادن یابرای باشم خوشحال بخاطرپدرشدنم نمیدونستم
  بدبوداقاجون خیلی حسم کنم یاگریه بخندم نمیدونستم باشم ناراحت

 ونمیخوادیه نمیخواست دلم ازطرفی خودمومیخواستم وپوست ازگوشت بچه   ازطرفی
 شمابگیدچیکارکنم؟ شه کم تارموازسرآیه
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 !باشه راهی شایدیه کن مشورت دکتروباهاش به بزن زنگ:بابا

 زدم ترزنگدک نوربه روزنه امیدیه به حالم بابا؟دیروزبااون نزدم میکنی فک:پوزخندزدموگفتم
 کرد قلبموسالخی رودستم ریخت ک پاکی اب ولی

 دکتر؟ گفت چی:اقاجون

 سقط هنام قانونی ازپزشک تابتونی کن اقدام همسرت درمان زودتربرگردوبرای گفت هیچی-
  روبگیری قانونی

 نبره تامردونگیموزیرسوال گرفتم پکلهاموباانگشت کردپشت النه قطراشک
 نکنه وغرورموبیشترلگدمال

 بچه اگه م؟مطمئن...باورکنه بگم اصالچی کنم راضی روچطور آیه:گفتم توگلوم خفته بابغض
  کنم چی روقربانی چی نمیکنه ونگاهم متنفرمیشه تااخرعمرازم بگیرم روازش

 لیو وحشتناک کابوس ازاین امیدبیدارشدن به کوبیدم پیشونیم به چندمشت!خــــدا اخ
 کشید رخم دردسرموبه بودک انقدرنزدیک حقیقت ک حیف

 کلمش این باش مطمئن مرد،خدابزرگ باش قوی:کوبیدوگفت شونم به چندضربه اقاجون
 رفهایح اینبارحتی کن توکل وبخودش صبورباش فقط میشه حل مشکالت بقیه مثل هم

 چی وغمهام وباباتوناراحتیم مامان میفهمم تازه...نمیکرد ارومم هم اقاجون امیدوارانه
 یاقهرکردنهام خوابیدنم غذانخوردنم،کم برای مامانم های زجه حاالمیفهمم میکشیدن
 ینیسنگ هام شونه روی روزانگارکوهی یک توهمین درداوالسنگین   چقدر ک وایی...بیجانبود
 میکنه

 امدم بیرون ازفکروخیال جون خانم باصدای

 کردی حبسش تواتاق ازوقتی بخوره چیزی بیادیه دختروصدابزن مادر،برواین کیارش-
 شدم نگران نیومده ازش صدایی

 درمیتونهچق تنهاموندنش بودم کرده اصالفراموش پاتندکردم اتاق وبسمت افتادم یادآیه تازه
  بده منفینشون واکنشهای شرایط تواین و باشه خطرناک
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 نوع یه اونم ک سکوت ترین بینانه وخوش خودکشی به اقدام حالش ترین بدبینانه
 باشه میتونست روحیه خودکشی

 دوازه یانه ساعت نیم..ساعت یه...میگذشت ساعت های عقربه چقدرازچرخیدن نمیدونم
 به شدنگاهمو مسخ.چرخید قفل کلیدداخل بودک گذشته وچهارساعت بیست شایدم
 حرف بی شد نمایان توچارچوبش کیارش وقامت رفت درکنار بعد چندثانیه دردوختم
 ذیرناپ اماشکست ناتوان ومن باقدرت اون همیشه مثل پرداخت بانگام دوئل به بانگاهش
 کشید افسونگرش ازنگاه دست ک یاخستگی دید،ناامیدی چی توچشمام نمیدونم

 !ازب نکنی بخورضعف چیزی بیایه:فرستادوگفت عقب مجعدشوبه موهای باانگشتهاش

 وبفهمه دردموبخونه ازچشمام میخواست دلم زدنی پلک حتی بدون کردم نگاهش فقط
 ک ورکردطوری وشعله درونم خاموشش واتیش ریخته بنزین دلم خاکسترهای چطورروی
 کرده سوزان وجودمو باالامد و قلبم تا گرماش

 باش امون بفکربچه نیستی بفکرخودت نکن بلندشولجبازی-

 ومشورت میکشی نقشه بچه برداشتن ازمیون برای ساعتهاست بگه نیست یکی هه
 بنظرمیرسه؟ حاالمهم....میگیریی

 کردن وصل بهم ولت دویست انگاربرق میگیره میادازبازوم بسمتم نمیبینه ازم حرکتی وقتی
  ودردناک دهنده تکان همونطور

  برسه فلک گوش به صدام طوریکه میکشم جیغ گلوم قسمت ازانتهاترین

 رو کثیفت برداردستهای...نزن دست...نزن دست من به-

 ادامیکردم کوتاه های میکشیدموکلمه جیغ هیسترنک

 ...تکرارمیکرد ومدادم رفت عقب زدبه وحشت کیارش

 میزنمن دست بهت چشم...برداشتمشون ببین(میگیره دستهاشوجلوچشمام)باشه...باشه-
 باش اروم فقط

  میکنم خواهش جان آیه باش اروم
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 کشها قاتال،ادم بزارید تنهام نمیخوام هیچی نمیخوام-

 میکنن نگاهم زده حیرت همه پرمیشه اتاقم نمیکشه ثانیه به

 یدهم نشون المعل عکس وباسرفه میکنه کارخودشو ام وقف بی کشیدنهای جیغ بالخره
 ریه هب اکسیژن کمی درنگم بی های سرفه الیی به میزارموازالی دردناکم گلویی روی دست
 نمنمیدو میفرستم کردوپایین ادغام دلم دار اه چشمموبااشک دردناک   اشک میدم هدیه هام
 دارم درد ازدرون میلرزم ازدرون بدمیسوزم ک من ولی...سنگینتروسوزناکتر کدوم

 میدادکاش نجاتم فانی دنیایی ازاین همیشه میکشیدوبرای رواسمم سیاهی خط خدا کاش
 ارزوم   ادمها این ازدست ورهایی حقم   مرگ میکرد درک

 یچیوافکارموق میده پایان سرفهام به رگم داخل امپول وباتزریق میشه ناجیم کیارش بازهم
 وابخ ارامبخش سیاهی وجاشوبه محومیشه چیزازجلوچشمام همه نمیکشه ثانیه به میزنه
 میده

 تهرف در ازدستم زمان گذر.بیدارشدم میرقص تواسمون ک پرکاهی همچون واروم بال سبک
 بین لندشدمب مقصداشپزخانه به اتاق میدادباقصدترک نویدگرسنگی قاروقورشکمم بودصدای

 دونگل شکستن صدای وسط این برخوردکردم وسایل دیوارو رفتوبه گیج چندبارسرم راه
 گشتمشدبر  اسیردستی دستم ک دادم ادامه راهم به تلوخوران پیچید اورخونه رعب توسکوت
 بود وایستاده قدمی تویک کیارش

 داری؟ درد بالخره؟چته بیدارشدی-

  دردمیکنه سرم اره:وگفتم گرفتم سرم دستموبه

 افتاده بخورحتمابازفشارت چیزی یه بیابریم-

 ذاشتگ جلوم سوپی بعدکیابشقاب کمی میزنشستم رفتموپشت اشپزخانه به همراهش
 ردمک کیاروحس نگاه خیرگی...شدم فارغ سوپ ازبشقاب وقتی شدم خوردن مشغول باولع

 سیرشدی؟:گفت نیاره کم اینکه برای کیارش کردم سرموباالاوردموقافلگیرش

 کجان؟ چند ؟بقیه ساعت(انداختم اطراف به نگاهی...)بود گرسنم خیلی ممنون اره-

 خوابن هم بقیه شب نیمه سه ساعت-
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 توچرانخوابیدی؟-

 سرت یبالی نگرانم گذاشتی؟همش برام خواب تومگه:کردوگفت نگاهم حالت ترین بامظلوم
 نیاد

  شدم لبم جویدن انداختمومشغول سرموپایین شرمزده

 فرداهزارتاکارداریم بخوابیم پاشوبریم...پاشو میشه زخم لبت اینطوری نکون-

 (بگیره ازم ام میخوادبچه نکنه)کردم نگاهش باترس

 کمی میکنم خواهش ...آیه نترس ازمن:فهمیدگفت نگاهمودیدودلیلشوفوران ترس کیارش
 واستخونم   ازگوشت هست منم بچه برخوردکن،اون منطقی

 نباش ؟ چرامیخوایی پس:پریدموگفتم حرفش میون

 بخاطرتو-

 داره؟ بمن ربطی چ!من-

 میدم توضیح فردابرات بخوابیم بیابریم-

 ..کشیدم بیرون دستموازدستش

 بگو االن همین-

 اخه-

 کیا میکنم خواهش-

 اشه؟ب برخوردکنی باهاش منطقی بده قول ولی میگم خب خیلی:کشیدوگفت کالفی پوف

 !میدم قول باشه-

 درست روانپزشکم من جان آیه ببین...خوبه-

 اره...خب-

 درست؟ ببرم، یابیماریهاش مشکالت به پی میتونم اطرافیانم رفتارهای از پس-
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 اهوم-

 استادم سراغ رفتم همین برای ای افسرده کمی وفهمیدم ودیدم اخیرت رفتارهای من-
 حادوداد افسردگی تشخیص استادهم گفتم براش وپرخاشگرات عصبی ازحالتهای

 مشورت ازمشاورهم درمانت ودرکناره کنم اقدام درمانت زودتربرای هرچه خواست وازم
 به ردهبرمیگ مشکلت میزنه حدس استادرحمانی چون بشه یابی ریشه مریضیت تا بگیرم
 فهمیدم وقتی ولی بودی اروم خاطر همین به دارومیدادم تومشهدبهت کودکیت دوران
 شدم تزریق مجبوربه تادیروزکه کردم قطع داروهاتو بارداری

 هستی ومنطقی چقدراروم میکنی دارومصرف وقتی هستی متوجه خودت

 میکردم حرفهاشوحالجی داشتم کردموتومغزم نگاهش فقط نزدم حرفی

 وجیغ نیمیبی کابوس شبهاتوخواب بعضی ولی آیه نیستی تومتوجه:داد وادامه دستموگرفت
 دهنکر  پیشرفت بیشترازاین کشیدبایدتامریضیت هم خوابگردی به کارت میکشی

 ...جلوشوبگیریم

 مضرء امون بچه برای واین کنی توبایددارومصرف

 آیه؟ میگم چی میفهمی

  کیا میگه چی نمیفهمیدم بخداک نه

 مبعده من   اوردم دوام تااالن بودمن محال این کنم؟نه خودم اموقربانی بچه میخواست ازمن
 همه امومیخوام بچه من ولی ارومم میکنم دارومصرف وقتی درست میارم دارودورام بدون
 بدترشوگذروندم ازاین من...میخرم جون به راه تواین چیزوهم

 امدم کیابخودم باصدازدن

  بخوابیم پاشوبریم خانمی ...جان آیه-

 کیا؟-

 نورچشمم جانم...عزیزدلم جانم-
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 دارم اعتماد بهت بیشترازچشمام ک میدونی-

 نفسم میدونم-

 امومیخوام بچه من ولی...خوب-

 آیه:ونالید کرد نگاهم باتعجب چندلحظه کیارش

 ازپسش باهم اعتمادکن نگوبهم هیچی...هیش:میذارم دهانش دستموروی میرم بسمتش
 برمیاییم

 ...دستهامومیبوسه

 ...جای ک بچه تونمیخوام تومیمیرم،دنیاروبدون بدون من-

 خونه توهمین میکنم بزرگش دنیامیاریموباهم امونوبه بچه من...کیا میکنم خواهش-
 میخندیم اقاجون غرغرهای میکنیموبه نگاه وبازیگوشش شیطنتش میشینیموبه

 قول قطف توبخوای هرچی باشه:زدوگفت لبخندی وبابغض گرفت انگشتاش نوک اشکهاموبا
 نزاری وتنهام بمونی کنارم همیشه برای بده

 باشم شتری بیخ همیشه میدم قول:گفتم حال توهمون کشوندم اتاقم دستشوگرفتموبسمت

 ازذوق تاصبح بگیرتاشیطنتهاش واسمش ازجنسیت زدیم حرف امون ازبچه تاصبح شب اون
 نبرد خوابمون بچه داشتن

 انوادهخ شدیم خارج ازاتاق صبحانه خوردن نمازبرای بلندشدیموبعدازخوندن افتاب باطلوع
 راحت خندونشون اینوازلبهای نظرمیرسیدن به وراضی خوشحال کنارهم بادیدنمون

  شدیم دکتراماده به رفتن خوردیموبرای صبحانه میشودفهمیدکنارهم

******* 

 ...داد وقت کیابهمون بااشنایی ک رفتم دکترزنان به اول

 بارداری دوم توماه االن امونودادوگفت بچه سالمتی دکترنوید سونوگرافی بعدازانجام
 مشدی خارج وازمطب کردیم کردخداحافظی مشخص دکتربرام که غذایی رژیم بعداز.هستم
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 بعدازکمی رفتیم ازهمکاراش یکی مشاورپیش گرفتن حدکیابرای بی بااصرارهای
 تعارف یباکیاوکم وبش کردوبعدازخوش استقبال ازمون دکترباخوشرویی شد انتظارنوبتمون

 کیاماروتنهاگذاشت کردن پاره تیکه

 راشب شدومشکالتمو اب منم یخ کم پرسیدکم کردوازمشکالتم صحبت باهام دکترباارامش
 وشگ دکترخوب گفتم کنترلم غیرقابل ازخشم   گیریهام ازدل ازعصبانیتم دادم توضیح

 زهبااجا وبایه بلندشدم تکراری ازحرفهای خسته...کیاروتکرارکرد حرفهای دادودراخرهمون
 شبودتاچشم نشسته د ر منتظرم رویی روبه صندلی روی اتاق کیابیرون   کردم وترک اتاق
 شد؟ چی:امدوگفت افتادبلندشدبسمتم بهم

  بریم هیچی:گفتم حوصلگی بابی

 نمک تشکروخداحافظی برم تامن اینجابشین:دادوگفت ونشونم اتاق درب کنار صندلی
 برگردم

 باحرفهای خطم چوب ونداشتم عصاب تنشوجنگ حوصله کردم قبول مخالفت بی
 ...بود دکترپُرشده

 ازاتاق وقتی کنه دکترخالص چوقولی دست خودشواز تونست کشیدتاکیا طول ساعتی ربع
  .کارخودشوکنه ساعت ربع دکترتواین میزدم بودحدس توهم امدسگرمهاش بیرون

 کالفه میشم توبیخ رسیدن محض به فکرک کردبااین رانندگی تاعمارت توسکوت
 رازکشیدمد تخت روی لباسهام بعدازتعویض رفتم اتاقم بسمت مستقیم ترشدموتارسیدیم

 نمیتونم عنوان هیچ به من رسیدم نتیجه این اخربه دست   جوانبودرنظرگرفتم تمام وفکرکردم
 بکنم دل گذاشته خدادراختیارم ک ازموهبت ام ازبچه

 ...شدم خارج ازاتاق اقاجون باصدازدنهای

 سالم-

 بودی؟ خواب!بابا سالم-

 زدین داشتیدصدام درازکشیدم،کاری کمی بودم خسته اقاجون نه-

 تواتاق رفتی وکوره توسوت بدون خونه نمیگی بعدم...بیاناهارحاضر بابا اره-
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 ولدادمومشغ سالم بقیه به میزنشستم رفتموپشت اشپزخانه به اقاجون همراه حرف بی
 شدم خوردن

 نکرد ازم سوالی کس هیچ بودچون گفته چیزوبهشون انگارکیاهمه

 انسروسام اشپزخانه به گذاشتیموکمی ماشین ظرفهاروداخل دایی زن کمک بعدازناهاربه
 رفتم اتاقم به استراحت برای داشتم ک کمی ازفعالیت خسته. دادیم

 در بودباصدای گذاشته چشماش درازکشیدبودوارنجشوروی تختم روی کیارش
  برگشتم قبل حالت به تفاوف بی دوباره...کرد ونگاهم دستشوبرداشت

  دردکیاخودمم هرچندمیدونستم توجهیش ازبی گرفت دلم

 ازم:کشیدموگفتم اش برهنه سینه روی دست درازکشیدم دادموکنارش جرات خودم به
 کیا؟ دلگیری

 ...نداد جوابی

 یعزیزترینم ک خودت جان به نکن اینطوری توروخدابامن:دادم گوششوبوسیدموادامه الله
  ندارم طاقت

پر ه  کرد ونگاهم برداشت چشماش دستشوازس 

 توروخدا:زدم ریختمولب التماسوتوچشمام

 نمک یابشینمودیوانگیتوتماشا کنم مرگت تقدیم دستی دستی توروخدا...آیه؟ توروخدا !چی-

 بیایی راه اموباه باشی اگرپیشم نیافته اتفاقی هیچ میدم قول بهت...بخدا نمیشه کیاچیزیم-

  نگم چیزی وببینم دردکشیدنت ندارم بخداتوان آیه نمیتونم من-

 کنیم واقدام بگم بهت شدم اذیت اگه میدم قول-

 دنشش بابزرگ انداختش میشه وراحت کوچیک االن نیست اسون فکرمیکنی ک انقدراهم -
 میکشه عمل به وکارت میشه بزرگ جنین اگربیشتربگذره میکنه چیزفرق همه
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 میگذره هم اش دیگه ماه پنج بزنی بهم چشم گذشت امادوماهش!...کیا اینهارومیدونم-
 کوچولومیشیم نی نی یا وماصاحب

 بگیربخواب کن اصالولش...میبینی چقدرساده آیه وای-

 !کیارش-

 ..استغفرالله...و کیارش-

 میکنم خواهش...نکن اینطوری آیه جان-

 جادویش دستهای لبخندزدموخودموبه دل ازته فشردم بخودش کردومحکم بغلم کیارش
 میکنه مستم نخورده ک عشقش ازشراب شم تابازسیراب ام سپرده

*********** 

 شکمم لداخ بیشتروبیشترمیشودوجنین من عصبی وتنشهای میگذشت سرهم پشت روزها
 برای وناقاج ک جشنی دیگه ضعیفموبدترکردبودازطرف اعصاب ویاربارداری بزرگتر،ازطرفی
 ماموبه نیمه نصفه اعصاب میکردم اماده بایدخودموبراش دادبودومن ترتیب عروسیمون
 بود ریخته

 اینبر  تصمیم بزرگترها بامشورت بهتر نگم چیزی هم خودم اتاق کردن بزرگ و ازبنایی
 رایب  گرفت تصمیم کیاهم کنم زندگی جون وخانم اقاجون کناره امون بچه شدتابدنیاامدن
 هب روزصبح هر...کنه ومجزاتبدیل بزرگ اتاق یک وبه پایین دواتاق مدت تواین راحتیمون
 وایمیستاد باالسرکارگرها برمیکشت وبعدازظهرکه میرفت وکلینیک مطب

 بهسرمیدادو گریه هق هق گاهی کیادرازمیکشیدموفکرمیکردم تخت روی تاشب صبح منم
   میخوابیدم کابوس دیدن میگرفتموبدون اروم اسایی طورمعجزه

 ودولیب زمستان اخرهای که بااین روبستم پنجره لرزبگیرم شده باعث سردزمستانی هوایی
  خودشوداشت سوز هواهنوز

  دوختم چشم افتاب غروب کنارنرفتموبه

 برام هم جمعه ازغروب حتی. میگیره درحدمرگ دلم ک غربهاست ازاون امروز غروب
 یلحظات میافتم تخت روی سنگین میگیرموباغمی ازپنجره چشم...سنگینتروسختر  
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 لبق شدن امیداروم به میکنم گریه بهانه وبی بابهانه میشم وغرق وانده ازغم بعددرموجی
  میریزم ساعتهااشک وروحم

 جیغ وجودم ازاعماق فریادمیکشم اراده بی رهانمیشم کننده خفه احساس ازاون وقتی
 میکنم طلب کمک میکشموازخدا

 میکنـــــم خواهــــــش....کن کمکم خدایاااااا

 ازسرو گیخست.شد وارداتاق سراسیمه خاکی وضع سرو نکشیدتاکیابا بیشترطول چنددقیقه
 لمگ باش اروم...عزیزم باش اروم:وگفت نشست تخت روی امدکنارم بسمتم میبارید روش

 کیارش؟ نفس کردی گریه خانمی؟چرا شده چت...

 میکنم گریه دل میزارموازته روشونش سر فرومیروم اغوشش به حرف بی

 :کردوگفت میدادپشتمونوازش ازکارش نشون ک خاکی بادستهای کیارش

 میکنی؟ چراگریه...خانمی...!جان آیه-

 بده بهم ارامبخش توروخدایه...کیا نمیدونم:بینیموباالکشیدموگفتم

 این نفسم نمیشه:شدوگفت نوازشش مشغول وباانگشت گرفت دستش کیادستموداخل
 بیاد سرکوچولومون بالیی نداری دوست امومضرء،توک بچه ارامبخشهابرای

 لیخی...کیا خورده اعصابم:دادموگفتم تکون نه معنی سرموبه اشک از خیس های باگونه
  چیکارکنم نمیدونم ام کالفه

 شیم دهاما بعدبیام برن کارگرهاروبفرستم بگیرتامن دوش برویه:کردوگفت اشکهاموپاک
 خوبه؟ بیرون بریم

 !نه-

 برم؟ چراقربونت-

 نمیبره خوابم ولی میخوادبخوابم دلم روندارم هیچی حوصله-

 میام االن صبرکن چنددقیقه خب خیلی:کشیدوگفت ی کالفه پوف
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 گریه تابرگشتنش مدت تمام بعدبرگشت مین شدونیم خارج ازاتاق مخالفتم ازهرگونه قبل
  کردم

  میکنی گریه داری باباهنوزک ای:گریونمودیدگفت صورت کیاوقتی

 رفتی تومنوگذاشتی:گفتم مظلوم

 وامدم بابا دست ام کارگرهاروسپرده رفتم-

 میکنیم زندگی اتاق توهمین بزاربرن کن ولشون-

 برات لهپ همه این از رفتن باالوپایین میشی سنگین دیگه شماتاچندوقت!خانمم ک نمیشه-
 هست هم خطرناک والبته میشه سخت

 خوب خیلی:گفتم کالفه

 خسته من:کردوگفت صداشوکلفت میبردم حموم بسمت درحالیکه کرد وبلندم دستموگرفت
 خرید تاببرمت وبشوریم بهتربیایی ضعیفه ام

 استراحت وان توی وشیطنت بازی اب بعدازکمی رفتم حمام به کردموهمراهش ایی خنده
  امدیم که بیرون وشستیم کردیموخودمون

 بری میخوایی جایی:کردموگفتم نگاهش پوشیدباتعجب بیرون لباس کیارش

 خرید بریم میخوایم:زدوگفت لبخندی

 اکی خیال بی:گفتم بلندمومیگرفتم موهای اب باحوله درحالیکه نشستم تخت روی
 ندارم امدن بیرون اصالحوصله

 موهاموسشوارکشیدوقتی نشوندبادقت صندلی روی بردو میزارایش دستموکشیدبسمت
 زودحاضرشو بیخود:کردوگفت شدسشواروخاموش کامالخشک موهام

 یلدل نبودولی خوب روحیم حال درست دادم انجام ماتی پوشیدموارایش لباس حوصله بی
 بالشهدون زیادی چشمای میدونستم بودم کیارش همراه وقتی اونم نرم بیرون نمیشودمرتب

 بباله بودنم وبه نکشه خجالت کنارش تاکیاازبودنم باشم بایدمرتب پس
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 یهچ جنسیتش هنوزنمیدونستیم ک ای بچه برای خریدبرگشتم چندکیسه همراه اخرشب
 وپسرانه دخترونه تودورنگ میکردیم انتخاب ک ازهرنوعی خریدیم...و لباس چنددست
 ودیمب رفته راه بودانقدرتوبازار کرده دیوانه رو هردومون بچه داشتن ذوق انگار برمیداشتیم

 گرفتیم اروم هم وتواغوش افتادیم تخت روی اتاق به نرسیده ک

****************** 

 به ک چهارماهی بارداریمم چهارم توماه واالن میگذره باردارم فهمیدم زمانیکه از دوماه
 خلدا جنین دکتروجنسیت رفتیم کیارش اطالع   بدون دایی گذروندم،دیروزبازن سختی

 انعنو روبه خبردختردارشدنمون کیاروسوپرایزکنمو قراراخرشب کردیم بطنمومشخص
 بدم بهش کادوعروسی

 نداختما نگاه بهارمیدن نویدرسیدن زدکه شکوفه درختهای امدموبه کیاازفکربیرون باصدای

 !هااا خانم؟رسیدم شی پیاده نمیخوایی-

 تموبهدس حوصله دادموبی سوق ارایشگاه تابلو کشیدبسمت فلک سربه نگاهموازدرختهای
 :ادگفتد وبدستم  برداشت عقب شدم،کیاساکموازصندلی پیاده بندکردم ماشین دستگیره

 رسته؟اصالسانازوبف بیادیانه مامان بزنم زنگ بیاد؟میخوای باهات کسی نمیخوایی مطمئنی-

 کاری دایی زن  ارایشگردوست بعدم برمیام کارهام خودموازپس نیست الزم که گفتم-
  میگم خودش به داشتم

 بهت وتاارایشگربگ به شدی خسته زیادسرپاواینستا دیگه کارهای دنبال میرم من پس باش-
 دنبالت بیام ک تاغروب باش وبچمون خودت مراقب بده استراحت

 برس کارهات به راحت باخیال برو:زدموگفتم بخشی لبخنداطمینان

 مراقب ظخداحاف میرم من پس باش:بوسیدگفت پیشونیمو کردو استفاده کوچه ازخلوتی کیا
 باش خودت

 خداحافظ:مگفت  میدادم کیاتکون دستموبرای درحالیکه برداشتم قدم ارایشگاه سالن بسمت
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 عروس اتاق به پرسی احوال امدوبعداز استقبالم به(ارایشگر)جون ثریا شدم ک واردارایشگاه
 لوسای کردن بعدازاماده ثریاجون نشستم صندلی روی شاگردش کمک کردبه راهنماییم
 کارکرد به شروع

 بهم رونداشت جانشستن یک کشش منوک ضعیف اعصاب انجامیدواین دراز به کارش
 بگیرم اروم کمی بلکه میکشیدم عمیق نفس مدام میبارید روم ازسرو کالفگی...بود ریخته
 جون اثری:نیاوردموگفتم طاقت بیشترمیشوداخرم عصبانیتم میگذشت ک هردقیقه ولی

 میکشه طول چقدردیگه

 تموم   دیگه ربع یه عزیزم نمونده زیادی چیز-

 ...نزدم اوردمولب دوام دیگه ساعت ربع بابدبختی

 لباسکرد کمکم دادوبعدازنوشیدن دستم شربت لیوان یک کارشاگردثریاجون بعدازاتمام 
 نهطرزماهرا به ام پریده رنگ وصورت زدموها خشکم ایستادم قدی جلوایینه بپوشم،وقتی
 ودوازمنب شده پنهان دار لباسم پف دامن زیر شکمم کم بودبرجستگی شده وارایش یپیچیده
 بودرویایی ساخته عروسی

 النس به باواردشدنم زمان هم امدم بیرون گرفتموازاتاق ازایینه چشم وسوت دست باصدای
 تیمگرف ازهم نگاه دست باصدای شدیم خیره بهم شوک چندلحظه شدبرای داخل هم کیارش
 ک بمن واردشدن فامیل دخترا وبقیه وسانازندا دایی زن سرش امدپشت بسمتم کیارش
 بانوقلبم شدی خوشگل چقدر:گونموبوسیدوگفت اطرافیان به توجه رسیدبی

 دومادوببوس عروس میگفت ک جمعیت صدا....لبخندزدم زده خجالت
 یاازسالنک تودست دست  دایی باتذکرزن بازی شلوغ بعدازکمی خجالتموبیشترمیکردبالخره

 شدیم خارج

 بود فتهوگر  ماشین دورتادور زیبایی به رزسفیدوقرمزک گلهای ازدیدن رسیدیم ک ماشین به
 تشکرکردم شدموبالبخندازکیارش زده ذوق

 خانمارونداره خانم قابل:گفت لبخندم بازکردوتوجواب درماشینوبرام کیارش
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 زدوکنارم ودور ماشین دارم پف دامن کردن نشستموکیابعدازجمع ماشین داخل حرف بی
 انممخ خوبی:میکردگفت رانندگی ودرحالیکه گذاشت زیردستش دنده دستموروی جاگرفت
 نشدی؟ ک اذیت

 هردومون...نه:دادم جواب کرده جاخوش لبم کنج کیا بعدازدیدن که لبخندی باهمون
 خوبیموخداروشکر

 انتظارتون هیجانی شب یه کنیدک واماده خودتون...خوبه:کردوگفت ی خنده تک کیارش
 رومیکشه

 دوداریش براورده ارزوت بگم بهت وقتی اونم میکنم ترش هیجانی من خبرنداری گفتم تودلم
 دخترمیشی صاحب

 نهازدیموتوخیابو بوق میکردن ساپورتمون ازپشت ک ماشینهایی همراه تاالر به تارسیدن
 االنو کشونه عروس اخرشب براینکه مبنی وبزرگترها دایی زن صدای طورییکه ویراژدادیم

 انوهیج شور رفتیموبقیه تاالر بسمت احترامشون مابه درامدو وخطرناک   خیابونهاشلوغ
 اخرشب برای داشتیم ونگه

 همراه مهمونا به امدگویی بعدازخوش تاالرشدیم وارد وجیغ اسپندودست خوش بابوی
 هنوزهیچی...اوردن ابمیوه برامون بعدازنشستن ودامادرفتیم عروس جایگاه به کیارش

 چندقلوپکیا اصرار بودبه گرفته خوردنوازمن توان شدبودوحتی چیره برمن نشدبودخستگی
 یخوادم انقدردلم کیا وای:گفتم باحسرت میکردم رقصنده جمع به نگاه درحالیکه نوشیدم
 نگو که برقصم

 کنین الکی فکروخیال خودت بهترواسه...میخواد بیخود دلت:کردوگفت نگاهم کیاعصبی
  رقصیدن به برسه چ بخوری تکون نداری حق امشب

 نداره اشکال ک بااقامون رقصیدن دور حاالیه:وبانازگفتم جابجاشدم توجام کمی

 برای نمک ازترفندقهراستفاده کردم سعی وشربتموسرکشیدم شدم ساکت کردک نگاهم چنان
  انداختم ابروهام بین ای دوختموگره رقصنده جمعیت به چشم همین

 کردن نازمونکشیدوارومم ازاینکه گذشت ازکنارم حرف بی تاکیابلندشدو گذشت مین نیم
 رفتمگ وازش ترکیدن زدمواجازه کنارش سماجت با ولی کرد توگلولونه وبغض دلگیرشدم
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 گره نشست وکنارم کیابرگشت که میگذشت ذهنیم چقدرازدرگیری نمیدونم
 ...گرفتم فاصله ازش وکمی ابروهاموتنگترکردم

 :زد لب کردکنارگوشم سرخم کشیدم خودش بسمت ونامحسوس انداخت پشتم کیادست

 برقص   میخوادباهام خوشگلم خانم

 کردم دلگیرنگاهش

 بلندشوخانمی:وگفت گرفت دستموتودست

 هب کیارش وهمراه کردم میکردتعجب رقص پیست به منوکیارودعوت ک خواننده باصدای
 رفتم پیست

 داد نورها رقص المپهاجاشوبه روشنی

 خودش ومنوبه انداخت دورکمرم دست تاالرپیچید،کیارش خوانندتوفضاسکون صدای
 قدم کنارم اهنگ با میکردهماهنگ همخونی باخواننده زیرلب درحالیکه کردم نزدیک
 برداشت

 

 بشم مست میخوام امشب

 بشم یکدست عاشق

 بودم تونیست بدون

 بشم هست میخوام امشب

 (جاگرفتم چرخیدموتواغوشش بودباالبردبااحتیاط اسیردستش که دستی)

 

 بشم مست میخوام امشب

 بشم یکدست عاشق
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 دارم پروبال امشب

 دارم حال شوردارم

 سینه تواین امشب

 دارمــــ خوشــابــراحــوال دلی

 بشم مست میخوام امشب

 بشم یکدست عاشق

 دارم پروبال امشب

 دارم حال.... شوردارم

 دارم براحوال خوشا دلی

 درهم غرق...میکرد نابودم هم فاصله ازاین ک بودم درچشمایی غرق جمعیت به توجه بی
  میزدیم رقم هم وبرای پرازعشق وشبی میرقصیدیم پیست وسط

 شتشپ ی دستموباالبردوبوسه کیارش شدیم اهنگ شدن تموم مهمونامتوجه دست باصدای
  رفتم جایگاه به زدموهمراهش نشوندلبخندتشکرامیزی

  نشستم سلطنتی مبل روی زنان نفس

 آیه؟ خوبی-

 !تشنمه فقط اره-

 حبتشص بعدبه چنددقیقه کردزندایی بامهمونابوداشاره وبش خوش مشغول ک زندایی کیابه
 ...امد دادوبسمتمون خاتمه

 شده؟ چی جانم-

 بیارن آیه واسه شربتی ابی لیوان یه بگی میشه مامان-

 بیارن برام بگیداب میشه اگه نمیخوام شربت نه:وگفتم پریدم حرفش میون
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 یبهترمیدون ک خودت عزیزم نرقص دیگه !فقط ...بیارن براتون میگم االن عزیزم باشه-
 نیست خوب زیاداصالبرات فعالیت

 هست حواسم دایی زن چشم-

 ازمستخدمهارفت یکی بسمت دادو تکون سری دایی زن

 رکردموازشتشک گرفت پرکردوسمتم لیوانی برگشت ودولیوان پارچ بایه بعدیکیشون کمی
 رفتدستموگ کیارش روبریزم دوم لیوان تاخواستم وسرکشیدم اب لیوان نفس یه گرفتم
 میشی مریض رومیخوری خنکی این به اب دیگه بسه:وگفت

 کیاتشنمه نکن اذیت-

 بیارن شربت برات میگم االن باشه-

 نمیخوام اصال:میزگذاشتموگفتم وروی باقهرلیوان

 کی درجه فامیلهای همراه شام نشدبعدازخوردن ردوبدل بینمون شاموحرفی تاصرف دیگه
  جااوردیم کشونوبه عروس رسم اصطالح توخیابونهاچرخیدیموبه

 خونش روی از کردبعدازردشدن قربونی جلومون گوسفندی اقاجون رسیدیم ک عمارت به
 دیگه ورقصیدن خوردن شب های نیمه وتا بردارنبودن دست مهمونا شدیم واردعمارت
 عالما احترام باکمال هم گفتواقاجونم اقاجون کیابه ک میگرفت ام گریه داشت ازخستگی
 دوست بعدازخداحافظی دارن قصدرفتن ونوازندها وخواننده رسیده اتمام به کردمهمونی
 پیچیده کیاموهای رفتم اتاقمون کیابه کشیدهمراه طول مین نیم ک واشناوفامیل

 پناه ختت به خستگی تواوج بودک صبح دمای دم کرد کمکم گرفتن دوش شدموبازکردوبرای
 بردیم

 بازکردم چشم کیارش من خدای فریادوای باصدای صبح

 یسونوگراف برگه چیزی اولین بازکردم سختی وبه چشم نشستم تخت روی خواب گیج
 تشتودس برگه خیالم برخالف رفتم بسمتش بلندشدم باشک رودیدم کیارش تودست

 ...میکرد نگاه من بودوبالبخندبه

 لبخندندارم؟کجاکاراشتباه؟ من چرا پس
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 به چهارماهت این تمام ارزوی!شد خراب سوپرایزت...فریادزد ازدرونم چیزی
 وبدیر تون خبردختردارشدن بهش رودیدوتونتونستی سونو برگه خودش کیارش...بادرفت

 نمیشود صداقطع نه ولی گذاشتم گوشهام دستموروی عصبی

 به کممح دست باکف بردم یورش بسمتش حرکت تویه دوختم خندون یوزپلنگی به نگاه
 حاالبهت رفت عقب به قدم یه نداشت روازم حرکتی چنین توقع چون کوبیدم اش سینه
  گرفته روتوچشماش خنده جای

 میکنه خارجش ازبهت اینبارصدام

 پاتختی؟ سراغ دادبری اجازه بهت برداشتیش؟کی چرا-

 آیه؟ میگی چی-

 (بودن امده بازیم تماشادیوانه برای همه )

 شو؟ خفه-

 نکنی؟ فزولی یادندادن بهت

 باش زدنت حرف مواظب-

 ...فزو جناب بکنی غلطی چه میخوای مثالنباشم-

 سیلی جای رو ناباوردست...خوردم شدزمین نواخته صورتم راست سمت به ک باسیلی
  گذاشتم

 :کوبیدوگفت صورتش به محکم جون خانم

 بودکیارش؟ کاری چه این...بده خدامرگم

 :گفت جون خانم به کردخطاب نگاه باخشم دادوتوچشمام تکون دستشوجلوصورتم

 اقاباالسرش!باشوهرش!بابزرگترش بفهمه بودکه الزم براش این-

 (داد تکون دستش سونوروتوی برگه)
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 !بزنه حرف بایددرست رو هویش میکنه پنهون ازش که ای پدربچه

 داد   عکس جواب مریضیشوکردم مراعات انگارهرچی

 قائل احترام هاش خواسته وبرای گذاشتم الالش به لی لی هرچی بس   دیگه
 میاره شعوری بی وصدالبته احترامی بی آیه برای انگاراحترام...شدم

 رفت بیرون وازاتاق اینوگفت

 خردمیکنه زیرپاهاش قلبمو برمیداره که باهرقدمی ندونست

 قیعاش هرزن   مثل بیدارمیشم وقتی برمیگردوندتامن عقب به وچنددقیقه خدازمان کاش
 خبردختردارشدنمون وبگم تشکرکنم عروسیم بخاطرشب ازشوهرم باقدردانی

 دتخو بردوامروز خوابم بودم خسته وچون بدم بهت کادوعروسی عنوان به روقراربوددیشب
 ...!شاید روپیداکردی وکادوت کشیدی زحمت

 ....من میخریدجای جون روبه شرمندگی که بود کیارش انموقع 

 :گفت هقم هق کردمیون وبلندم زیربغلموگرفت جون خانم

 ....بارداربلندشده زن روی که بشکنه دستش

 داشتموفریادمیزدم گفتن قدرت کاش

 کوبیدمومتالشیش غرورش به مشت من زدولی صورتم به سیلی اون جون خانم خدانکنه
  کردم

 گرفت روازم اعتراف اجازه غرورم که افسوس ولی

 کردم هدیه بالشت به شوهرم روسینه ریختن جای درازکشیدمواشکهاموبه تخت روی

 بش سیاهی جاشوبه روز سفیدی انقدرکه ریختم اشک فقط کسیم وازیادبردموتوبی زمان
  داد
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 حتی میریختم اشک تونبودش عاجزانه میکردومن شوهرموطلب نوازش زخمیم روحم
 کنم واردمعدم غذا چندلقمه حاضرنشدم هم جون وخانم دایی زن زیاد باوجوداصرارهای

  نیافته ازتغذیه درونم تاکودک

 دتوانبو فهمیده هم چشمام حتی زدچشماموبستم وحشت شب توسکوت ماشینش باصدای
  بودرونداره دلخوشیم تمام روزها این ک وحشی باپوزپلنگیهای مقابله

 یکباره که کشیدم عمیق چندنفس بردم قلبم قراری بی به پی شکمم داخل جنین باحرکت
 ممد عمیق بودناامیدازتنفس شده عجین باخونم که عطری پرشدازعطرتنش ام ریه تمام
 لمتود قرارترمیکرد میشودقلبموبی نزدیک تخت به که قدمهاش صدای ازادکردم روتوهوا
 رسواییم از میترسیدم خداروصدازدم هزارباراسم

 از سوزناکی کشیدواه (سیلی جایی درست) ام گونه روی دست وایستاد سرم باالی بالخره
 فرستاد بیرون دهنش

  کردم خطی خداروخط اینطورنقاشی که بشکنه دستم-

 کشوند توسکوت مرگ چطورمنوتامرز جمله یه نفهمیدباهمین

 شد هزارتیکه وجودم رفت کاناپه وبسمت روبرداشت کنارم بالشت وقتی

 دمونفهمی گذاشتم هم چشماموروی ازسوزاشک صبح اذن زدم هق بالشت الی البه تاصبح
 برد خوابم کی

******* 

 تماشاش تاصبح تخت روی میخوابیدومن کاناپه کیاروی جداشد بسترمون شب ازهمون
 وتا ردهک وترک اتاق کیارش بشه روشن هوا وقتی میدونستم دلنتگیهام قدرتمام به میکردم
 امتم هرشب بیخبرازاینکه برنمیگرده خوابم بشه مطمئن زمانیکه درست شب نصف

 مچش خبرمیده ازامدنش که صدایی کوچیکترین تاباشنیدن میکنم حواسموشنوایی
  سربدم فریادگالیه ازوجودش دلتنگیهام کنموقدتمام تماشاش رفتنش خواب ببندموبعدازبه

 بازکرد چشم گالیه میون درامدکه اب از اشتباه کجامعادالتم امشب امانمیدونم

  شدم سرخ رفتموازخشم عقب ازترس
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  انداخت تپش به زندگیمودوباره صداش،نبض

 چیکارمیکنی؟ باالسرمن بپرسم میشه-

 دنیارودادم جواب ترین گرفتمومسخره دندون لبموبه گوشه

  بخورم اب برم میخواستم

 :وگفت انداخت بهم ترازجوابم مسخره نگاهی

 سته پاتختی روی اب پارچ بعدهم...رونمیبینم اینجااشپزخانه

 دوختم چشماش الودموبه اشک نگاه ریخت هری پاتختی باشنیدن قلبم

 :کشیدوگفت دست صورتش به کالفه

 بروبخواب...شبی نگیرنصف ابغوره

 کیا:نالیدم بغض میون

 کرد تنهانگاهم

  کنی زندگیت روفدای ترینهات بایدباارزش گاهی

  کنی کنارعشقت ارامش داشتن فدای

 کردم دفن زندگیم خوردهای غرورموزیرشیشه

 کردم اصالغلط...ببخشیدکیا شدم نزدیک کیارش به

  بگم بهت خودم میخواستم فقط من...من

 رحمب عاشقش قلب تابلکه کردم کنارکیاوایستادموگریه مادر اغوش محتاج کودکی مثل
 رهبالخ کردم التماسش گریه میون کردبکنه دریغ ازم ماه سه که اغوشی بیادومنومهمون

 اغوشش به اشتیاق کشیدبا خودش بسمت انداخت کمرم پشت امددست برحم قلبش
 مچومه کردواشکهاش روخیس تیشرتش اشکهام انقدرکه ریختم اشک خزیدموسربرسینش

 نشست موهام خرمن روی بارون
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  ببریم روازیادمون شدتازمان سیالبی اشکهامون

 

 زد،از نهجو وجودم تو نبودبازدلخوری ازکیاخبری ماه سه این تمام مثل بیدارشدم وقتی صبح
 بودبلندشدم پذیرامون دیشب که کاناپه روی

 زدم بیرون ازاتاق وصورتم دست بعدازشستن

 بی کردبااینکه اماده امو صبحانه بخیردادو صبح سالم باانرژی معمول طبق جون خانم
 برس تتغذی بیشتربه میگفت که دکترم وتوصیهای جون خانم بخاطراصرارهای اشتهابودم
 دادم فرو چندلقمه  بگیره وزن درست ات تابچه

 دنبال سرگردان روحم توجسم روح حتی چیزندارم هیچ میکردم فک بانبودکیاکنارم
  رومیخورد قبل ماه چندین میکردوحسرت کنارشوارزو تنهابودنش کیامیدوید،جسمم

 یاوحسک امانتی اگه بود وجودمودربرگرفته ازخودمو میشودبیزاری روزقبل بدتراز هرروز حالم
  میکردم نبودتاحاالهزاربارخودکشی داشتم بهش نسبت ک مسئولیتی

 زمینش روی بندی همچین ازداشتن وخدا نداشت احتیاجی من موجودیت به زمین نظرم به
 به کیا،بعدرفتن دست وسپردنش دخترم امیدبدنیاامدن روزهاروبه میکشید خجالت
  میگذروندم قعرجهنم

 شبهازودترمیامدوتاصبح داد نشون نرمش اشتباهم به ازاعتراف روز دازسهکیابع بالخره
 درعمق حال این با نمیدادنمیرفت بخوردم کامل رو تاصبحانه هم میخوابیدصبح کنارم

 بودم راضی هم نیمش نصف بودن این به ولی میکردم روحس هنوزدلخوری چشماش
 یمتقن روهم این همیشگین ازبودن که کشیدم چقدرسختی چندوقت تواین وخدامیدونست

 سپاسگزارم بخاطرش و میدونم

****** 

 وندهم برام راه کمی دنیا انگارتاته کنه بدمنوخوب حال نتونست هم وهواش نوروزباحال حتی
  تمبرمیداش ناله میزدم،هرگاموباهزاران نفس نفس زندگیم سالهای ازتمام خسته بودومن
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 دوری باکیارش گاهی فقط بودیم توخونه شرایطم بخاطر تعطیالت تمام
  توخیابونهاومرکزخریدمیزدیم

 خونه به بودن محکوم بخاطرمن که بودم ناراحت اطرافیانم برای بیشترازخودم
 ولی رنب مسافرت به کنیم راضیشون تا کاربردیم روبه قوامون نشینی،هرچندمنوکیاتمام

 ودادن پاسخمون جمله یه تنهاباگفتن

 میریم شدباهم فارغ که آیه انشاالله

 نکن دلخوش وبودنش بره ا بدی مسافرت قراربه شدن بعدازفارغ آیه خبرداشتن کاش
 برسه زمانش تا کردم ظاهرسازی زدموبالبخندی لبهام به سکوت امامهره

****** 

 ونج خانم میکردم حس زیردلم دردخفیفی بودطوریکه زیادشده شکمم انقباظهای امشب
 دخترم؟ شده چته:امدوگفت بیرون شدازاشپزخانه ناارومیم متوجه که

 نکنم تانگرانش زدم لبخندساختگی

 میکنه شیطونی دار یکم وروجک این نیست چیزی-

  بهترمیشی بزنم قدم یکم بروتوباغ-

 !فقط میرم چشم-

 زد روصدا کیارش فهمیدچون انگارتعللمودیدخودش

 !جون خانم جانم:امدوگفت بیرون کیاازاتاق

 مادر؟ زیادمونده کارت-

 !چطورمگه نه-

 ودمخ وگرنه دردمیکنه پام که ام،میدونی بچه نااروم بزنه، قدم بیرون روببر آیه بیایکم-
 میرفتم همراهش

 میبرمش خودم جون خانم نمیخواد-
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 پسرم باشی زنده-

 کرد مکمک امدوتوبلندشدن بسمتم برگشت پانجوم بعدبا دقیقه وچند رفت اتاق به کیارش
 برداشت درقدم انداخت،بسمت شونم روی پانجورو

 شب تودل جیرجیرکهابودکه خوش اوا وتنهاصدای میزدیم قدم شدم همراهش توسکوت 
 ...نفوذمیکرد

 گشودم لب انداخت بینمون گسل اندازه به ی فاصله ماهاست که ازسکوتی خسته

 دلخوری؟ ازمن هنوز

 بایددلخورباشم؟ چرا! عزیزم نه-

 که میدونی...انقدرسخته مجازاتش که شدم مرتکب گناهی چه ...دقیقاهمین   منم سوال-
 مجازات درد،بدترین بدترین یعنی دارم دوست وار دیوانه که من ازتوبرای دوری

 شدی؟ طورمجازاتم این به راضی بودم،که چقدرتلخ

 وپیداکنی خودت که دورباشم اذت مدت یه برای میخوام فقط آیه نمیکنم مجازادت من-

 کن ومشتم...بخودم برسه چه پیدانمیکنم تنفس واسه تواکسیژن بی کیارش،من نمیخوام-
 میپاشم ازهم دارم درون از ساکتم نبین نمیکشم دیگه من!میکنم خواهش ،اذت

 گذاشتم روسینش قرارسر بی نشست شونهام کیادور دست

 ازهمه بخاطرخودمو کردم هرکاری باورکن ولی کردم اینطور باهات که نگذره ازم خدا-
 دوریهابفعت   این بود مهمترتوبچمون

 (کوبیدم سینش به بامشت عصبی)

 هااان؟ داشته برام خوری خود جز نفعی چه-

 (وبوسید دستموگرفت)

 میگم برات وقتش به زود االن-

 میرسه؟ وقتش کی...کی-
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 کرد اشاره شکمم به

 بیاد بدنیا بابا گوگولی این وقتی-

 داشتمن میکرد،دوست اذیتم بینمون تنهاسکوت شدم اروم نشوند موهام روی که بابوسهایی
  بگوکیا چیزی یه:کیاگفتم روبه همین برای کنه چیزخراب روهیچ لحظه این

 میاد بدم سکوت از

 بگــ چی:داد وجواب دوخت چشم اسمون کیابه سکوت بعدازچندثانیه

 رلبزی زدبود گره نگاهشوبهم رهاکرد،درحالیکه نصفه اشو جمله امدچون یادش انگارچیزی
 خوند

 و ماه دوباره

 هاو ستاره

 و نگاه یک به دادم که دلی

 بزرگی این به عشقی دوباره

 زیرنورماهو زدن قدم

 

 هستم دوباره

  هستی دوباره

 دستم گرفت دستات دوباره

 خمار   عجب وقربون چشمات

 مستم کرد که ناب   شراب  

 

  عشقش ازشراب شم مست بودتا کافی چندکلمه همین انگار
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 میکرد خودنمایی شب توسیاهی ماه قرص کردم نگاه اسمون به

 به لبمق ضربان فهمیدم انجابودکه شدم کشیدموخم خفیفی پیچیدجیغ زیردلم که بادردی
 نیست اصالخوب دخترم واسه هیجانات رسیدواین خودش اوج

 بیمارستان؟ نشد؟بیابریم آیه؟چیزیت خوبی:گفت کیادستپاچه

 بودنالیدم شده ازدردضعیف که جاامد،باصدایی حالم کمی

  .کنم استراحت خونه ببرم!کیا خوبم

 کرد بلندم زمین واز انداخت زیرزانوم دست شد هول کیا-

 .میگیری کمردرد زیادشده وزنم زمین بزارم:گفتم اعتراض با

 زیادروی امشبم بیایی راه نکرده الزم:داد جواب میزد نفس نفس زیادم وزن از درحالیکه
 کردی

 داد پوشش روهم اینبارکمرم برگشت بازدرد عمارت ساختمان به نرسیده

 سردادم وناله کیافشردم سینه سرموبه

 که مینه ولی بود کمترشده رسیددردم که ساختمان به قدمهاشوبیشترکرد سرعت کیارش
 کنم،با ملتح نتونستم دیگه کرد درز بدنم نقاط تمام به اززیردلم درد خوابوند کاناپه منوروی
 زدم خداروصدا اشک

 میخوندبه الکرسی ماساژمیدادوایه زیردلم اروم دایی زن دورموگرفتن خونه اهالی کم کم
 میکرد فوت صورتم

 دردمیکنه کجام دُرست میکردتاببینه پیچم سوال مدام جون خانم

 شده چم میپرسید جون ازخانم کیارشم

 خداروبخاطربخیرگذشتن بودمواطرافیانم بهترشده تازه میگذشت ازدردم ساعتی ربع
 ادافت راه پام رون روی چیزگرمی امدوهمراهش سراغم ازقبل شدیدتر دردی که شکرمیکردن
  کشیدم زدجیغ وحشت کردمو دردوفراموش
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 الفضلویاابو اطرافیان پریده شدرنگ   کشیده شلوارسفیدعروسکیم بسمت نگاها باجیغم
 به اههنوزدوم بودم ام بچه نگران نمیداد؛بیشترازخودم چیزخوشایندی خبراز کیارش گفتن
 بود مونده تولدش زمان

 چسبیده مپوست به بودولباسهام کرده ازدردزیادعرق تنم کمترشد،تمام رفته رفته درد بالخره
 چسبیده دردبهم شدت از لبهام میرفت شدن خشک بسمت پوستم روی بود،اشک  

 .میدادم جون زره زره دردکشیدن بود،انگارباهربار

 انقباظ دوباره که بودم نکرده پیدا نجات کامل ازدردقبلی وخودم ازشوک هنوزاطرافیانم
 انقدرجیغ جسمونداشت قصدترک امدانگار سراغم دردلعنتی دنبالش وبه شکمم

 ایید زن به دویدخطاب در لباسهابسمت وباهمون گرفت کیابغلم که کردم کشیدموگریه
 .سریع بزنیدبیادبیمارستان، دکترزنگ به:گفت

 کیارش بیام منم وایستا:دایی زن

 ...آیه شی اماده بخوایی تاشما-

 حرفشوخرد

 انداخت ام برهنه سروبازوی وروی برداشت سرشو روی شال دوید بسمتمون جون خانم
 باال توسن ادم داشت اعتقاد جون خانم میدیدمش وروسری شال بدون بار اولین برای

  رفتارکنه سنگین بایدکمی

 کرد نگاهش دان کیاقدر

 خودش(کرد اسمون به ی اشاره)روبسپربه چیز پسرهمه نترس:گفت جون خانم

 دویدن کردبه شروع امدودوباره خودش به کیارش باجیغم

 وجیغ گریه میون فقط نفهمیدم چیزی راه وطول ماشین به ازسوارشدنم دیگه
 چهارماه که تنهابخاطرفرزندم بخاطرخودم نه اونم میخواستم کمک خداروصدامیزدموازش

 بود گرفته دست حیاطموبه نبض
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 نینط زایمان اتاق توفضای کودکم گریه زیادصدای دردوفشار مین،تحمل بعدازنیم بالخره
 چولوموبهدخترکو امدصورت بسمتم بود بغلش بچه درحالیکه بعدپرستار اندازشد،چندثانیه

  خانمی باشه مبارک:چسبوندوگفت سینم

 ازکنارم ی لحظه نمیخواست دلم داد درد جاشوبه شوق شد،اشک صداهاخاموش رفت درد
  میکردن نگهداری ازش وفعالتودستگاه بایدمیبردنش شرایطش بنابه ولی دوربشه

 

 اقیتوات نبودجاش خبری زایمان ازاتاق ولی امدم،چشماموبازکردم  خودم به پچ پچ صدای با
 تر انطرف کمی باالسرم وکیارش جون بودخانم بدستم سرم هنوز بودم صورتی پردهای با

 !مهتشن میخوام، اب،کیااب:وارگفتم گشودموزمزمه خشکموازهم لبهای بودن صحبت درحال

 تختم بلندخودشوبه دیدباگامهای بازموکه کرد،چشمای ونگاهم برگشت کیابسرعت
 ات بخاطرهدیه خانمم نفسم،ممنون مرسی:روبوسیدگفت رسوندپیشونیم

 که هداشت دوست خیلی خدا مادر روشن چشمت:بوسیدوگفت صورتم بعدکیارش جونم خانم
 کرد هدیه دخترخوشگل یه بهت

 چالیخ داخل وازپارچ لیوان کیارش خواستم اب دوباره تشکرکردمو ازش جونم بالبخندکم
 ودنب زنده ولذت نوشیدم جرعه جرعه گذاشت لبهام روی کردبشینم،لیوان کمکم پرکرد
 کردم وحس

 ناراحت ببینمش کنارم وحاالحاالقرارنیست دستگاه داخل دخترموگرفتموفهمیدم سراغ وقتی
 شدم شعف بودغرق نوزادان بخش منوبه شیردادن امدوبرای پرستاد وقتی ولی شدم

  برگشتم اتاقم به وباانرژی شیردادم ماهم دختر همچون به سختی کمی والبته بالذت

***** 

 به تنم ارهپ بدون ومن کردن بهترشدمرخصم حالم وقتی بودم بستری توبیمارستان چندروزی
 .برگشتم خونه
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 ردنسیرک برای تاشیرکافی میکردن وتقویتم بودن مراقبم جون وخانم دایی زن روز تمام
 هب شیردادن برای زمانیکه جز نمیفهمیدم چیزی بودنم زنده از امامن باشم دخترموداشته
 میرفتم بیمارستان

 واغوشکودکموت تنهاانموقع میرفتم بیمارستان به شیردهی باربرای دوتاسه روزی تایکماه
 میگرفتم دوباره جون وداشتنش ازبودنش میگرفتم

 .کرد دکترمرخصش بود گرفته وزن خوب چون بعدازیکماه

 هم کیارش شوبارگذاشت نذری اش جون کردوخانم قربونی جلومون گوسفندی اقاجون
 نمیرفت وکلینیک مطب به دخترم بعدازمرخصی

 خوندواسمشوصدازد توگوشش اذان اقاجون وقتی گذاشتیم، اسمشوهدیه کیا باتصمیم
 گذاری اسم وقتی میریخت اشک هم محکم، اقاجون حتی شدیم اشک غرق ازخوشحالی
 وقتی:کردوگفت نگاهم بابغض گرفت ودستموتودست نشست کنارم اقاجون شد تموم هدیه
 ابامب مثل منم روزم یه فکرکردم این به ومن اسمشوگذاشت بدنیاامدپدرخدابیامرزم اسماء
 نخواست خدا ولی نمیشناسم سرازپا داشتنش واز صدامیزنم روتوگوشش ام نوه اسم

  بخونم اذان بشینموتوگوشت اسماء روبروی

 هک خودم به کرد بالبخندنگاهم امدجلوچشمم اسماء رومیزاشتم هدیه اسم داشتم که االن
  بودی توروبروم امدم

 کردوگفت بغلم بده ادامه نتونست دیگه

 برای باشه راضی اذت خدا پُرکردی روبرامون اسماء جای که ممنون...آیه هستی که مرسی
 پیرمرد من دل شادکردن

 مادرم جای پُرکردن منوبخاطر اینکه میشودم تیکه هزار ازدرون ومن میگفت اقاجون
 همنوب وهمه نداشت توزندگیشون جایی(آیه)من خود بود،اینکه اور عذاب برام میخواستن
 خالیو همیشه برای وبودنم داشتن میکرد،حتمابرای متالشیم ازدرون میدیدن اسماء چشم
  شدن باکیارش ازدواجم به راضی مادرم جای نبودن

 ....و نداره کیادوسم نکنه
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 فکرکنم بهش اصالنمیخوام نه،نه،خدایا

 بعدبه کمی کردم تشکر وبالبخندصورتشوبوسیدموازش امدم خودم ازخودبه اقاجون باصدای
 .بردم پناه اتاقم به کردم روبهانه شیردادموخستگی هدیه

 ستب بن ومنوبه ذهنمومیخورد موریانه ومثل برنمیداشت ازسرم دست مالیخوری فکرهای
 میکرد نزدیک زندگی

****** 

 حسودی هم دخترم به دیگه طوریکه .میشود روزقبل بدتراز هرروز بیمارم روح
 اختصاص هدیه وقتشوبه تمام چون بودم شد فراموشم کیارش برای...میکردم

 میکردم پوچی احساس دادبود،توسراسروجودم

  برنمیداشت ازسرم دست بودن اضافه حس

 هب نیازی کرد،پس می تزریق خونه روح رابه بودوشادی روپرکرد خونه دختراین جای هدیه
 !نبود آیه

 کشیدم؟ می نفس چراهنوز پس

 شدم گم همه توخاطره دوماه   چقدربایدبکشم کجا؟دیگه تا دردحقارت 

 کاهمب هام ازبارغم وکمی کنم گریه زیردوش ،تادوباره برم پناه حمام به ازفکروخیال خسته

  بشی ریلکس تا درازبکش وان تو مین نیم روزی میگفت که افتادم دکترم یادحرف

 روپرکردم وان و پوزخندزدم افکارم به

 .شدبود کاسته کیا ی روزانه های ازدغدغه هم ودرمان دکتر پیش رفتن حتی دیگه

 امونه بازی عشق کیا،تمام با بودن خاطرات تمام بستم، وچشم درازکشیدم تووان بالباس
 فقط ومن درامدن رقص به ،جلوچشمام ودعوامون بحث دونفرمون،حتی های ،خلوت
 نشستم تماشاشون به حسرت بااشک

 .ازنظرگذروندم خودم قصدویرون اشوبه دقیقه به دقیقه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 252 

 به هامو وچشم افتادم ازنفس که انقدری میریختم واشک میخندم گاهی هقم هق بین
 بازکردم تلخ درام این قصدقطع

 زد برق جلوچشمم کیارش اصالح تیغ

 امتم که داره،من کمتردرد داغ زیراب رگ زدن میگفت نسرین خونه ازدخترا میادیکی یادم
 دردم، شوداخرین می همین ،شاید کنم امتحان روهم سالهادردکشیدچطوربوداین این

 ندبهسوزو ومی پوست که بودطوری داغ وبازکردم واب وبرداشتم تیغ فکربلندشدم بااین
 کردم گاهبودن دادشده زینت بادستبندی که ظریفم دست بودبه کمترازقلبم اب سوزش حتم

 بشه قطع بهترکه نکنه،همون معشوقشونوازش موهای دست این وقتی فایده چه
 .وتوسوزیارنسوزه

  کشیدم وروش تیغ قدرت گرفتموباتمام اب دستموزیر نکردم تعلل دیگه

 چکیدهیچ پایین منم اشکهای همزمان ریخت، تغییرکردوپایین قرمزارغوانی به اب رنگ
 تناکیوحش توتصادف تصورمیکردم همیشه شه ختم حموم به زندگیم پایان کردم فکرنمی
 ولی کنن، می دفنم کسی توبی مادرم ومثل میرسم قتل به نسرین بدست میشم،یاهم کشته
  کردم وهاخودکشی ترس حاالمثل

 کشوند   منوتامرگ کیارش دادن ازدست ترس ترسوام من اره

  کردم شودوسقوط سست پاهام کم کم

 وفلکهای منویادچرخ میخواست زمین گمونم میچرخیدبه تارم چشمای جلوی چیزی همه
 بندازه روداشتم شون شدن سوار حسرت همیشه که کودکیم دوران

 کیــــــارش

 فهموندآیه بهم اب وصدای خالی کشوند،اتاق اتاق روبسمت من هدیه امان بی های گریه 
  نشنیدم زدم،جوابی در شود نمی بودوساکت گرسنه هدیه چون حمام

 نبود عهدمن به کدوم اخرهیچ هرچنداتفاقات میدادم حق دلخوربهش ازم میدونستم

 .ودب جاروگرفته بخارهمه...دروبازکردم  شدم نداد،نگران جواب وقتی زدم در وچندباره دوباره
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 نوا بسمت زد وحشت شد، قفل پرازخون وان روی چشمام سرچرخوندم آیه پیداکردن برای
 وپوست خونیش دست بین نگاهم...کشیدم بیرون داغ اب از رو آیه جون بی جسم رفتم
 بود درگردش قرمزش

 کنم ودرک موقعیت کشیدتا طول چندثانیه نداشتم زدن حرف توان شدام،حتی شوک
 بود چیز یه تنهابازگویی اینها باز پرازخون،اب آیه،حموم،وان

 فریادکشیدم

 نداره امکان این....نـــــه

 .بیاد هوش به تا زدم آیه صورت به چندسیلی

  روخـــدا به تو...گرسنه بیدارشودخترت بلندشوآیه،

 منومتوجه جون خانم گفتن یاابوالفضل صدای امدبودن حمام به بقیه کی نمیدونم
 نگاهم اش نشسته اشک به چشمای با گرفت روبغل امدوآیه سمتم بابابه...کرد حضورشون
 دستشوببندیم بیار چیزی یه فقط بیمارستان بلندشوبایدببریمش:کردوگفت

  افتادم راه سربابا زدموپشت وچنگ تخت روی بودم،مالفه روفهمیده فاجعه عمق تازه

  گذاشتم پام روی رو وسرآیه نشستم عقب صندلی رسیدیم که ماشین به

 پریداش رنگ صورت به نگاه.بستم مچش جداکردمودور دندون روبا ازمالفه ی تیکه
 کردم التماسش گریه الیی البه میکردم موهاشونوازش انداختم،درحالیکه

 نیامد تادوباره وبازکن قشنگت عمرم،بیدارشو،چشمای شیشه...خانمم،شیش...جونم،خ آیه
 بشه، روشن

 !آیه کن رحم بهم....تومیمیره کیابی پاشوخانمی،پاشوکه

 کن رحم مولـــابهم توروبه

 بده،کیشیر بهش بعدازتوبایدچیکارکنه،کی .باش هدیه فکر به نیستی فکرمن نامردبه 
 لباس یک مدرسه رفت مامان،وقتی بگه کی باربه اولین...بخونه الالیی وبراش کنه نوازشش
 بره صدقش وقربون کنه تنش
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 میسوزم دارم....خــــدا اخ

 !پروردگارا کن رحم بهم

 برگردون ام هدیه روبه آیه

 ..بود وبریده امانم گریه

 روکردم خدا والتماس ریختم اشک فقط بیمارستان به تارسیدن

 بزارم پابیرون بود،میترسیدم چسبیده صندلی کردانگاربه وپارک ماشین که بابا

 رو آیه نجو بی تن...برگشت برانکار بعدهمراه چندثانیه بیمارستان دویدداخل من باباقبل
  بردن بیمارستان وبه گذاشتن روبرانکار

 میکردن وگریه میدویدن سرمادرشون پشت که بچهایی مثل

 وسرروی ُسرخوردم جا شدن،همون ورودم از مانع تاجاییکه میرفتم تخت همراه کنان گریه
 کنم کم ازاسترسم تا  دادم خودموتاب ریزان اشک گذاشتم زانوم

 کردم وگریه نشستم نیمکت روی کرداینبار بلندم زمین روی امدواز بابا بالخره

 !کیارش بسه:زدوگفت شونم به باباکالف

 نیست چیزی که سرگذاشته،این ایناروپشت تراز سخت!میشه خوب آیه

 یاخورد،دن عمل اتاق تابلوی به چشمم کردم نگاه اتاق بسته درب به حرفش اثبات برای
 باخبرخوش هک یی رشته بود گرفته زندگیموبدست رشته اتاق این وتارشدانگار تیره تونظرم

 میشود ازادوباخبربدپاره

 امد تادکتربیرون دوختم در به ساعتهاچشم

  شدم دکترخیره به سوال پرسیدن بدون کشوندم اتاق لرزانموسمت پاهای

 دادن توضیح کردبه شروع دکترحالموفهمیدچون گمونم به

 دوران به سرم.ک رشدام گمونم به شنیدم رونمی صداش ولی رومیدیدم دکتر لبهایی حرکت
 .میرفت سیاهی افتادبودوچشمام
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 بخشیدم شنواییم روبه حواسم تموم.کنم جلوگیری احتمالیم تاازسقوط دیوارگرفتم به دست
 .بشم آیه حال دکترمتوجه حرفهای ازمیون بلکه

 است بیهوده ام فهموندسعی بهم چشمهام تاری که بودم درتالش

 کمکم تونشستن.برد نیمکت سمت وبه وگرفت رسید،زیربازوم دادم به بابا باردیگه
 .بودسپرد رفته اوردنش برای رفته پیش دقیقه برای که مامان دست کردومنوبه

  بنوشم کردازش ومجبورم گذاشت دهانم داخل ی ابمیوه نی مادر

 گوشم به هم صداها کم برگشت،کم چشمام نوربه فرستادم پایین که چندقلوپ
 ام دکتربر نزد رسیدتاخواستم

 برداشت قدم ازسالن شدن قصدخارج ودکتربه دستموگرفت مامان

 داد رونمی خوب نویدخبرهای بابا گرفته چهره

 کردیم پیچش سوال منومامان تانشست

 نشودام متوجه درست نبود خوب حالم گفت؟من شدبابا؟دکترچی چی

 ازدست زیادی است،خون خداروشکرزنده:گفت ازبغض ناشی دورگه باصدای بابا
 !روگرفتن،فقط ریزی خون داده،جلوی

 دوختم باباچشم لبهای به

 .بایددعاکنیم موندنش زنده فعالتوکماست،برای دکترگفت-

 مامت اندازه ریختن،به برای نداشتم اشکی دیگه من ولی زیرگریه بلندزد باصدای مامان
 بودم  ریخته اشک چندساعت تواین عمرم سالهای

 دنش اشکهان ریختن باعث هم مامان های ضجه بودحتی خشکیده کامال اشک انگارچشمه

 

 رمزیرس شدوچطور چی بخاطرندارم کشیدحتی سرم به اخرکارام خودخوری بعدازچندساعت
 !توکماست آیه اینکه اونم میدونستم روخوب چیز یه فقط امدم
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 چکید پایین ازدیگری پس ویکی افتاد جوش  دوباره اشکهام

 یرونب وازدستم شد،بلندشدموسرم تموم درازکشیدن برای تحملم تلخ خاطرات بابیاداوردن
 راهرو روداخل کسی وقتی رسوندم عمل اتاق شدموخودموبه خارج ازاتاق اوردم

 زد چنگ دلم به ندیدم،نگرانی

 مروه گوشی حتی امدم وتیشرت امدباگرمکن یادم کشیدم،تازه شلوارم جیب روی دست
  روگرفتم آیه وسراغ رفتم پرستاری ایستگاه ناچاربه نیاوردام

  کشیدم خجالت ازدکتربودنم ویژه های مراقبت شدبخش منتقل پرستارگفت وقتی

 وقتی بفهمم من میداد،که روبهت اوضاع برسی عزیزاجازه دادن ازدست ترس مگه ولی
 ویژ؛ های مراقبت میادمیبرنش بیرون عمل ازاتاق مریض

 .نهک لطف بهم باردیگه خدایه میخوند،کاش قران انتظار توسالن مادر رسیدم که بخش به

 وصدازدم مامان بابغض

 !مامان-

 سرشوبلندکردوجوابموداد

 !جانم

 خوبه؟ آیه-

 شد؟ تموم ثابت ،سرمت وضعیتش نکرده تغییری-

 پرسیدم سوالش به توجه بی

 باباکجاست؟-

 !بدشده جونم خانم حال اینکه خونه،مثل رفت  -

 داد وادامه انداخت سرتاپام به نگاهی

 بیابعد بپوش مناسب ولباس کن استراحت راحت،یکم خیالت اینجاهستم برو،من توهم-
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 اینجاست؟ عزیزدلم وقتی چطوربرم-

 بکشم؟ نفس آیه بی توهوای چطور

 شد خوندن مشغول دومرتبه دادو تکون سری مامان

***** 

 ردنک عوض برای حتی دیگران اصرارهای عالرقم و موندم توبیمارستانم وقت روتمام روز سه
 کردام عوض سرویس اوردوداخل لباس برام بابا نرفتم خونه به هم لباس

 ربادورانگا برم سرویس به میترسم حتی برگشت دوباره کردو قلبی ایست آیه ازدیروزکه
 میدم روازدست ،آیه ازاتاق شدن

 .خبرداد هدیه قراری وازبی گرفت بارتماس چندین ازصبح جون خانم

 .بود تواولویت برام وحالش نبودام،آیه رفتن به راضی ولی شدبود تنگ براش دلم بااینکه

 

 .اورد بیمارستان وبه رودیداون هدیه بی قراریهای  بی وقتی جون خانم اخر دست

  رفتم محوطه به دیدنش اجباربرای به 

 اغوشم به کردمومحکم پروازکردام،بغلش بسمتش دیدمش جون خانم توبغل تاب بی وقتی
 ریهگ بودومن گرفته اروم رومیدادحاالهدیه آیه بوی کشیدم مشام عطرشوبه چسبوندمش
 تاهدیه موگفت گفتم انقدر مون کسی امون،ازبی میگفتم،ازتنهایی مادریش ازدردبی میکردم
 کردم ضبط کردم،صداشوباگوشیم بوسه سروصورتشوغرق کرد گریه کردبه شروع هم اروم
 اخه .وبرگرده بسوزه هدیه حال به دلش بلکه بزارمش میرم آیه دیدن برای تاوقتی

 ولی نمیکنه عمل درست مغزش نکنید،درست دورش بیرون ازمحیط دکترمیگفت
 میکنه بهتردرک دیگه ازهروقت احساسش

 سپردام جون خانم دست روبه واون زدم حرف بادخترم دیگه کمی

 روببینم دادآیه اجازه دکترمربوط بالخره فراوان برگشتم،بعدازاصرارهای بیمارستان به دوباره
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 گاهدست و ازسیم خرواری میون تخت روی رفتم،ایه اتاق به استریل لباس بعدازپوشیدن
 رفتمگ دستم رومیون ایه دست برداشتم قدم تخت سمت به لرزون بود،باپاهای گرفته اروم
 ونالیدم

 اینطوری...تورواین...و..وت بشه...ش...ک ورب خودت؟کیارشت..خ...با چیکارکردی..چی..چ
 نبینه..نبین...ن

 ریختم واشک گذاشتم سررودستهاش وازگرفت زدن حرف مجال گریه

 سردرفتارنمی باهات..با وقت هیچ کاش...کا...ک...آیه کردام غلط...خدا توروبه...پاشو آیه
  کردم

 کردی؟ خرابم....خراب چراخونه...ناراحتی؟چ...نارا نگفتی بهم چرا...چ

 رحم دخترمون...دخ به...نمیکنی رحم..رح....من به...کیا،ب نفس...شونف..ش...بیدار...ب
 می چطورگریه اغوشت برای تابت،ببین چطوربی ببین«روگذاشتم شده ظبط صدای»کن
  کنه

 رو مادری دردبی خودت مثل هم دخترت وبازکن،نزار چشمات اسما عمه خاک ارواح توربه
  عمربسوزه تمام نداشتنت توحسرت بکشه،نزار

 ....بلندشولعنتی،بلندش

 قبل مدوخت ودستگاهاچشم آیه به اشک شدسرموباالبیارم،میون باعث دستگاها بوق صدای
 .کردان هدایتم بیرون وبه واردشدن پرستارها موقعیت درست ازدرک

 کردن ام دوره وآقاجون مامان.ام شده خارج اتاق منتظردستوراز که مثالرباتی

 تواتاق؟ دویدن پرستارچرا همه شدکیارش؟این چی-

 بگم کلمه یه تنهاتونستم

 !دونم نمی-

 والیس ازپرسیدن امد،قبل بیرون ازاتاق پرستارها تادکترهمراه گیرگذشت نفس ساعت ربع
 .کنم عرض روخدمتتون بایدچندموضوع بیایید، اتاقم به لطفاهمراهم:گفت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 259 

 دکترحالش-

 !،بفرماییدلطفا جون خوبه-

  نشستم مبل روی خسته رسیدیم که اتاق به

 یچ به حاالنمیدونم داده، نشون العمل عکس مریضتون:وگفت ماانداخت به دکترنگاهی
 امدشمانبایدتوقعات هوش به وقتی کنه،اما امیدوارمی امدنش بهوش ماروبه همین ؟ولی
 .مغزشده به صدمه باعث واغماءرفتن خون دادن ازدست چون باشین داشته روازش قبل

 :دکترپرید حرف میون اقاجون

 بدید؟ بیشترتوضیح کنم می چی؟خواهش یعنی این ببخشیداقادکتر،ولی

 چه حرکتی ،حاالچه همراه بامعلولیت مریض امدن هوش به خدمتتون بگم البته،راحت-
 ....و یاشنوایی بینایی

 میشن غزیم هامرگ خداوندباشیدخیلی بایدسپاسگزار:گفت که کردیم می دکترنگاه متحیربه
 درکارنیست براشون وبرگشتی

 واممیخ فقط !نیست مهم واسم هیچی:دکترگفتم ودرجواب روازادکردم ام شده حبس نفس
 .بکشم نفس بودنش توهوایی بتونم برگردومن

 امیدوارش برگشت کنیدبه سعی امیدواریم،شماهم خیلیی ماکه برمیگرده انشاالله-
 یدبیاری دیدنش به داره دوست روکه بگیدیاکسایی داره دوست که کنید،مثالازخاطراتی

 تمرف وقتی کردام صداشوظبط اوردش مادرم که داریم،صبح دختردوماه یه:گفتم بابغض
 داد نشون العمل عکس بودکه انجا گذاشتم آیه دیدن

 کنیدفرداکه شمالطف...بکشش طرف این به محکم هست زنجیری وقتی بسیارعالیه-
 صدای بزاریدمستقیم برید اتاق بگیریدوبه کردبامادرتماس قراری بی دخترتون

 کنه تالش امدن هوش به وبرای دخترشوبشنوه

 بزنم زنگ امروز نمیشه-

 .امروزکافیه برای نه-
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 بشیم؟ مرخص اقادکتربااجازتون ممنون:دکترگفتم روبه بلندشدم

 !بفرمایید میکنم خواهش-

 خدانگهدار مچکرم-

 تون خداحافظ-

 دومامانتکرارکر  مامان برای دکترو حرفهای اقاجون رفتیم ویژه مراقبتهای بخش بااسانسوربه
 خداروشکرگفت گریه الی البه

 هب بازشروع هدیه چون خونه برم وگفت گرفت تماس جون خانم ظهربودکه روزبعدنزدیک
 .کرده گریه

 صدای هآی اول وبگیرم، اتاق ورودبه اجازه بتونم تا بزنه زنگ دیگه  دقیقه چند خواستم ازش
 که دونهمی کردوگفت، مخالفت جون خانم.میکنم هم رفتنم حال به بعدفکری روبشنوه هدیه
 اطازحی انوقت ،تاببینمش میاره بیمارستان روبه هدیه دیروز مثل پس نمیرم خونه به

 .روبشنوه دخترمون صدای آیه تا گیره می تماس بیمارستان

 به استرس زدم قدم توسالن جون خانم امدن کردم،تا موافقت همین رسیدبرای بنظرم عالی
 .وقرارنداشتم اروم بودوجایی افتاده جونم

 بودم چشمم نوره تاب بی شدم خارج ازسالن خوشحال زد رسیدوزنگ جون خانم وقتی
 بلندشد جان خانم صدای انقدرکه وبوسیدم کردم روبغل هدیه رسیدم تابهشون

 درمیاره جوش بوسش انقدرنه!کیارش بسه-

 . میشم دلتنگش چقدر بدونی اگه:وگفتم دوختم جون خانم نگاه وبه دارم نم چشمای

 وداد جوابم گریه شد،میون جاری هم جون خانم های اشک

 کنه می قراری بی اینطوری که میشه وآیه تو دلتنگ هم هدیه باش مطمئن-

 کماینطورکم دختربابا،اگه میگه درست جون خانم:وگفتم دادم سوق هدیه سمت وبه نگاهم
 بده امیدبرگشت مامان وبه کن
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 کرد نگاهم انداخت می منویادآیه که بادومیش باچشمای

 خانم رودست وهدیه زدم پس و صورتم روی های نیاوردم،چشماشوبوسیدم،اشک تاب
 .سپردم جون

 هب شروع هدیه از جداشدنم محض به جون خانم گفته بیمارستان،طبق سمت افتادم راه
 بهشون فتمر  پرستاری ایستگاه به .گرفت تماس جون خانم رسیدیم باالکه طبقه کرد،به گریه
 ام اماده اتاق به واردشدن برای فورا .بود کرد هماهنگ پزشک ازقبل دادم،چون توضیح
 ...کردن

 کردم وسالم شدم نواخت،نزدیکش اروم قلبم  ودستگاه سرم زیر آیه ازدیدن بازهم

 خانمم،بهتری؟ سالم

 ابیدارشیت منتظره بیمارستان توحیاط پایین االنم قرارت بی هدیه شی؟بخدا بیدارنمی چرا آیه
 (گذاشتم بلندگو روی رو وگوشی زدم زنگ جون خانم به)کنی وارومش

 !کنه می گریه چطور ببین

 میکرد هق هق سوزناک چنان.بود کرده درک هم اون پیچید،انگار تواتاق هدیه گریه صدای
 .اورد می رحم به رو هرادمی دل که

 :گفتم وباالتماس گرفتم تودست دستشو

 .کنم می دخترمون،خواهش بخاطر!آیه وبازکن چشمات خدا توروبه

 یگهد گذاشتم،بار چندشبم این خوابی بی تبهم پای به خورد،ولی تکون دستش کردم حس
 غرق رتصو به نگاه اشک حلقه ازپشت سربلندکردم تبهمم اثبات برای داد، دستشوتکون
 .بود انداز طنین تواتاق هدیه گریه صدای انداختم،همچنان خوابش

 دستشوفشردم

 !بلندشودختر-

 دبهز  انگشتهاشودیدم،بهت حرکت زدم،اینبار وکنار اشکهام کرد موجلب توجه پاش حرکت
 زدم داد شدم خارج ازدرکه دویدم، اتاق بیرون سمت
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 .داد وپاشوتکون خورد،دست تکون دکترخبربدید،آیه پرستاربه خانم

 .انهاپیوست بعددکتربه چنددقیقه بردن، هجوم اتاق سمت پرستارهابه

 بود شده وصل بهشون تنی پنچ میکردن،انگاروزن حرکت کندی هابه هاودقیقه ثانیه

 شد خارج اتاق دکتراز مین بعدازنیم

 :امدوگفت بالبخندبسمتم

 .امد بهش دادخانمتون جواب تون ُهوقع پناهی اقای میگم تبریک

 دایهخ باوراینکه اوردم جا شکربه وسجده نشستم زمین بندامدبود،روی زبونم ازخوشحالی
 بار وهزارن ریختم بود،اشک سخت بودخیلی برگردونده روبهم آیه باردیگه

  میریختن اشک من تاثیرشکرگذاری تحت هم ازپروردگارتشکرکردم،بقیه

 به یدمسرکش نفس رویه ولیوان کردم تشکر.داد دستم ابی لیوان پرستارها از یکی بالخره
 خدا شکرکردن بعداز هم خونه رودادم،اهالی آیه امدن هوش وخبربه زدم زنگ خونه

 نمیدن اجازه وباگفتن کردم بیان،مخالفت آیه دیدن به خواستن کردن اظهارخوشحالی
 القاتشم به کردن منتقلش که بخش وقرارشدبه شدم نظرشون شدصرف باعث ببینیدش
 .بیان

 .گنجید نمی خودم توپوست بشه منتقل بخش به آیه که تاخودصبح شب تمام

 وقتی هم اون ببینمش چنددقیقه تونستم شدومن منتقل بخش دکتربه بعدازمعاینه صبح
 قانون بقط .بیاد بیمارستان به بیشترازآیه مراقبت تابرای گرفتم تماس مامان با.بود خواب
 ویه برم خونه به گفت امدبهم مامان رونداشتن،وقتی ها خانم بخش ورودبه اجازه اقایون
 .برسه مالقات تازمان بکشم روم رو سر به هم دستی بگیرم دوش

 حالو آیه ازدیدن شد،قبل رضانمی دلم ولی کنم استراحت وچندساعتی برم داشتم دوست
 روازم همراه کارت نمیشه دیدحریفم وقتی انکار اصراروازمن برم،ازمامان خونه به خوبش
 .رفت داخل وبه گرفت

 ونش سمت به وبقیه بابا امدن با.درازکشیدم بیمارستان سبز توفضای مالقات تاوقت
 .رفتم آیه دیدن به همراهشون پرسی رفتم،بعدازاحوال
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 خانماچطور؟ خانم حال:وگفتم پیشونیشوبوسیدم اینباربیداربود،لبخندزنان

 کردم دادن توضیح به وشروع نشستم تخت روی دلخور،کنارش نداد،فکرکردم جوابی

 اتفاقات این از کدوم هیچ خدا به وشکستم،ولی دلت آیه،میدونم دلخوری ازم میدونم
 تارمرف منو پرت حواست بلکه برخوردکنم سرد باهات کم یه فتنبود،دکترگ تقصیرمن

 ازگذشته اربودکرد،قر  روکنترل بیماریت وبهترمیشه فکرمیکنی گذشته کمتربه بشه،اینطوری
 شیدمک می بیشترعذاب خودم قسم چشمات داریم،به ات نگه حال وتوزمان بکشیم بیرونت
 شود،ولی می تزریق ام وپی تورگم وجدان عذاب شنیدم،حس رومی هات گریه صدای وقتی
 .کنم نشینی عقب مجبوربودم خاطرخودت به

 کشیخود به دست شده که هم بخاطرهدیه کردیم مافکرمی اصالقرارنبوداینطوربشه،یعنی
 زنی نمی

 هشوشتاب کشیدم سختی خیلی.ریختی روکامالبهم کردیم،تومعادالتمون می اشتباه ولی
 ن،بدتری میدادم جون ثانیه به ثانیه تونبودت ومن بودی خوابیده اروم تخت امدی،توروی
 به حکمم»بگو چیزی خدایه نده،توروبه عذابم بیشتر لطفاباسکوتت کردی ودرحقم مجازات
 .بگیره اروم قلبم بزار«کوبیدم سینم

 ربرایقراردکت پرستارخبردادم نزده،به حرفی بازکرده چشم وقتی از:زدوگفت شونم به مامان
 .بیاد اش معاینه

 وشرایط رفتم پرستاری ایستگاه به خودم نیاوردم انداخت،طاقت رخنه دلم به بازترس
 دادم وتوضیح

 ازش.یادب مریض معاینه برای مالقات قراربعدازساعت و دادم دکترخبر گفت،به پرستاربخش
 .هستم خودم که معاینه بیادبرای اگرمقدوراالن و بده دکتراطالع به کردم خواهش

 بادکترپرستارگفت، بعدازتماس

  .زدم قدم رو ربع یه نداشتم وقرار اروم رفتم اتاق دکترمیاد،به دیگه ساعت ربع

 گاهن چشمهاشو شد،بادقت آیه معاینه مشغول پرسی واحوال دکترامد،بعدازسالم بالخره
 .داد تکون وبلعکس راست به ازچپ کردبعددستشوجلودیدش
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  زد رصدامدکت بعد وایستادم،کمی پنجره روبه بهشون پشت پنجره کناره رفتم نیاوردم طاقت

 !پناهی اقای

 سمتش برگشتم

 .دادن روازدست شون تکلم قدرت همسرتون متاسفانه-

 .بود همین کردم تصورنمی که شدم،تنهاچیزی دکترخیره به شوکه

 چی؟ یعنی...یعن...ی-

 لیمشک هم حرکتی جسمی میشن،ازلحاظ اطرافیان صحبت میکنن،متوجه درک همسرتون-
  .بدن پاسختون تونن نمی فقط ندارن

 فرواز  قبل روگرفت گلوم میریخت،بغض اشک صدا بی سقف به خیره کردم نگاه آیه به
 اتاق زا دکتر تشکرکردم بغض از دورگه وباصدای دادم تکون دکتر برای سری اشکم ریختن
 :گفتم گریه ومیون دستشوبوسیدم رفتم آیه سمت شد،به خارج

 چیزی که این بودم کرده اماده ازاینها بدتر خودموبرای نیست،من مهم ازاینها کدوم هیچ
 میشی وحرفهامومتوجه کشی می ،خداروشکرنفس وبازکردی خداروشکرچشمات نیست
 .نیست مهم اش بقیه

 یمینویس روبرام بگی خواستی هرچی یاداشت دفترچه یه خرجش:دادم وادامه زدم لبخندی
 !هان تربنظرمیاد وعاشقانه میشه هم نگاری نامه اینطوری

 تواین مکوب ومی سرم بریزی اشک دیگه قطره یه بخدا:وگفتم کردم گونشوپاک روی اشکهای
 دیوار؛

 که وکمپوتی دادم باال کمی تختشو.شودخوند می هاش چشم اعماق واز کردترس نگاهم
 گذاشتم تودهانش اروم رواروم بود بازکرده براش مامان

***** 

 تممیرف دیدنش به مالقات هرروزساعت هفته تواین.میگذشت آیه امدن ازبهوش هفته یک
  خریدمیکردم کلی وبراش
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 می اشک هم میکردوگاهی نگاهم خاموش هم آیه میگفتم براش خونه واتفاقات ازهدیه
 همروب نسبیش وبهبودی آیه شدن وخبرمرخص رودیدم دکتر برگشت ریخت،دیروزموقع

 .داد

 .دمش بیمارستان به رفتن واماده خوردم صبحانه دوش وبعدازگرفتن زودبیدارشدم صبح

 ههدی جون خانم معمول رسیدیم،طبق بیمارستان به وهدیه جون خانم بعدهمراه مین نیم
 اموانج ترخیص کارهای.رفتم بیمارستان به هم ومن انجانشستن.سبزبرد فضای روبه
 رو یهوآ جلوروخوابوندم صندلی بردمش ماشین وباویلچرتا کردم روعوض آیه لباسهای.دادم
 .بیاد تا زدم زنگ جون خانم به گذاشتم روش

 وزنش طوریکه گذاشتم آیه سینه وروی جداکردم روازبغلش هدیه ماشین امدکناره وقتی
 کردبه گذاشت،شروع هدیه صورت روی خودشوباالکشیدودست بود،آیه دستم روی

 .چکید می پایین هاش ازچشم سیل مثل هاش گریه،اشک

 نبارو روبوسه هدیه بود،سروصورت صداش وبی زیاد ازگریه حاکی که تندی های بانفس
 رویکرد، نگاهم باالتماس سپردم جون خانم اغوش روبه هدیه افتاد که نفس نفس کرد،به

 دوباره حالت میترسم نشدی هنوزخوب:گفتم نگاهش ودرجواب زدم موهاشوبوسه
 دل یه خونه سمه،بریم برات وهیجان گفت؟استرس دکترچی ندیدی بدبشه،مگه
 خانمم؟ گریه،باشه بودن فقط کن سیرنگاهش

 رومیداد، جوابم بااشاره باربودکه اولین این.کرد بازوبسته باشه عالمت هاشوبه پلک
 .سوارشدم اشوبوسیدمو گونه باخوشحالی

 میدونستم فرورفت خواب به وخداروشکرکرد،مامانم ذکرگفت زیرلب تاخونه جون خانم
 .شده اذیت حسابی هفته یک تواین

 داسپن آیه سالمتی برای اقاجون بردم عمارت وبه کردم روبغل آیه رسیدیم که خونه به
 :دودکردوگفت

 سرطانی کودکان به کمک خیره به بخشیدم کنم قربونی قراربود که گوسفندی پول

 تشکرکردم وازاقاجون لبخندزدم وراضی خوشحال
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 درازکردم،دست روکنارش وهدیه خوابوندم بودم گذاشته کنارسالن که تختی روی رو آیه
 پرذوق کرد،همگی تقدیم آیه بارلبخندشوبه اولین هم هدیه کشیدو دخترکم توموهای

 خداروشکرگفتیم باردیگه بودن کنارهم وبرای زدیم دست ازلبخندهدیه

***** 

 امدم فکربیرون از هدیه باصدای

 .پارک منوببری بگم پایین بیام گفت جون ببریم،خانم قرارنبودپارک بابایی،بابا،مگه-

 .چسبوندم سینم به انداخت،سرشومحکم خودشوتوبغلم بازکردم وبراش اغوشم

 .زد روبهم پدروفرزندیمون های عاشقانه جون خانم بوسید،صدای محکم رو گونم

 (داد چرخوندوادامه توخونه چشمی)روببرپارک بچه این مادر-

 .برسیم کارهامون تامابه

 یزیچ:گفتم جون خانم روبه روگرفتم هدیه دست رفتن وبرای شدم جون منظورخانم متوجه
 .بخرم را نداریدسر الزم

 .دردنکنه نه،دستت-

 .بزنیدبیایم شدزنگ تموم کارتون مارفتیم پس باش-

 .همراهتون باشه،بریدخدابه-

 پاش وپابه کردم بازی دخترکوچولوم رفتیم،همراه هدیه تودست دست خونه نزدیک پارک   تا
 .کردم وبچگی خندیدم ازدنیا فارق

 ونهکردم،تاخ رفتن به راضی رو وغرغرهدیه باناراحتی.زد زنگ جون خانم بودکه غروب نزدیک
 .دویید داخل به وبازکردم درعمارت وقتی.کرد نق نق

 گذاشت داخل که بازکردقدم براش رسیدم،درو ازورودبهش وقبل بخشیدم سرعت قدمهام
 کردم،دستهای بالبخندنگاهش وخوندن مبارک تولدت اهنگ صدا مهمونایک

 ستمنش زانوکنارش میکرد،روی نگاه مهمونا به بودوباتعجب گرفته کوچیکشوجلودهانش
 وگفتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM دهزهرا حاجی زا – سقوط عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 267 

 .باشی زنده صدسال بابایی،انشاالله مبارک تولدت-

 کرد حلقه گردنم دستشودور

 جونم؛ بابایی مرسی-

  اشوبوسیدم گونه

 رونداره دختربابا قابل-

 نشو دعوت هدیه به تبریک و کردم پرسی احوال مهمونارفتم،بعداز وسمت کردم بغلش
 وشخ گذاشتم،مشغول پام روی رو وهدیه نشستم کنارسامان مبل نشستن،روی به کردم
 تمیگرف پوست سیب درحالیکه نشست، مبل روی کنارم مهتاب که بودم باسامان وبش
 پرسید

 کجاست؟ کیارش،آیه-

 چرا؟ تواتاقش،-

 الل؟ هنوزم خدا بنده اخه-

 داد ادامه بدم جوابی ازاینکه قبل

 زن یپا به خوای می تاکی کنی،اخه تجدیدفراش یه خوایی تونمی نمیشه خوب که اون بابا
 بشینی؟ علیلت

 هکردوروب مداخله سامان بودکه معلوم چی ازصورتم دونم نمی بودم رسیده انفجار مرز به
 روبکن هدیه مراعات داداش باش اروم توهم شدمهتاب،کیا خفه:گفت مهتاب

 وندم مهتاب نشدجواب دلیل ولی کاست ازعصبانیتم کمی هدیه اسم

 که عزیزهست برام انقدری علیلم زن چیکارکنم،همون ایندم قرارواسه من نداره توربطی به-
 باشم نداشته توچشم مثل ادمی به

 !نشوعزیزم ناراحت-

 .روبدونی تاحدت اینوگفتم نشدم ناراحتم عزیزتونیستم،درضمن من-
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 وشمعهاروبراش میزرفتم بستم هدیه همراه کاربمونه نیمه شدبحثمون باعث کیک اوردن
 کیک روی شمع دعاکردپنج زیرلب هرسال معمول وطبق کردم،چشمهاشوبست روشن
 مشغول کردوهدیه ازمهموناپذیرایی مجدد،مامان وبعدازتبریک زدیم دست کردهمه وفوت
 دهان میخواست دلم.شود می حس راحتی به کنارمون آیه خالی کادوهاشد،جایی بازکردن
 د،انوقتکنن پچ پچ دیگه هم توگوش سرش وپشت کنن توهین آیه به تانتونن روبدوزم همه
 ردمم حرف ازترس اینکه میکردنه خوشحالی تولدش سالروز برای کنارمنودخترش هم آیه

 .نیاد وبیرون بشینه تواتاق ونگاهاشون

 کاسه معمول طبق امدچشماش بیرون اتاق از وآیه مهمونارفتن بالخره شام بعدازخوردن
 دلخور امد،دخترکم هدیه بسمت کادوش با.بود کاشته لبهاش لبخندروی بود،ولی خون

 رفتگ قاب ایستادصورتشوبادست کنارهدیه زدو گونشوکنار روی روان روبرگردوند،اشکهای
 رمکرد،دخت اشاره کادوش وبه کاشت ی بوسه پیشونیش برگردوند،روی خودش سمت وبه
 گالیه کردبه شروع وباگریه انداخت آیه نیاوردخودشوتوبغل طاقت

 مسخره بچها نمیخواد دلم باشی کنارم دارم دوست خوام ومی مامان،خودت خوام نمی کادو-
 می پارسا مامان.ونمیادتولدت نداره دوست مامانت نداری،یابگن مامان وبگن کنن ام

 .نمیزنه حرف قهرکردو باهات مامانت که نیستی خوبی گفت،تودختر

 بزنی؟ حرف باهام بگوچیکارکنم مامان،توروخدا اره

 زدم لب وکنارگوشش گرفتم روبغل آیه ازپشت. شدم نزدیک وبهشون دادم وقورت بغضم

 وایدکترگفت،بخ که دیدی .کن بکشه،سعی عذاب دخترمون بگوآیه،نزار چیزی یه توروخدا-
 .داره احتیاج بهت کن صحبت بزنی،بخاطرهدیه حرف میتونی

 اشاشکه داد،دوباره تکون دادچندبارلبهاشو کردوبغضشوقورت پاک دست اشکهاشوبایه
 .شد خارج هدیه اسم  لبهاش ازبین کرد،بالخره سعی شدچندباردیگه جاری

 داد ادامه بااشک که کردیم نگاهش هردوشوک

 متاسفم

 دادزد وخند باگریه بوسیدش چسبیدو آیه محکمتربه هدیه
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 .زد زد،اسموصدا حرف مامانم

 دوختن ماچشم وبه امدن بیرون ازاشپزخانه وبقیه مامان

 پرسید باشک آقاجون

 میگه؟ چی هدیه کیارش،

 رینبهت ببینن همه بزن،بزار حرف باردیگه یه روخدا تو مامان:گفت آیه روبه هدیه من قبل
 .دادی روبهم کادو

 .بودی خدا هدیه بهترین برام دخترم،تو دارم دوستت:بلندگفت اینبارکمی

 دست.ریختم اشک شون همراه گذاشتم آیه روموهای وسرمو گرفتم وتوبغل هردوشون
 .باشید نداره،بایدخوشحال گریه که این:گفت اشک درامدوازبین صداش جون اخرخانم

 دلمون که بودیم انقدرخوشحال نشستیم مبل وروی کندیم همدیگه اغوش از دل بالخره
 ردومیک صحبت سختی به آیه زدیم حرف صبح تانزدیک وبخوابیم جداشیم هم امداز نمی
 بیرون هآی بغل حاضرنشداز که بودیم،هدیه راضی همینم به ولی داشت لکنت جمالتش بین

 .برد خوابش آیه توبغل نشسته طور تاهمین نشست انقدر بره تختش بیادوبه

 .رفتن اتاقشون به خواب برای همه بعدازنمازصبح

 برگشتم اتاقمون به وقتی.بردم اتاقش روبه هدیه هم من

 کردموکنارش وعوض میکرد،لباسم نگاه سقف بودوبه درازکشیده تخت روی باز طاق آیه
 زدم موهاشوبوسه روی.کردم نزدیکش خودم به بردم درازکشیدم،دستموزیرسرش

 زندگیمون اینطور که داشت ارزش هستی،ولی که خوب خیلی آیه،حالم خوشحالم:وگفتم
 بکشی؟ تباهی روتا

 قبلرو ازذهنمون فکرمیکنم،گوشه سقوط وبه وایستادیم باالپرتگاه وقتی ماادمها کاش-
  نهک محفوظ احتمالی ازسقوط مارو ها داشته شایدهمون سپریم به هامون داشته به ازسقوط

 .فکرکردم عشقم سقوط ،به هام داشته ازسنجیدن قبل من

 نکردی ویرون رو عشقمون ستون سقوط تواین که ممنون-
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 .رسوندم عاشقی صبح ستارهابه وزیرنور وشب زدم پیشونیش به ی بوسه

 

 هامون داشته مون،بخاطر زندگی ی ها نداشته از ازشکایت انسانهاقبل ما کاش)
 خودمون اینکه ،نه بریم زندگی جنگ به ها نداشته اوردن بدست وبرای خداروشکرکنم
 .(کنیم روتسلیم

 66:16ساعت         .2920/9/2پـــــایـــــــان

 های رمان مدیربرنامه غالمی علی ازجناب وباتشکروپژه عزیزان شما همراهی از باسپاس
 رودادن بنده های نوشته دیدگذاشتن درمعرض اجازه که خوبشون برنامه بخاطر عاشقانه
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 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 
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