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 !می باشدممنوع ها می باشد کپی برداری برهرنوع  انجمن بهترین رماناین رمان اختصاصی  توجه :

 عشق شیرین رمان  :

 مرجان نویسنده  :
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 BESTNOVELS.IR :  وبسایت
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 میزنده نگه داشتِن نَفس! حال عاشق شده ا یبرا هودهیب ییبه کار! کارها میسال پرداخته ا نیچند

 !یپوچ کیعاشِق 

 !الیبه اسم خ یزیچ

 

 یساختم و م یدر ذهن م ییاهایکردم و رو یاز تراس اتاق، به اتاق سپند نگاه م شهیهم مثل

 گفتم:

 نگاه کردن بهت! یپنهون نیمن خسته شدم از ا م؟یخواستگار یایسپند، چرا نم ی_وا 

 یشود و به سمت پنجره اتاقش م یتخت بلند م یگرفتم. سپند از رو یرا به باز میموها یتُره ا 

کنم. نگاهش به آسمان بود  یکند. شال را رو سرمرتب م یقرار تر م یقرارم را ب یو قلب ب دیآ

 !دمید شیگونه ها یکردم نبود! نم اشک را رو ینگاهش م رهیکه خ یو حواسش به من

 یم هیمن داشت گر یعشق من، مرد زندگ دم؟ید یمن داشتم چه مانگار زمان ثابت مانده بود  

 یم هیافتاده که اون داشت گر یچه اتفاق یعنیهم فراموش کرده بودم.  دنینفس کش یکرد؟ حت

 گفتم: لیدل یهوا و ب یکرد؟ ب

 خوبن؟ ن؟ساراجونی_سالم آقا سپند خوب 

دوخت.  نیو چشم به زم رانداختیو سر به ز دیبه صورتش کش یمتوجه وجود من شد. دست تازه

 نامعلوم! و با لبخند گفت: ینیزم

 خانوم؟ نیریش نی_ سالم! ممنونم مامان هم خوبه شما خوب

 دستپاچه گفتم: دیپرس یاو داشت حالم را م یوا

 _ممنونم. 

 تکان داد و گفت: یسر

 تابه درسته؟ ی_ماه چقدر قشنگ م 

 یمیبود. در تصم نییباشد چون سرش پا دهیکنم د یرا به عالمت بله تکان دادم که فکر نم سرم

 گفتم: یناگهان

 ! باستی_بله واقعا ز 
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به ماه تابان کرد و با گفتن با اجازه پنجره اتاقش را بست و از اتاق  یاز خداحافظ یحاک ینگاه

را  میگلو بیعج ی. بغضانداختینبه من  ینگاه میموقع رفتن هم ن یخارج شد. جالب است، حت

 یتعادل رو یبرقرار یرا از من گرفت و مجبورم کرد برا ستادنیدر هم فشرد و  قدرت سرپا ا

باره درگرگون شد و رعد و برق زد! باران  کیبه  یو مهتاب ی. آسماِن قشنگِ آبنمیبنش نیزم

شد. سپند به اتاقش  یمن هم جار یباران اشک ها یکرد. هم زمان با قطره ها دنیشروع به بار

 انداختم و به خود گفتم:  نییبرگشت و سمت پنجره آمد َسرم را پا

 ینگاهش کن یستین یحاال که اومده راض یختیر یو اشک م یبود رهیخ شی_تا نبود به اتاق خال

 فته؟یو نگاهش بهت ب

به خودم  یبود پوزخند رهیکردم. پنجره را باز کرده بود و به آسمان خ ینگاهش م یرکیز ریز

 زدم و گفتم:

 ! دی_باز هم من رو ند 

 : دمیرا شن شیگفتم که صدا یم راهیخود غرق  بودم و  به خود بد و ب یحال و هوا  در

اخل د نیینکرده بفرما ییخدا نیخور یسرما م ن؟یخانوم حالتون خوبه؟چرا اونجا نشست نیری_ش

 اتاقتون!

خاک به  ی. بودمیکش یقیشدند را پاک کردم و نفس عم یم ختهیکه گلوله گلوله ر ییها اشک

 کیناب در وجودم رخنه کرد. بلند شدم و در دل به خود و عشق  یاز لذت آن حس دیمشامم رس

 نکنم : جادیا یلرزه ا میکردم در صدا یطرفه ام به سپند فحش و ناسزا گفتم. نگاهش کردم و سع

 _خوبم چشم با اجازه! 

 یبه چهره ام  انداخت و سر یصورتم ثابت ماند نگاه مشکوک یبار رو نیاول ینگاهش برا 

 ادیدرونم فر از یی. صداختمیو اشک ر دمیتخت دراز کش یتکان داد. دِر تراس را بستم و رو

 یو نم یشد ینم میتو هرگز تسل ؟یهست یرفته تو ک ادتی نیریزد خاک تو سرت ش یم

را پس زدم و لپ تابم را  میهان؟ اشک ها یشکست یعوض شده هان؟واسه ک یحاال چ ،یشکست

فقط  تیموقع نیدوستم چت کردم. تو ا نیبهتر الیراچک کردم و با ناز میها لیمیروشن کردم و ا

 گفت: دیماجرا را فهم یتوانست قلب تپنده ام را آرام کند. در آخر وقت یاو  م

 زنم.  ی_فردا تو مدرسه باهات حرف م 

 فکر کردم. شیشدم و به سه سال پ رهیتابم را بستم و به سقف اتاق خ لپ



 

5 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

 

منتقل شده  ییآورم که سپند و خانواده اش تازه به کوچٔه ما و به ساختمان روبه رو یم ادی به

دوست  ایکردند. من هم در آن زمان با عرش یها از آقا بودِن او صحبت م هیبودند. همه همسا

پسر  کیآمد. از نظر من او  یبه چشمم هم نم ینداشت. حت میبرا یارزش چیبودم و سپند ه

دانست. در آن زمان من پونزده سال داشتم. چند  ینم چیاز روابط عاشقانه هبود که  زهیپاستور

 یاو  با دوست خواهرش نامزد کرد و در جواب محبت ها ا،یمن و عرش یِ ماه بعد از دوست

 من گفت: غیدر یخالصانه و ب

 ینیتریبه  عروسک و هیو شب یخور یم یکه فقط به درد خاله باز یبچه کوچولوا هی_ تو  

نکردم. فکر و ذهنم هر  دایحضور پ یجمع چی! همان زمان بود، که افسرده شدم و در هیهست

ام  داده بود. در همان  یکردم که چقدر راحت باز یفکر م نیبود. به ا ایلحظه در کنار عرش

به خونٔه ما  ییو آشنا ییخوشامد گو یزمان ها بود که مامان سپند و پدر و مادرش رو برا

با  یمعمار ی! سپند دانشجونندیرو بب یمرد واقع کیمن  یباعث شد چشم هادعوت کرد و 

هستم. من واقعا عاشق  رستانیشود من هم سال آخر دب یم لیو امسال فارغ التحص  ستیاستعداد

آالرم زنگ هشدار  یدانم! با صدا ینسبت به خودم را نم اونعالقه  زانیسپند هستم و هنوز م

باز  میمدرسه، چشم ها یصبح است! لعنت به هرچ میکنم ساعت شش و ن یچشم باز م ،یگوش

رفتم و چند مشت آب سرد به  یبهداشت سیرا مالوندم و به سمت سرو میشوند. اه چشم ها ینم

را هم  ی. کوله پشتدمیرا پوش میو لباس ها تمرو باف میصورتم زدم و به سمت اتاق برگشتم موها

کردم و به خودم بابت ماندن در تراس آن وقِت شب، فحش دادم. بعد از  یبرداشتم. عطسه ا

و در رو باز کردم. در همان لحظه سپند هم از در ساختمان  دمیپله ها رو دو میها یکتون دنیپوش

 حوصله و خوابالو گفتم:  یآمد. ب رونیخودشان ب

 خدانگهدار. ری_سالم صبح بخ

 راه افتادم  ابانیسمت خ به

 خانوم؟ نیری_ش

 اشاره کرد و گفت: میو به سپند نگاه کردم به کفش ها برگشتم

 .نیزم نیخور ینکرده م یی_بندش بازه خدا 

 رفتم. ابانیکردم و بعد از بستن بندها به سمت خ یتشکر 

 خانوم؟ نیری_ش 
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 و به سپند خندان نگاه کردم و گفتم:  برگشتم

 _بله؟

 کرد و گفت:  یا خنده

 !ری_صبح بخ

 تکان دادم و برگشتم که دوباره گفت: یسر 

 خانوم؟ نیری_ ش

 به سمت او برگشتم که گفت: کامل

 مدرسه؟ دیر یم دی_ دار 

 هم به سر تکان دادن اکتفا کردم. باز برگشتم که دوباره گفت: باز

 خانوم؟ نیری_ش 

 و کالفه برگشتم و گفتم: یعصب

 _هان؟ 

 و گفت: دیخند

 _خواستم بگم خدانگهدار

 چپ چپ نگاهش کردم که گفت:  

 و قهقه زنان دور شد.  نیلبخند بزن ی_اول صبح

سرش آمده بود؟ همان طور در  ییدوختم  و به راهم ادامه دادم. چه بال نیمتعجبم رو به زم نگاه

زند.   یدر کنارم قدم م الیناز دمیبه سرم وارد شد. برگشتم د یافکارم غرق بودم که ضربه ا

 به سرم زد و گفت:  یزدم و به راهم ادامه دادم دوباره زد ضربه ا یلبخند

 _االغ سالم جوابش واجبه ها! برگشتم سمتش و گفتم: 

 ؟ی_مگه سالم کرد

 م زد و گفت: به بازو یُمشت

 شه؟یچه خبرسرکار خانوم عاشق پ الیخیگم االغ؛ خب ب ی_حقته بهت م
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 بود گفتم: هیو گر یاز کم خواب یکه ناش یدورگه ا یصدا با

خوند و چرت  ی. صبح هم کبکش خروس ممیصحبت کرد کمی دمشیتو تراس د شبید یچی_ه 

 گفت. یو پرت م

 دیخند الیناز 

 ! دیدوباره نگاهم کرد و باز هم خند 

از  یشگونی. ندیدهانش رو گرفت و باز هم خند یکردم و بهش نگاه کردم. با دست هاش جلو اخم

 بازوش گرفتم و گفتم: 

  ؟ی_مرگ چته روان

 لب هاش بهم زد و گفت: یخندٔه رو یاز ته مانده ها یلبخند

 !یباحال یلیخ نیریش ی_وا 

 تکون دادم و گفتم:  یسر 

 گن!  یرو م نیدونم همه هم ی_آره م

جدا  الیکرد. از ناز یم جیمدرسمون اسمم رو پ ریمد ستهیخانوم شا م،یمدرسه که شد اطیح وارد

رو به  ستهیراه افتادم. در زدم و وارد شدم. سالم کردم. خانوم شا تیریشدم و به سمت دفتر مد

 و گفت: ستادیروم ا

خودش  یو به جا ادیامروز نم اتتونیادب ریبود که دب نیا یشد جیکه پ نیا لیدل. نیری_ خب ش 

اون هم تو دوره  یدرس ندارن و دادٔه اندک نیا یتو یسر رشته ا چیه شونیآقا رو فرستاده ا نیا

در ضمن؛ خانوم  ؟یکنیدر ذهنشون هست. بهشون امروز رو کمک م ییو راهنما رستانیدب

 ؟یاوک یبگردون شونیبا ا دیخواست بهت بگم امروز کالس رو با زما انیمراد

. ستادیافتاد که پشتش به من بود. با برگشتن پسر، خشک شدم و قلبم از تپش ا یبه پسر نگاهم

اش معلوم بود که متعجب شده است. به خود مسلط  افهیاز ق ر؟یسپند؟ آن هم در مدرسه و دفتر مد

 شوم: یم

 م؟یمرور کن ای میو ارائه بدر دی_چشم حتما درس جد 

 به من کرد و گفت:  ینگاه ستهیشا خانوم
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 چه بهتر. نیارائه بد نیتون یدونم اگه م ی_من نم

بود و پر  ستادهیپشت در ا الیتکون دادم و با گرفتن اجازه از اتاقش خارج شدم. ناز یسر 

 زند. به سمت من قدم برداشت و گفت:  یکه قلبش در دهانش م ییزد گو یاسترس قدم م

 کار داشت؟ یشد باهات چ ی_چ

 اتیبه ادب یسوال بود که سپند با رشته معمار میکردم و واقعا برا فیتعر شیکل ماجرا رابرا 

 اتیو کتاب ادب دمیکش یدارد؟پ وف کالفه ا یچه ربط

 وقت نگرفت ادیآسان بود و ز یلیکردم خ یرا معن دیباز کردم و شعر جد را

 یتا کالس مانده بود. در راه رو قدم م گریربع د کیبه ساعتم انداختم  یکتاب را بستم. نگاه 

چرخاند و سرگردان بود. به  یکه به دنبال کالس چشم م  دمیکردم که سپند را د یزدم و فکر م

ره درس به کارت ندا یزدم آروم باش دختر، اون که کار بیسمت او قدم برداشتم و به خود نه

 : دمیو تمام.  پرس نید یم رائهرو ا

 د؟یکن یکار م یجا چ نی_شما ا

ازم خواست آخه دختر  انیخانوم مراد یعنی زیبه من جمع شد و گفت: _خاله سوسن...چ حواسش

 شده بود. ضیخالم مر

شعر را به دست او دادم و  یخاله سپند بود؛ چه جالب کتاب و معن انیجالب شد پس خانوم مراد 

اندازد. خودم هم جلو تر از او وارد کالس شدم و موضوع  یبه آنها ب یدر خواست کردم نگاه

کرد  یدر وجود رخنه کرده بود که تمرکز و حواسم را پرت م یبیدرس را نوشتم. استرس عج

مثل آب خوردن است. اما  میداشتم که کنفرانس دادن براتمرکز نداشتم. قبول  یکار چیه یو برا

قلبم بود. سپند وارد  یتو یبیبود. و شور عج وفتادهیساعت در کنار سپند بودن هرگز اتفاق ن کی

کالس باعث شد به سمت در برگردم و  یمعلم نشست. پچ پچ بچه ها یصندل یکالش شد و رو

 یبر رو ییآدم فضا کیکه  ییگو کنندینگاه مکه  با تعجب به سپند  نمیبکالس را ب یبچه ها

 گرید کیمسموم شان را که در گوش  یخواند. فکرها یمعلم نشسته است و کتاب م یصندل

 کردم و گفتم:  یشدم. سرفه ا یو عصبان دمیرا شن کردندیزمزمه م

 تو؟ نیایخانوم ها درسته؟ نم نیریساعت از وقت کالس رو بگ مین ستی_انشاهلل که قرار ن

که  کناردر بودند رو  ییالت بود بچه ها یلیگشت و خ یخدا دنبال دردسر  م شهیدُرسا که هم 

 توجه به من به سمت سپند که سرش تو کتاب من بود رفت و گفت: یکنار زد و ب
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 !میکن تیتا اونجا همراه میتون یما م ین یاِشکل ؟یآق پسر مکتبت و گم کرد نمی_ب

 حرِف دُرسا؛ سپند سربلند کرد و گفت: نیا با

 ست؟ین یِچشکل دی_ببخش 

 اول تعجب کرد بعد با پوزخند گفت: دُرسا

 .یسین زونیم ایزن یم شیش ینداره داش یگم اشکال ی_م 

 زد و گفت: یلبخند سپند

 یکن یم تیچرا خودت رو اذ یصحبت کن یقشنگ نیبه ا یتون ی_آخه دختر خوب تو که م 

 هان؟ 

نشست. بعد از نشستِن درسا، کم کم همه  مکتین یبه سپند انداخت و رو ینینگاه خشمگ دُرسا

تا در  ستمیکه سپند گفت در کنارش با نمیبنش مینشستند. من هم خواستم سرجا شانیبچه ها سرجا

ن سپند خارج شد در دلم که از دها یحرف نیبه او کمک کنم. با ا سیامروز و تدر یدرس ها

کامل  تیسرتاسر وجودم را احاطه کرد. اما با جد ینیریآب شد و حس ش یساز ندکارخانه ق

زدم و به سپند  یداد. چشمک یسر تاسف تکان م میافتاد که برا الیسرتکان دادم. نگاهم به ناز

کرد و از من خواست کنفرانس خود را شروع کنم. نفس  ینگاه کردم بلند شد و خودش را معرف

خواند و  یرسا بند بند از درس م یشروع کردم. سپند با صدا« بسم هللا» نو با گفت دمیکش یقیعم

کردند،  یاوقات بچه ها سوال م یگفتم. گاه یداشتم م یحیتوض ایمن در آن فاصله اگر حرف 

 اتیادب یهم خودم. بحث باال گرفته بود و همه در حال و هوا یداد، گاه یم حیسپند توض یگاه

 گفت:  یا کانهکه سپند با ذوق کود میبود

 دوستش دارم. یلیشعرم خ نی! من عاشقه اوسفیشعر  ی_وا

 شروع به خواندن کرد. سپند،

گلستان غم مخور        یبه کنعان غم مخور             کلبه احزان شود رو دیگم گشته باز آ وسفی»

به سامان غم مخور  دیباز آ دهیسر شور نیحالت به شود دل بد مکن           و دهیدل غمد یا

»..... 

 خواند که دُرسا گفت: یطور شعر را با سوز و گداز م نیسپند، هم 

 بوده؟ یچ ی_حاال آق معلم حافظ منظورش چ 
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 نگام کرد دهن باز کردم که دُرسا گفت: یکنم سوال یم یبه سپند گفته بودم خودم معن چون

 _تو نه آق معلم! 

غم بخوره!  یطیشرا چیدر ه دیکه آدم نبا نِ یگفت: _منظور حافظ ا یبعد از مکس طوالن سپند

دفترم نوشته  یکه تو یکوتاه حیزدم و توض یدر آوردند. لبخند یو مسخره باز دنیهمه خند

که کالس به حالت اول برگشت، سپند از  قهیگذاشتم بعد از چند دق زیم یسپند رو یبودم را جلو

 کامل گفت: تیبلند شد. دفتر را به سمتم گرفت و با جد شیجا

شم و شما خانوم  ینم زهایچ نیمتوجه ا ادیز نی! واسه همهیمعمار ستین اتی_من رشتم ادب 

 د؟یستیشه با یجوان م

 چشم دوخت سپند ادامه داد:  یبه سپنِد کامال جد نهیبلند شد و دست به س دُرسا

مقاله  هیشعر واسه جلسه بعد  نیاز ا هیحافظ منظورش چ دیکه بدون دیکنجکاو ُشد یلی_اگر خ

شما  یها یسواال و مسخره باز نیواسه ا من وقت دیو تمام منظور حافظ رو درج کن دیسیبنو

 .دینیبنش دیتون یدادم جوابم رو دادم حاال م یجواب م دیندارم اون موقع هم که با

 جا خوش کرد. در همان لحظه...  میکنج لب ها ینشست ناخوداگاه لبخند نیدُرسا خشمگ 

 

 زده شد. حیتفر زنگ

 با گفتِن:  سپند

 جوان!  یخانوم ها دی_خسته نباش

را جمع کردند. کم کم بچه ها از کالس خارج  شانیرا به اتمام رساند و بچه ها کتاب ها کالس

 را جمع کرد و گفت: لشیشدند. سپند  وسا

 د؟یکن یها سر م نیبا ا یخانوم چطور نیری_خدا به شما صبر بده ش

 و گفتم: دمیخند 

کردم و گرنه  یم یمعلم اریدختر ها چندان ارتباط ندارم و بار اولم بود که هم نی_واال من با ا

 بچه ها ندارم. نیبه ا یمن اصال کار

 تکون داد و گفت: یسر 
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 ن؟یشه کتاب و دفترتون رو بهم قرض بد یم زهیگم چ یکالس دارم. م گهی_ من برم که دوتا د

 کالس ها تنها هستم. هیتم بقکالس همراه داش نیبدم فقط ا یخوام اونجا سوت ینم

تکان دادم و دفتر و کتابم را به او دادم، همان طور که سمت  یسوال بود که چرا؟ اما سر میبرا 

 کرد... یرفت با خود صحبت م یدر م

 گفت: یم 

 !یانداخت یروز من و از کار و زندگ هی_ آخ خاله 

 یکرد آن هم از گرسنگ یام رفتم معده ام درد م یبه غر زدنش زدم و به سمت صندل یلبخند 

 نبود سر بلند کنم. یازین الست،یپس کله ام زد. معلوم بود ناز ی! کسادیز

 اوردم. یل یدونم گرسنته پاشو برات قاقا ل یپاشو که م نیری_ش 

در دستانش نگاه کردم.  کیکاکائو و ک ریکنج لبانم جا خوش کرد. سر  بلند کرده و به ش یلبخند 

جان دوباره گرفتم. از او تشکر  ییکرد گو رییتغ میحال و هوا یگرفتم و خوردم کم یبه تند

که به درسا زده بود صحبت  ییکردم. بچه ها وارد کالس شدند و در مورد سپند و حال حرف ها

نصفه کاره تمام شد. کالس ها همان طور  شانیگفت و گو خیتار ریبا وارد شدِن دب . کهدندکر یم

. هنوز هم کشف نکرده ام دمیکش یگذشت. زنگ آخر که خورده شد، نفس راحت یپشت سر هم م

 یآورد و قلب ها را دوباره به تپش م یدارد که همٔه ما را سر ذوق م یزیزنگ آخر چه چ

از دِر مدرسه که  م؟یدار ییگونه حس رها نیت گرفته بودند که ااسار بهاندازد؟ مگر ما را 

 الیانبوه بچه ها دنبال ناز انیکه در م دمیمجنون د دیرا کنار درخت ب الیپدر ناز م،یخارج شد

 شیاز آن ها جدا شدم و راه خود را در پ یقی. بعد از دقامیو سالم کرد میبود. به سمتش رفت

گرفتم.  گرسنه بودم و توان راه رفتن نداشتم. راه هم  انگار ِکش آمده بود. فکر به سپند هم لحظه 

توجه  یبا عجله کنارم قرار گرفت. ب یشد. غرق در فکر سپند بودم که فرد یاز من دور نم یا

است. سربلند کردم و  سپند را در کنار سپند  ینفس ها یرفتم که احساس کردم صدا یراه م

 زدم و گفتم: یزند لبخند یکه نفس نفس م افتمیخود 

 _سالم

 کوتاه به من انداخت و گفت: ینگاه

اما بهت  امیساعته دارم دنبالت م کی یخسته نشد ؟یر یانقدر تند راه م ی_ دختر تو چطور

 آخر هم مجبور شدم بدوم! دمینرس

 و گفتم: دمیخند
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 !یدار یقدم هات و بلند بر م ،یکن یرو ط ریمس نیاگه هر روز دو بار ا_شما هم 

 تکان داد و گفت:  سر

 کنارت راه برم؟ یش ی_ ناراحت نم

 تنها بره چون راه پر از راهزِن! هیکه خوش ندارم دختر همسا نیو ا یِ کیکه  ریمس یعنی

خانه را آغاز کرد. قلبم به تپش  ریدر مس یوسرم را به عالمت نه تکان دادم و او همراه دمیخند

طلبد. حال که کنار سپند بودم،  یم یمردانه ا یداد که دست ها یافتاده بود و مغزم فرمان م

مادِر سپند زنگ زد و  میدیهر روِز کوتاه شده است. به کوچه رس یِ کردم راِه طوالن یاحساس م

 : گفت

 ؟یی_ سالم پسرم کجا

 کوچه ام چطور؟ کی_ سالم مادر نزد

 من اونجام. نایا نیریخونه ش ای_خوبه بـ

 _باشه چشم. 

 به من انداخت و گفت: یرا که تمام کرد نگاه مکالمه

 خانوم؟ نیری_ش

 شده؟ یزی_بله؟ چ

 خونه شما. امیب دی_مامان گفت با

 .دیی_ خب؟ قدمتون رو چشم بفرما

 افتاده؟ یبه نظرتون اتفاق ی_ ممنون ول

 ندارم. یخبر رونیدونم منم با شما از خونه اومدم ب ی_ نم

 نگفت.  یزیچ گریسرش را تکان داد و د سپند

را گم  میآمده باشد استرس گرفته و دست و پا یخواستگار یکه ممکن است برا نیفکر ا با

من خواهد شد. حال چه  یسپند برا شهیهم یکردم که برا یفکر م نیبه ا میکردم. تا به خانه برس

که مادر سپند دارد در مورد ازدواج صحبت  دمی. شنمیبپوشم؟ چگونه رفتار کنم؟ وارد خانه شد

 لباس رفتم. ضیتعو یکند، من هم برا یکند. سپند جلو رفت تا احوال پرس یم
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اشتم و به سالن برگشتم. سپند دفتر و را برد وهیظرف م م؛یلباس ها ضیاتاقم رفتم بعد از تعو به

داد. در کنار مامان نشسته  یمادرش جواب م یگذاشته بود و به سوال ها زیم یکتابم را  رو

 یبرا یرا بهانه ا یدادم که سپند بلند شد و خستگ یسپند و مادرش گوش م یبودم و به حرف ها

کردم و برگشتم. خاله داشت در مورد  شییاز دست مادرش کرد و رفت. تا دَِم در راهنما ییاره

مبل نشستم و از استرس گوشه شالم را به  یرو یکرد. فور یازدواجِ پسرش سپند صحبت م

 قیمادر سپند دق یسپند شکر کردم و به صحبت ها دنیبخش یگرفتم. در دل خدا را برا یباز

 بود: ناماصحبتش م یشدم.  رو

بهتر از  یک دمیشه منم د یم دایپاک و حالل خورده کم پ ریدوره زمونه ش نی_ واال خواهر تو ا

جا هم حالت رو  نیعقدشونه اومدم ا گهیشد که هفته د نیجگر گوشم ا یدختِر خواهرم برا مایس

 بپرسم هم دعوتتون کنم.

او  یبشود؟ برا گرید یسپند قرار است مرد خانه فرد یعنیچه؟  یعنیام حبس شد  نهینفس س 

سپند را اندازه من دوست نخواهد  چکسیدارم ه نیقیعاشقانه بزند و او را لمس کند؟  یحرف ها

 ِش یکنم. ن میتقس یتوانم او را با کس یمن سپند را دوستش دارم. من نم ستیممکن ن نیداشت. ا

. میکرد یمادر سپند را بدرقه م میآمدم که داشتبه خود  یاشک در چشمانم جا خوش کرد. زمان

 هیزنگ زدم. همان طور که گر الیمامان به اتاق رفتم و به ناز یبدون جواب دادن به سوال ها

 کیداد. هوا تار میدلدار یدر آرام کردنم داشت و کل یدادم او هم سع حیتوض شیکردم برا یم

کردم درس بخوانم.  یگذاشتم و سع  میرا جلو میاتاق سپند خاموش بود. کتاب ها غشده بود. چرا

 ییکرد. گو یاتاق  خفه ام م یدر درس خواندن داشتم. هوا یکردم سع یم هیهمان طور که گر

بغض  نیتا ا دمیکش قیقلبم بود. بلند شدم و وارد تراس  شدم. نفس عم یرو نیسنگ یوزنه ا

. اما دمیبه سرم کش یکند. سپند هم کنار پنجره اتاقش بود. دست دایپ میگلوخود را در  ریمس نیسنگ

بودم. سپند، نگاه متعجبش  ستادهیسپند ا یباز رو به رو ینکردم و با موها دایسرم پ یرو  یشال

 را به من دوخت و گفت:

 _حالتون خوبه؟ 

را پاک کردم  میر خوردند. اشک هاسُ  میگونه ها یرو میو اشکاها رمیخودم را بگ یجلو نتونستم

 گفت:  یراه افتاده بود نگران شده بود و م میاشکاها لیاما تازه س

 !نیکن ینگرانم م نیدار نیمزاحمتون شده؟ تروخدا بگ یشده؟ کس یزیچ د؟یخانوم خوب نیری_ ش

 کردم به خودم ُمسلط بشم گفتم: یو سع دمیکش یقیعم نفس
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 !نیگم انشاهلل خوشبخت بش یم کیبهتون تبر ینگرانتون کردم؛ راست دی_ اوه بله بله خوبم ببخش

 آرام گفتم: یلیخ 

 !مای_خوش به حال س

 انداخت و گفت: نییسپند سرش را پا 

 _ممنون انشاهلل قسمت شما هم بشه. 

فکر کردم که  نیتکان دادم نگاهش را به چهره ام دوخت و من در دلم به ا یکردم سر ینیف نیف

 یکدام سع چیو ه میکرد ینگاه م  گرید کیمن نشد. همان طور به  یوقت برا چینگاه ه نیا

کرد و مرا با کوله  ی. در آخر سپند به خود آمد و خداحافظمیرینگاهمان را از هم بگ مینداشت

 ها گذاشت.پر از غم و اندوه تن یبار

 

من را به  عقد  ادیمامان با اصرار ز دیگذشتند. روز عقد سپند هم رس یها پشت سر هم م روز

دانست من عاشِق  یگذرد؟ حق هم داشت! چه م یدانست در دل دخترکش چه م یبرد. چه م

. میبه او بگو یزیتوانستم چ یسپند هستم و عشق او را در دل پرورانده ام. از خجالت هم نم

. سخت است ستادیدر وجودم شکسته شد و قلبم از تپش ا یزیگفت، چ مایبه س اسپند بله ر یوقت

ه ک ییاشک ها یجلو یکن یو سع یو دست بزن یرا گوش کن یگرید یکیبله گفتن عشقت به 

 یمن یسخت است. سخت بود برا یلی! واقعا خینگ یزیو چ یریرا بگ ندیایخواهند فرود ب یم

پرورش داده بودم که تو بطن مادر قرار  ینیمثل جن دلمعشق را در  نیکه روز ها و شب ها ا

کنم  و چرا از عشقم  یعمل م یکردم که چرا انقدر خجالت نیبار هزارم به خودم توه یدارد. برا

. صبح به خانه سپند رفتم و دیهم فرار رس یهم گذشت. روز عروس گریبه سپند نگفته ام دوماه د

 با تعجب گفت:  ودخودم ب یرا به او دادم که کادو یپاکت

 به زحمت نبودم. یخانوم من راض نیریش هیچ نی_ ا

 . گفتم:وفتدیبه لرزه ن میکردم صدا یسع شهیانداختم و مثل هم نییسرم را پا 

 کنار پنجره. نیایو ب نشیبخون گهی_آقا سپند لطفا دوساعت د

 تعجب کرد اما گفت : 

 _باشه! 
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پر  ینوشته بودم. نامه ا شیبود که برا یاتاقم برگشتم و نگاهش کردم چشمانش به نامه ا به

فکر به او گذرانده بودم نامه را  که با ییاعتراف. که از عشقم به خودش گفته بودم و از روز ها

 به همراه سپند مرور کردم:

 !زمیسپند عز »

 من!  نِ یریش یِ مرد زندگ نیمرد تر 

هست که با  ی. چند سالیدیرنگ من رنگ و جان دوباره بخش یو ب یتکرار یبه روز ها تو

 شوم.  یم داریپر عشق تو ب یروم و با بوسه ها یآغوش مردانه تو به خواب م یآرزو

 عتیبافتن با تو مثل جاِن دوباره گرفتن طب ایمن است. رو یبخش از زندگ نیتو، قشنگ تر الیخ

 در فصل بهار است.

 خلقت پروردگارم! نینازن یا 

برم تا  یرا با خودم به آغوش خاک م نمیریش یاهایرو یکنار همسرت خوشبخت باش دوارمیام 

 «نیریدوستت دارم و خواهم داشت ش ردیجز تو مرا به آغوش نگ یمرد چیه

که از سطل برنج برداشته   یبود دو ساعت گذشته بود. قرص برنج یاشک از چشمام جار 

 آب خوردم. سپند به سمت پنجره آمد و بازش کرد: یوانیبودم با  ل

 ؟ی_چرا بهم نگفته بود

 زدم. یدر جواب سوالش لبخند 

 زد: ادیو دستم افتاد فرت وانیبه ل نگاهش

 ؟یخورد ی_ چ

 هم لبخند زدم. باز

 داد زد: 

 مرگ من جواب بده! نیریش ؟یخورد یچ ی_ لعنت 

 ادشیافتادم و با فر نیزم یبسپارم رو ادیرو به  شیدوست داشتن افهیکردم ق یزدم و سع یلبخند 

 رفتم. یرو داشت به خواب ابد ییمن حکم الال یکه برا

 (سندهیاز نو ی)سخن
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اسمش رو به خاک و  میدوره دار نیا یکه ما االن تو یعشقه خالص بود عشق هی نیریش عشق

کشتن  ستیعشق ن میکن یبا احساسات هم م میکه ما دار ینبود کار میکش یخون و هوس م

نشده به  ریتا د کنمیخواهش م میبگرد مونیدنبال عشق واقع میایکارها ب نیا یاحساساته همه بجا

 نشده.. ری. تا دنیبگ میارکه دوستش د یکس

 

 «سپند»

 یها کیسرام یمن بست و رو یخوشگلش رو با لبخند رو یاز دستش افتاد و چشما وان،یل 

 تِراس افتاد. اسمش رو داد زدم:

 !نیری_ ش 

 خدا.  ای 

 رو برداشت: فونی. زنگ خونشون رو زدم مامانش آرونیرفتم ب یبه سمت در و فور دمیدو

 _بله سپند جان؟ 

 .دیشدن تروخدا باز کن هوشیخوردن ب یزیچ هیخانوم  نیریش د؟یکن ی_ خاله در رو باز م 

 گفت: یاومد و خاله مدام م یم ونیش یصدا دمیبه خونشون رس یخاله در رو باز کرد. وقت 

خوام. به سمت تراس  یبچم رو از تو م ایکشه.  خدا ینفس نم نمیری_ دخترم از دست رفت. ش

بود،  ومدهیرو که تا االن به چشمم ن باشیز یمثل فرشته ها خواب بود. چشما ن،یریرفتم. ش

برام مهم نبود نامحرمه.   گهیرو بغل کردم. د نیریبسته بود. خاله رو کنار زدم و ش ایدن یرو

اومد و  یرفتم. خاله پشت سرم م یم  نییپا یکیبرام مهم نبود! پله ها رو دوتا  زیچ چیه گهید

 یخواست. از صدا یرو م نشیریزد و از خدا ش یکرد و ضبحه م یکرد، ناله م یم ونیش

 یگفتن دلم م یم یزیبودن. هر کدوم تو گوش هم چ ختهیر رونیها ب هیخاله، همسا هیگر

 حرف ها رو... نیا نیدروغه! نگها  فحر نیو بگم ا ستمیخواست با

. میرفت مارستانیحاج صادق به ب نیواجب تر بود. با ماش نیریپاِک و زالل اما، االن ش نیریش

شد  یکنن و من و خاله رو تنها گذاشتن. باورم نم نهیرو به اتاق بردن تا معا نیریدکتر ها ش

درش  بمیجون از ج یزنگ خورد ب میشد. گوش یمن و دوست داشته باشه باورم نم نیریش

 آوردم مامان بود.

 _بله مامان؟ 
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 شگاه؟یآرا یرفت ؟یی_ پسرم کجا

 خانوم حالش بد شده آوردمش چطور؟ نیری. ش مارستانی_ نه مامان اومدم ب 

 دخترکم افتاده؟ یبرا ی! چه اتفاقبیامام غر ای ی_ وا 

 تونم حرف بزنم خدانگهدار. ی_ مامان جان فداتون بشم االن نم 

بلندش کردم. خودش رو تو بغلم  نیزم ینشسته بود رفتم از رو نیزم یبه سمت خاله که رو 

کردم لحنم  یشده بودن؛ سع یمحرم و نامحرم الیخیچنگ زد. امروز همه ب رهنمیانداخت و به پ

 :آرامش بخش باشه گفتم

االن اون  نیباش یقو فتهینم یاتفاق چیهستن ه یخانوم دختر قو نیریش نی_خاله جان آروم باش 

 داره. اجیبه شما احت

 گفت: یخاله با زار 

افتاده دارم سکته  یچه اتفاق ستیدست دکترهاست معلوم ن ری_سپند جگر گوشم تو اون اتاق ز 

 .ایکنم خدا یم

آروم  رم،یبرم براتون آب بگ نینیبنش نجایا نیایتوکلتون به خدا باشه ب فتهینم ی_خاله جان اتفاق 

 شن. یخانوم خوب م نیریش نیباش

همش  رمیته راهرو بردم و نشوندمش. خودمم رفتم براش آب بگ یها یخاله رو به سمت صندل 

بار نگاهش کردم  نیاول یبرا یکرد. وقت ینگاهم م یچهره معصومش جلو چشم هام بود وقت

خدا! چطور  ی. وانمایچشمام بود. انگار اومدم س یهمه و همه  جلو شیرکیز ریز یلبخندا

 یمکث دنمیزد دکتر با د یوان آب به سمت خاله رفتم داشت با دکتر حرف میچطور؟ با ل دمینفهم

 کوتاه کرد و بعد ادامه داد: 

 دیاما خطر هنوز اون رو تهد نشیندخدارو شکر به موقع رسو می_ما معدش رو شست و شو داد

 به خدا باشه خدا شفاشون بده. دتونیام ادیبه هوش ب دیتا دعا کن دیمراقبش با دیکنه ما با یم

درد  نم،یقفسه س یدکتر رو یبغلم غش کرد و حجم حرفا یدکتر خاله تو یحرف ها دنیباشن 

 یم ادیاگه به هوش ن یعنیمن  یخدا یوا اد؟یبه هوش ب دیدعا کن یچ یعنیشد و موندگار! 

 ره؟یم
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 نیبه چهره معصومش نگاه کردم. من  با ا شهیراه افتادم. از پشت ش ژهیو یسمت مراقبت ها به

من! نامه  یخدا ی. وانِ یریاون فقط برام ش کترهیکار کردم؟ اون فقط برام خواهر کوچ یدخترچ

در آوردم و خط به خطش رو دوباره خوندم. تازه چشمم به چند تا  بمیکه برام نوشته بود از ج یا

چقدر خطش قشنگه. چقدر پر از احساس نوشته بود.  دمیاشِک خشک شده خورد. تازه د یاج

عمو شروع کرد  دنیبا عجله اومد تو بخش. خاله با د نیریخاله با پرستار اومد. بعدش هم پدر ش

 کردن و حرف زدن: هیبه گر

 پرپر شد...  نمونیری. شید؟ چه زود اومدمر ی_ اومد

 یلیبود. خ دهیاون تو نخواب نمیریمردم و ش یکاش من م ؟یحاال که پرپر شد اومد ،یزود اومد 

 .یلیخ یزود اومد

 سرش گذاشت و گفت: یدستاش رو رو نیریش دنیرفت و با د شهیعمو به سمت ش 

 دخترم! نیحس ای_

 پاهش زانو زد و گفت: یسمت خاله رفت و جلو به

 یسرش اومده؟ خانوم تو کنارش بود ییچه بال دیخند یرفتم خوب بود م ی_صبح که داشتم م

 ؟ینشد یزیمتوجه چ

 گفتم: آروم

 _مقصر منم عمو.

 واریرو گرفت و به د قمیسمتم برگشت نگاهم کرد از سر تا پا. به سمتم هجوم آورد و  به

 زد: ادیچسبوند. فر

  که؟یمرت یکارش کرد ی_چ

 ؟یسر دخترم آورد ییبال چه

 جدا کردم. قمینوشته بود رو به دستش دادم و دستاش رو از  نیریکه ش یا نامه

نگاه کرد. بعد از  نیریرفت و به ش شهیاز خوندن نامه مات به صورتم نگاه کرد. به سمت ش بعد

 خاله به سمتم برگشت و گفت: یمدت

ببخش تو رو  ؟ییجا نیتو هنوز ا یکار دار یکل تهیخاک به سرم پسرم مثال امشب عروس ی_ وا

 .تهیبرو قربونت برم امشب شِب داماد میکرد ریهم درگ
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 شده بود. ریچند ساعت به اندازه چند سال پ نیو اکردم ت نگاهش

 

 زد و گفت: یرو به چشم هام دوخت و لبخند مصنوع شیاشک یها چشم

. برو نیبش ریهم پ یانشاهلل به پا ن،یخوشبخت بش دوارمیام م،یایب میتون ی_برو پسرم ببخش ما نم

 کیهم، انداختمت. ببخش به خانواده هم از طرف ما تبر یقربونت برم! ببخش از کار و زندگ

 کن. یبگو و عذر خواه

با  نیریش تِ یخواست بمونم تا از وضع یدلم م رونیبرم ب مارستانیکرد از ب ینم یاری پاهام

رفتم.  شگاهیگرفتم. به سمت آرا یکردم و تاکس یحال از خاله و عمو خداحافظ نیخبر بشم. با ا

 یاومد و من رو به اون جلب م یم ادمیبه  نیریش یهمه، کار ها و رفتار ها ریتو طول مس

 ریگفت و کارش رو شروع کرد اما، من به تصو کیتبر دنمیبا د یو عل دمیرس شگاهیآراکرد. به 

 غلغله چشم هاش بودم که یبود. محو تماشا نیریبودم دوتا چشم که متعلق به ش رهیخ نهییدرون آ

 و به حال جلبم کرد. دیکش رونیب نیریش یچشم ها نیریخلسه ش نیمن رو از ا یعل

از عروس خانوم خوشت  شترینکنه از خودت ب یمحِو خودت شد زمیشده داماد جاِن عز ی_چ

 ها.  یزن یخودت، خودت رو چشم م زمیکار ها رو داماد جاِن عز نیاومده؟ نکن ا

 یدادم اما االن فقط م یم یو جوابش رو با شوخ دمیخند یبود حتما بهش م یا گهیزمان د اگه

 شه سرد گفت:

 جان نترس. ی_خوبم عل

 ندارم سکوت کرد و به ادامه کارش مشغول شد.  یعالقه ا چیحرف زدن ه یبرا دید یوقت یعل

 ریبود و من رو از حال به گذشته برده بود. فکرم درگ دهیچیگوشم پ یتو نیریقشنگِ ش یصدا

و کارش بود آخه چطور ممکنه اون عاشق من باشه؟ مگه ما چند بار با هم برخورد کرده  نیریش

کارش امروز من  نیبا ا نیریچند بار من اون رو به گناه انداخته بودم؟ واقعاً چند بار؟ ش م؟یبود

چشم هاش، نگاهش، لبخندش، حرف هاش و رفتارش فکر به گناه انداخت چون باعث شد به  ور

ازدواجم از دست بدم.  ی. بهش فکر کنم و باعث بشه تمرکزم رو براادیبه چشمم ب شتریکنم و ب

 فکر کردم و گناه کردم. نیریآره من به ش

 که گفت: یعل یصدا با

 _پاشو شاه داماد!
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 رونیب شگاهیو از آرا دمیکتم رو پوش یبود. با کمک عل دهیبردار هم رس لمیحال برگشتم. ف به

 نیمانع بردن ماش نیریکردم. امروز ش یرانندگ یشدم و به سمت گل فروش نیرفتم و سوار ماش

 یامروز رو برام فراموش نشدن نیریشده بود. همه کارهام عقب افتاده بود. ش یبه گل فروش

دست تکون بدم و لبخند بزنم اما عذاب وجدان  نیبدور یکرد برا یبردار اشاره م لمیکرده بود. ف

که من اون دختر رو  نیرو به چنگ گرفته بود. عذاب وجداِن ا بانمیبود و گر ریگ بانیگر یلیخ

از رفتارهام اون رو  کیآوردم که کدوم  ینم ادیکردم به  یفکر م یعاشق کرده بودم اما هرچ

. فقط یگذاشته بود و نه دست تکون دادن یباق یعذاب وجدان نه لبخند نیبه اشتباه انداخته و ا

شدم و با جواد  ادهیپ نیاز ماش م،یدیکه رس یپسر بغ کرده. به گل فروش کیبود و  نیدورب کی

 سمتم اومد و گفت: بردار کالفه شد و به لمی. فیلبخند چیدست دادم. بدون ه« گل فروش محل)»

تو  یرو رو نیمختلف دورب یایمن چند سال سابقه کار دارم. اما هر چقدر هم از زوا نیبب ـ

اما لطفاً لبخند  گهید زیاز چ ایدونم از استرِس  یشه. نم یکنم باز هم ژست ها خراب م میتنظ

 بزن لطفاً!

 دلم بهش گفتم: تو

 یاز من هم سردر گم تر م یدونست یلبخند بزنم اما اگه م یدارم توقع دار یچه حال ی_تو که نم

 .یبود

کرد.  یم  نیتزئ نیرنگا رنگ رو کاپوِت ماش یپر سرعت گل ها یلیمشغول شده بود و خ جواد

 باعث شد به مادرش زنگ بزنم: نیریش ادِ ی

 شده؟ یزی_الو؟ سالم پسرم چ

 خانوم بشم. نیریحال ش یایخواستم جو ینه. م ن؟ی_سالم خاله خوب هست

 نکرده فعالً دکترها باال سرش هستند. یرییخاله جان تغ ی_همونطور

 یکار نیمراقب خودتون باش رمیگ ی_ باشه خاله جون من االن کار دارم بعداً باهاتون تماس م

 د؟یندار

 خدانگهدار. نی_نه فدات بشم مراقب باش خوش بخت بش

 !یعل ای_

گذاشتم.  نیسقف ماش یرو قطع کردم و به سمت جواد رفتم. کتم رو از تنم در آوردم و رو تلفن

رو تکرار کردم چسب زدم، گل گذاشتم، شاخه ها و  یگل ها رو برداشتم و کاره عل یدسته ا
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 نیریکردم به ش یکار متمرکز کنم. سع یکردم ذهنم رو رو یاضافه رو زدم و سع یبرگ ها

 کردم... یمتمرکز باشه اما فقط سع نیماش نیذهنم فقط به تزئ کردم یفکر نکنم. سع

 

 نیآماده بود. از جواد تشکر کردم و سوار ماش نیمن و جواد، ماش یساعِت بعد با کمک ها کی

 مایکه س یشگاهیخودش شد و پشِت سرم راه افتاد. به سمت آرا نیبردار هم سوار ماش لمیشدم. ف

انداختم  یکنارم بود نگاِه کوتاه یِ صندل یوقت گرفته بود راه افتادم. به دسته گِل عروس، که رو

 میکه در انتظارم بود. با خودم فکر کردم ادامه زندگ یمشترک یِ زندگ رِ یشد. درگ ریو فکرم درگ

رزِش واقعاً ا مایس ایکنم؟ آ هیهد مایرو به س یتونم خوش بخت یمن م ایگذره؟ آ یم یچه طور

بشه؟  هیبهش هد دیکه کرده با ییکه بعد از اون کار ها یٔ خوش بخت شدن رو داره؟ خوش بخت

 نه! فکر نکنم.

و خودم سرم  نییپا ادیبگه ب مایزنگ زدم و گفتم به س نایو توقف کردم به سار دمیرس شگاهیآرا به

 بود. میروِز زندگ نیفرمون گذاشتم واقعاً امروز خسته کننده تر یرو رو

 

 «مایزبان س از»

بود و چشمک  زیلب هام وسوسه انگ یبد نبود رِژ قرمِز رو شمینگاه کردم آرا نهییخودم تو آ به

امشب چشم و گوِش  زهیسپند هستم. اون پسِر پاستور یبرا یبزرگ زِ یزد. امشب سوپرا یم

 یکنم اون برگِ برندٔه من م یمن اون رو از راه به درش م فتهیتو دامم م شه و یبستش باز م

 من. یِ طانیش یبه نقشه ها دنیرس یشه برا یم ینردبون زه،یپاستور سپندِ شه. اون 

 گردونه. یاحمقم من رو به حال بر م یخواهر کوچولو نایسار یصدا

 منتظرته. نییداداش سپند پا ی_ آج

دست و  یکشم و شنِل لباس رو رو یم ممیمال یِ به لباس عروِس صورت یشم و دست یم بلند

 یدارم و نقشه هام رو تو یقدم رو به سمِت پله ها بر م نیکنم و اول یم میلختم تنظ یها نهیس

 کنم: یذهنم مرور م

 سپند رو وادار کنم مشروب بخوره. دیپله: خب اول با نیاول

 وانمود کنم که پدِر بچه تو شکمم سپند هستش. یطور دیپله: بعدش با نیدوم

 کنم. دشیتهد ستیماجرا و بگه بچه از من ن رِ یدر صد بزنه ز کیپله: اگه هم به طور  نیسوم
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 کنم. داینقطه ضعف پ هی زهیاز اون سپنِد پاستور دیپله: با نیو آخر نیچهارم

کردم. خب کارم  دیگرفتم و رژ لبم رو تجد نایکوچولوم رو از سار نهییبه در آ دنیاز رس قبل

 تمومه سپند تو داِم مِن.

 کاریچ دیو بگه با ادیبردار نگاه کردم و منتظر شدم به سمتم ب لمیراه افتادم و به ف نیسمِت ماش به

 .میکن

 

 !دی_عروس خانوم دقت کن

 ی. بعد پشِت دسِت شما رو مدیچرخ یدور م هیو شما  رهیگ یما رو مداماد اول دسِت ش آقا

رو نگاه  نیعنوان دورب چی. به هدیرو لمس کن شونیا ونِ یو پاپ دیلبخند بزن دیشما با نجایبوسه. ا

 تا به شما بگم. دینکن

گه رو تکرار کنم و  یکه م ییکردم کارها یسر تکون دادم و سع کهیاون مرت یحرف ها یبرا

 برداشتن شنل هم توجه نکنم. یبه اصرارش برا

زد و ساکت  یعنوان لبخند نم چی. سپند اصالً حواسش نبود و به همیشد نیهر حال سوار ماش به

 بشم. زهیپسره پاستور نیشدم زِن ا یبود. اگه بچه تو شکمم نبود، هرگز حاضر نم

 

بردار دنباِل سوژه و  لمی. فمیبه باغِ عمو رضا رفت لم،یف شیدو نفره و پ یگرفتِن عکس ها یبرا

آماده  میاز اتاق ها داشت یکیگشت و من و سپند تو  یم کیهمون گوشه و کناِر رمانت ایدنج  یجا

تخت نشسته بود و تو فکر بود منم از فرصت استفاده کردم  یعکس ها. سپند رو یبرا میشد یم

به لباس عروسم  یکردم. ِشنِل رو در آوردم و دست دیرفتم و رژ لبم رو تمد نهییو به سمت آ

 یکارش حساب نیاصالً حواسش نبود. از ا یو با عشوه به سمِت سپند راه افتادم. سپنِد لعنت دمیکش

 دستش گذاشتم و کنارش نشستم: یکردم لبخند بزنم. دستم رو رو یشدم اما، سع یعصب

 ؟یاراحتشده پسرخاله؟ چرا ن یزی_چ

 .ستین یزی_چ

 .نمیمحرِم رازت بگو بب ییجورا هی_ من االن زنتم و 

 بس کن لطفاً. مای_س
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به عقب بر  یشه و قدم یکنه. از جاش بلند م یگرده و از سر تا پاهام رو نگاه م یسمتم بر م به

رم.  یشم و به سمتش م یکه نقشم گرفته بلند م نیکنه. با فکر ا یداره و دوباره نگاهم م یم

اشکاِل نا مشخص.  دنِ یکنم به کش یو شروع م ارمی یبه حرکت در م رهنشیپ یدستم رو رو

 زنه: یکنه و داد م یاز خودش دور م تیدستم رو با عصبان

کن؟  رو اجاره یلباِس اون مزوِن لعنت نیتر دهیمگه بهت نگفتم پوش ؟یدیکه پوش هیچه لباس نی_ ا

 یم یلبت چ یهمه رژ رو نیرو داشته باش؟ ا شیآرا نیتر بایو ز نیمگه بهت نگفتم کم تر

 االن تو عکس ها.  ی. حتیاریامشب شنِل لباس رو در ب نمیپاکش کن. نب یخواد؟ فور

 یتعجب کرده بودم. آخه چطور ممکنه انقدر عصب یرفت. حساب رونیگفتن حرف ها از اتاق ب با

 یختیر نیکردم حاال که ا یدادم من رو پس بزنه. فکر م یدرصد هم احتمال نم کی یبشه؟ حت

 باشه. زهیکردم واقعاً پاستور یکردم نرم بشه اما فکر نم شیو آرا دمیلباس پوش

کردم اشک تو چشم هام جمع کنم.  یدر به سمت مخالف برگشتم و هق هق کردم و سع یصدا با

 سپند به سمتم اومد و گفت:

کردم. اما توهم به حرفم گوش  یتو خال یرو رو تمیخوام عصبان یمن معذرت م ماجانی_ س

شنل رو کم کن و تا آخر شب  شتینداره، لطفاً آرا ی. حاال اشکالیدیلباس رو پوش نیو ا ینکرد

 .اریرو در ن

 و گفت: ستادیکردم به هق زدن و سکوت کردن. رو به روم ا شروع

داره  میریحاضر شو عکس ها رو بگ گه،ینگفتم. ببخش د یزیمن که چ ؟یکن یم هیگر ی_دار

 شه ها. پاشو خانوم گل. یم رید

 ینسبت به اون ب دیرفتم. سپند که د رونیو ب دمیتوجه به وجوِد سپند شنل رو پوش یبلند شدم و ب 

 گفتم: ییتوجهم به سمتم اومد و کنارم قدم برداشت و از فرصت استفاده کردم و با مظلوم نما

 کنم. تیعصبان ایخواستم ناراحت  ی. اصالً نمادیکردم خوشت ب ی_ من فکر م

 نداره. ی_اشکال

 اریود. از عمو رضا بابِت در اختهم گرسنم ب یها گرفته شد. واقعاً خسته شده بودم. حساب عکس

دست  ی. دستم رو رومیو به سمت تاالر راه افتاد میشد نیوسوار ماش میگذاشتِن باغش تشکر کرد

 چش شده؟ ستیدنده قرار دادم و لبخند زدم. سپند اصالً حواسش نبود معلوم ن یسپند رو
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 رو به سمت شونه اش بردم و گفتم: دستم

 شده؟ یزی_ سپند چ

 و گفت: دیدست تو موهاش کش سردرگم

  ادته؟ی نیری_ش

 _آره، چطور؟

 _رفته تو حالت کما!

 _ خب به تو چه؟

 خب واسه همون نگراِن حالشم. مارستانی_من رسوندمش ب

خودت و خانومت  یرو برا تیشِب زندگ نیبخاطر اون دختره مهم تر یاالن دار یعنی_ آهان 

 ؟یکن یزهر م

 نیب یعالقه ا چیه یو خودت هم قبول دار میچرا با هم ازدواج کرد یدون یخودت هم م مای_س

 مادرم با تو ازدواج کردم وگرنه دوستت ندارم... یمن و تو وجود نداره؛ من بخاطر حرف ها

 بشه... تیکنم که باعث ناراحت یمن کار نکهیبهتره تا ا یبدون یاوِل زندگ نیقبول کن که هم نمیا

 طور! نیمنم هم یکن یم دایعالقه به من پ ی_سپند باالخره تو روز

 گردونم یبر م شهیرو به سمت ش سرم

 یکرد یبچه رو قبول م نیا یلعنتت کنه اشکان اگه توعه لعنت ه؟خدایفکر کرده ک یلعنت پسره

 !میکرد یم یتو لندن زندگ میبچه خوشگل ازدواج کنم و االن داشت نیاالن من مجبور نبودم با ا

 ما؟یس ما؟ی_ س

 !میدیرس ای. گوگردمیسپند به طرفش بر م یصدا با

که دورمون حلقه زدند  یتیکنم و از جمع یسپند حلقه م یشم و دستم رو دور بازو یم ادهیپ

 .میریگ یفاصله م

رقصن و ما  یجلومون م لیفام ی. دخترامینینش یو م میر یعروس و داماد م گاهیسمت جا به

 .میکن ینگاه م
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ندونم  یکردم از خوشحال یفکر م شهیعروس بشم. هم ینجوریکردم ا یوقت فکر نم چیه

 سوزه واقعا... یخودم م یکنم اما االن؟ واقعا دلم برا کاریچ

 «زبان سپند از»

 نیریبودم که به خاله زنگ بزنم و از حال ش تیحواسم به اطرافم نبود همش دنبال موقع اصال

رو  مایشدم. بلند شدم و دست س یبلند م دیخانوم با خبر بشم، رقص عروس و داماد بود و با

 لباس رو باز کرد که مانع شدم: یشنل رو مایگرفتم مادِر س

 اون رو از خودش جدا کنه. مایس خوامینم دی_ خاله لطفا به شنل دست نزن

لباسش رو خب مگه  ننیبب لیفام دیهمه پوِل لباسش رو دادم االن با نیا یگ یم ی. وا سپند چ

 دادم؟ دنشیند یپول رو برا

 یم میلباِس همسرم تصم یمن حساب کردم و خودم برا نیاما شما پول نداد_ خاله جون شرمنده 

 .رمیگ

 .مایس ایب

اما  میدیرقص ییو من کنار دست زدم و دور بعد رو دوتا دیدور اول رقص رو تنها رقص مایس

با  مایس یاون االن جا دیکه شا نیبود به ا نیریش شیاصال حواسم به خودم و اطرافم نبود فکرم پ

 .دیرقص یمن م

 

. بعد از رقص عروس و داماد مراسم میو سر جاهامون نشست میبرگشت گاهیاز رقص به جا بعد

بردار ازمون جدا شد و مشغول  لمیشد. تا ف یسرم داشت منفجر م یشام بود و بعدش خداحافظ

 زنگ زدم: «نیریمادر ش»اومدم و به خاله  رونیب گاهیها شد از جا لیاز فام یبردار لمیف

 خانوم خوبن؟ نیریش ن؟ی_سالم خاله خوب هست

 _سالم پسرم خوبم. هنوز تو همون حالته!

 نکردن؟ یرییتغ چیه یعنی ،ی_وا

 پسرم؟ یی_ نه ماد تو کجا

 !؛.ی_عروس

 .رمیگ یوقتت رو نم گهیپسرم برو به مهمون هات برس به خانومت برس من  د ی_وا
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 نیشد لطفا به من خبر بد یپس اگه خبر ن،یراحت باش هیچه حرف نی_ا

 ؟یندار ی_باشه پسرم کار

 _نه خاله جون خدانگهدار.

 .زمی_ خدا حافظت عز

 جلوم قرار گرفتن. یقدم برداشتم که محمد و عل گاهیسمت جا به

 

 ؟یریگینم لی_بَه شاداماد تحو

 بودم شرمنده. یعروس یکارها ریداداش درگ هیچه حرف نی_ا

 

با  شبیرفته د ادتیزنه، محمد خان  یخودش حرف م یمحمد برا نیداداشم ا ی_خوشبخت بش

 عمٔه من بود کباب خورد؟ ؟یهم رستوران بود

 

 بوده یعمه جناب عال دیدونم واال شا ی_ نم

 نیبر نیاریرو هم به درد ن ریبنده حق نیسر ا ن،یبخور یشام عروس نیبر نی_پسرها بحث نکن

 !زمیعز یها یداداش

 ازشون فاصله گرفتم و به سمت بابا و مامان راه افتادم. یدیببخش با

  ست؟یکم و کسر ن یزی_مامان چ

 _نه پسرم 

 ست؟یکم ن یزی_بابا چ

پسر  رمیگ یکم باشه خودم م یزیتنهاست، چ مایس شیبرو پ ؟یگرد یم نجایا ی_ تو واسه چ

 برو.

 کنارش نشستم هم حواسش نبود. یوقت یبود حت رهیخ ینشسته بود و به نقطه نامعلوم مایس
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 ما؟ی_ س

 جان؟ مای_س

 بله؟ یعنی زِ ی_هان؟ چ

 زده؟ یحرف یشده؟ کس یزیچ ی_تو فکر

 _خب نه چطور؟

 از شام. یبردار لمیف یبرا ادیبردار م لمیلطفا شنلت رو بکش جلو االن ف چ؛ی_ ه

 _باشه.

کرد و  ی. سرم درد مرهینگ لمیبردار رفتم و ازش خواستم از شام عروس و داماد ف لمیسمت ف به

 مایرفت. کنار س یشب داشت تو مخم رژه م نینداشتم و حاال ا یاصال حوصله جنگولک باز

 نیریش شینگاه کردم. اصال اشتها نداشتم و فکرم پ زیم یرو یِ رنگ یرنگ ینشستم و به غذاها

 بود.

 گفت: نشیکردِن دورب میبردار اومد. بعد از تنظ لمیباالخره ف 

به اندازه  یعروس چیشنل. ه نیبا ا نیرو خراب کرد لمی_عروس خانوم شنلت رو بردار کِل ف

 شما شنل استفاده نکرده بود.

به من انداخت و شنل رو باز کرد. اصال نگاهش نکردم قاشق رو برداشتم و  ینگاِه کوتاه مایس

هم کاِر من رو  مایمسخرست. س یلیکردم واقعا خ کینزد مایس یو به لب ها  ختمیبرنج ر یکم

رو شل کردم. از کنار  رهنمیپ قهیمهمون ها رفت.  نیرو گرفت و ب لمیبردار ف لمیتکرار کرد و ف

 بلند شدم. مایس

 ندارم. لی_شامت رو بخور من م

 _کجا؟

 هوا بخورم. کمیرم  ی_م

بودم؛ اما اصال حوصله نداشتم و سر درگم بودم واقعا داشتم  ختهیبرنامه ر یکل یعروس یبرا

هم که انگار ِکش  یشِب لعنت نیموضوع رو قبول داشتم ا نیأوردم و خودم هم ا یدر م یبچه باز

 نداشت. یاومده بود تموم

 شونم زد یبه سمتم اومد و رو بابا
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 ؟یشده پسر؟ چرا انقدر داغون ی_ چ

 و تو ُکما مارستانِ یکرد، االن ب یخانوم عاشق من شده بود و امروز خودکش نیری_بابا ش

 ؟یکه خودت زن داشت یدر حال یپسر؟ چرا دختر مردم و عاشق کرد یکار کرد یتو چ ؟ی_چ

 ؟یگناه کرد یدون یم

گردم  یهم تو گذشته و حال دنبال سر نخ م ینکردم اصال خبر نداشتم هر چ ی_به خدا من کار

اومده  شیچطور پ نیدونم ا ینم میبا هم بر خورد نداشت یلیخانوم خ نیریکنم من و ش ینم دایپ

 اصال... 

 کنم. یواقعا سر درگم شدم. احساس گناه م بابا

 یشناسم خودم بزرگت کردم م یحس بچگانه باشه. من تورو م هی دی_نگران نباش پسر گلم شا

 اصال نگران نباش کنار همسرت باش.  یکن ینم ییدونم کار خطا

 رو هم مطرح کنم؟ یا گهی_ بابا اجازه هست موضوع د

 _بگو پسرم!

به خواست مامان بود.  یعروس نیبهش ندارم، ا یعالقه ا چیه یعنیرو دوست ندارم.  مای_من س

ازدواج نکنم  مایبودن که گفتن اگه با س شونیکردن. ا یم فیتعر مایاز س شهیبودن که هم شونیا

 کنن. یکه بهم دادن رو حاللم نم یریش

 کار کنم؟ دوستش ندارم همه کارهاش از نظرم مورد داره. یمن چ بابا

  ؟یچرا قبل ازدواجتون نگفت ؟یکنم اما تو چرا االن به من گفت ی_من با مادرت صحبت م

 یبه هم نم دمیامروزش فهم یعالقه مند بشم اما با کارها مایتونم به س یکردم م ی_چون فکر م

 .میخور

 .ایب مدهویمادرت در ن یتو تا صدا میبر ای_ب

 _ باشه!

 

 «مایزبان س از»

که  دمی. درونیبعدش شوهر خاله هم رفت ب کمیرفت.  رونیبردار سپند احمق ب لمیاز رفتن ف بعد

شدم. سپند  یدرخت بهشون مخف نیتر کیرفتم. پشت نزد رونیبه سمت سپند رفت بلند شدم و ب
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گفت بخاطر  یبه من نداره، داشت م یگفت عالقه ا یکردم و م یداشت در مورد من صحبت م

 .ردهخاله ازدواج ک

 اه. یاالن کارم رو سخت تر کرد یلعنت

 

 

 یِ انیپا یگفتند. درست لحظه ها یم یاومدم تا بتونم بفهمم چ یزود تر م دیبه من با لعنت

شانس. سپند و شوهر  نیاز حرف هاشون نگرفتم. تُف به ا یسر نخ چیو  ه دمیحرفاشون رس

 کردم. یخاله رفتن داخل و من هنوز پشت درخت فکر م

 سپند رو عاشق کنم. یکه چطور نیبه ا فکر

 براش دام آماده کنم یچطور

 بندازم... رشیتو دامم گ یچطور

 بچه رو به گردنش بندازم؟ یچطور و

 ؟یکن یکار م یچ نجایا ما؟ی_س

 اومدم هوا بخورم. زِ ی_هان؟ چ

 زود باش. ایداخل ب میگردن بر یدختر همه دنبالت م یی_ چه هوا

 .می_چشم خاله جون بر

 

 «زبان سپند از»

 نیریش شیمتوجه نشدم و فکرم پ میاز عروس یچیتموم شد و تو راه خونم. ه یعروس باالخره

صورت خواب به  نیا ریبزنم، در غ نیریبه ش یسر دیرو ببرم خونه با مایکه س نیبود. بعد از ا

 .ادیچشم هام نم

 ها. یو به من توجه نکرد یخودت بود ی_سپند عشقم؟ امروز تو حال و هوا

 _سپند باشما بودما.ـ

 ؟یی_عه سپند کجا
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 ؟یگفت یزی_جانم؟ جانم؟ چ

 _حواست کجاست؟

 خونه پدرت؟ من کار دارم. ینداره امشب بر یاشکال ما؟یگم س یم یچی_ ه

مشترکموِن و  یِ شِب زندگ نیها. اول میسپند ما ازدواج کرد ؟یگ یم یدار یچ یمتوجه ؟ی_ چ

 ؟یبرم خونه پدرم؟ مگه امکان داره؟ بعدم ساعت ده شب تو کجا کار دار یخوا یتو از من م

 ببرمت خونه؟ ایاونجا  یر یکشش نده م مای_س

 .میخوام فکر کنن دعوا کرد یدوست دارم نم_برو خونه من آبروم رو 

 _ باشه!

. از تو داشبورد قرص سردرد برداشتم و مارستانیکردم و دور زدم به سمت ب ادهیرو پ مایس

 آب خوردم. کاش سردردم خوب بشه. یبدون قطره ا

عذاب وجدان  نیخبر بدن و ا نیریعمو و خاله از خوب شدِن ش مارستانیرسم ب یاالن که م کاش

 کنه. دایپ انیپا

 عاشقم بشه. نیریتا ش میرفت یمحله نم نیاز اول به ا کاش

 عاشقم بشه. یمن وجود نداشتم که کس کاش

 ...اما

 جانیتونست پر از شور و ه یم نیریش یعاشقم شده؟ زندگ نیریدارم که ش یمگه من چ اما

 بچه سِن. یلیعاشق شدن خ یعاشق بشه اما االن برا یقلب دیباشه و با عالقه شد

 چیخوام به ه ینم گهیبسه بسه د یشناسه؛ وا یگم مگه عشق سن و سال م یم یدارم چ نیبب

 عشق. یفکر کنم حت زیچ

 

و سرم و در  نیالکل و بتاد یشدم. در نظر اول بو مارستانیرو پارک کردم و وارد ب نیماش

پرستار پر عجله و دکتر متفکر و خانواده  ،یخون یو پارچه ها ضینظر دوم برانکارد مر

 نوزاد. هیو گر ونینگران، مادر گر

پله ها باال رفتم. صداها کم رنگ و کم رنگ تر شد. عجله ها کم تر شد دکترا کم رنگ شدن.  از

 یاما هنوز فضا خفقان داشت. صدا تو گلوم خفه شده بود و به طور واضح کوبِش قلبم رو م



 

31 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

. من چم دمید یم کینزد یلیکردم و مرگ رو خ ی. حرکت خون تو رگ هام رو حس مدمیشن

 ایعرق نشسته؟ خدا میشونیپ یشدم؟ چرا دست هام سرد شده؟ چرا رو ینجوریشده بود؟ چرا ا

و  دمیحال به قدم هام سرعت بخش نیافتاده؟ پاهام جون حرکت کردن ندارن. اما با ا یاتفاق یعنی

 یداشتن به دخترشون نگاه م شهیرسوندم. خاله و عمو پشت ش ژهیو یخودم رو به مراقبت ها

 بود. به سمتشون رفتم: رهیکرد و عمو فقط خ یم هیرگفت و گ یکردن خاله ذکر م

 _سالم!

 افتاده؟ یاتفاق یکن یکار م یچ نجای_سالم پسرم ا 

 .رمیخانوم خبر بگ نیری_نه خاله جان اومدم از حال ش

 ؟یکار کرد ی_خانومت رو چ 

 _خونست.

 .ستیبه تو مربوط ن نیریحاِل ش ششی_برو پ

 عمو! نیحرف رو نزن نی_ا

 سر دخترم اومد؟چرا دستگاه ها صداشون در اومد؟ یی. چه بالنیحس ای_  

 _پرستار، پرستار.

 .دنیدو نیریها و دکتر ها همه به سمت اتاق ش پرستار

 زد. یکرد و خدا رو صدا م یم ونیش خاله

 کرد و اما من... یبا دکتر صحبت م عمو

 .نیریجون ش یبه جسم ب رهیخ

 رفت. یم نمونیراحت داشت از ب چه

 رفت. یم یراحت داشت بدون خداحافظ چه

 اون حق نداشت بره. نه

 نداشت من رو با عذاب وجدان رها کنه. حق

 اون حق نداشت بره. آره

 زد ادیاز درونم فر ییندا
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احمق اون عاشقت شده بود اما تو فقط بخاطر عذاب  اد؟یاز دستت بر م یاگه بره کار مثال

 . ستیاصال برات مهم ن نیریصورت ش نیا ریدر غ یینجایوجدانت ا

 رو تو دستاش فشرد. قمیبه سمتم اومد و  عمو

از موهاب سرش کم بشه  ییاگه تار مو اد،یسر دخترم ب یی. اگه بالیتوعه لعنت رهی_همش تقص

 کنم. یم مونتیاز زنده بودنت پش

شد انگار داخل  ینم دهیقلب رو شروع کردن. صداها واضح شن یایشک رو آوردن و اح دستگاه

 یچشم هام جون دوباره گرفت و فقط چشم ها یجلو نیریش یگوشم پنبه گذاشته بودند. چشم ها

شد و صداها نامفهوم تر. سرم به دوران  یدور و دور تر م مارستانیب طی. محدمید یاون رو م

 رو برام سخت تر کرد. ستادنیافتاده بود و ا

 کنم. صداها واضح شد. یریگرفتم تا از افتادنم جلوگ واریرو به د دستم

 ندهیآ قیثابت شده انشاهلل تا دقا تشیبرگشت اما هنوز تو حالت کماست وضع ماری_ خدارو شکر ب

 دلتون رو شاد کنم. دوارمیکنم و ام یرو چک م تشیدوباره وضع

 _انشاهلل

 

 خودت هم اون رو بهم برگردون. ،یخودت دخترم رو از مرگ نجات داد ای_خدا 

سر  نیبود. بد تر از اون ا دهیامونم رو بر جهینشستم و چشم هام رو بستم. سرگ یصندل یرو

 کرد. یولم نم یدرِد لعنت

کمک کنه پسرم حالش  یکیپرستار؟ پرستار؟  ده؟یشده؟ چرا رنگت پر ی_خاک به سرم پسرم چ

 . سپند پسرم؟ سپند؟....ستیخوب ن
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 یسبز و در نظر دوم، بو یو پارچه ها دیسف یها واریکنم. در نظر اول: د یهام رو باز م چشم

 یشد و تو رگ هام جار یم دهیکه از سرم چک ییقطره ها یسرم و الکل و در نظر سوم صدا

 کرد. یشد. سرم درد م یم

من خواب  ایشد؟ آ یاون چ ن؟یریافتاد؟ ش یامروز چندمه؟ ساعت؟ ساعت چنده؟ چه اتفاق روز؟

 آره.  دمینه! قطعا کابوس د دم؟ید

 خداروشکر؟ یپسرم؟ به هوش اومد ی_سپند جان خوب

 افتاده؟  ی_چه اتفاق

 بهت وارد شده. یگفت فشار عصب ی. دکتر می_از حال رفت

 ؟یچ نیری_ ش

 ثابته. تشی_اونم تو کماست هنوز وضع

 کنه؟ یدرد نم تییجا ؟ی_عشقم؟ خوب

 خبر داد؟ یبه تو ک ما؟ی_س

 شدما یخبر دار م دینرفته که من زنتم. با ادتیبهم زنگ زد  نیری_خب معلومه مادر ش

 .نیخبر داد مای_خاله جون دستتون درد نکنه که به س

به  یزنند. دکتر ، نگاه کوتاه یسر م یکی یکی مارهایشن و به ب یبا دکتر وارد بخش م پرستار

 گه یندازه و م یمن م

رو امضا  صیتا من برگه ترخ دیجوان خارج کن یآقا نی_خانوم پرستار لطفا سرم رو از دست ا

 کنم. یم

 _چشم.

 .نجایخونه خسته شده ا نیجان به پسرم کمک کن آماده بشه باهم بر مای_س

 _چشم.

 

. میتو موهام بردم و از اتاق خارج شد یدست دمیاومدم و کتم رو پوش نییاز تخت پا مایکمک س با

رفت و  مارستانیب نگیکرد. به سمت پارک یعنوان رها نم چیدستم رو گرفته بود و به ه مایس
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راه افتاد. تو طول  مایشدم و س نیپاهام ترمز گرفت. سوار ماش ریرو خارج کرد و ز نیماش

و  دیشالش کش یبود. کالفه دستش رو رو یزد و تمام حواسش به رانندگ یحرف نم مایس ریمس

 گفت:

 مارستان؟یب یو رفت ی_بخاطر اون دختر من رو، عروست رو، همسرت رو تو خونه تنها گذاشت

جوِن اون دختِر  یعنی یلعنت ؟یدیهان؟ نترس فته؟یب یاتفاق یدینترس اد؟یرم بس ییبال یدینترس

 برات مهم تر از جون زنته؟

 ...ستیلطفا تمومش کن االن وقتش ن مای_س

 چون آقا حالش بده. ستی_آره االن وقتش ن

 بس کن. ؟یفهم یگفتم بس کن م مای_س

 _داد نزن باشه.

هم گذاشته بودم که به جلو پرتاب شدم و سرم به داشبرد برخورد کرد.  یچشم هام رو رو تازه

برگشتم متعجب به جلو  مایسوخت. به سمت س یم میشونیرو تو مغزم احساس کرد. پ یبیدرد عج

 مایشدم. بله س رهیرو به رو که له شده بود خ نیبود. رِد نگاهش رو دنبال کردم و به ماش رهیخ

 تصادف کرده بود.

 ینگاه کرد و دست هاش رو رو نشیشد و به صندوق عقب ماش ادهیپ ییجلو نیاز ماش یرمردیپ

 شدم. ادهیسرش گذاشت. کمربندم رو باز کردم و پ

 

 شدم. ادهیرو باز کردم و پ کمربندم

 نشد؟ تونیزی_سالم آقا چ

 

 _آقا با شما هستم حالتون خوبه؟

 .نمینازن نیماش نم،ی_ماش

به تو  یشعوریآورده. نگاه نگاه. کدوم ب نمیسر ماش ییچه بال نیبب ؟یخانوم مگه کور یآها

 .یبرون ییلباسشو نیماش یبر دیداده آخه؟ تو با نامهیگواه

 کار رو نکرد که. نی. همسرم از قصد که انیمحترم لطفا حد خودتون رو بدون ی_آقاـ
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 و داغون کرده. نمیآقا؛ زنت زده ماش یبگ یچ یرو نگ نی_ ا

زنم تا هر چه زود تر  یکنه. به افسر زنگ م ینگاه م نیشه و با شوک به ماش یم ادهیپ مایس

ها بتونن رفت و  نیتا ماش میکن یهامون رو کنار پارک م نیبکشه. تا اومدن افسر ماش یکروک

 گه یکنه و م یم هیو همش گر ستیاصال حالش خوب ن مایآمد کنند. س

 حواسم پرت شد._ از قصد نبود. 

 .دهیند بیآس یفکر کن که کس نیداره. به ا مهیب نینشده خدارو شکر ماش یزیجان چ مای_باشه س

 

 «مایزبان س از»

برخورد کنم. که  ییجلو نیکنم و به ماش ادیگرفتم سرعتم رو ز میسپند سرم داد زد تصم یوقت

احمق بخواد سرم داد بزنه. از قصد . هنوز انقدر خار نشدم که سپنِد دمشیبگم هُول شدم و ند

 نیسرعتم رو کم و کم تر کردم و به ماش میشد کینزد نیبه ماش یکردم و وقت ادیسرعتم رو ز

. سپند سرش با داشبورد برخورد کرد و من با لذت به جمع شدِن صورتش از درد کردمبرخورد 

 نگاه کردم. حقته آقا سپند حقته!

 و متعجبم. دهیشدم و وانمود کردم که ترس رهیبه رو خسپند به طرفم برگشت به رو  یوقت

. دمیآوردم و حرف هاشون رو شن نییرو پا شهیشد. آروم ش ادهیشد، سپند هم پ ادهیکه پ رمردِ یپ

کردم اشک رو تو چشم هام جمع کنم و  یکردم. سع نشیسپند ازم دفاع کرد از ته دل تحس یوقت

. ارمیکنم و نقشم هم گرفت. تونستم دِل سپند رو به رحم ب یکردم خوب نقش باز یشدم سع ادهیپ

 کرد: یهمش تو گوشم وز وز م قاحم

نشده. چرا  شیزیچ یداره خداروشکر که کس مهیب نینشده که ماش یزیجان چ مای_آروم باش س

دکتر؟  میبر یخوا یم ؟یجان خوب مایس دهیرنگ پر ارم؟یبرات ب یخور یآب م ؟یکن یم هیگر

 خونه. میر یم ادیآروم باش االن افسر م زمینکن عز هیگر

کردم  یصحبت م دیکه افسر اومد سپند رفت تا باهاشون صحبت کنه. در اصل من با نیاز ا بعد

 یرو خودم جواب م یاصل یو خودش رفت اما سوال ها ستیاما گفت خانومم حالش مساعد ن

 اومد اشکام رو پاک کردم و بلند شدم: یافسر که به سمتم م دنِ یدادم. با د

 ن؟ی. راننده شما بودری_سالم خانوم روز بخ

 _بله.
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 _ چطور اتفاق افتاد؟

 بود و حواسم پرت شد. ادی_خب... خب سرعتم ز

 .کنمیم یریگی_باشه من پ

 _ممنون.

 .نیرو بد نیو کارت ماش نامهی_لطفا گواه

 _چشم چند لحظه...

 !نییبفرما

 ده. یرو به اون آقا م نامهیره و کارت و گواه یمرِد م ریبه سمت اون پ افسر

 گه یندازه و م یداد راه م یداد و ب نامهیبا گرفتن گواه مرد

اُفِت  نمیشه؟ االن ماش یمثل قبلش م نمیخوره آخه؟ ماش یخانوم چه به درِد من م نیا نامهی_گواه

  ؟یفروش جناب متوجه یداره برا متیق

دوباره  ستین یزیکه چ نینشده ماش تیزیو چ یمحترم خدا رو شکر کن که خودت سالم ی_ آقا

 . به هر حال بال به دور انشاهلل تنتون سالمت باشه و از خطر دور...یریبهترش رو بگ یتون یم

 

 شد و رو به سپند گفت: کینزد رمردیشد و رفت. پ نشیسوار ماش افسر

بعد  یسر نیزد به ماش یسر نی. انهی_پسرم اگه جونت برات مهمه نذار زنت پشت فرمون بش

 یاعلی. نیره تو دره، مراقب خودتون باش یم

لگنتم من  دینکبت آخه به تو چه خوبه حاال مقصر صد در صدش خودم شدم و با کهیمرت شیا

 به هم. ختیده آشغال. اَه فکرم رو ر یمن پند و اندرزم م یدرست کنم اونوقت برا

 ؟یستادیشو چرا ا نیسوار ماش مای_س

 .امی_هان؟ االن م

. سپند رفت میدیساعت به خونه رس می. بعد از نمیو به سمت خونه راه افتاد میشد نیماش سوار

به سرم زد  یفکر هیبود.  یزخم سطح هیگاه کردم. ن شیشونی. به پدیتخت دراز کش یاتاق و رو

 نیبتاد کمیرو برداشتم و  هیاول یدسته مبل انداختم. جعبه کمک ها یمانتوم رو در آوردم و رو
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آروم  یلیتخت کنار سپند نشستم و خ نیی. اشک رو تو چشم هام جمع کردم و پاختمیپنبه ر یرو

 بلند شد: دنمیگفت و چشم هاش رو باز کرد. با د ی. آخدمیکش شیشونیپ یدگیخراش یپنبه رو رو

  ؟یکن یم هیچرا گر ما؟ی_ س

 زدم: هق

 .یشد ی_بخاطر مِن که زخم

 من رو بکشه خدا

 .فتهیهمه م یحرف هارو نزن اتفاق بود اتفاق هم برا نیا مای_س

 _من و ببخش اصال حواسم نبود

 .یسرت برو استراحت کن خسته ا ی_فدا

 کنم بعد. ی.نه اول زخمت رو پانسمان م

 یزنم روش، خوب م یچسب زخم م هی گهیخراش کوچولوعه د هیدختر خوب؟  هی_پانسمان چ

 شه برو استراحت کن.

 ؟یدرد ندار ؟ی_ مطمئن

 امروز. ی_نه برو خسته شد

 _باشه.

 یاومدم. چقدر خوب بودن مسخرست. دستم رو رو رونیهام رو پاک کردم و از اتاق ب اشک

 و گفتم:  دمیشکمم کش

تو  دینبودم. شا زهیپاستور نیبا ا نجایاالن من ا یاگه تو وجود نداشت هی_همش بخاطر توعه لعنت

 لعنت به تو و پدرت.. ا،یتالیا دمیلندن بودم شا

 ما؟یس یزن یحرف م ی_ با ک

 ؟یسپند؟ مگه تو اتاق نبود یکن یکار م یبسم هللا پشتم چ ای یوا_ 

 ؟یزد یحرف م یبا ک یداشت الیخ یتشنم شد اومدم آب بخورم. حاال ب ی_ چرا چرا ول

 _اوم خب با خودم.

 ؟یشد وونهی_ مگه د
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برو به من  ریآب و بگ وانیل نیا ایب ایب وونست؟یزنه د یبا خودش حرف م ی_ نخند مگه هر ک

 .وونهیهم نگو د

 .دیببخش یش ی_باشه بابا چرا ناراحت م

 کشم ها. یم غی_برو سپند ج

 نزن. غی! رفتم جنیحس ای_

 

فرستادم. دست هام رو شستم و از آشپزخونه  رونیرفتِن سپند به اتاق نفس حبس شدم رو ب با

دسته مبل برداشتم و به سمت اتاق رفتم. سپند تو اتاق نبود. به  یاومدم. مانتوم رو از رو رونیب

 رفتم و در زدم. ییسمت دست شو

 سپند؟ ؟یی_ سپند؟ اون تو

 به سمت حمام راه افتادم. ستین ییمطمئن شدم تو دست شو یوقت

کنه. به سمت اتاق  یگرفت سپند داره حمام م جهیشد نت یاومد پس م یآب از حمام م یصدا

تنم  دیعوض کردم. تاپ قرمِز کوتاهم با پوسِت سف یرو با تاِپ قرمِز کوتاه رهنمیبرگشتم. پ

 کمیسمت چپم به حرکت در آوردم اگه  یبازو یدرست کرده بود. دستم رو رو یبیتضاد عج

 اومد، نه؟ یم شتریقرمِز تو تنم ب پشد به تا یکبود م

و در رو محکم بستم. از درد  دمیکش یقیدر گذاشتم. نفس عم یرو باز کردم و بازوم رو ال در

نکشم. لمسش کردم. درد  غیهم فشردم تا از درد ج یاشک تو چشمم جمع شد. لب هام رو رو

 داد. لیرو تشک یقیعم یِ اهیپوستم جمع شد، کبود شد، تار شد و س ریداشت. خون ز

به سمت کمد رفتم و خودم رو مشغول  یدر اومد و خبر از اومدن سپند داد، فور یصدا یوقت

 کردم.

 خوام لباس عوض کنم. یم رون؟یب یشه بر یم مای_س

 جان با شما بودم. مای_ س

 .ادیبه سمتم م نهیب یسکوتم رو م یوقت سپند

 در مونده؟  یال ن؟یزم یشده؟ چرا کبوده؟ خورد یدستت چ نیامام حس ای....؟ مای_س

 _تصادف.



 

39 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

 شکسته باشه. دیدکتر شا میدکتر. آره بر میبر ؟ی_موقع تصادف خورد به در؟ چرا به من نگفت

 ؟یدرد دار ؟یکن یم هیچرا گر ما؟یس

 ؟یزن یحرف نم چرا

 ما؟یس

 گفتم: یزار با

 _درد داره.

 یزیکنه انشاهلل که چ نهیدکتر معا میشه برو حاضر شو بر ینداره؛ خوب م یاشکال زمی_عز

 .ستین

 زنه. یسپند نبض م رمیگ ی_ دارم آتش م

 دکتر. میشرتم رو بردارم بر یمانتوت رو بپوش منم ت اینکن خانوم گل ب هی_ گر

 _ باشه...

 گذاشتم. یکبود یمبل نشستم. دسِت راستم رو رو یسالن رو یو تو دمیرو پوش مانتو

 به سرعت به سمتم اومد سپند

 .می_بر

 به ذهنم زد. یا جرقه

 ؟یدر مونده چ یبده که دستم ال صیو دکتر تشخ میبر اگه

 ؟یسپند متوجه نقشم بشه چ اگه

 ؟یستادیچرا ا مای_س

 .ستیشه دکتر الزم ن ی_اوم خب سپند خودش خوب م

 کنه نهیو معا نهیمتورم هم بشه بهتره دکتر بب دیکبوده شا یلیدستت خ زمی_نه عز

 ذارم روش نگران نباش. یم خیشه  ی_ نه سپند خودش خوب م

 .میکدومه؟ بر خی مای_س

 _اما...
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 .وفتی_ اما و اگر نداره راه ب

 درد نداره. گهیشه باور کن د ی_ سپند خودش خوب م

 ؟ی_مطمئن

 _ آره. 

 در رفته باشه.  دمیشکسته باشه، شا دی. شاستمیمن مطمئن ن میبر ای_نه ب

 _سپند...

 .ایب مایس االی_ 

 _امان از دست تو اوف.

 _حرف نباشه.

 دیپرس یم قهیسپند با سرعت راه افتاد. هر چند دق میکه شد نیماش سوار

 ؟ی_درد ندار

 کرد بگم نه. یهم مجبورم م قهیچند دق هر

 کرد. یدرونم من رو سر زنش م یصدا

دکتر؟ اگه بفهمه و  یایب یکه مجبور ش یدر گذاشت یخدا لعنتت کنه چرا دستت رو ال مایس

 ؟یکار رو کردم چ نیرو به سپند بگه، اگه سپند بفهمه که از قصد ا صاشیتشخ

 مامان و بابا. شیبچه تو شکمم برگردم پ نیشم و اونوقت مجبورم با ا یبدبخت م یوا

 .میدیرس مای_س

 یگرده. دستم رو رو یره و بر م یم رشینابودم نکن. سپند به پذ ایشم. خدا یم ادهیپ نیماش از

 گرده یگذارم. به طرفم بر م یبازوش م

 خونه؟ من حالم خوبه. میبر ستی_سپند بهتر ن

 شه. ینم یزی. نگران نباش چیبش نهیبهتره معا میاومد نجای_حاال که تا ا

 .میش یو وارد م میزن یم در
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 _سالم.

 ازم ساختست؟ ی_ سالم چه کمک

 درد دارم. کمی_ امروز تصادف کردم و بازوم کبود شده. 

 بهش بندازم؟ ینگاه هیشه  ی_م

 ده. یکنم. سرش رو به عالمت آره تکون م یبه سپند نگاه م ُمَردد

 _بله البته!

 اندازه  یبه چهرم م ی. نگاهارهیبه حرکت در م یکبود یدستش رو رو دکتر

 ؟یکنم درد دار ی_ لمسش م

 _بله.

 .چقدر؟

 چقدر؟ ی_چ

 گه: یاندازه و رو به سپند م یبهم م یبد نگاه

 ؟یو پرستار رو صدا کن ی_پسرم امکانش هست بر

 افتاده؟ ی_چرا اتفاق

 خانومت حالش خوبه. زمی_ نه عز

 _باشه.

تخت کنارم نشست. دوباره دستم رو نگاه کرد و  یخارج شدن سپند از اتاق خانوم دکتر رو با

 گفت:

 موند؟ لیدر اتومب یتصادف دستت ال_لحظه 

 _ نه محکم خورد به در.

 ؟ی_راننده تو بود

 _اوهوم.
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 ده گلم. ینم لیاز ضربه محکم در اتومب یدستت نشون ی_ کبود

 در موند. ی_خب، خب راستش ال

 ؟ی_ چرا به شوهرت دروغ گفت

 خواست. ی_خب دلم توجه م

 مشاوره.  نیبر نیکارها رو نکن نیتوجه ا ی_ برا

 خوام ازم دلخور بشه. ینم د؟یشه بهش نگ ی_م

 .یایکن باهاش کنار ب یگم تو هم سع یرو م تی_من واقع

 _خانوم دکتر لطفا.

 شه. یکنه و با پرستار وارد م یسپند در رو باز م 

 شده خانوم دکتر؟ یزی_ چ

رو  کیاتاق صد وچهل و  ماریبه خانوم کمک کن مانتوش رو تنش کنه؛ بعد هم پرونده ب ری_ خ

 .اریبرام ب

 _چشم.

 شد خانوم دکتر خانومم دستش چطور؟ ی_ چ

 یدونم چ یکردم اما نم یکار رو م نیا دیخطه، من نبا انیپا نجایاندازه. ا یبه من م ینگاه دکتر

 شد که دلم خواست نگرانم بشه. یدونم چ یرو گرفتم. نم میتصم نیشد که ا

 شم. یاگه دکتر بگه من نابود م االن

 

 د؟یگ ینم یزیچرا چ ده؟ید بیآس یلی_ خانوم دکتر دستش خ

 رو نگه! تینگه. کاش حرف نزنه کاش واقع یزیبه سپند چ کاش

 ...کاش
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بگم که براش کرم و پماد نوشتم  دیدر مونده و ضربه محکم بوده. البته با ی_ دست خانومت ال

 بهش توجه کن. شتریره تورم هم نداره مراقبش باش، ب یزود م شیاونا رو استفاده کنه کبود

 انداختم و از اتاق خارج شدم. نییشد. سرم رو پا ریدکتر اشکام سراز یحرف ها دنیشن با

 سپند اومد یصدا قهیاز چند دق بعد

 . مای_ س

 جام خشک شدم. سر

 .رمیمنتظر باش تا برم داروها رو بگ نیتو ماش ریرو بگ چیی_سو

 نیدونم ا یدر رو باز کردم و نشستم. نم دمیکه رس نیرو تکون دادم و راه افتادم. به ماش سرم

 امکان نداره اصال و ابدا ه؟یو گر مایشد. س داشونیاز کجا پ یلعنت یاشک ها

 سرش دکتِر و محرم اسرار... ریعقل خ یب کهیزن

 به سپند گفت اَه. یواسه چ ستین معلوم

فکر  مایس االیرسه.  یبه ذهنم نم یچیه یاوم؟ اوه لعنت ؟یبگم؟ چ یبه سپند بگم؟ چ یچ االن

 کن.

 فکر کن. 

کنه  یرو روشن م نیکنم. ماش ینگاهش م یچشم ریشه. ز یکنه و سوار م یدر رو باز م سپند

 کنم تا خودش ازم بپرسه. یکنه. سکوت م یم یو بدون توجه به من رانندگ

 

 

 گذشته و سپند هنوز هم ساکته پس بهتره خودم شروع کنم. قهیدق یس حدود

 ... یدون ی... دستم... آره دستم... خب... میعنی... زهی_سپند؟ من... خب... چ

اتفاق افتاده؛  نیکه بدونم چطور ا ستمیمن اصال کنجکاو ن یاریب لیخواد دل ینم مای_ساکت س

 لطفا از کرم و پماد استفاده کن تا زود خوب بشه.

 یارزش چیه یعنی ستم؟یمن اصال براش مهم ن یعنیبا حرف هاش من رو متعجب کرد.  سپند

 ر...کنه. سخت و سخت ت یداره کارم رو سخت تر م یپسِر لعنت نیمن، ا یبراش ندارم؟ اوه خدا
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 شدم. ادهیپ نیاز ماش میدیرس یوقت

 ما؟ی_ س

 _ اوم بله؟

رو بهم  دمیپژمان تا ساعت کار جد شیرم پ یرم خونه مامانم از اون ور هم م ی_ من دارم م

 رم؟یسر راه برات بگ یخوا ینم یزیبگه چ

 _نه

 ؟یای_خونه مامانم نم

 _نه

 ؟یندار ی_کار

 _نه

 _ خدانگهدار.

 ی_ با

پله ها باال رفتم. در رو باز کردم و وارد خونه شدم لباس هام رو عوض کردم. هوس کردم  از

 خورشتم رو آماده کردم و مشغول شدم. لیوسا یزیاز هرچ الیخیدرست کنم ب یقورمه سبز

 انقدر بدبخت نشدم که بخاطر حرف سپند ناراحت بشم دارم برات بچه زرنگ... هنوز

 

 

 «نیریزبان مادر ش از»

مادرش بسته. االن درست دو  یخوشگلش رو رو یروِز که دخترم تو خواِب و چشم ها دو

و باهاش حرف نزدم. دو روزه که خواب  دمیصداش رو نشن دمیچشم هاش رو ند گهیروزه که د

 و منتظرم. ومدهیبه چشم هام ن

 دخترم رو بده.  یِ داریکه دکتر خبر ب نیا منتظر

 _ خانوم حالتون خوبه؟

 ازتون بکنم؟ یخواهش هیتونم  ی_ بله، م
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 دیی_بفرما

 دخترم؟ شیشه برم پ ی_م

 با دکتر صحبت کنم. دی_با

 _ممنون.

 

 _خانوم؟

 _ بله؟

 دکتر اجازه ندادن، متاسفم. ی_ آقا

خواد لمسش کنم. ببوسمش.  یعطر موهاش تنگ شده؛ دلم م ی_ اما، آخه اون دخترمه دلم برا

 کنم. یلطفا خواهش م

 مادر جان. ادیاز دستم بر نم یکار چی_ من ه

 _باشه ممنون.

رو ره چطور من  ینم ادمیبرام سخت شد. هنوز  مارستانیب یکه اومد تحمل فضا نیریش پدر

هم زد. اما منم ناراحت و دل  ییبود و حرف ها یدونست. درسته عصب یم نیریمقصر عشق ش

من رو  دیکنه چطور با یداره با مرگ مبارزه و مقابله م مارستانیشکستم و دخترم گوشه ب

 ؟دونست؟ چطور یمقصر م

 .میدی_خانوم رس

براش  یدارن که جواب ی. هرکدوم سوالانیبه سمتم م دنمیها با د هیشم. همسا یم ادهیپ یتاکس از

 ندارم.

 کار و کرد؟ نی_چرا دخترت ا

 سرش آوردن؟ یی_ نکنه بال

 بود. ی_ اون که دختر خوب

 گفتن از آن بترس که سر به تو دارد ها یم میو ند می_از قد

 ؟یگ ینم یزی_چرا چ 
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که دخترش به بار آورده  ییرسوا نیخواد بگه؟ با ا یم یها چ یزن ی_خواهر جان حرف ها م

 هم داره که بزنه؟ یمگه حرف

 _آره واال.

 شدم اما واقعا توان حرف زدن نداشتم فقط گفتم. یعصب

 ده یم نیکه به دخترم زد یی_خدا جواب تهمت ها

 یزنه، راه م یشد. انگار که داره حرف م یبرام اِکو م نیریش یخونه رو که باز کردم صدا در

کنه. بغض کردم و به سمت اتاقش رفتم. در رو که باز کردم  یخنده، انگار که صدام م یره و م

و  دمیتختش دراز کش یانداخت. رو یاون م ادیاتاقش من رو به  یجا یدلم براش تنگ شد. جا

هام فرو بردم. چشمم به قاب عکس کنار تختش خورد چقدر دخترم  هیرو تو ر اشعطر موه

 یاسمم رو گذاشتم مادر وقت ی. چجوردمیو من نفهم دهیخنده چقدر دخترم درد کش یقشنگ م

قلب کوچولوش درد  دمینفهم یکنه وقت یعاشقانه به سپند نگاه م دمینفهم یعاشق شده. وقت دمینفهم

خودم به عقد سپند بردم. من اون رو عذاب  یو با دست هار نمیری. من شستمیداره، من مادر ن

 یمادِر که درک کنه. چجور ی. کسستمیباور کردم که من مادر ن گهی. ددمیدادم و خودم نفهم

فرو رفتم و تنها مشکلم درست کردن ناهار و  یزندگ یِ و ندار ییتو الک تنها یدرک کنم وقت

 شاِم چطور درک کنم؟ چطور؟

 

 

 (مای)از زبان س

 یبرا زیگفته همه چ یشاهکاِر خوش مزه ام نگاه کردم. ک ،یبه خورشت قورمه سبز نیتحس با

و لباس  رمیاش، خب بهتره برم دوش بگ افهیهم ق هیکه هم بوش عال نیشه؟ ا یبار خراب م نیاول

 .ادینمونده تا سپند ب یزیهم عوض کنم چهام رو 

 ساعت بعد: کی

 خب کجا بودم؟ آهان....  دیبود؛ چسب یچه حمام شی_ آخ

ابرِو  ملیصورت و گردنم پخش کردم. به ابرو هام ر ینشستم و کرم رو رو شمیآرا زیم پشت

هم باشه  یکردم حاال نوبت رایدرشت و گ یقهوه ا یدود هیو چشم هام رو با سا دمیکش یقهوه ا

. رژ دمیو خط چشمه بعد از خط چشم، مداد لب قرمز رو برداشتم و خط لبم رو کش ملینوبت ر
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 دمیلبام کش یرو یرژ صورت کممیقرمز رو برداشتم و داخل خط لبم رو پر کردم  نِ ییتُناژ پا

حاال نوبت موهام بود. با  ،یعال مایس یشد یشد. عال یخوشگل و تو چشم م یلیخ ینجوریا

 هیسرم بستم. حوله رو از تنم خارج کردم و  یرو باال شقمیسشوار لختش کردم و دو طرف شق

تا برم دو  ادیسپند ب دی. حاال بایِ عال زی. همه چدمیبا ساپورت پوش یتور یِ بلنِد مشک نیآست رهنِ یپ

 جلِد زن خوبٔه ماجرا!

از کردم. خودم هم رفتم تو اتاق تا دوباره خودم رو زده شد. به سمتش رفتم و در رو ب فونیآ

 .یِ عال زیهمه چ یچک کنم. نه انگار

 هللا. ای_ 

 ما؟ی_س

 هللا؟ ایبود که گفت  یک نیا وا

 زمزمه کرد.  یزیلب چ ریبه من انداخت و ز یاتاق باز شد و سپند وارد شد. نگاه در

 همراهته؟ ی_سالم سپند، کس

 .ایاومده؛ لباس هات رو عوض کن ب_سالم آره پژمان 

 _باشه.

شد  ینم دهینداشت ساپورت هم که کلفت بود و بدنم د یتا باسنم بود و از نظر خودم مشکل رهنمیپ

 .رونیپس فقط شال سرم کردم و رفتم ب

 _ سالم.

 خانومت انقدر خوشگله ی_سپند نگفته بود 

 .بایز یبانو سالم

 .دینیبنش نیی. بفرمانی_ خوش اومد

 _ممنون بانو متشکرم.

بود که از دِل  تیموقع نیبهتر نیشانس ا نیآماده کنم. لعنت به ا یسمت آشپز خونه رفتم تا چا به

تونم به خودم وابستش کنم و بعد از چند مدت بگم ازش حاملم لعنت به نقشه  ی. مارمیسپند در ب

 خراب شده لعنت. یها

 م؟مگه بهت نگفته بود ؟ی_چرا لباست رو عوض نکرد
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 چه وضعه اومدنه؟ نیا یسپند سکتم داد ی! وانی_ ه

 ؟ی_جواب من رو بده، چرا لباست رو عوض نکرد

 نداشت. ی_از نظر من مشکل

 _از نظر من داره، برو عوضش کن.

 کنم. یکار رو نم نی_ اما من ا

 یجان دختر خاله، خانوم محترم رو اعصاب من نباش برو کار مایجا.... استغفر هللا س ی_تو ب

 رو که بهت گفتم انجام بده.

 خوام. ی_ نم

و به سمتشون  ختمیکه آماده شد، تو استکان ر یره. چا یندازه و م یبهم م ینگاه عصب سپند

برنج و  نیرو ازم گرفت. به آشپزخونه برگشتم و مشغول تزئ ینیبلند شد و س دنمیرفتم. سپند با د

 شانس! نیناهار هم مهمان دار شدم. اَه تُف به ا داستیکه پ نجوریخورشتم شدم ا

 

 و گفتم: دمیرو چ زیم

 غذا آمادست. د،یی_بفرماـ

زد و  یسوت زیم دنِ یاومدند. پژمان با د زیبلند شد و دست پژمان رو هم گرفت و با هم سر م سپند

 گفت:

 خوره کدبانو باشه ها... ینم زیجثه ر نیا دمتون گرم. به یشاهانه ا زی_به به چه م

به پژمان رفتم تا حساب کار دستش  یبه سپند انداختم و چشم غره ا یحرف نگاه نیا دنیشن با

 آشغال. زِ یپسِر ه ادیب

 گرسنته ها. یداداش؟ گفته بود ینیبنش یخوا ی_پژمان جان نم

 دست بکشم. زیم نی_چشم چشم، من که عمرا از ا

به سپند انداخت و  یاون نشست. نگاه یو رو دیکش رونیمن رو ب یرو به رو یِ صندل پژمان

جلوم چشم  یتفاوت به بشقاب غذا یبه من زد. ب یچشمک دید دنیاون رو مشغول غذا کش یوقت

کرد متعجب نگاهش  یپ ایپ یدوختم و قاشقم رو از برنج پر کردم که سپند شروع به سرفه ها
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 ینجوریکرده که ا یکار هیپژمان رو به رو شدم. شک نداشتم  یطانیش خندکردم که با لب یم

 ببر. شیبرو تو جلد زن خوبه و کارت رو پ مایزنه. دمش هم گرم  س یلبخند م

 یو بخور. چ ریآب رو بگ وانِ یل نیا ایب ایب زمیبذار برات آب بر ؟یقم؟ خوبعش یشد یچ ی_ وا

 یدورت بگردم تو که خوب بود هویآخه  یشد

 سینگرانم و تا وارِد سرو یلیوانمود کردم که خ یرفت. جور سیبلند شد و به سمت سرو سپند

که وارد شد پژمان شروع به دست زدن کرد  نیبشه نگاهم رو بدرقه راهش کردم؛ هم یبهداشت

دستاش  یستون کرد و فکش رو رو زیم ینگاهش کردم چشم به من دوخت و دستاش رو رو

 یو مشکوفانه به من نگاه کرد. هول شدم و شروع کردم به باز کرد زیگذاشت چشم هاش رو ر

 کنه سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم: ینگاهم مهمچنان  دمید یبا ظرف غذام. وقت

 شده آقا پژمان؟ یزی_چ

 دمتید ییکنم جا یخونه شدم همش حس م نیکه وارد ا یشه؛ از زمان ینم ینجوری_نچ ا

 ؟یومدین ریجهان ش یها یمهمون ای یقبال پارت تو

 ؟ینبود یماق یساق اونجا

 ؟یشناس یاون رو م یچ جهان

 به پژمان انداختم و متعجب سرم رو به عالمت نه تکون دادم. ینگاه

دختر خوشگل با  هیکه  ادمهیتونم حرفت رو باور کنم. آخه من  یشد که نم فیح یوا ی_وا

 .ختیبرام مشروب ر یباِر اون مهمون یسرخ تو رهنیپ

 ست؟ین ادتینکنه اونم  هیچ یدون یکه م بار

 بهم زد و گفت یپوزخند

 مگه نه؟ ینیالی_ ر

 ادمیتنٔه سرخ بودم اما چطور پژمان رو  مین رهنهیتعجب خشکم زد. آره من اون دختر با پ از

 .یلعنت یلعنت اد؟ی ینم

 ینشست، حت زیم یسپند رو یاومد. وقت رونیب سیباز کرد حرف بزنه که سپند از سرو دهن

 یشد. همون آدم ها یم یها و خاطراتش برام تداع ینتونستم حالش رو بپرسم و اون مهمون

 نیکشتن مثل سارا بهتر یآدم م یاز اون زهرمار یوانیل ایشراب و  کیپ کیکه بخاطر  فیکث
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همه تجاوز کرد  یهم بهش جلو یمشروب برده بود مشتر ریبود چون د یقدوستم که مثل من سا

 چشمم بود. یکرد، هنوز اون صحنه ها جلو یگلوله تو مخش خال هیو هم 

بود  دهیغذا پر کمیمن خوبم نگران نباش  نیشده؟ بب یزیچ ؟یکن یم هیچرا گر ؟ییکجا مای_س

 ما؟یگلوم. س

 گذشته ها گذشته... ایشوهرت گلو پاره کردا به خودتت ب نیا ییبانو کجا مای_س

کشم  یبه صورتم م یکنه دست ینگاهم م ثانهیو پژمان خب یگردم سپند با مهربون یحال بر م به

به  یلیم گهیشم؛ د یزنم و با غذام مشغول م یبه سپند م یکنم لبخند یو نم اشک رو پاک م

اندازمش.  یم نکیس یدارم و تو یکه اون همه براش وقت گذاشتم ندارم بشقابم رو بر م ییغذا

شه که ترس رو تو دلم  یم جادیا یبیمه یصدا ییظرف شو نکیبشقاب با س برخورد یاز صدا

 .رمیگ یکشم و گوشم رو م یم یغیاندازه ج یم

 حواست کجاست؟ مای_س

 امروز؟ یدقت شد یانقدر ب چرا

 با شما بودم. مایس

 خنده. یبره و م یم نییکنم دست هاش رو به عالمِت آروم باش باال و پا یپژمان نگاه م به

 

رو به همه نشون بده، تو  نی! ایهست یقو یلیتو خ ایبه خودت ب مایس یگفت ه یدرونم م یصدا

رو به گنده تر از پژمان هم نتونسته نابودت کنه دختر نگاهم  یخونه ا نیبخاطر هدفت تو ا

 دوزم. یو بعد به صورت سپند م نکیس

 گم: یزنم و م یاز قدرت لبخند م یحاک ینگاه 

 ندارم نوش جونتون. لیم گهیفکرم مشغول بود حواسم پرت شد؛ من د زمیعز دی_ببخش

 ده. یزنه و سرش رو تکون م یم یلبخند سپند

و نفسم  نمینش یتخت م یرم. رو یشم و به سمت اتاق خواب م یسرعت از آشپزخونه دور م با

 فرستم. لعنت به گند زدن، لعنت... یم رونیرو پر صدا ب

 گردم. یساعت به سالن بر م میاز گذشت حدودا ن بعد
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کنه و پژمان هم کنار  ینگاه م زیم یرو ینشسته و به نقشه ها زیم یمبِل رو به رو یرو سپند

 نشسته و زل زده به سپند. نیزم یرو زیم

 .یِ ناهار خور زیم یغذا رو یکنم ظرف ها یآشپز خونه نگاه م به

 دارم یبر م زیم یو ظرف ها رو از رو فتمیسمت آشپز خونه راه م به

 زنه: یاز تو سالن داد م سپند

 جان مایس ما،ی_س

 _ بله؟

 دمت؟یچطور ند ،یکردم تو اتاق یمن فکر م ؟ی_عه تو آشپزخونه ا

 شده؟ یخب جانم چ یمشغول بود زمی_عز

 ؟یاریب یشه برامون چا ی_م

 حتما. زمی_آره عز

 نکیرو تو س فیکث یکردم. ظرف ها یدگیساز رو روشن کردم و به ادامه کار هام رس یچا

ساز رفتم.  یو به سمت چا دمیرو هم آب کش وانیل نیکردنشون شدم. آخر زیو مشغول تم ختمیر

گذاشتم  زیم یرو رو ینیگذاشتم و به سمت سپند و پژمان رفتم. س ینیرو تو س یچا یاستکان ها

ظرف مونده  ییبرداشتم و ظرف ها رو با اون پاک کردم؛ هنوز چند تا زیتم مالو برگشتم. دست

 پنِد گفتم:که س نیا الیرو کنارم حس کردم. به خ یبود که حضور کس

 ؟یشه شالم رو برام درست کن یم زمی_ عز

 زدم و گفتم: یشد. لبخند زونیسرم م یرو شال

 عشقم. ی_ مرس

 سپند دور کمرم حلقه شد و گفت: دست

 !ینداشت خانوم ی_ قابل

 پژمان شده؟ یصدا هیسپند چرا شب ی. صداوا

 کنه. یپژمان با لبخند نگاهم م دمیسمت شخص برگشتم و د به
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 رو از دور کمرم با حرص پس زدم و گفتم: دستش

 نجا؟یا یخوا یم یرو ازم من دور کن. چ فتیتو! دسِت کث ی_ه

 نداشتم.... تیعشقم من که کار یخودت گفت ی_ خانوم

 _ من فکر کردم سپند اومده، لعنت به تو.

 ؟یای یشد چرا نم ی_ پژمان چ

 داداش. امی_دارم م

 رو به من گفت: 

 _آب

 ؟ی_ خب؟ آب چ

 ها بال گرفته. یشد طونیخوام تشنمه. ش یمن آب م یچی_ اوم خب آب ه

 .رونیآبت گمشو ب نمی_خفه شو. ا

 قشنگم حرص نخور. نیالی_ ر

 !ستمین نیالی_من ر

 کنم. ی_من هرگز اشتباه نم

 با داد گفت: سپند

 _ پژمان.

 _ اومدم.

انگار زده به سرت؛  یخودتو به پزشک نشون بد دیزود ر. تو تو با_از خونم گمشو هر چه 

 !یرو با من اشتباه گرفت یکدوم بدبخت ستیمعلوم ن

 !ینیالی_تو ر

 شد و کنار گوشم شمرده گفت: کینزد بهم

 !ی... ن... هستی... ا... ل... ی_ت... و.... ر... 

 نشو! کی_  گمشو اونور به من نزد
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 کنم بخورمت! یکوچولو اونوقت هوس م یشینشو پ ی_ عصب

شه و  یسپند از جاش بلند م زیم یکوبِش دستم رو یکوبم. از صدا یم زیم یرو محکم رو دستم

 چیو ه میکن ینگاه م گریکدیهم با خشم به  یکنه. من و پژمان درست رو به رو ینگاهمون م

 داره. یچشم بر نم یگریکدوم اصال از د

 شده؟ یزیچ مای_ س

 با شما بودم. مای_س

 رفتن. یآقا پژمان داشتن م ست،ین یزی_چ

 ز؟یرو م یدیکوب نی_بخاطر ا

 گفت که بهم برخورد. یزی_ نه چ

 ن؟یا رهیبه هم خ ینجوری_چرا ا

 برت داشته. الیالبد خ ؟ی_چجور

 شده؟ یچ نمی_ خب بگو خانوم بب

 

 کرد. نیجور همچ نیخوام گردِن شوهرت رو خورد کنم ا یداداش گفتم م یچی_ه

 خانومم رو. یطرف خورد نیا ای_ خب حاال ب

ندونه انگار تو گذشته براتون  یچه طرز نگاه کردنه؟ هرک نیا ؟یبس کن یخوا ینم ما؟ی_س

 افتاده... یاتفاق

 با شما بودم. مای_س

 تم.فرس یم رونیگردم و نفسم رو با حرص ب یسمت سپند بر م به

 گم : یبه سپند م رو

 .رونیب امیرفت بگو ب نی_هر موقع ا

کنه.  یو بعد اخم م رهیگ یکنه. کم کم رنگ نگاهش خشم م یمتعجب به من و پژمان نگاه م سپند

 ....ریجهان ش یها یرم؛ لعنت به پژمان و مهمون یمونم و به سمت اتاقم م یاونجا نم گهید
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 دیچیشکم و کمرم پ ریتو ز یبیو پر خشم بودم که حاضر بودم بکشمش. درد عج یعصب انقدر

 ،یلعنت یهم فشرده بشه. لعنت یرو مشت و چشم هام بسته و رو یکه باعث شد دستام رو تخت

فراموش کرده بودم  یچهار ماِه من. حت یِ لعنت نِ یوجودش رو بهم نشون بده. جن دیبا شهیهم

بودم که  فیرفتم و به خودم نگاه کردم. انقدر الغر و نح نهییشه. به سمت آ یامروز چهار ماِه م

ماِه باشه. در زده شد و پشت بند اون  کیشد. انگار که  یچهار ماِه بودِن بچه مشخص نم یحت

 به من کرد و گفت: یسپند وارد شد. نگاه

ازدواج به خواست  نیبهت ندارم و ا یعالقه ا چیتم که هبهت گف تیاومدم خواستگار ی_وقت

مالک همسر بودن  یبرا یو آبرو و عفت سه جز اساس ای. بهت گفتم حرهیگ یمادرم صورت م

از صفات مهم تو انسان بودن و  یکی ییمِن. بهت گفتم احترام نگه داشتن و خوش رو یبرا

تو چت شده؟  میمشترکمون رو شروع کرد یکه زندگ یخودت بگو از زمان مای. حاال ستِ یانسان

شه اما تو االن  یم یجور نیا ینباشه زندگ نیطرف نیب یعالقه ا چیه یحق با من بود وقت دیشا

همسرت  یهمه اون صفات خواسته شده رو برا دیکه با یهمسر کیخانوم خانه دار و  کی

که خودت صلب کننده آرامش  نیبرقرار باشه نه ا هتو خون تیکه آرامش و امن یداشته باش

بهت بگم که رفتارت من رو مورد آزار قرار  یچجور دیبا گهیدونم د یمن واقعا نم مای. سیباش

ها رو تمومش کن.  یبچه باز نیخوام. ا یمتوجهت کنم که من آرامش م دیبا یده؛ چجور یم

از رفتار االنت با پژمان. درسته  همه نیو ا یدر گذاشت یاون از کاِر صبحت که دستت رو ال

رم  یکنه. من دارم م تیرو اذ یکه کس ستین یزیاما درون قلبش چ طونِ یشوخ و ش کمیاون 

 یکه من بر م یکنم ازت تا زمان یخانوم مطلع بشم خواهش م نیریتا از وضع ش مارستانیب

که تو انقدر خوب  دونم یرو م نیکجا مشکل داره، ا نیگردم به رفتار هات فکر کن. فکر کن بب

 یها رو م نیدونم که تو بهتر یرو م نی. ایتالش کن زیبهتر شدن همه چ یبود که برا یخواه

 . درسته؟یخوا

 دهیشه. با شن یزنه و از اتاق خارج م یم یدم. لبخند یکنم و سر تکون م یبهش نگاه م ساکت

 گم: یزنم و م یم یدر پوزخند یشدِن صدا

. ال مذهب چه راحت یشد یم اتیمعلم ادب دی. تو باادیبهت م یلیخ زهی_ الحق که لقب پاستور

 یها برا نیمن کجا دنبال بهتر کهیداد. آخه مرت یم لمیکلمات درشت درشت کنار هم تحو

که من  ییبابا. من فقط دنبال منافع خودمم. دنبال انتقام از همه کسا دیریبم دیهمتون بر گرانم؟ید

 گناه و چه گناهکار. ی. چه برمیگ ینشوندن، از همتون انتقام م اهیخاک س هرو ب

 یکه بهم داد. بخاطر بچه. بخاطر آشنا کردنم با پارت یاز همه از اشکان بخاطر عشق دروغ اول

شدنم، بخاطر سارا. بخاطر از دست رفتن  نیالیشدنم، بخاطر ر یبخاطر ساق ر،یجهان ش یها
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و بعد از خانوادم  زی. بخاطر مکر زمونه. بخاطر همه چلهیو ح رنگین ب،یآرزوهام. بخاطر فر

 من. یِ زندگ قتِ یاز حد به من و پنهان کردن حق شیب تمادبخاطر اع

 

 

 )از زبان سپند(

 مایشدِن دست س دهیکردم کوب یدونم چرا احساس م یشدم. نم نیخونه رو بستم و سوار ماش در

 دوارمیضرب مربوطه. ام نیتو گذشته به ا یزیکردم چ یبخاطر من نبود. احساس م زیم یرو

 یزندگ نیاز اون دختر بدجنس بودنش کم شده باشه. ا کمی مایگردم خونه، حداقل س یبر م یوقت

گشت و من همون سپنِد  یدرست کرده رو دوست ندارم. کاش زمان به عقب بر م امکه مامان بر

که تواِن نه گفتن رو ندارم. توان  نِ یبخاطر ا میزندگ یضربه ها نیموندم. همه ا یم یدانشجو باق

که برام بهتر باشه رو  زیدونم که هر چ یرو ندارم که به بزرگ تر از خودم نه بگم چون م نیا

فکر ها بودم که  نیاوفتم. تو هم یو چاه ب یاهیکنه که من تو س ینم یهرگز کار نخواد و او یم

خواست بهم بگن  یراه افتادم. دلم م رشیرو قفل کردم و به سمت پذ نی. ماشدمیرس مارستانیبه ب

بنِد اسارِت  نیکنم از ا دایپ ییعذاب وجدان. تموم بشه و من رها نیتو بخِش و تموم بشه ا نیریش

 .نیریش یچشم ها

 .دی_ سالم خانوم خسته نباش

 .دیی_ممنون بفرما

 کرده بودن... یبودن که خودکش ژهیو یتو مراقبت ها ی_ خانوِم جوان

 _ خب؟

 _به بخش منتقل شدن؟

 _ اسمشون؟

 ....نیری_ اوم... ش

 _بله.

 _ واقعا؟ بخش کجاست؟

 راه رو سمت چپ. ی_انتها
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 .ی_مرس

 شکرت. یلیخ یلیشکرت، خ ایخدا یوا

 محترم؟ ی_آقا؟ آقا

 _بله؟

 یشما هنوز تو کماست و مراقبت ها ماریاشتباه گرفتم. ب گهید یکیشما رو با  ماری_ متاسفم من ب

 طبقه دوم هستش. ژهیو

 ن؟یمطمئن ؟ی_چ

 خوام. یبله من ازتون عذر م ـ

ها  یاون خوش ینابود شد؛ جا میبه گوش هام اعتماد نداشتم. پله ها رو باال رفتم. تمام خوش گهید

 ریشده بود. ز دیکردم. صورتش سف ینگاه م نیریبزرگ گرفت. از پشت پنجره به ش یرو درد

کرد و کوبش قلبم  یتو صورتش بود که دلم رو آروم م یبیچشم هاش کبود بود. اما آرامِش عج

 به سمتش رفتم: رونیرستار بعد از چک کردن سرمش اومد بپ اد،یرو ز

 ن؟یریش شیامکانش هست من برم پ دی_ خانوم ببخش

 .ری_ خ

 _چرا؟

که مراقبت  میکرد یرو مالقات کنن خودمون رو خسته نم ماریکه همه ب میخواست ی_ خب اگه م

 و دو ساعته بود.  یبخش و مالقات هم که همه گان میبرد یرو م ماری. بمیداشته باش ژهیو یها

 نداره؟ یراه چی_ه

 دوباره براتون تکرار کنم؟ ای نی_جناب متوجه حرف هام شد

هست  یادیخواسته ز یو خط به خط هم درک کردم ول دمیشمارو شن ی_ خانوم من حرف ها

 ؟یا قهیمالقات دو دق

 ادهیهم ز هیصدِم ثان کی یکه تو کما هستن حت ییمارایب ی.براادِ ی_بله ز

 .نمشیبب دی_ اما من با

 لطفا. نیای_همراه من ب



 

57 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

 گرفت و گفت: نیریها رفت و انگشتش رو به سمت ش شهیسمت ش به

 .مارتونیهم ب نیا دینیبب دیی_ بفرما

 .شهینم یجور نیا ی_ ول

 تار شده؟ شهی_چرا نکنه ش

 باهاش حرف بزنم. کیاز نزد دیاما من با ری_خ

 جا چه خبِر؟ نی_ ا

 ن؟ی_ سالم عمو جان خوب

 شده خانوم پرستار؟ ی_ چ

 .ننیخوان دخترتون رو بب یآقا م نی_ ا

 آقا غلط کرده. نی_ا

 

چه نقشه  ستیحاله. معلوم ن نیآقاست که دخترم االن تو ا نیجا کرده؛ به خاطر هم یآقا ب نی_ ا

 حال و روز دچار شده. نیکه دخترم به ا  دهیعاشق کردِن دخترم کش یبرا یا

 _عموجان من....

 _ساکت شو!

اون خانواده که خانوادٔه تو  فیح ؟یستادیجا ا نیتو هنوز ا ؟یحرف زدن دار یتو هنوز هم رو 

 .فتهیچشمم به چشمت ن گهیاون پدر، برو... برو د فیشدن. ح

 اومد و رو به عمو گفت: خاله

حاِل؛ مقصر  نی_ساالر با پسرم درست صحبت کن. اگه دخترمون عاشق شده، اگه االن تو ا

دوتا که اصال با هم در ارتباط نبودن.  نیبود بعد هم ا شیبچه که دنبال زن و زندگ نیخودشه ا

 شدم. زیرو امروز خوندم و متوجه همه چ نیریمن دفتر خاطرات ش

 آخه؟ یایگو منم متوجه بشم. چرا لفظ م_ خب خانوم ب

و درمورد  میداشته ما اون رو به سپند وابسته کرد یکه احساس کمبود و ناراحت یوقت نیری_ش

 نیریکه تو اون زمان ش میرو از سپند گفت ییو درست رفتار ها و عادت ها میاون صحبت کرد
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همون باال  میداد حیکه تو چرخ و فلک روزگار ترج میگشته. مقصر ما بود یدنبال همون م

خودمون رو گم  یو خم زندگ چیکه تو پ می. مقصر ما بودمیاز باال نگاه کن طرافمونو به ا میبمون

 یاالن تو اون حاِل و داره جلو چشممون پر پر م نیری. اگه شمیو از اطرافمون غافل شد میکرد

 نه سپند. مییشه مقصر من و تو

خواست بار ها و بار ها نوشته هاش رو  یدر معصومانه از عشقش نوشته بود که دلم مانق دخترم

شد. تک تک  یم دهیمتن هاش د یخشک شده اشک هم رو یچند تا جا یبخونم و بو کنم. حت

تو رنج زمونه. دخترم قد  یجا افتادگ یداد. بو یم یدرد و دور یکه نوشته بود بو ییحرف ها

شده  ریافسرده و گوشه گ ،یبه اطراف عوض شده بود. عاشق شده بود حت دگاهشیبود و د دهیکش

 .میبود دهیبود و ما نفهم

و رشد کردن؟ کدوم چرخ زمونه؟  دنیکدوم قد کش ؟یزن یم هیحرف ها چ نی_ بس کن زن. ا

نکنه  ؟یِ و کم خواب یریه اثرات پتو؟ زده به سرت؟ نکن یگ یم یچ یکدوم فلک االفالک؟ چ

ننوشته و تو  نیاز کجا معلوم اون چرت و پرت ها رو ا ؟یپسر شد نیچرا خام ا ؟یخسته شد

سر دخترمون  یینگذاشته؟ از کجا معلوم وارِد خونمون نشده؟ از کجا معلوم بال نیریاتاق ش

 از کجا معلوم؟ هان؟ از کجا معلوم؟ اورده؟ین

 ام گره کرد. قهیبه سمتم اومد و دست هاش رو دور  عمو

 زیهان؟ چ یسرش آورد ییچه بال گهیاز عاشق کردِن دخترم د ریتو غ که،یمرت نمیجلو بب ای_ ب

وارد  زایچ نیو ا طونیاز ش یزیچ یروح ؟یافسونش کرد ؟یجادوش کرد ؟یخورش کرد

 ؟یبگو... حرف بزن... چرا ساکت ؟یبدنش کرد

 

بود، با اون  ستادهیکه جلوم ا یمرد نی. ادیقلبم خط کش یشد و رو یعمو خنجر یها حرف

 اتیاون مرد حکم ح یفرق داشت. احترام برا یلیخ میکه چند سال باهاش در ارتباط بود یمرد

حرف هاش نداشتم سرم رو  یبرا یجواب چیدعواست. ه دونِ یمرد مثل م نیا یرو داشت و برا

شدم؟ کجا؟  یکه کجا اشتباه کردم؟ کجا شکستم و جار نیفکر کردم. فکر به ا قطانداختم و ف نییپا

 ینگاه کردم. باز هم بوق ممتِد دستگاه. تپش قلب من و خاموش نیریچند تا پرستار به ش دنیبا دو

داشت.  شیپ یبا سر یبار فرق بزرگ نیکردنش. ا هیو گرخاله  یقلب اون. باز هم ذکر گفتن ها

 یو ناسزا قرار م نیو زمان رو مورد توه نیداشت زم یسر نیبود و ا عجبعمو مت شیپ یسر

 که: دیکش یداد و خط و نشون م

 چسبم. یهمتون رو م قهی ادیسرش ب ییاهل آسمون اگه دخترم بال ی_ آها



 

59 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

 زنم  یخونت رو آتش م یریاگه دخترم رو بگ خدا

 .یتیکفِر تا نشون دادِن خشم و نارضا هیشب شتریکه ب ییها نیدسته تو ه نیاز ا و

 .دمیخط و نشون کش نیریش یزدم و من هم برا شهیبه ش یآروم ضربه

 یبر یبخشمت. اگه بخوا ینم یسوال تنها بذار یو خانوادت رو با کل یبر یاگه بخوا نیری_ش

 یمن رو با سوال ها یکنم. اگه بخوا یحاللت نم یمن هم نداشته باش یسوال ها یبرا یو جواب

 نی. درسته زمیبه خودت ظلم کرد یاالن بر یاگه بخوا ؛یکرد ینامرد یخانوادت تنها بذار

کنم تو  یباور م یتنهامون بذار یاگه بخوا نیریتو االن نرو. ش یده ول ینم یدگزن یبو گهید

کنم  یشه. خواهش م یداره برام  سخت م یگناهم. زندگ یو به خانوادت بگو من ب ایب ،یفیضع

 بطلبم. تیبا رفتنت سخت ترش نکن. حداقل بذار ازت حالل

شد و من رو با  یعمو نا حق زده م یواقعا توان مبارزه کردن رو از دست دادم. حرف ها گهید

 یول ینامرد بدوننت. سخته نامرد نباشو  یاشتباه گرفته بود. سخته مرد باش یروان یها ماریب

کردن.  یم تیاومد تازه چشمم به دستگاه ها افتاد که دوباره فعال رونیمتوجه نشن. دکتر که ب

به حرف هاش  یحت اینداشتم به سمت دکتر برم و مثل خاله و عمو از دکتر سوال کنم  تجرا

کردم. حرف  یبودن نگاه م ستادهیبودم و به اون ها که دور دکتر ا ستادهیگوش کنم سر جام ا

 کم.  یلیشد اما خ یم دهیهاشون شن

 . ثابته!میرو هم چک کرد تشیهم برگشت. ما وضع یسر نی_ خداروشکر دخترتون ا

 باال رفته.  کمی شیاریسطح هوش اما

 به من کرد و ادامه داد ینگاه بعد

که شما  یدخترتون کمک کنه چون هرسر یِ تونه تو روند بهبود یپسر جوان م نیکه ا نی_مثل ا

 ادی یدخترتون به خشم م ن،یکن یرو خطاب م شونیبا خشونت ا یبه عبارت ای دیپر یآقا م نیبه ا

 بهتون ابراز کنه.  یرو به نحو شیتیخواد نارضا یو م

 نم؟یخانم رو بب نیریتونم ش یدکتر من م ی_آقا

 .نیایبله همراه من ب م،یما فقط اون رو زنده نگه داشت دییبهبود شما داستیطور که پ نی_ ا

آقا دخترم  نیمگه کشکه؟ هم نهیغلط کرده دختر من رو بب نیا ن؟یایرو همراه من ب یچ ی_ چ

 دکتر؟ شیببر یخوا یروز انداخته کجا م نیرو به ا

 با اجازه.. نِ یکار هم نیبهتر نیخوا ی_اگه دخترتون رو زنده و سالم و سر پا م
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 یو جد عیسر یرو مجبور به واکنش ها نیرینزنم که ش یدکتر که رفتم، ازم خواست حرف با

 کنه.

 و وارد شدم. دمیمخصوص رو پوش لباس

 و روشن بود کیتار کمیکه  ینظر اول اتاق بزرگ در

که دور تا دور اتاق قرار داشت و هرکدوم عالئم  یبزرگ و کوچک ینظر دوم دستگاه ها در

 داد. یرو نشون م یاتیح

 اون قرار داشت. یرو ضیجون مر یکه بدن ب ینظر سوم تخت در

چشم  رینبود، ز یو آسمون دیبودم صورتش انقدر سف شهیپشت ش یافتاد. وقت نیریبه ش نگاهم

از  ییکه جا یبه طور ادیز یلیفاصله خ. کنارش با دیرس یبه نظر نم رهیهاش انقدر کبود و ت

 بزنم که... یبدنم به دستگاه ها نخوره نشستم. خواستم حرف

 

 زنه یعمو داد م دمیخورد. برگشتم و د شهیبه ش یبزنم که ضربه ا یحرف خواستم

 ...یتا حسابت رو برسم لعنت رونیگمشو ب  ایح یب کهیمرت ری_ از دخترم فاصله بگ

 چشم دوختم. نیرینگاهشون نکردم و به ش گهیاومدن دکتر و پرستار د با

دونم که صدام حتما براتون آشنا به  ی. منیشنو یدونم که صدام رو م یخانوم. م نیری_ سالم ش

بهش عالقه مند  نیکه تو نامه نوشته بود یهست که؟ همون ادتونیرسه؛ من سپند هستم  ینظر م

 نیشناس یو اون با دختر خالش ازدواج کرد م نیبه دستش رسوند ریکه نامه رو د ی. هموننیشد

. تروخدا نیکرد بمیسه روز نص نیکه تو ا یِ کنار شمام بخاطر عذاب نجایاگه من االن ا نه؟ گهید

 نیدون یم د؟یکار رو کرد نیچرا ا دی. بگدیکارتون رو بگ نیا لیو دل دیچشم هاتون رو باز کن

چقدر با حرف  دم؟یشن نیشما من چقدر از خانوادتون توه یجا یعمِل اشتباه و ب نیبخاطر ا

 دیفقط سواله، دکتر گفت نبا ستین هیو گال تیمن شکا یهاشون من رو آزار دادن؟ حرف ها

چند روز به اندازه  نیخانوم من تو ا نیریشما باشه ش یبرا عیبزنم که باعث واکنش سر یحرف

من بود. من تا به حال  قیکه ال ییشدم به اندازه چند سال حرف خوردم. حرف ها ریچند سال پ

 یجنس یِ روان ماریب هیحرف زد انگار من  یدست نزدم اما پدرتون جور یمخانوِم نامحر چیبه ه

 یه عمرم برابود که ب یزشت یمن دونست لقب ها قیو ال دیمن پسند یکه اون برا یزیهستم. چ

همه  یتا جواب سوال ها دیکنم زود تر خوب ش یخانوم خواهش م نیری. شدمینپسند یآدم چیه

 یها ایرو دیخواب، شا یایشما تو دن نیاتهام خالص کن حصار نی. تا من رو از بند ادیرو بد
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 یخودتون از پل ها یو برا دیدیکش یما رو به تباه یکاِرتون زندگ نی. اما با ادینیبب ییبایز

و پل  دیکنم برگرد ی. خواهش مستیکار اصال خوب ن نیا دیساخت ایما رو یِ قیحق یشکسته زندگ

حواسم پرت کارم شد و  دیببخش ی. وانیکن میترم مونشکسته ما رو با پاسخ به سواالت یها

 نیرو بدون نیتونم مالقاتتون کنم اما ا یم یدونم ک یحرف هام هم مثل حرفه ام براتون زدم. نم

 شما هستم. خدانگهدار. یها منتظر بهبود شهیش نیمن پشت ا

و قشنگ حس  یبرام عاد یکردم آروم شدم. دوباره زندگ یاومدم، احساس م رونیاتاق که ب از

 سمتم اومد و گفت:شد. عمو به  یم

  ؟یبه دخترم گفت ی_خب جناب مهندس، چ

 رو به خاله گفتم: یاز ناراحت یحاک یکردم. نگاه نگاهش

 خونه تنهاست. مایس نیافتاد خبرم کن یرم خاله جان اگه اتفاق ی_من م

واقعا برام  گهی. درونیاومدم ب مارستانیلباس از ب ضیسرش رو تکون داد و من بعد از تعو خاله

 شدم. نیمهم نبود چقدر توه

رم خونه اما االن اگه برم  یشدم و به سمت شرکت راه افتادم. به خاله گفته بودم م نیماش سوار

رو تو  نینرفته. ماش ادمیشه هنوز کار صبحش  یکنه باز دعوامون م یم غیج غیج مایخونه س

داخل آسانسور  میمال یِ قیموس یشرکت پارک کردم و وارد آسانسور شدم. صدا نگیپارک

 یرو قینه چندان عم ی. لبخنددمید نیریش دهیشد که تو چهره رنگ پر ادآوری مرو برا یآرامش

مرکز شهر رو نگاه کردم و  یا شهیلبم به وجود اومد. وارد اتاقم شدم و نقشه ناتموم ساختمان ش

 ...دنیشروع کردم به کش

 

رو  یبه بدنم دادم. صفحه گوش یدست از کار برداشتم و کش و قوص یزنگ گوش یصدا با

 کرد: یم ییروش خود نما ماینگاه کردم که اسم س

 _بله؟

روز از  نیاول یناسالمت ؟یکجا رفت یمن رو تنها تو خونه ول کرد ؟یی_سپند معلوم هست کجا

 مشترکمون بود. یزندگ

 _خب؟

 ؟یاصال به ساعت نگاه کرد ؟ییگم کجا یم ه؟ی_خب چ
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 نگاه کنم. سای_نه وا

انداختم. اوه ساعت سه صبحِ، من چطور متوجه نشدم؟ چقدر تو کار  ینگاه میساعت مچ به

 غرق بودم.

 ما؟ی_الو س

 _به به آقا نگاه کردنتون تموم شد؟

 من واقعا شرمندم راستش انقدر غرق کار بودم گذر زمان احساس نشد. مای_س

 ؟ییکجا ؟ی_کار؟ چه کار

 خونه خداحافظ. امی_من االن م

دارم و از  یشده. کتم رو بر م یکنم. عال یکنم و به نقشه کامل شده نگاه م یرو مرتب م زیم

 م. ش یم نیکنم و سوار ماش یم دیشم. در ساختمون رو کل یاتاق خارج م

چرا  نیقرمز نشسته بود. هللا اکبر ا رِ یمبل با لباس خواِب حر یرو مایخونه رو باز کردم. س در

 ده؟یلباس پوش ینجوریا

 _ سالم

 _ سالم 

 .یخوب بخواب ری_ شب بخ

 نه؟ یاون دختره بود شیپ ؟یکجا بود یگ ی_سپند؟ چرا نم

چرت و پرت  یهللا اکبر زده به سرت؟ از وقت خوابت گذشته دار ؟یگ یم ی_کدوم دختر؟ چ

 یگ یم

 _ من زنتم....

 تو سرم بس کن! یرو کوبوند نیصد دفعه ا ما،یس ما،یس ما،یس

 _ اما...

 شب خوش. ادی_ من خوابم م

در رو  مایکردم که س یرو تو تنم مرتب م شرتمیسمت اتاق خودم رفتم و در رو بستم داشتم ت به

 باز کرد و داخل اومد.
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 ؟یشده؟ راه اتاقت رو گم کرد ی_ چ

 اتاِق من و شوهرمه. نجای_اوم نه ا

 .میمورد صحبت کرده بود نی_ ما در ا

 کرده. ریی_فکر کن نظرم تغ

 بشم. داریب دیبا گهیلج نکن من چهار ساعت د مای_ س

 .میبخواب ایندارم که ب ی_حرف

 .رونیاز اتاقم برو ب مای_ س

 خوام کنار تو بخوابم. یشه، م ی_نه نم

 لطفا. مای_ س

 _نه، نه، نه.

 خانوم باردار استفاده کنم. هی_مجبورم نکن از خشونت عل

 فقط منم.  نجایبارداره؟ ا یک ؟ی_چ

 .رونی_ باشه باشه برو ب

 دونم و تو. یفردا شب من م ی_باشه اصال اتاقت واسه خودت ول

تخت  یبود. تو دیبع یدختر هر کار نیاز اتاق خارج شد در رو قفل کردم. از ا مایکه س نیهم

 کردم بخوابم که موفق هم شدم. یچشم هام گذاشتم و سع یو ساعدم رو رو دمیدراز کش

 

 «مایزبان س از»

اگه بدونه که  یدونه؟ وا یاون م یعنیخانوم باردار؟  هیزد. خشونت عل یحرف م بیعج سپند

 کار کنم؟  یچ دیشم. حاال با یچاره م یمن ب

 فکر کن... مایکن، س فکر

 نی. لعنت به ادیرس یبه ذهنم نم یچیکردم فکر کنم. اما ه یخود صبح تو اتاق راه رفتم و سع تا

 شانس، لعنت!
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 )از زبان سپند(

اومد. بعد از شستِن دست و صورتم به  یآالرم چشم هام رو باز کردم. هنوز خوابم م یصدا با

دم. به سمت اتاقم رفتم لباس هام رو  یرو چ زیساز رو روشن کردم و م یآشپز خونه رفتم. چا

هر  مایچسبوندم تا س خچالی یرو یداشت ادیعوض کردم و برگشتم. بعد از خوردن صبحانه 

 یشدم و به سمت شرکت رانندگ نیرفتم و سوار ماش رونینشه. از خونه بشد نگران  داریوقت ب

باشه هر موقع  ادمیادامه دادم.  یبهش انداختم و به رانندگ یزنگ خورد نگاِه کوتاه میکردم. گوش

 دمیبعد رس قهیدق ستیزنگ زده، حدودا ب یک نمیبندازم بب ینگاه یشرکت به گوش دمیرس

زدم و  هیخورد. کنار چهار چوب در تک یم بیمن نشسته بود و س یِ صندل یشرکت. پژمان رو

کرد و  یکوتاه میخورد، تعظ یم بیطور که س نیسبز با شلوار زرد. هم رهنِ ینگاهش کردم. پ

 گفت:

 تو اتاِق خودِت! ایب ی_سالم برادرم چرا جلو در خشک شد

 رک؟یس یمگه اومد ؟یدیکه پوش ییِ چه لباس ها نیا یهستم که اتاق مِن ول انی_سالم بله در جر

 کنه که!  یاالن اشکان دوتامون رو نفله م

 .نیبخش شده هم دِ یجد ِس یبه ما نداره اون فقط رئ ی_نترس بابا اشکان کار

آبش رو  ای یخور یرو م بیاون س یدار ستیمن معلوم ن یِ و صندل زیبه م ی_ اَه پاشو گنا زد

 زود باش.. پاشو یریگ یم

خورم  یم بیدارم س یوقت ادی یتو چرخ دار خوشم م یده صندل ینکن حال م تی_ جاِن سپند اذ

 تونم بچرخم. یم

 تلفن. یزنگ خورد. اومدم برش دارم که پژمان حمله رفت رو زیم یرو تلفن

 زم؟ی_بله عز

 باشم؟ یک ی_ آره من سپندم، تو دوست دار

 پژمان باشم؟ یدوست ندار یعنی_عه 
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 شم... ی_نگو ناراحت م

 کردم انداخت. صاف نشست و ادامه داد. ینگاهش م یو عصب یبه من که جد یو نگاه دیخند

 یباهات حرف بزنم به اتاق خودم زنگ بزن الک یخوا یم یصد دفعه گفتم وقت یی_خانم رضا

 ؟یبرج زهرمار که چ نیاتاق ا یزن یزنگ م

. میخب باشه رفتم اتاقم بهم زنگ بزن حرف هامون رو ادامه بد ؟یکارش دار ؟ی_هان؟ چ

 گلم. یدم به سپند با یرو م یگوش

 ده. یادامه م بشیو به خوردِن س رهیگ یرو به سمتم م یگوش

 _بله؟

 اتاقشون. دیباهاتون کار دارن. ازتون خواستن بر یمهدو ی_ آقا

 _ چشم دستتون دردنکنه، بابت اشغال کردِن تلفن.

 خواستن مخ بزنن.  یآقا پژمان م هیمن چ ریمهندس تقص_ 

 یحسابدار نیرفت یکنم وقت یکار هاتون رو به مهندس گزارش م نیخانم ا نی_درست صحبت کن

 .یشرکِت و شما منش نجایا نیمتوجه بش

 _بله چشم.

رم. قبل از  یبه سمت در م یچوب لباس یکردِن کتم رو زونیکنم و بعد از آو یرو قطع م تلفن

 کنم. یرفتن رو به پژمان م رونیب

 ینزد ،یزنگ زد یکن در ضمن از اتاق من به اون منش هیتر اتاق رو تخل عی_هرچه سر

 ؟یدیفهم

 _ برو بابا برو.

گه و مشغول  یم یلب ریز ِش یشم حواسم هست که ا یرد م یمنش زیبندم  از کنار م یرو م در

شم. سرش رو از تو نقشه ها در  یم و وارد اتاق اشکان مزن یحال در م نیشه اما با ا یکار م

 ندازه.  یبهم م یکنه و نگاه کوتاه یخارج م

 _سالم جناب مهندس

 ؟یمسخره کردن گفت ی_ جناب مهندس رو برا
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 .یکار بیمهندِس فر گهید نی_ نه شما مهندس

 _ سپند مراقب حرفات باش.

 ؟یاز تو بارداره و گولش زد مایس یگم؟ مگه خودت نگفت ی_ مگه دروغ م

 .نییپا اریصدات رو ب ییباشه االن کجا ادتی_

 مهندس؟ ستیزنم که حالتون خوب ن ی_ من داد نم

که دختر  یدون یکنم؛ م یبا نورال عقد م گهیبخوام. هفته د یزی_صدات کردم که ازت چ

که  یدون یرو هم م نیدونم که ا یشه. م یو دختر صاحب شرکت محسوب م یِ مهندس شاکر

به نام  یکنم. بدون دردسر یزندگ لندیخوام بعد ازدواج برم تا یشه. م یپولشون از پارو بلند م

 .مایس

 _ خب به من چه؟

 .رونیب دیبر می_ از زندگ

 هم با شماست.  تشیبارداره بچه، بچه شماست. مسئول مایس گهی_ نه د

 .ستمی_ اون با تو ازدواج کرده پس بچه اون االن بچه تو شده نه من. من شوهرش ن

 شه. یمعلوم م رمیگ ی. می. ان. ای_تست د

 ره ها. یدختر خالت م ی_ آبرو

 یناموس یگم که چه ب یم یصورت من به خانم شاکر نیا ریدر غ یخر ی_تو آبروش رو م

غازت  هیصد من  یگم با وعده ها ی. بهش میگم به دختر خالم تجاوز کرد ی. بهش میهست

کار  نیا یخوا یگم که دختر خالم دختر هجده ساله بود و خام تو که نم ی. بهش میداد بشیفر

 رو بکنم نه؟

 .یش یکشتمت سپند. نابود م یم یعل ی_به وال

 ست؟ین یحله امر ی_ اوک

 .رونی_ گمشو ب
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بهم انداخت و  ینگاه یرفتم. منش رونیانداختم و ب دیلرز یبه اشکان که از خشم م یکوتاه نگاه

 ریمرتب بود البته غ زیبه کارش مشغول شد. به اتاقم برگشتم پژمان تو اتاق نبود و انگار همه چ

 یصندل یشده بود. رو ختهیر زیم یرو بیکج بود و چند قطره هم آب س کمیکه  یاز صندل

 بمیرو از تو ج یپاک کردم. گوش زیم یاون چند قطره آب رو از رو ینشستم و با دستمال کاغذ

اسم مهندس  دنیرو چک کردم. با د یبهم زنگ زده بود گوش یکه کس نیا ادیآوردم و با  رونیب

 بعد از چند بوق جواب داد.متعجب شماره رو گرفتم.  یشاکر

 ؟ی_ سالم سپند جانم خوب

 افتاده؟ یاتفاق ن؟ی_سالم مهندس ممنون شما خوب

 خوام باهات صحبت کنم. ی_نه م

 دارن؟ یباشه، در چه مورد؟ نقشه ها مشکل ری_خ

 .ی_نه درمورد مهندس مهدو

 از من ساختست؟ ی_بله حتما اما چه کار

 شرکت هستم صبر کن تا برسم. گهید قهیگم، من ده دق ی_ بهت م

 ست؟ین ی_ چشم امر

 _ نه سپند جانم فعال.

 .یعل ای_ 

در مورد اشکان  یخواد چ یبهش انداختم. مهندس م یرو قطع کردم و متعجب نگاه یگوش

گذاشته بود رو نگاه کردم. چند جا عالمت سوال و عالمت  زیم یکه پژمان رو یبگه؟ نقشه ا

 یکاغذ باق یاز پاک شدن رو یاهیبود و چند جا رو انقدر پاک کرده بود که رد س دهیکش تعجب

 برداشتم و به سمت اتاق پژمان رفتم.  ومونده بود. نقشه ر

 ه؟یچ نی_ ا

 ؟ی_در زد

 ه؟یچ نی_ گفتم ا

 یتو ولنجک که مهندس سفارشش رو گرفته. نم سیتازه تاس ینفشه ساختمان شهر دار ـ

 ؟یدونست
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 یبرگه ا یهنوز متوجه نشد یکش ینقشه م یکه چند سال دار نی_ من هنوز دانشجو ام و تو با ا

که عالمت سوال  و  ستین یباشه و دفتر نقاش زیتم دیبا یکن یاستفاده م ینقشه کش یکه برا

قابل فهم و  دیشده، با دهیکش ی. همه قسمت هایکن فیو کث اهیانقدر برگه رو س ای یتعجب بکش

 .یدیکه تو کش نینه ا  شهبا دید

 چشم هاش پاره کردم و گفتم ینقشه رو جلو 

کنم  یم لینقشه رو خودم تکم نی. ایتا توهم بخون ارمی یترم حتما کتاب هام رو برات م نی_ ا

کن درست  یپس سع یکن یم افتیپول در یدار یکن یکه م یکار یاما بدون پژمان تو برا

نقص  یو ب زیتم یهستم اما تا االن انقدر کار ها ی. من فقط دانشجِو ساده معماریانجامش بد

جا شرکِت  نیا ریاشتباه نگ یجا رو با مهمون نیاز تو باشه. ا شتریاعتبارم ب کهدادم  لیتحو

 یکرد یتمرکز م دنتیرو نقشه کش کمیشرکت  یها یالس زدن با منش یاگه به جا ه،یمعتبر

شرکت هستن اما تو  نیو کار کردن تو ا رفتنیها تو حسرِت پذ یلی. خیبود دهیرس ییاالن به جا

 کنه. یمهندس اخراجت م یبکش یجور نقشه ا نیا یسر نیاگه ا کهواقعا  یدون یقدر نم

تکون داد و آب دهانش رو با سر و  یبود سر دهیمن رو ند یکه تا به حال انقدر عصب پژمان

 یکارم رو دور زدم و رو زیصدا قورت داد. از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق خودم رفتم. م

. تعداد اتاق ها و دمیکش اطیو جمع و جورم نشستم. نقشه رو از نو و با احت ینقره ا یطراح زیم

همه و همه رو مداد زدم تا بعد   یاظطرار یطبقات و اتاق جلسه و پله ها یبهداشت یها سیسرو

 روش کار کنم.

 برگه نشست وگفت: یرو یساعت گذشته بود و تو کار غرق بودم که دست مین حدودا

به  کمیکه سالمند هستن و  ییکسا یجور نیاتاق جلسات بذار ا هیهر طبقه  ی_ برا

 بدن. لیتونن تو طبقه خودشون جلسه تشک یمونده م شونیبازنشستگ

رو که با دقت به نقشه چشم دوخته بود تو اتاق  یو مهندس شاکر دمیرو از دست باال کش نگاهم

بود بعد از  رهیبلند شدم و سالم کردم، اما اون هنوز متفکر به نقشه خ یصندل یکردم. از رو دایپ

 گفت: هیچند ثان

 .نیخوبه آفر یهم بود نگیفکر پارک یمشکل نداره. حت ییجا گهی_ خوبه د

 اشاره کردم و گفتم: زیپشت م یِ صندل به

 ن؟یوقت بود که اومده بود یلیمهندس. خ دیی_بفرما

 ربع. کیشه گفت حدودا  ی_ اوه م
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 شده بودم که زمان و مکان از دستم در رفته بود. ری_شرمنده انقدر درگ

 .ی_خسته ا

 .ستیطور ن نی_نه ا

 .یکن یبحث م یچون االن دار ی_ چرا خسته ا

 کنجکاو بودم. شتریحرف هاش شدم البته ب دنیزدم و منتظر شن یلبخند

 شروع کرد: مهندس

 

 باهات صحبت کنم. یمورد مهدواومدنم مشخصه. اومدم در  لی_ خب سپند دل

 !دییکنم. بفرما ی_بله گوش م

نورال تک دخترمه و برام  یدون ی. خودت منمشیب یم ادیهست که دور و بِر نورال ز ی_ مدت

و ازش  یستیخوب ن یبا مهدو ادیز دمیتنها وارِث من هم هست. از بچه ها شن زِ یعز یلیخ

خوام اون مردک رو از  یازت م یهست ی. سپند تو پسر خوب و سر به راهادیخوشت نم

 یها یکه با چند تا از کارمند ها و منش دمیاز کارمند ها هم شن ؛یردور نگه دا زمیعز ینورال

 ؟یدخترم بشه. متوجه یوارد زندگ یانگل نیخوام همچ یخانم هم در ارتباط هست. نم

زد انگار قراِر  ینورال خانم حرف م_ اوه بله بله، اما جناب مهندس اشکان در مورد ازدواج با 

 چند روز باهم ازدواج کنند.  نیتو ا

تونه  یسال هم نم کیخواهر خانومم و تا  شیپ ِس یامکان نداره. نورال االن پار نیا ؟ی_ چ

 . مارستانِ یبرگرده چون خواهر خانومم ب

تونم با  ینمکه من  نیا نیشما بازگو کردم و همچن یکه اشکان بهم گفته بود برا یزی_من چ

. حرف میو از دو فرهنگِ مختلف هست ستیخوب ن ادیاشکان حرف بزنم. رابطه من و اشکان ز

 متاسفم. میکن یهم رو درک نم

 ؟یتون یکنم بهم کمک کن م یکنم، اما ازت خواهش م یم قی_ در موردش تحق

 _ بله حتما.

 _واقعا ممنونم پسرم.

 کنم مهندس. ی_خواهش م
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 ؟یکن یکار م ی_ خب االن چ

 رو کامل کنم. یخوام نقشه ساختمان شهردار ی_م

 تونم کمکت کنم باباجان؟ ی_ خوبه من م

 چرا که نه. نیباش لی_بله اگه ما

 زیکشه و به سمت م یم شیجو گندم یبه موها یکنه و دست یکتش رو از تنش خارج م مهندس

 ره. یکارم م

  

مهندس نظر  یکردم و گاه یمن سوال م یشد گاه یگذشته بود و نقشه کم کم کامل م یساعت چند

داد. تمام حرف هامون تو بهتر  یم حیمهندس توض یکردم و گاه یمن اشتباه م یداد. گاه یم

و بدنمون خشک شده بود،  میخسته شده بود یشد. حساب یبود ها و بهتر نبود ها خالصه م

کاره مثل معلم از خطا ها چشم  نیکارِه ا نیا یعنیواقعا مهندس بود بود.  یمهندس مرد ِخبره ا

که  نیخواست نقشه تموم بشه. با ا یداد اصال دلم نم یکرد و راه درست رو نشون م یم یپوش

مثل  یینقشه کامل رو کنار دانشجو کیبود حاضر شده بود  یخودش کس یبود و برا اردریلیم

سفارش بده و  یلوکس بره و فنجون قهوه ا یچند ساعت به جاها نیتونست تو ا یمن بگذرونه م

 نیکرد. ا یاز منظره رو به روش لذت ببره اما کنار من نشسته بود و اشتباهم رو درست م

 داشتش کردم. ادیکه تو دفتر ذهتم  نیکارش انقدر برام مهم بود و دلنش

 بود. مهندس کتش رو برداشت و رو به من گفتنقشه تموم و کامل  میساعت و ن ۴از حدود  بعد

 ؟یعصرانه رو با من بخور یپسرم خب از وقت ناهار هم که گذشت اما حاضر ی_خسته نباش

 _نه ممنون 

 برمت. ینم یبد یجا ایب یدونم گرسنه ا ی_تعارف نکن پسر م

 ....ی_ول

 .ستهیدستور رئ نی_ حرف نزن ا

 _باشه چشم.

من و مهندس  دنی. همون لحظه اشکان از اتاقش خارج شد. با دمیمهندس از اتاق خارج شد با

 و دست و پاش رو گم کرد. دیکنار هم رنگش پر
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 د؟یچرا رنگت پر ،ی_ سالم مهدو

 ن؟یکن یکار م یجا چ نی_سالم مهندس خوبم شما ا

 گرفتم؟ یاز تو اجازه م دیاومدن به شرکِت خودم با یبرا ـ

 یجا م نیا میتا نیو نه هرگز شما ا میفقط متعجب شدم چون نه جلسه دار ه؟یچه حرف نی_ نه نه ا

 افتاده؟ یاتفاق ن،یاومد

اومد حواست رو جمع کن  یخوشم نم دنیمن هرگز از سرک کش یمهدو یکش ی_سرک م

 سرت تو کار خودت باشه.

 نگفتم که. یزی_ مهندس چ

 دم. یبهت پول نم گرانیگرفتن وقت د ی_ گفتم به کارت برس من برا

 سپند. میبر

 نیشم و سوار ماش یاندازم که از خشم سرخ شده بود. با مهندس هم قدم م یبه اشکان م ینگاه

 .ستی. هنوز مقصد مشخص نمیش یم

 

 دوزه.. ینگاه پر غرورش رو به جاده م مهندس

همه  نی. ایکن یو هم خودت رو با کار خسته م یاستراحت کن هم تازه داماد کمی یِ _راه طوالن

 پسر. ییتو هنوز دانشجو ادِ یمثل تو ز یپسر یکار برا

برام  گرانید ،یزندگ یکه تو تنگنا یی. درست مثل لحظه هاشهیکنم درست مثل هم یم سکوت

 و مامان. مایس یها یندونم کار یکنم به ازا ی. سکوت مرندیگ یم میتصم

ً یقیکرد  ینم دایبه مالقات کردِن من پ میاشکان  تصم ما،یاز س یقبل از خواستگار اگه االن  نا

 یچشم م اریاخت یو ب فتمیبا اشکان م دارمید نیاول ادیخوردم. به  یرو م مایس یکار ها بیفر

 ....گاریس یدود و بو یخفقان آوِر کافه الته با کل یبندم. باز هم فضا

 یاون زندگ یآبرو دیخر یدر ازا یازدواج کن مای. اگه با سنمیچ یرم مقدمه هم نم ینم هی_ حاش

سرشون  ییچه بال ستیبارداِر و اون بچه مِن. اابته برام مهم ن مای. سیکن یخودت رو نابود م

 هبا برنام مای. سستین شیبگه بابا که پدر واقع یاما اون بچه مِن و من خوش ندارم به کس ادیم

خواستمش. اما اون عاشق من شده بود. من  یم یمدت کوتاه ینشد و برا میوارد زندگ یزیر
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! از االن دارم مایپسر خالٔه س نیبب ،یکردم چه برسه به عشق و عاشق یبه اون فکر هم نم یحت

 گم با اون ازدواج نکن. یبهت م

 گه: یدازه و مان یم زیم یرو یشه و تراول یبلند م یصندل یاز رو اشکان

 .یراحت فکر کن الیبا خ یتون یم گهیاز قبل حساب شد. خب د زی_م

 شم. یم زیخ میو ن امیخودم م به

 ده. یکنه و ادامه م یم ینچ نچ اشکان

 بعد متعلق به شخص رو به رِو. داریزنم و د یفقط من حرف م دارید نی_اول

 ییکردم. اصال متوجه حرف ها یکه اون روز مات و مبهوت به رفتن اشکان نگاه م ادمِ ی درست

بارداره، بعد از  مایگفت س یشد اون هم م یکلمه تو ذهنم تکرار م کیکه زده بود نشدم و فقط 

 گفت یچند ساعت به خونه رفتم و با مامان صحبت کردم. اما اون م

 یاصال مشکل مایدروغ گفته و س نیهم یو برا نهیرو بب مایس یتونه خوشبخت یاون مرد نم  

 کنم. دایتونم پ یکجا نم چینداره و خوب تر از اون ه

 یرفتم. از دوست ها و دشمن ها قیتحق یمامان فکر نکردم و خودم برا یاما من به حرف ها 

 ریکردم با جهان ش یبود که داشتم. سع یتنها نشونه ا ریجهان ش یها یو فقط پارت دمیپرس مایس

شده بود و  رید قیتحق یبرا گهیصحبت کردن با من وقت نداشت. د یصحبت کنم اما اون برا

زد. سرم درد  یداد م یبودنش تباه قیکه از  عم یرفتم تو چاه. چاه یخودم م یپا امن داشتم ب

االن  مایو اشتباهم فکر کنم. من اشتباه نکرده بودم. اما س مایخواست به س یدلم نم گهیکرد د یم

درسته و  یدونستم چ ینم گهیشده بود. د میباعث کالفگ میو روح یذهن یریزن من بود. درگ

 می. انگار اومده بودمیمهندس راه افتاد یالیو به سمت و میشد ادهیپ نیماش ستادنِ یغلط، با ا یچ

 لواسون.

 به من انداخت و گفت: ینگاه کوتاه مهندس

و بفروشم.  ارمیهات رو در ب هیجا که کل نیا اوردمتینترس ن ؟یجوون؟ چرا پکر هی_چ

 .یآوردمت هوا خور

 مهندس. هیچه حرف نی_ ا

 که گرسنم شده. ایپسر ب ای_ ب

 _چشم.
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رز پوشش داده بود.  یکوچک رو با گل ها ی. مهندس کل اون فضامیمهندس وارد گلخونه شد با

به شکل گل رز، واقعا  یها هیبا پا دیگرد و کوچولٔو سف زیبه شکل قلب و م دیسف یدوتا صندل

 بود. یو تجمل بایز یبه شکل فوق العاده ا زیهمه چ

 

کردم که خدمتکاِر مهندس  یه نگاه مقشنگ گل خون یگردوندم و به فضا یطور چشم م نیهم

 گذاشت و با گفتن نوش جان  زیم یرو یبزرگ ینیس

 . مهندس شروع کرد به خوردن.رفت

 شرکت که من جلسه دارم. میزود بر دی_ بخور جوون بخور، که با

 _چشم حتما.

و منتظر شدم  ختمیر یخودم چا یگرفتم و خوردم. برا یو سبز ریاز نون و پن یکوچک لقمه

 مهندس غذاش رو تموم کنه.

 دیپرس دیرو تو دستم د یکه چا مهندس

 شده؟ یزیچ ؟یخور ی_ چرا نم

 .دیکن لیندارم. شما م لی_ نه مهندس دستتون درد نکنه م

 نگاهم کرد. مشکوفانه

 تعارف نکن. ی_ هر طور راحت

 _نوش جان.

گلخونه چشم دوختم. کنار  یبایو ز یجمع و جور اما تجمل یبند شدم و به فضا یصندل یرو از

 یکوچک خاطرات قرار داشت که پر از عکس ها زیپوست گردو و م یِ میدر گرامافون قد

 یشده بود و رو زیکوچک قرمز آو یگل رز و چراغ ها یها سهیها ر واریبود. از د یمیقد

وجود داشت، انگار قطعه  دیرز قرمز و سف یقرار داشت که گل ها ییهم باغچه کوچولو نیزم

 آروم شدم. اریاخت یاز بهشت خداوند جلوم بود. ب یا

 دوست. کی ادتیع مارستانیخوام برم ب یم رم؟یبگ یتونم مرخص ی_مهندس من م

گل اما  یدوست بزن نیبه ا یحرف ینتون دی. شانیرو بردار و چند تا رز بچ یباغبان یچی_اون ق

 تونن احساساتت رو نشون بدن. یمن م یها
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 _ اما...

 منم بوده. یها برا یآشفتگ نی_منم هم سن تو بودم. ا

 دوست نداره. نیبه ا یربط یعنیهستش  یا گهید زی_مشکل من چ

 اما گل ها رو ببر. ی_ باشه، هرجور راحت

 _ ممنون.

 اون شدم. یرو یها غیشاخه گل رز برداشتم و مشغول گرفتن ت چند

 شدم.  ریخواسته بغض کردم و احساس کردم چند سال پ نا

رو به  می. برگه مرخصمیو به سمت شرکت رفت میخارج شد الیساعت از و میاز حدود ن بعد

 راه افتادم. مارستانیمهندس دادم و به سمت ب

 

و به  دمیمخصوص رو با کمک پرستار پوش یراه افتادم. لباس ها ژهیو یسمت مراقب ها به

به چهرٔه معصومش نگاه کردم، ناخودآگاه بغض کردم و شروع به  یرفتم. وقت نیریسمت ش

 صحبت کردم:

 خانم نیری_ سالم ش

چشم هاتون  نیخوا یگذره! خانوادتون نگران شما هستند. نم یروز از به کما رفتنتون م چهار

و  یکی. درسته تارستیمثل شما خوب ن یدختر جوان یاصالً برا یکیتار دیباور کن د؟یرو باز کن

 باشه!  داریکه ماِه در اون پد یاما به شرط باستیمطلق ز یاهیس

 خانم نیریش

خواستم شما رو  یازدواج کنم. نم مایخواستم با س یبشه! نم یطور نیخواستم ا یمن... من نم 

عالقه شما  انیکه من در جر دیدون ی. خودتون هم مدیکن یعذاب بدم که باعث بشه شما خودکش

 نسبت به خودم نبودم.

 .دیکن هیرو هد ییهمٔه ما روشنا یو به زندگ دیکنم چشم هاتون رو باز کن یخواهش م 

دوستتون دارم اما  به  یلیمن رو هم به چنگ گرفته؛ من خ بانیو گر رِ یگ بانیعذاب وجدان گر 

 عنوان خواهر کوچک تر.
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که دکتر موقع صحبت با  دمی. شننیمون یم یخانم باق نیریمن ش یبرا شهیکه هم دیرو بدون نیا

خواب چند روِز رو به  نیو ا دیخوب هستش. لطفاً به برگرد یلیپدرتون گفتند روند بهبود شما خ

مادرتون حالش  دیدون یسر خانوادتون اومد؟ م ییچه بال دیدون ی. شما اصالً مدیاتمام برسون

آماده شدند و  یانیپا یشما االن واسه امتحان ها ی. هم سن و سال هانیخوب بش دیبِد شما با یلیخ

براتون مهم تِر؟ پس  زیکه درس از همه چ نیمگه خودتون نگفت د؟یکن یجا استراحت م نیشما ا

 .دینیبب یمادرتون رو اشک یخواد چشم ها یدونم دلتون نم یم د؟یش ینم داریچرا ب

 زدم: بینگاه کردم. به خودم نه نیریلحظه ساکت به چهره در خواب فرو رفته ش چند

و اتفاقات خوب بگو؛ بهش  یاز زندگ ه؟یربط چ یب یحرف ها نیپسر؟ ا یگ یم یدار ی_چ

 کن. دوارشیبده. ام هیروح

 

 خانم نیری_ ش

دارم که باهاتون  اریفرصت رو در اخت نیجا و در کنار شما هستم و ا نیخواد حاال که ا یم دلم

از ماجرا و  ادیهم حرف بزنم که ز یو مشکالت زندگ رونیخوب  ب یحرف بزنم از هوا

 . دیاتاق دور نباش نیاز ا رونیحوادث ب

 ختهیفرو ر یها واریشکسته و د یها شهیاز ش یخبر گهیکردند د ریمحل رو تعم یورزش سالن

و  بالیوال یگفت اسم شما رو برا یمخصوص بانوان هم گذاشتند. مادرتون م یی. رشته هاستین

 .نیو زود خوب بش نیکه ما رو منتظر نذار نیبه شرط ا سهینو یهندبال م

 ! یراست 

شما چند تا شاخه گل رز  یکنم برا یم یاون ها نقشه طراح یکه من برا یشرکت سیرئ امروز

گل ها اون رو به  یکردن گلدون برا دایپرستار گفت بعد از پ اد،یخوشتون ب دوارمیفرستاد. ام

 .ارهیاتاقتون م

 به ساعت انداختم.  یاومدن پرستار نگاه با

 استراحت کنه. دیبا ماریب رونیب دی_ آقا لطفاً بر

 لطفاً. قهی_فقط پنج دق

 .رونیب دیری_باشه اما زود ب

 _ممنون. 
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 زدم. لیدل یکوتاه و ب یصورتم رو پاک کردم و لبخند یرو یها اشک

 نیقشنگ بزنم همش از ا یخوب و حرف ها یکه نشد خبر ها یسر نیخانم ا نیری_ خب ش

اتاق راه دادن حتماً حرف  نیبعد اگه منو تو ا یدم که سر ی. اما قول مدمیشاخه به اون شاخه پر

 پر معنا بزنم. یها

 خفته! یبانو خدانگهدار

 

 مایخواست با س یخارج شدم. دلم م مارستانیمخصوص، از ب یاز عوض کردن لباس ها بعد

 یدونم. دلم م یرو م زیخواست بهش بگم که در مورد گذشته اش همه چ یصحبت کنم. دلم م

به دکتر مراجعه کنم و  مایبار هم که شده با س کی یخواست حاال که پدر اون بچه من شدم، برا

خونه  یها کیکردم. نزد یبه سمت خونه رانندگ ادیاز وضع بچه با خبر بشم. پس با سرعت ز

حمل نوشابه چپ کرده بود  نیماش ایها بسته شد. گو نیهمه ماش یشد و راه برا کیبود که، تراف

کردم که چشمم به  یچرخوندم و به اطراف نگاه م یطور چشم م نیو راه بسته شده بود. هم

 ینوزاد و لباس ها ی. اون فروشگاه پر بود از لباس هاردکده# خو ین ین»فروشگاه به اسم 

شدم و  ادهیپ نیبه اون فروشگاه بزنم. از ماش یگرفتم قبل از رفتن به خونه سر میبچگانه. تصم

 چیهم ه گهید قهیدق ستیشه گفت که تا ب یها انداختم. به احتمال نود درصد م نیبه ماش ینگاه

هر لحظٔه بچه  یکردم و به سمت فروشگاه رفتم. برا فلرو ق نی. ماشادیکمک نم یبرا ینیماش

 یکردم که چشمم به کفش نوزاد یداشتم لباس ها رو صندوق فروشگاه حساب م. دمیلباس خر

لوازم  هیمردونه، اون رو هم برداشتم و با بق کیخورد. کفش کوچولٔو اسپرت ش ییبایز یلیخ

 یتا بسته پر از لباس دستم بود و قلبم ب دهاومدم، حدودا  رونیاز فروشگاه ب یحساب کردند. وقت

 رهیشدم و به رو به رو خ میلباس ها. سوار ماش نیون بچه! اون هم تو اا دنید یقرار بود برا

رد شدم  ابونیکه از اون خ نیکردند و راه باز شده بود. هم یها کم کم حرکت م نیشدم. ماش

 فیبرسم. دل تو دلم نبود تا براش تعر نهو بچه و خو مایکردم تا زود تر به س شتریسرعتم رو ب

رم و با  یم نیریش دنیحس خوب ممنونم چون هر بار که به د نیخاطر ابه  نیریکنم. واقعا از ش

. دمیاز اول برام شروع شده. باالخره به خونه رس یکنم زندگ یزنم احساس م یاون حرف م

 و در رو باز کردم.  دمیکش یقینفس عم

 ما؟ی_س

 خانوم؟ مای_س

 کمک! ،ی_ آ
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 شده؟ یچ ییکجا ما؟ی_ س

 سپند.... کمک..._ س... س... 

 دختر؟ یی_کجا

 خدا یشده وا یافتاده بود؟ چ ی. چه اتفاقدمیسمت اتاق دو به

بود و صورتش غرق خون  یکردم. تمام لباسش خون دایرو کنار تخت پ مایرو باز کردم و س در

در هم و بر هم بود و همه اتاق  یبود و لباسش پاره بود. رو تخت ختهیسرش به هم ر یبود موها

کرد. دست از نگاه کردن به اطراف  یم یزیر یخم شده بود و ناله ها مایبود. س ختهیبهم ر

 سمتش رفتم. هو ب دمیکش

 جا بود؟ نیا یسرت اومده؟ کس ییشده؟ چه بال یجان چ مای_ س

 ما؟یحرف بزن. س مایس

 ادیسر بچه ب ییکه امکان داره بال نیهوش شد. با فکر ا یداد و ب یزیدستم رو فشار ر مایس

کردم و ازش  یراه افتادم. تو راه هر لحظه صداش م مارستانیبغلش کردم و به سمت ب یفور

 خواستم چشم هاش رو باز کنه. یم

ها رو به ترس و  یاون خوش یرو فراموش کرده بودم و جا شیپ قهیچند دق یها یخوش تمام

 که امکان داره اشکان به خونه اومده باشه بهش زنگ زدم. نیفکر ادادم، با  ینگران

 

 _بله؟

 ؟یی_کجا

 شده؟ ی_چ

 ؟یلعنت ییکجا دمی_پرس

 ؟ییهان؟ کجا یآورد مایسر س ییشعور؟ چه بال یب یلعنتت کنه تو به خونه من حمله کرد خدا

 .نیکشمت اشکان، حاال بب یکنم. من م یخدا شاهده نابودت م

 شده سپند؟ یگم چ ی_م

دنبال سوراخ  دیبه حالت اگه کاِر تو باشه با یبه حالت اشکان! وا ی_خفه شو فقط خفه شو، وا

 .یکه خودت رو گم و گور کن یموش بگرد
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 نگاه کردم. مایرو قطع کردم و به س یگوش

 . رمینبضش رو بگ یرانندگ نیکردم در ع یسع

 لطفا چشم هات رو باز کن. زمیجان عز مای_س

 یلیکردم. وضع خ یرو هم چک م مایحال داشتم نبض س نیهم بود و در ع یبه رانندگ حواسم

و بچه رحم کن. اون  مایبه س ایزد. خدا یم فیضع یلینبضش رو گرفتم خ یبود؛ به سخت یبد

 مارستانیزوِد. بعد از چند لحظه به ب یلیگرفتنش از ما خ یکنه. هنوز برا یخواد زندگ یم

بردن. به  نهیمعا یو اون رو برا میبرانکارد گذاشت یرو رو مایها س پرستارو با کمک  دمیرس

کردن  یرو برده بودن راه افتادم. نگاهش کردم. پرستار ها با سرعت کار م مایکه س یسمت اتاق

ِسرم رو  یکیکرد،  یم یضد عفون نیبا بتاد یکیداد.  یاز کار رو انجام م یو هر کدوم بخش

کرد.  یم ضیرو تعو مایس یلباس ها یگریکرد و د ینبضش رو چک م یکیکرد،  یوصل م

 دیدکتر وارد اتاق شد و پرس

 افتاده؟ ماریب یبرا ی_ چه اتفاق

 که ِسرم رو وصل کرده بود گفت یپرستار

 دونم دکتر. ی_ نم

 _آقا، آقا با شما هستم.

 کردم نگاهش

 بله؟_ 

 افتاده؟ یچه اتفاق مارتونیب ی_ برا

 دونم. ی_ نم

 ؟یچ یعنی_ 

 افتاده بود. نیزم یکردم رو داشیپ یدونم. وقت ی_من... من... من واقعا نم

 دیبه سمتم اومد و پرس دکتر

 با شما دارن؟ یچه نسبت ماری_ب

 _همسرمه.
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 تا بر گردم. دینیجا بنش نیخب! ا اری_ بس

بمونه تا من برم  مایس شیجا و پ نیا ادینشستم و به مامان زنگ زدم. بهتر بود ب یصندل یرو

 اشکان و حسابش رو برسم. شیپ

راه افتادم تا  یبهداشت سیبود. به سمت سرو ینگاهم به دست هام افتاد که خون ه،یاز چند ثان بعد

 کنم. زیدست هام رو تم

 

هستم؟ پس  شیکنم. من واقعا همون سپنِد چند ماِه پ یبه خودم نگاه م ،یبهداشت سیسرو نهییآ تو

همه اتفاق  نیشدم؟ ا ریکنم به اندازه چند سال پ یکنم؟ چرا حس م یم یریچرا انقدر احساس پ

کدوم گناه  یکردم؟ برا یحوادث رو تجربه م نیهمه ا دیافتاد؟ چرا من با یمن م یبرا دیچرا با

 یشم و به سمت مراقبت ها یخارج م یبهداشت سیوم گناه؟ از سروشم؟ واقعا کد یمجازات م

و چهرٔه  نیریش نهیریتونه آرامش رو بهم برگردونه ش یکه م یافتم. االن تنها کس یراه م ژهیو

 من متعجب به سمتم قدم برداشت. دنِ یدر خواب فرو رفته اش. پرستار با د

 افتاده؟ ی_سالم اتفاق

 دارم. اجیبهش احت دیشه؟ باور کن ی. منمیخانوم رو بب نیریخواستم ش ی_سالم، راستش م

 !قهی_ اوم... خب... باشه اما فقط چند دق

 .هی_ همون هم کاف

لباس ها رو  نیکه ا یرنگ بودن و به کس یکه آب یی. لباس هادمیمخصوص رو پوش یها لباس

زنده بودن با  یبرا مارستانیتو ب یزیو عز مارستانِ یجا ب نیکرد ا یم یآور ادیبه تن کرده بود 

 کنه. یمرگ مبارزه م

 یایتمام زوا گهیباِر د کی یروزمره دور بشم و برا یزندگ یخواست از تمام دغدغه ها یم دلم

غول  یشن؛ دستگاه ها یم دهیکه هنگام ورود د دیسبز و سف یرو چک کنم. پرده ها نیریاتاق ش

 دهیکه با مالفه سبز پوش یدیگذاشتن و تخت سف یم شیرو به نما نیریش اتیکه ادامه ح یکریپ

دستگاه ها تازه  نیتمام ا دنِ یاتاق که بعد از د نیو الغر تو ا فیتنها عضِو نح ن،یریو ش دشده بو

 زیچ چیرو داشتم که ه یکردم. حس کس یافتاد. به سمتش رفتم. احساس خلع م یچشمت بهش م

 کنه.  یشادش نم گهید یتو زندگ
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خوام صدات رو با  یخوام صدات رو بشنوم. م یکنم باهام حرف بزن. م یخواهش م ن؟یری_ش

 کنم حرف بزن. یبند بنِد وجودم لمس کنم. خواهش م

 ن؟یری_ ش

 خواد. یرو م تیرکیز ریز ی_ نگاهم کن، دلم نگاه کردن ها

 

 حس آرامش. ؛یبودن رو بهم بد یخواد اون حس قو ی_دلم م

خام  یلیخ یلیکوچِک نوزاد هنوز خ یلمِس دست ها یپدر شدن جوون بودم. برا یهنوز برا من

 کمکم کن... نیریبچه هستم. ش یلیگاه شدن خ هیکوه شدن و تک یهستم. برا

 یم یرو بررس شیاتیکنن و عالئم ح یتو اورژانسه دارن زخم هاش رو پانسمان م نییپا مایس

 کنم کمکم کن. یخواهش م ن،یریکردن رو از دست دادم ش یکنن. من واقعا تاب و تواِن زندگ

 

کنارم باشه که واقعا دوستم داشته باشه  یکیدارم  اجیو کمکم کن، احت ایلطفا به هوش ب نیری_ش

 ایلطفا به هوش ب

و حجِم فشاِر  دمیکش یقیرفتم و لباس ها رو از تنم خارج کردم. نفس عم رونیاشاره پرستار ب با

 کردم. شتریگلوم ب یدرد رو رد

 _ ممنون خانم پرستار.

 کنم. حالتون خوبه؟ ی_خواهش م

 _ممنون.

فکر کردن نداشتم. ذهنم هر  یبرا یسمت اورژانس راه افتادم. فکرم مشغول بود و تمرکز به

رو دوست نداشتم اما  مایکرد. درسته که من س یشد و خستم م یم یلبار پُر و خا کیچند لحظه 

مراقب اون و  دیدونستم. چون با یاتفاق رو م نیدر برابر اون مسئول بودم و خودم رو مقصر ا

کرد.  ینشسته بود و نگاهش م مایمامان کنار تخِت س دم،یبه اورژانس رس ی.  وقتبودم یبچه م

بود و دستش تو گچ بود. صورتش هم داغوِن داغون بود. سمت راسِت  دهیتخت خواب یرو مایس

نبود. کنار لبش پاره  بایو ز دیاز صورِت سف یخبر گهیداشت و د یادیز یها یصورتش کبود

 شده بود و رد خون تا کنار چونه اش راه افتاده بود. به سمت پرستار رفتم.
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 بچه چطوره؟ تِ یعخواستم بدونم وض یهمسر من بارداِر م دی_خانم ببخش

 دن. یم حیبراتون توض شونیا ارنیب فیدکتِر معالج تشر دی_صبر کن

 ان؟یکشه تا ب ی_چقدر طول م

 لطفا. دی_صبر کن

 نه؟ ایخوام بدونم بچه سالمه  یخانم؟ من م ی_چه صبر

شما  ماریهم دکتر به ب گهید قهیچند دق مارستانه،یجا ب نیا یکش یم ادی_ آروم باش آقا چرا فر

 لطفا. دیدن نگران نباش یالزم رو م حاتِ یتوض مارتونیکنن و در مورد ب یم یدگیرس

 _باشه.

 ینگاه کردم. بعد از چند لحظه دکتر اومد و سالم کرد. نگاِه کوتاه مایو به س ستادمیمامان ا کنار

 انداخت و رو به من و مامان گفت: مایبه س

 د؟ی_ انشاهلل بال از شما دور باشه؛ شما همسرشون هست

 _بله.

 .نیای_همراه من ب

 شده؟ شیزیافتاده؟ بچه چ ی_چرا اتفاق

 دم. یم حیبراتون توض دیای_همراه من ب

 باشه. ومدهیسر بچه ن ییتو دلم افتاد. خدا کنه بال یبیحرف دکتر شوره عج با

 

که بهم  یصندل نینشست. من هم رو اول زشیدکتر وارد شد و پشت م م،یدیاتاق دکتر که رس به

 بود نشستم و چشم به دهاِن دکتر دوختم.  کینزد

 جوان. یآقا دیکن لیآب م وانیل کیکنم  ی_خواهش م

 کنم یواسه خانومم افتاده من دارم سکته م یچه اتفاق دی_دکتر لطفا بگ

 .دیکنم بگ ی_خواهش م 

 آب به سمتم گرفت.  وانیل کیبلند شد و  یصندل یاز رو دکتر
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 کنه. ی_بخور پسرم آرومت م

 _ ممنون.

 من نشست و شروع به صحبت کرد. یرو به رو دکتر

دنده ها و کتف داره و ضربه  هیتو ناح یو کبود یکوفتگ کمینداره  ی_خانوم شما مشکِل خاص

 یه گفت بچه کامال سالمه. متاسفانه دکتر زنان االن مشکلش یبه کمر و لگنش وارد نشده م یا

 شونیبه ا نیتون یگردن و اون موقع شما م یبر م گهید قهیاما چند دق ستنیاومد و ن شیبراشون پ

امکان داره بچه سقط شده  نیرو هم بدون نیاما ا نیبچه با خبر بش تیو از وضع دیکن جعهمرا

 .دیآماده کن یزیهر چ یخودتون رو برا دیباشه، شما با

 ؟یچ یعنی_

 شونیبهشون وارد شده و بدنش کامال کوفته و کبوده. ا یدیپسرم، خانوم شما ضربات شد نی_بب

امکان هم وجود داره که  نیباردار هم هستن ا شونیکه ا نیاستراحت مطلق داشته باشن و ا دیبا

زودَرس بشن. من دکتر زنان  مانیمجبور که زا شونیکه براشون افتاده ا یاتفاق نیبه خاطر ا

مراقب همسرت  یمدت طوالن کی دیکنه شما با یم انیطور که تجربه چند سالم ب نیاما ا ستمین

 .یباش

 _ممنون دکتر.

کرده بودم و  دایپ یتازه احساس شاد دادم. من هیکنارم تک وارِ یاتاق خارج شدم و به د از

و خون من  ستیبشه هرچند اون بچه از من ن میوارد زندگ یدیخوشحال بودم که قراِر عضو جد

 و ناشناخته! دهیند ینداره اما من اون رو دوست دارم حت انیاون جر یتو رگ ها

 کنم. یکنم زنده باشه. خواهش م یخواهش م ایخدا

 مایبه س یباشه. وقت فتادهین یبچه اتفاق یکردم که برا یسمت اورژانس راه افتادم و دعا م به

داد.خب  یکه براش افتاده بود جواب م یدر رابطه با اتفاق سیپل یداشت به سوال ها دمیرس

 افتاد؟ یاتفاق چطور نیخانوم ا

 زد به من. نیو ماش رونی_خب... خب راستش من... من... آره من رفتم... من رفتم ب

 اتفاق کجا رخ داد؟ نیا ده؟یاتفاق رو د نیهم ا ی_ اونوقت کس

 شناسه. یهم من و نم ینبود و کس نیکه من تصادف کردم دورب یی_ خب... خب... اون جا
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نه. لطفا اسم محل تصادف  ایتونن بگن که تصادف رخ داده  یشناسن اما م ی_درسته شما رو نم

 .نیرو بگ

 یم یعنیکجا هستم، من... داشتم... من داشتم...  نمیبه تابلو نگاه نکردم که بب_ خب... من 

 رم. یحواسم نبود کجا م گهیکنم د دیبچه خر یخواستم... برا

شما مهم نبود که بعد از  یبچه برا یسالمت د؟یخودتون رو به خونه رسوند ی_ شما چجور

 خونه؟ دیتصادف رفت

 رفتم خونه. یچجور ادینم ادمیاصال  ی_خب... خب... چرا ول

 د؟یگ یکه راست م دی_مطمئن هست

 _ بل.... بله.

 کنم. ی_ اما من باور نم

 گم. ی_به... خدا... به خدا... راس... راست م

 .دیبرگه، تمام حادثٔه رخ داده شده رو بازگو کن نیو تو ا دیجا رو امضا کن نی_ باشه لطفا ا

 

 کرد و گفت: یِمن ِمن مایس

 _باشه.

جواب  سیپل ی. من و مامان قبال به سوال هاستادمیبهش انداختم و کنار مامان ا یمشکوک نگاهِ 

. من فروشگاه بودم و مامان میگناه بودن داشت یبر ب یمبن یو جفتمون هم مدرک میداده بود

 .یمولود

 .داد و اون ها رفتند سیپل لیبرگه رو تحو مایربع، س کیاز حدود  بعد

 ؟یرو برامون بگ انیجر یخوا ینم مای_س

 _من... خب... من...

 اومدن. مایلحظه دوتا پرستار به سمت تخِت س همون

 .میببر یسونوگراف یبرا دیخانوم رو با نیکنار ا نی_ آقا بر

 .دییمهم تِر بفرما زی_اوه! بله بله در حال حاضر بچه، از همه چ
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بچه  تِ یکنار تخت فاصله گرفتم و پرستار ها تخت رو به حرکت در آوردن. چون هنوز وضع از

 رو ممنوع کرده بود.  مایس ستادنِ یمشخص نبود دکتر، سر پا ا

 خانم پرستار؟ دی_ ببخش

 _ بله؟

 کنار همسرم باشم؟ یتونم تو اتاق موقع سونوگراف ی_ من م

 از دکتر بپرسم. دی_ صبر کن

 _ ممنون.

نوزاد رو درون بطن مادر تماشا کنم. دست و پا زدن  کیخواستم  یبود که م یبار نیاول نیا

نه  ؟یاجازه رو به من نده چ نیحِس ناب رو تجربه کنم. اما... اما اگه دکتر ا نیو ا نمیهاش رو بب

 نیدونن ا یو اون ها که نممحرمش هم هستم  یهستم و به طور مایامکان نداره من همسر س نیا

 تونم داخل برم یپس من م ستیاز من ن بچه

 _آقا؟

 تونم برم؟ ی_بله؟ م

 داخل. دیآماده کنن بعد بر یسونوگراف یتا خانوم رو برا دی_ بله اما صبر کن

 شه؟ یآماده م ی_ک

 د؟یچرا عجله دار دی_چند لحظه صبر کن

 رو تماشا کنم. یخوام سونوگراف یباِر که م نی_ آخه اول

 دست خداست. زیهمه چ دینگران نباش ه،یعی_ پس طب

زد و وارد اتاق شد. بعد از چند لحظه در رو باز کرد و با لبخند به من اشاره  یلبخند پرستار

 کرد وارد اتاق بشم.

 _ممنون.

 دهیمختلف بود که با پرده پوش یدستگاه ها یکنار کل ماریتخت ب کیبود که  ینسبتا بزرگ اتاق

تخت  یرو مایپرده قرار داشت. س گهیکرم سمت د یو صندل یکار نسکافه ا زِ یم هیشده بود و 

 افتاد و... توریبود. نگاهم تازه به مان رهیخ توریبود و به مان دهیدراز کش
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.  انقدر محو تماشا نمیکوچولو رو بب یلیخ یلینوزاِد خ هیافتاد و تونستم  توریتازه به مان نگاهم

بچه بپرسم. انقدر محِو کوبش تند  تِ یدر مورد وضع یحت ایرفت به دکتر سالم کنم  ادمیبودم که 

 هکوبِش قلبش ک یافتاد رو فراموش کردم. صدا یقلبش شدم که، هر اون چه اطرافم اتفاق م

که من وارد  نیرو بهم منتقل کرد. حس ا یخوب یلیانداز شد، حِس خ نیاتاق طن یدرون فضا

کوچک  تورِ یخواست ساعت ها به اون مان یشدم. من پدر شدم. دلم م یاز زندگ یدیقسمِت جد

حس  نیدونم چرا ا یکوبش قلبش پخش بشه و من گوش کنم. نم یبشم و ساعت ها صدا رهیخ

 ایشد و بند بند وجودم منتظر به دن یم دهیام کوب نهیپدر شدن به س جانِ یه بارو داشتم اما قلبم 

وارونٔه حال برگشتم که، کاِر دکتر تموم شد  یایبه دن یزمان قایموجود کوچولو بود. دق نیاومدن ا

 یو رو دمیبه صورتم کش یداد. کالفه دست یاون فرشته کوچولو رو نشون نم گهیو دستگاه د

به من  ینشست. نگاه زیدکتر اومد و پشت م قهیز دکتر نشستم. بعد از چند دقیکنار م یِ صندل

 کرد و لبخند زد.

 د؟یش یباِر که پدر م نی. اولدیکن ینگاه م جانی_چه مشتاق و پر ه

سقط  نیجن ستین یازی. حالش خوبه؟ ننیبرام بگ مایس تِ ینه؟ از وضع گهی_بله. بچه سالم بود د

 .دیبشه نه؟ تو رو خدا حرف بزن

نا  ایو خواه  نیشما قراره پدر بش د؟یچرا انقدر عجله دار ن؟یچرا انقدر نگران هست دی_آروم باش

بهتون بگم  دی. در حال حاضر حال مادر و بچه خوبه. اما بادیریبگ ادیصبر کردن رو  دیخواه با

وجود داره. ما تو  نیچون، خطِر سقط جن دیمراقب مادر و بچه باش یچهار چشم دیکه شما با

ستون فقراتش هم کم کم  یحت رهیگ یو بدِن بچه داره شکل م میهست یباردار کمِ یو  ستیب هفته

لوازِم  دیاستراحِت مطلق هستن و نبا شونیا دیمراقب همسرتون باش دیشه. شما با یم لیتشک

بشن چون هم  تیتقو دیخودشون و بچه ضرر داره. در ضمن با یبلند کنن چون برا نیسنگ

داره که بتونه رشِد  اجیاحت نیتامیرشد به و یهستن. بچه برا فیضع یلیخ هخودشون و هم بچ

وزن جفتشون  نیکن یمادر داره. سع هیبه تغذ یبستگ اتشیتر داشته باشه و ادامه ح عیهر چه سر

 دیشما هم لطف کن سمینو یبراتون م یمادر تو دوره باردار هیاز تغذ یستی. من لدیرو باال ببر

 دیبه پزشک زنان مراجعه کن نهیمعا ی. هر هفته هم براندیتدارک بب ییوعده غذا ستیل نیطبق ا

 .نیبد لیو پرونده تشک

 رو ببرم خونه؟ مایتونم س ی_خانم دکتر من م
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 یاگه دکتر داخل یبمونن تا خطر رفع بشه ول مارستانیرو تو ب یدو روز دیخانوم با مای_ س

از نظر من که دکتر زنان هستم  شونیا د،یرو بهتون دادن مراقب مادر و بچه باش صیاجازه ترخ

 .ارنیب ایبه دن دهیبچه خوشگل و رس هیاستراحت مطلق رو داشته باشن تا  دیبا

 سوال بپرسم؟ هیتونم  ی_ من م

 _بله حتما.

 بچه مشخص نشده؟ تی_اوم... خب جنس

 بچتون دختره؟ نیدون ینم یعنی_ 

 _واقعا دختره؟

 _بله.

 _ من واقعا ازتون ممنونم.

 کنم. ی_ خواهش م

 _ خدانگهدار.

 _خدانگهدار.

بر  هیو نسخه رو از دکتر گرفتم و به سمت داروخانه راه افتادم. هنوز هم به حالت اول ستیل

 .ادیب ایشد. خداکنه سالم به دن یقلب دختر کوچولوم تو مغزم اِکو م ینگشته بودم و صدا

 

 یم یاز مردم رو به رو شدم که هر کدوم به سمت باجه ا یتیبا جمع دمیداروخانه که رس به

نشستن.  یداخل داروخانه منتظر م یها یصندل یدادن و رو یم لیتحو یرفتن و نسخه ا

راه افتادم که از همه خلوت  یبودن. به سمت باجه ا یدگیفروشنده ها هم به سرعت مشغول رس

 گذاشتم و منتظر موندم.  شخوانیپ یتر بود. نسخه رو رو

 ن؟یخوا یم یزیچ دیستادیجا ا نی_چرا ا

 داخل اون نسخه رو. ی_بله داروها

 تا نوبتتون بشه و صداتون کنم. دینیبنش دییآقا بفرما نه،ی_همه کارشون هم

 _باشه.
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هم پنبه گذاشته بودن تا از خون  شینیشده بود و تو ب هیبخ شیشونینشستم که پ یپسر جوون کنار

 کنم به سمتم برگشت و گفت: ینگاهش م دید یکنن و دستش هم تو گچ بود. وقت یریجلوگ یزیر

 شده؟ یزی_چ

 _ نه.

 ن؟یشما تصادف کرد 

 _ نه با دوست پسِر نامزدم دعوام شد.

 _اوه... 

 شد؟ ی_ چ

 کردم._تعجب 

 داداش؟ ییجا نی_آهان، تو چرا ا

کردم آوردمش  دایپ یشم! خانومم رو تو خونه زخم یمن تازه دارم دختر دار م یدون ی_ م

 .ششیو برم باال پ رمیاالن هم اومدم داروهاش رو بگ مارستانیب

 گم داداش. انشاهلل سالم باشه هم خودش هم بچه. یم کی_ تبر

 یکیخواست دنبال  ینکن اگه تو رو م ری_ ممنون. توهم به خاطر اون خانوم خودت رو درگ

 رفت. ینم گهید

 قاشیسر نامزدم با رف کهیکه اون مرت نیدونم من هم به خاطر دختِر نرفتم که؛ به خاطر ا ی_ م

 ادهیب که زشرط بسته بود رفتم و گرنه دختر خو

 راد منش. مایراد منش، س مای_س

 .یداداش نوبت من شده انشاهلل موفق باش گهی_ خب د

 تو بامرام. ی_فدا

 سمت باجه رفتم. به

 :دیداروخانه با تعجب پرس چِ یپ نسخه

 د؟ییراد منش شما مای_ س

 و گفتم: دمیخند
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 _نه من شوهرشم.

 هم داروهاتون. نیا دیی_ آهان بفرما

 _ممنون.

لحظه هم از دخترم  کی.خواست یدلم نم گهیداروها رو حساب کردم وارد آسانسور شدم. د پول

 دور باشم.

 

 (مای)از زبان س

 )چند ساعِت گذشته(

زدم  یباعث آزار بود. غلت نیزد و ا یصاف تو چشم هام م دیشدم. نور خورش داریخواب ب از

تخت نشستم و به شکمم دست  یدرون شکمم تکون خورد. با ترس رو یزیکه احساس کردم چ

کشان از اتاق خارج شدم. ساعت ده  ازهیو خم دمیکش یزد، نفس راحت ی. بچه داشت لگد مدمیکش

. بعد از شستِن دست و صورتم به سمت آشپزخونه راه ستیداد سپند خونه ن ینشون م نیبود و ا

ساز رو به برق زدم و  یبود. به سمتش رفتم و خوندمش. چا خچالی یرو یداشت ادیافتادم. 

و مشغول  ختمیرو تو استکان ر یکم داشت. چا یاز قبل آماده بود و فقط چا زیمنتظر شدم. م

اومد  یناهار نم یرو جمع کردم. سپند که برا زیبلند شدم و م قمهسه ل ایخوردن شدم. بعد از دو 

 دمیودم. به سمت اتاِق سپند راه افتادم. در رو که باز کردم دب رینداشتم فعال که س یلیو من هم م

رو مرتب کردم و  یهم مرتب شده. به سمت اتاق خودم رفتم رو تخت یو رو تخت زِ یاتاق کامال تم

تنٔه  مین رهنِ یپ هی ،ییلباسشو نیخودم و سپند رو هم جمع کردم تا بندازم تو ماش فیکث یلباس ها

خط چشم گربه  هیبستم و  ی. موهام رو دم اسبدمیپوش یکوتاِه براق مشکبلنِد زرد با دامن  نیآست

نگاه کردم. درسته زرد و  نهییهم زدم و کار تموم شد. به خودم تو آ ی. رژ آجردمیهم کش یا

و به کار احمقانم  دمیشد. دور خودم چرخ یم یجالب بینداشت اما ترک ینباهم هم خوا یمشک

نگاه کردم. ساعت حدود دوازده ظهر بود که در زده شد.  لمیف کمینشستم و  ونی. جلو تلوزدمیخند

 که سپند اومده در رو باز کردم و گفتم: نیا یبه هوا

 _سپند چرا اال.....

عجق وجق جلو در با لبخند ژکوند  ی. پژمان با لباس هادیحرف تو دهنم ماس دمیکه د یزیچ با

 کرد. یبراندازم م
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 کردم که من رو از جٔلو در کنار زد و وارد خونه شد. یطور با تعجب نگاهش م نیهم

 خودم اومدم و در رو بستم و به سمتش برگشتم. به

 ؟یوارد خونه شد ی_ هو با اجازه ک

 جان. نیالیر ایادب؟ جا سالم کردِن؟ قبال با ادب تر بود یب هی_هو چ

 .رونی_ خفه شو برو ب

 انداخت. یسرتا پام نگاه به

 به من. یداد یمشروب م یکه تو پارت ی. مثل زمانیپوش یکه مثل قبل لباس م نمیب ی_ نه م

 به سپند زنگ بزنم. خوامینم رونی_ پژمان برو ب

 .گهی_خب زنگ بزن، زنگ بزن د

اون به حرف من  ؟یهم دار یبه زور وارد شد؟ مدرک یبگ یخوا یم ؟یبگ یبهش چ یخوا یم

رو  زیکه سپند همه چ یبه حرف دختر خالش؟ احمق تو اصال خبر دار ایده  یم تیاهم شتریب

اون  یدونه؟ درد و بدبخت یو اشکان و بچه م ریجهان ش یها یدر مورِد تو و گذشتت و پارت

پدر اون  یدون یاز جونش؟ تو وه م یخوا یم یچ ؟یرو سرش خراب شد مبچه کم بود که تو ه

اگه از  نیالیگم ر یدارم بهت م ؟یپسر خراب شد نیچرا رو سر ا هیحرومزأد تو شکمت ک

 نیهم به اون حرومزاده ندارم چون هم یکنم؛ کار یم کتیت کهیت رونیب یسپند نر یزندگ

  پدرسگش باهام لج هست.هم اون پدرِ  شیجور

 یمعصوم بودم من هم روز ها یو خشم. من هم روز یاز ناراحت یحاک یکردم. نگاه نگاهش

آورد و دسِت  نیسرزم نیو باِد سرنوشت من رو به ا ریکردم دست تقد یم یرو سپر یقشنگ

سرم درست مثل  یشدنش رو دهیشد. مهربون که نبود اما کش دهیسرم کش یرو یمهربوِن بدبخت

 ی. به خودم اومدم و اشک هادیکش یسرم م یمادربزرگ رو یبچگبود، که تو  یهمون دست

حرف ها رو گوش نده تو به  نیا یهست یتو قو مایصورتم رو کنار زدم. نه س یشده رو یجار

 بچه بود. نیهمش به خاطر مادرت و ا یخواست خودت زن سپند نشد

 یم یمن چ یتو از زندگ ؟یهست یک ی. تو فکر کردرونیحاال گم شو ب ؟ی_ حرف هات رو زد

 دمیفهم یوقت ؟یو در به در دنبال اشکان بودم تو کجا بود دمیکش یکه زجر م ییروز ها ؟یدون

 ؟یفتیپس ن یرو گرفت شیدست پ یاالن اومد ؟یباردارم تو کجا بود

 زود باش. االی رون،یب برو
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واقعا تحمل نگاه کردن هاش رو نداشتم. به سمت در  گهیکرد. د یبود و هنوز نگاهم م نشسته

 اشاره کردم و گفتم: رونیرفتم و بازش کردم. با دست به ب

 .االی. پاشو میتو خونمون آشغال نگه دار میما عادت ندار رونی_بلند شو برو ب

زد و خواست  ی. لبخنددیکمرم کش یو دستش رو رو مکث کرد کمیشد و به سمِت در اومد.  بلند

و خواستم در رو ببندم که مانع شد. تمام توانم رو جمع کردم تا  رونیکه هولش دادم ب ادیجلو تر ب

نداشتم. فشار  یزور و توان چیو من در برابر اون ه یدر رو ببندم، اما اون مرد بود و قو

افتادم. کمرم درد گرفت اما بلند  نیزم یرو به در وارد کرد که به عقب پرت شدم و یکممح

شدم و به پژمان نگاه کردم حاال در رو بسته بود و وارد خونه شده بود. خواستم داد بزنم و در 

 دهنم رو گرفت. یخواسته کمک کنم که به سرعت به سمتم اومد و با دستش جلو

 کوچولو! یشی... آروم باش پشی_ه

ها بفهمند که مرد اومده تو خونه و اون مرد سپند  هیفکر آبرٔو خودت و سپند باش! اگه همسا به

سپند بفهمه تو با  یخوا ی. تو که نمدیجا بر نیاز ا دیزنن و با یم یبهت برچسب بدنام ستین

گم. البته  یرو نم قتیکه اگه ازم بپرسه حق یدون ینه؟ خودت هم م یدوستش تو خونه تنها بود

دونم که تو من رو افسون و به  یرو خوب م نیدونم چرا اومدم سراغ تو اما، ا یهم نم مودخ

. االن فقط تو رو ادیسرش م ییسپند بفهمه چه بال  یکه وقت ستی. برام مهم نیخودت جذب کرد

 !هیکه بتونم لمست کنم برام کاف نیشه اما هم یمن به تو م دنیخوام. البته اون بچه مانع رس یم

حرف هاش دستش رو گاز گرفتم و بلند شدم درسته که من با اشکان بودم اما هرزه  دنیشن با

 یبودم که سهم من نبود. عشق یعشق بندیهم نبودم. فقط پا یینبودم. پست نبودم. خار نبودم. هرجا

وارِد همون لجن زار شد.  شده بود و کم کم کیکه به لجن زار نزد یطرفه بود. عشق کیکه 

 کردن. هیو شروع کردم به گر رمیاشک هام رو بگ ینتونستم جلو

 چیه گهیگذشتم جدا شدم و د یمن از زندگ نمتیبب گهیخوام د ی_پژمان تورو خدا برو نم

 کنم و خوشبخت بشم تورو خدا برو لطفا... یخوام زندگ یبا گذشته ندارم، م یارتباط

 یباهات ندارم فقط م یچرا خوشگلم؟ من که هنوز کار ؟یکن یم هیگر یدار نیالیخدا ر ی_ وا

نکن  هیگر ایدختر ب ایگذره هم به من، ب یمگه بده؟ هم به تو خوش م یبد سیبهم سرو کمیخوام 

 .ادیخوشم نم چیه

 به من انداخت. یو نگاه دیرو برداشتم و به سمتش گرفتم. خند زیم یسمتم اومد که گلدوِن رو به
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 .یزن یم بی_عه نکن دختر به خودت آس

 گونه ام رو پاک کردم و گفتم: یرو یها اشک

 یاصال م ؟یفهم یعقب مونده؟ تو مگه احساس هم م قهٔ یکج سل کهیمرت یگ یم ی_برو بابا تو چ

مگه تو فهم و شعور و  یبهم بخوره؟ نه چرا بفهم دنتیتنفر باشه و حالش از دازت م یکی یفهم

گورت رو  االی. دهینر بودن بهت رس نیهم یو مردونگ تیو از انسان یتو فقط نر ؟یدرک دار

خواهش و التماس و اشک و مثل آدم باهات صحبت کردن تو مغزت فرو  رونیب روگم کن. ب

که با گلدون به سرش  ارهیگمشو. خواست به سمتم هجوم ب ،یو نفهم یفهم یره چون نم ینم

 یانقدر هول شده بودم که نم یتا لباس بپوشم و فرار کنم. لعنت دمیضربه زدم و به سمت اتاق دو

 یعوض نیرو اول انجام بدم. فقط به فکر فرار از دست ا یبپوشم و چه کار یچ دیدونستم با

 یکردم و تمام بدنم م ینم دایرو پ یچیهوش شده باشه. ه یبودم. خداکنه فقط نمرده باشه و ب

 دایکردم اما شلوار هام رو پ ی. ترس تمام وجودم رو احاطه کرده بود. تمام کشو ها رو خالدیلرز

سر جاش  زیدونم که همه چ یهم سر جاشون نبودن. البته م هام یکردم. شال ها و روسر ینم

 یافتاد که مامان بهم داده بود. به سرعت اون رو رو یبود به جز حواس من، چشمم به چادر

 سرم گذاشتم و به سمت دِر اتاق رفتم که...

 

ژمان رو درست کناِر چهار سرم گذاشتم و به سمت دِر اتاق رفتم که پ یسرعت اون رو رو به

و به عقب رفتم. از کناِر گوشش  دمیکش یخفه ا غِ یج جان،یکردم. از ترس و ه دایچوِب در پ

رفت. چشم هاش سرخ بود و رگِ  یم راهنشیپ قهیراه افتاده بود و به سمت  یخون کهٔ یبار

 گردنش هم متورم شده بود.

 کنم... ی... ک... میش... م... م_پ... پ... پژمان... م... من... خ... خوا... خواه

 ... ذار... بذار... ب... رم...ب

 ادیکردم که سپند ب یبر داشت. از خدا خواهش م یو به سمتم قدم دیرو گوشٔه لبش کش شصتش

خونه و من رو از دست پژمان نجات بده. تمام بدنم عرق کرده بود و عبوِر پر سرعِت قطره 

 کردم. پژمان به سرعت موهام رو تو مشتش گرفت. یکمرم حس م یعرق رو رو یها

فرار نکن جوجه، حاال  یپس الک ؟یدیفهم یبش دیبا یعنی یمال من بش دیگم با یبهت م ی_وقت

 عشقم؟ یبا چادر کجا بر یخواست یم
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تخت. دوباره موهام رو  یبه صورتم زد که پرت شدم رو یمحکم دهیرو ول کرد و کش موهام

. با پاهاش به نیپاهاش خوردم زم ریبار ز نیبه صورتم زد ا یا دهیگرفت و بلندم کرد و باز کش

 یکردم تمام بدنم ب یدونم چه خبر بود فقط حس م یداد اصال نم یزد و فحش م یبدنم ضربه م

 حال شد و نشست. یمشت و لگد گرفت که خودش هم ب ریمن رو ز قدرحس شده. ان

 یچرا به کمرت لگد نزدم؟ واسه خاطر اون حرومزاده. چون باباش برام دردسر م یدون ی_ م

 .و نتونم لمست کنم یزدم چون باعث شد تو واسه من نش یم دیشد. اما با

 یلیانداخت. خ نیتمام بدنم رو پوشوند و من رو به زم یزحمت از جام بلند شدم اما، درِد بد به

 یاز دست داده بودم. از درد به خودم م ستادنیا یکتک خورده بودم و تاب و توانم رو برا

 یلیکرد. خ یم شتریاومد و استرس و ترسم رو ب یاز پژمان نم ییکردم. صدا یو ناله م دمیچیپ

 آروم سرم رو باال بردم و نگاهش کردم. 

 بود! رهیخ بهم

جا آخِر  نیا»گفت  یاز درونم م ییفرار کنم. صدا ایواقعا توان نداشتم که تکون بخورم  گهید

 «خطه

از بد بودن و مقاوم بودن  گهیشدم. د رهیرو به روم خ یو به نقطه فرض نییرو انداختم پا سرم

کنم. پژمان از جاش بلند شد و درست رو  یخواست آزاد باشم و خانوم یخسته شده بودم و دلم م

 .ستادیبه روم ا

 ! واقعا متاسفم من....مای. سستمیخواستم بزنمت. من بد هستم اما ظالم و نامرد ن یمن نم ـ

 ینمونده بود. رو یهم باق یحرف گهیرفت و ادامه حرفش رو نزد. د رونیسرعت از خونه ب به

خون تماِم حواسم رو از کار  یکرد و بو یدرد م یلیکردم. بدنم خ هیو گر دمیدراز کش نیزم

زد و  یم یزردم به سرخ رهنِ ی. پنیزم یسرخ رو یخون بود و قطره ها یانداخته بود. فقط بو

 نمونده بود. یزرد بودنش باق زا یاثر گهید

 

 یصدا یاما، وقت دمیچیپ یبودم و از درد به خودم م دهیدونم چقدر تو همون حالت دراز کش ینم

خواست سپند  یدلم نم گهیدهن باز کنه و من رو ببلعه. د نیخواست زم یدلم م دمیدر رو شن دِ یکل

خواست سپند رو وارد  یدلم نم گهینگاهش به نگاهم گره بخوره. د یحت ایمن رو نجات بده و 

بمونه. درِد  یسپند باق ادِ یاز من تو  یدوست نداشتم اسم و اثر یحت گهیوحشتناکم کنم. د یِ دگزن

 یسپند کنارم زانو زد دلم م یشکمم حس کردم که نا خودآگاه سپند رو صدا زدم. وقت ریز یبد



 

93 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

 یم لیازم دل یرو داشتم که از جلو چشم هاش محو بشم اما، نداشتم. وقت نیخواست تواِن ا

 گهیبار د کیدلم  رینداشتم. ز یحرف چیگفتن داشتم اما ه یبرا یخواست حرف یلم مخواست د

سوخت و  یچشم هام م ریکرد و ز یو من رو نا توان تر از قبل جلوه داد. سرم درد م دیکش ریت

خون دروِن مغزم  یخورد و بو یچشم ها و گونم ُسر م یرو میشونیپ یخون از رو یقطره ها

 .دمیاز اطرافم نفهم یزیچ گهیهم افتاد و د یشد و کم کم رو نیسنگ امبود. چشم ه دهیچیپ

 

 ساعت بعد( کی)

دوباره کرد. دردم کمتر شده بود و مثل قبل  تِ یشدم و تمام حواسم شروع به فعال اریکم هوش کم

کرد  یمدرد  کمی. سرم نمیکردم سرم رو تکون بدم تا دور و اطرافم رو بهتر بتونم بب ینبود. سع

پر جنب و جوِش پرستارها متوجه  یها تیچرخوندِن سرم هم برام سخت شده بود. با فعال یو حت

جا؟ حتما  نیاومدم ا یکشم. اما چجور یو هنوز زنده هستم و نفس م مارستانیکه اومدم ب شدم

تو خونه نبود و پژمان هم که قبل از سپند رفته بود.  چکسیاز اون ه ریسپند آورده، چون غ

انداخت و من باز غرق شدم در  انیرو  دوباره به جر افتمی نیهجوم اشک تو چشم هام درِد تسک

 !ییحصار غم و تنها

 گذره؟ یکه انقدر بد م میکن یچندبار قراِر زندگ مگه

خاله قربونت برم؟ اگه  یکن یم هیچرا گر ؟یحالت خوبه؟ درد ندار ؟ی_ دخترم به هوش اومد

 پرستار رو صدا کنم. یدرد دار

 سرت اومده.  ییچه بال آخه

 .ستهیا یکشه و کنارم م یسرم م یرو یدست خاله

 ست؟یجا کنارم ن نیسپند کجاست؟ چرا ا اما

 

 .ادی_ آهان سپند هم داره م

 سپند خجالت نکشم. دنِ یچشم هام رو بستم که حداقل از د یحرف خاله فور نیا با

 چقدر درد داشته که خوابش برده. نیبب ،یاله دیدخترم خواب ی_ آخ

 کرد: یکه داشت با پرستار صحبت م دمیشن یسپند رو م یصدا
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 بچه چطوره؟ تیخواستم بدونم وضع یهمسر من بارداِر م دی_ خانوم ببخش

امکان نداره اون  نیدونه که من باردارم؟ ا یبچه؟ سپند از کجا م ؟یگه؟ چ یم یسپند داره چ 

کار کنم؟ االن چه  یلعنت، االن من چ یخاله؟ لعنت ایبهش گفته؟ مامان  یدونه؟ ک یچطور م

داِد سپند دست  یبا صدا ؟یمن! اگه بخواد طالقم بده چ یخدا یتو صورتش نگاه کنم؟ وا یجور

 گوش دادم.و به اون  دمیاز فکر کش

 نه؟ ایخوام بدونم بچه سالمه  یخانوم؟ من م ی_چه صبر

 مارتونیهم دکتر به ب گهید قهی. چند دقمارستانِ یجا ب نیا یکش یم ادی_ آروم باش آقا چرا فر

 لطفا. دیدن نگران نباش یالزم رو م حاتِ یتوض مارتونیکنن و در مورد ب یم یدگیرس

 کی. نزدشهیتر م کیشنوم که داره به من نزد یقدم هاش رو م یگه. صدا یم یباشٔه آروم سپند

 یشه و درست کنار تخت م یقدم هاش متوقف م یو صدا ستهیا یتر! کنار تخت م کیو نزد

 شیچند لحظه پ ادِ یخون به  یخون. با حِس بو یو باز بو کنمینگاهش رو حس م ینی. سنگستهیا

که از  یشد. خون یبه بدنم زده م یعدالت یکه به خشم و ب یی. مشت ها و لگد هامافت یو پژمان م

شد. هجوِم ناخواسته  یم ختهیپلکم ر یکه از کنار گوشم  رو یشد. خون یم ریو گونم سراز ینیب

اشک به چشم هام من رو به زماِن حال برگردوند و من رو از اون کابوس وحشتناک نجات داد. 

 یسع یلیهم نبندم. خ یکردم که چشم هام رو باز نکنم و چشم هام رو محکم رو یم یسع یلیخ

بودن رو  یعیشد و طب یصورتم حس م ینگاه سپند هنوز هم رو یِ نیعمل کنم. سنگ یعیکردم طب

 کوتاه.  یلیکنه اما، خ یو نگاهم م ستادهیباال سرم ا یبرام سخت کرده بود. احساس کردم کس

 د؟یدور باشه؛ شما همسرشون هست_ انشاهلل بال از شما 

 _ بله.

 .نیای_همراه من ب

 شده؟ شیزیافتاده؟ بچه چ ی_چرا اتفاق

 دم. یم حیبراتون توض نیای_همراه من ب

که اون آقا دکتر بوِد اما چه  دیشد فهم یاون فرد و سپند رد و بدل شد؛ م نیکه ب ییحرف ها از

 افتاده؟ چشم هام رو باز کردم و... یاتفاق
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افتاده؟ چرا دکتر  یچه اتفاق یعنیهام رو باز کردم و دنبال سپند و دکتر گشتم اما نبودن.  چشم

داشتم. هر  یبد یلیاسترِس خ ؟یواسه چه حرف ؟یسپند رو همراه خودش برد؟ واسه چه کار

ندارم. بدنم  ی. اما من که مشکلرونیب زمیلحظه ممکن بود خورده و نخوردٔه دروِن معدم رو بر

 یکی دیافتاده؟ خاله کجاست؟ چشم گردوندم و به اطراف نگاه کردم که شا یکامال سالمه چه اتفاق

 یبه سمت من اومد. پرستار نگاه سینبود. پرستار با دوتا پل چکسیکنم اما ه دایاز خانوادم رو پ

 ها گفت: سیبه  ِسرم انداخت و رو به پل

 به استراحت دارن. اجیاحت شونیا دیخستشون نکن ادی_دکتر گفتن ز

 .دیبفرمائ د،یکشه نگران نباش یطول نم ادی_بله ما کارمون ز

کردم کم کم  یتمام بدنم رو احاطه کرد. احساس م یتکون داد و رفت. عرق سرد یسر پرستار

معجزه بودم.  کیبرام سخت شده بود و هر لحظه منتظر  دنیفس کششدم. ن کیبه آخِر خط نزد

بود که اون رو باز  یتو دستش پوشٔه سبز رنگ یها نگاه کردم. جفتشون جوان بودن. اول سیبه پل

تو دستش نگاه  یدستش بود و با اخم به من و پرونده ها میس یب یشد. دوم رهیخ نکرد و به م

 یحس رو به من اِلقا م نینگاه به برگه ها. اون برگه ها ا کینگاه به من و  کیکرد. درست  یم

و با سر و صدا آب دهانم رو  یدرون اون برگه ها متعلق به مِن، به سخت یکرد که نوشته ها

 شروع به صحبت کرد. یمقورت دادم که دو

 .نیزود خوب بش دوارمی. امری_سالم خانوم روز بخ

 خانم. ری_ روز بخ

 شد. یاز گلوم خارج نشد و فقط دهانم باز و بسته م ییحرف بزنم که صدا خواستم

 .یتون یباش دختر تو م یقو یسرت اومده؟ توکه انقدر ترسو نبود ییچه بال مایس ایخودت ب به

 _حالتون خوبه؟

 کردم تمام تالشم رو کنم و بگم: یسع 

 _ب... بله.

 سر تکون داد و ادامه داد: سیپل

 داد هستم و همکارم سروان نهاوند._سروان مهر

 _خو... ش...ب... ب... ختم.
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 _ شما خانوِم؟

 درخشنده. مای..ا  سمی_ س...

 _ بله.

 افتاد؟ یاتفاق چطور نیخانوم ا خب

بزاِق دهانم خشک شده  جانیاز ترس و ه کینزد ندهٔ یحالت تهوع، دلشوره، ترس از آ استرس،

 کردم به خودم مسلط بشم. یبود. لب هام رو با زبونم تَر کردم و سع

 زد به من. نیو ماش رونی_خب... خب... راستش... من... من... آره من رفتم... من رفتم ب

 

کردم هر لحظه  یکردم. احساس م یاحساس م میشانیپ یعرق رو رو یکردِن دونه ها حرکت

 لو بره.  از ترس به ِمن ِمن کردن افتاده بودم. یممکِن همه چ

 اتفاق کجا رخ داده؟ نیا ده؟یاتفاق رو د نیهم ا ی_ اونوقت کس

االِن که  ه،ییو کارشون بازجو سنیها پل نیاحمق ا ؟یبد یچه جواب یخوا یحاال م مایس یوا

 .رهیرو دا یزیرو بر یهمه چ

 شناسه. یهم من و نم ینبود و کس نیکه من تصادف کردم دورب ییاون جا_خب... خب... 

 یگ یاحمق؟ اگه بو ببرن که دروغ م یکار کن یچ یخوا یرو م یبعد یرو جواب داد نیا

 خدا کمکم کن. یوا ؟یچ

نه. لطفا اسم محل تصادف  ایتونن بگن که تصادف رخ داده  یشناسن اما م ی_درسته شما رو نم

 .نیرو بگ

 یبگم؟ چ یکدوم کوچه؟ االن چ ابون؟یکار کنم؟ آدرِس کجا رو بدم؟ کدوم خ یخدا االن چ یوا

 کار کنم؟

بچه  یخواستم... برا یم یعنیکجا هستم. من... داشتم...  نمی_خب... من به تابلو نگاه نکردم که بب

 رم. یحواسم نبود کجا م گهیکنم د دیخر

 فهمن. یرو م زیاالن همه چ یگند زد مایس یزد گند

شما مهم نبود که بعد از  یبچه برا یسالمت د؟یخودتون رو به خونه رسوند ی_شما چجور

 خونه؟ دیتصادف رفت
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 هان؟ یجواب بد یچ یخوا یاالن م ایبه تو، ب نیواقعا آفر یخانوم خوب گند زد مایس نیآفر

 رفتم خونه. یچجور ادینم ادمیاصال  ی_خب... خب... چرا ول

 د؟یگ یکه راست م دی_مطمئن هست

 _بل... بله.

 کنم. ی_ اما من باور نم

 زم؟یبه سرم بر یکار کنم؟ چه خاک یخدا حاال چ یوا 

 گم. ی_به... خدا... به خدا... راس... راست... م

 .دیبرگه، تمام حادثه رخ داده شده رو بازگو کن نیو تو ا دیجا رو امضا کن نی_باشه لطفا ا

ها نگاه  سیبه پل دن؟ینفهم یچیه یعنیتموم شد؟  یعنیدر گردش بود.  سیبرگه و پل نیب نگاهم

قورت دادم و دستم رو به سمِت برگه  یکردن. آب دهانم رو به سخت یکردم که مشکوک نگاهم م

 ها بردم و اون ها رو از سروان مهرداد گرفتم.

 

که از خودم ساخته بودم. تو  ییگفتم و شروع کردم به نوشتِن دروغ ها و حرف ها یلب ریز باشه

به سروان مهرداد و همکارش انداختم که نگاه  ینگاه یرکیز ریهم ز یچند بار نیما ب نیا

دستم  یکردن. انگشت ها یصحبت م گریکدیآروم با  یلیانداختن و خ یمبه من  یمشکوک

ها  سیفرد رو پل یبودم که حرف ها دهیها د لمیکرد. تو ف یبود و نوشتن رو برام سخت م یزخم

سر کِش دروِن  مأ یکه س فیح سم؟ینو یکرد. اما چرا دارم من م ینوشتن و اون فقط امضا م یم

 لیها تحو سی. باالخره نوشتن تموم شد و برگه رو به پلدمیپرس یخودم رو کشتم و گرنه االن م

 نمیو چشم هام رو بستم که سوال سپند نفس رو تو س دمیکش یقی. نفس عمتندادم و اون دو تا رف

 جا هستن. نیحبس کرد. به کل فراموش کرده بودم که خاله و سپند هم ا

 ؟یرو برامون بگ انیجر یخوا ینم مای_س

رو بشنوه، که هم من رو و هم  نیبهم حمله کرد؟ ا قتیبهش بگم؟ بهش بگم رف یحاال چ یوا

 گذاره.  یپژمان رو زنده نم

 _ من... خب... من...

 .میببر یسنوگراف یبرا دیخانوم رو با نیکنار ا نی_آقا بر
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 شکرت! ایها به سرعت به سمتم اومدن و من رو از ادامه حرف هام منع کردن. خدا پرستار

دادم. سپند از کنار تخت فاصله گرفت و  یبه سپند م یچه جواب دیدونم با یواقعا نم گهید 

تخت رو سوق  یا گهیپرستار ها به سرعت تخت رو به حرکت در آوردن و به سمت اتاِق د

گذاشتن رو  توریمان یو کل چیدر پ چیپ یدستگاه ها ین و من رو جلودادن. دِر اتاق رو باز کرد

از ترحم، همون  یحاک یبه صورتم انداخت. نگاه یسرم اومد و نگاه یباال کتررفتن. خانم د

بره. چشم هام رو  یکه جنسش با همه نگاه ها فرق داره و آدم رو به عالم غم و اندوه م ینگاه

 .نمینب نیاز ا شتریبستم که ب

 خوشگلم؟ ی_درد که ندار

 _خوبم.

 .ستین یهمه ضربه عاد نی_خوب بودن بعد ا

 _ گفتم خوبم.

 حاِل بچه چطوره! نمی_اوه چه خشن؛ باشه بذار بب

 ؟یدون ی_چند ماهته م

 .ستین ادمی قیپنج دق ای_چهار 

 ؟یرفت و آمد دار یدکتِر خاص شی_پ

 _نه.

 ن؟یجن یبرا یداد لی_پرونده تشک

 _ نه.

 ؟یدار هی_جدول تغذ

 _نه.

 ؟یخوا یبچه رو م نی_تو ا

 نه؟ ای یخوا یم ؟ی_چرا ساکت

 _ نه!
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 ؟ی_پس چرا همون موقع ِسقط نکرد

 از وقتش گذشته بود. دمیکه فهم ی_زمان

 ؟یسقط اقدام نکرد یبرا یرقانونیغ یتو جاها هی_ چرا مثل بق

 رو سراغ نداشتم. یی_جا

 سراغ کارمون. می_خب، باشه بر

 نه؟یخواد بب ی_ پدرش نم

 دونم. ی_نم

 رم بپرسم. ی_من م

 _باشه.

 یدلم نم چیدکتر برگشت و دکتر شروع به کار کرد و من چشم هام رو بستم. ه قهیاز چند دق بعد

چشم هام رو باز کردم که با لبخنِد دکتر مواجه  یزیکوبِش تنِد چ ی. با صدانمیخواست بچه رو بب

 شدم.

 !ییِ بایز یِ زنه، چه ملود ی_ نگاه کن دخترت قلبش چه تند م

 ؟یبه سقط کردنش فکر کن یتونست یم چطور

دروِن  نِ یشدم.  دختر بود. جن نمیقشنگِ قلِب جن یتو چشم هام جمع شده بود و محِو صدا اشک

 شیپ قهیچند دق نیکه تا هم ینیو شکننده. جن فیاز جنس بلور. ظر یبطِن من دختر بود. دختر

 ازش متنفر بودم دختر بود. 

 من!  دخترِ 

زنده موندن  یبردنش امتحان کرده بودم اما، زنده بود و برا نیاز ب یبرا یکه هر راه ینیجن

که  ینیرفت. جن شیخوش گذرون یکه پدرش اون رو نخواست و برا ینیکرد. جن یتالش م

به درد خورد  یمن چقدر بد بودم؟ چرا بد بودم؟ ضربه ا ایخواست. خدا یمادرش هم اون رو نم

رو تو  اقیشد. برِق شوق و اشت رهیخ توریانداخت و به مان به اتاق یا یو سپند وارد شد. نگاِه کل

کنه  یرو تماشا م ایدن لمِ یف نیبود که انگار داره بهتر رهیخ توریبه مان ی. جوردمید یچشم هاش م

 رهیخ توریبه مان جانیزد و با لبخند و ه یپلک هم نم یده. حت یرو گوش م ایدن یِ ملود نیو بهتر

رو هم از دستگاه گرفت؛  یسنوگراف یرو خاموش کرد و عکس ها توریدکتر مان یوقت یبود. حت
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دکتر  زِ یکنار م یِ صندل یبود. چند لحظٔه بعد به خودش اومد و با عجله رو رهیخ توریسپند به مان

خواست  ینشست. پرستار به سمتم اومد و من رو از اتاق خارج کرد و به سمت بخش برد. دلم م

قشنگ بود. رنگِ  یلیو به خاطرم بسپارم. خ نمیسپند رو  تو اون لحظه بب یالعمل ها ستمام عک

 یبود که انگار بچٔه خودش رو داره تماشا م رهیخ توریبه مان ینگاهش مثل اشکان نبود. جور

تا  درون نگاهش بود. یکنه. نگاهش پر تالطم بود، پدرانه بود، مردونه بود. غرور و شرِم خاص

ره که چه  ینم ادمیده بودم. تا به حال دقت نکرده بودم. چقدر نگاهش پاک بود هرگز یبه حال ند

 کرد. ینگاه م اقیبا اشت توریبه مان یجور

 

 :دیپرستار پرس م،یبخش که شد واردِ 

 ؟یخانوم یالزم ندار یزی_چ

 _نه ممنون.

 _ استراحت کن.

که چشم  نیاستراحت کنم اما هم کمیِسرمم رو چک کرد و رفت. چشم هام رو بستم تا  پرستار

 مایسپند جلٔو چشم هام جون گرفت. چشم هام رو باز کردم. نه س اقِ یهام رو بستم چهرٔه پر اشت

 مای. سیکش یم دکیشه. فقط اسمش رو به دنباِل اسمت  ی. اون ماِل تو نمستینه، اون ماِل تو ن

خودش  یزندگ دیاون پسر با رون؛یب یبر شیاز زندگ یجور دیکن. بدبخت نباش. بابهش فکر ن

 یکار کنم؟ تنها م یسپند برم  با بچه چ یِ کار کنم؟ اگه از زندگ یرو داشته باشه. حاال با بچه چ

خوان. اشک تو چشم هام جمع شد. چشم هام  یو من رو نم انیمونم مامان و بابا هم که سمتم نم

 .دمیکردم که سپند رو کناِر تخت د زرو با

 ؟یخوا یم یزیچ اد؟یبگم دکتر ب ؟یشده؟ درد دار یزیچ مایس یکن یم هی_چرا گر

 گونم سر بخورن. یکردم و به اشک هام اجازه دادم رو نگاهش

 شده؟ شیزی_حرف بزن نگرانم نکن بچه چ

 _ خوبم.

 شده؟ ی_دروغ نگو چ

 .یلیبدبختم سپند خ یلی_من خ
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به فکر اون  دیدختر کوچولٔو خوشگل تو راهه با هی نیدختر؟ بب یزن یم هیحرف ها چ نی_ا

 .میباش

 .میباش

 !یچه کلمٔه دور 

 .دیحِس جد کیتجربٔه  یعنی نیشدم. ا یجمع بسته م یبار بود که با کس نیاول 

 حس مهم بودن!  

 اشک هام رو پاک کرد و با لبخند کنارم نشست. سپند

 ؟یبذار یچ یخوا یکوچولو رو م ین ین نی_ خب اسم ا

 دونم فکر نکردم. ی_ اوم... نم

کنم، اوم...  ی. حاال اشکال نداره من بهت کمک میکرد یفکر م دیفکر نکردم؟ با یچ یعنی_ 

کمند، آره کمند قشنگه  یبذار بهتره ستینه سمانه. سمانه خوب ن نا،یسار یبذار یتون یخب م

 دوستش دارم.

 شدم.  رهیگشت خ یدنبال اسم م نمیجن یزدم و به سپند که با ذوق برا یلبخند

کنم مادرش  یاصال من چرا دارم انتخاب م یخوره ها اما قشنگه، وا ی_ البته کمند به اسِم تو نم

 ییتو

 یتو بگ ی_هرچ

 نیاز ا میراحت تر صداش کن میخوام براش اسم بذار یشه که من فقط م ینم یطور نی_ا

انگار دارن بهش  ادیکوچولو و بچه خوشم نم ین یو ن نیگن جن یها که بهش م یمسخره باز

 کنن. یم نیتوه

 و گفتم: دمیخند

 _همون کمند.

 کمند بانو؟ یپس چطور یچه عال ی_ وا

 بهم زد و بلند شد. یکه چشمک دمیخند

 ؟یالزم ندار یزیگردم، چ ی_ من برم دارو ها رو بدم بر م
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 _نه.

 _پس فعال

 _فعال!

 

 کردم بخوابم که موفق هم شدم. یسپند رفت، چشم هام رو بستم و سع یوقت

لب آهنگ زمزمه  ریکردم و ز یدرست م کیخونه بودم و همون لباس ها تنم بود. داشتم ک تو

 کردم. یم

 _ مامان!

 !مامان

دست  که؟یگرده؟ چرا صدا انقدر نزد یداره تو خونٔه من دنباِل مادرش م یک ه؟یک یصدا نیا

 کردم و به سمِت صدا رفتم. زیهام رو تم

 _ مامان کمک!

 ؟ییکجا ؟یهست ی_ ک

 توروخدا کمک. مای_مامان س

 نبود. یرو باز کردم اما کس ییاتاق ها و حمام و دست شو درِ 

 _ مامان کمک!

 ؟ییچولو کجا_ کو

 اومد. یصدا نم گهیرفتم اما د نییرفتم و بازش کردم. پله ها رو پا یسمِت دِر خروج به

 ؟یشنو یصدام رو م زمیعز ؟یی_دختر کوچولو کجا

دختِر حدودا  هیرو باز کردم.  یرفتم و در خروج نیی. پله ها رو تند تند پادمیشن غیج یصدا

افتاده بود و تمام لباسش غرق خون بود. به  نیزم یرو یعروسک دِ یچهار ساله با لباس سف

 زانوهام گذاشتم و نا خوادگاه گفتم: یو سرش رو رو دمیسمتش دو

 !ی_کمند مامان

 کوچولو دست هاش رو به سمت صورتم گرفت: دختر
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 _مامان مراقبم باش دوستت دارم.

 .چشم هاش رو بست آروم

 .رهیبم دیدخترم نبا ره،یبم دیاون نبا نه،

کردم و بدنم  یم یبود. احساِس تشنگ شیو چشم هام رو باز کردم. هوا گرگ و م دمیکش غیج

 یتونستم لمسش کنم. زنگِ باال یو چون گچ داشت نم دیخار یم یلیعرق کرده بود. دستم هم خ

 پرستار اومد. قهیسرم رو به صدا در آوردم و بعد از چند دق

 شده گلم؟ ی_چ

 خاره. ی_م

 خاره؟ یم ی_ خب... متوجه نشدم چ

 _ دستم.

 _ خب بخارون.

 شه که گچ داره.  ی_ نم

 .یراحت بش ارمیم یزیچ هی_ آهان االن برات 

 _ نرو.

 شده؟ ی_ چرا چ

 _ تشنمه.

 ؟یخور ی_ آب م

 هست؟ نیاز ا ری_ غ

 برات. دهیخر وهی_آره همسرت آب م

 _ نه آب لطفا.

 _ چند لحظه صبر کن.

 برگشت. یکیبار لهٔ یاب و م وانِ یبا ل پرستار

 آب. وانیاز ل نمیا فته،یکارت راه م نیبا ا یهر موقع احساس خارش داشت ای_ب
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 ؟یخوا ینم یزیعوض کنم برات. خب چ ِسرمتم

 _نه ممنونم. همسرم کجاست؟

 رفته نماز خونه._ 

 _ باشه.

 فعال. ؛یکن بخواب یکردم سع قی_برات آرامبخش تزر

 _ممنون.

 خوابم برد. یکه چه زمان دمیاصال نفهم دمیکه د یکمند فکر کردم. به خواب به

 

 

 )از زبان سپند(

. چشم هاش رو بسته بود و ستادمیا مایآسانسور خارج شدم و وارد بخش شدم. کنار تخت س از

کرد.  یم تمیره. صورِت کبودش اذ یو داره با خودش کلنجار م دارِ یکرده بود. معلوم بود باخم 

چشم  مایکنم و استخون هاش رو خورد کنم. س دایکار رو کرده پ نیرو که ا یخورم کس یقسم م

بالشت افتاد. نگاهش که به  یاز کنار گونش سر خورد و رو یکرد، که قطره اشک بازهاش رو 

. تو یکرد وانمود کنه خوبه. لعنت به تو سپند اصال مراقب زنت نبود یول کرد و سعمن افتاد، هُ 

. هنوز ینگرفت ادیاما هنوز مراقب بودن رو  یش یپدر م یو دار یازدواج کرد مایبا س

لب هاش  یکردم حاال که کنارش هستم لبخند رو رو ی. سعینگرفت ادی روبودن  ریپذ تیمسئول

کنه سر صحبت رو باز کنم. انقدر  یکه جفتمون رو سرگرم م یزیبا چ شتریکردم ب ی. سعارمیب

کردم و به  یخداحافظ مایگرم حرف زدن بودم که فراموش کردم داروها رو به دکتر بدم. از س

 .مراه افتاد یپرستار ستگاهیسمت ا

 درخشنده رو آوردم. مایس یروها_ سالم خانوم دا

 .زیم یرو نشی_بذار

 نشستم. یصندل یگذاشتم و کنار مامان رو زیم یرو رو داروها

 هستم. مایخونه امشب من کنار س نی_مامان بر



 

105 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

مونم. باباتم شامش رو خورد  یرو به راه کن من کنار عروسم م کمی_تو برو خونه رو جمع کن 

 .دیو خواب

 .نیخبر بد نیخواست یزیشلوغ بود؛ خداحافظ چ یلیکنم خ زیخونه رو تم دیبا دیگ ی_ راست م

 _ برو در پناه خدا.

 زیهرچه زودتر خونه رو تم دیرفتم. با نگیخارج شدم و به سمت پارک مارستانیعجله از ب با

 .نهینب تیخونه رو تو اون وضع مایکردم که س یم

کمند کوچولو رو  دِ یخر یانداختم و وارد خونه شدم. چراغ رو روشن کردم و پاکت ها دیکل

تخت گذاشتم و به اتاق نگاه کردم. چادر رو از  یبرداشتم و به سمت اتاق رفتم. پاکت ها رو رو

بود که  نیزم یهم رو گهید انداختم. چندتا لباِس  فیکث یبرداشتم و تو سبِد لباس ها نیزم یرو

اون رو هم  زِ یمطمئن شدم تم ینگاه کردم وقت یخون روش بود. با دقت به رو تخت یهالکه 

 زیبه اتاق انداختم تم ی. نگاهدمیچ ششیآرا زیم یرو هم رو مایس ِش یمرتب کردم  و لوازم آرا

کردم. به سمت آشپزخونه  یم زشیتم دیشده بود که با ختهیر نیزم یخون رو یبود فقط لکه ها

کردِن  زینشستم و شروع کردم به تم نیزم یو ظرف آب برگشتم. رو زیتم مالرفتم و با دست

تر نگاه کردم.  قیشده ظرف رو کنار گذاشتم و به اتاق دق زیمطمئن شدم کامال تم ی. وقتنیزم

رو روشن کردم. دستمال و  ییلباس شو نیکار تمومه سبد لباس رو برداشتم و ماش گهیخب د

رو برداشتم و سالن رو  نیزم یشده رو ختهیخورد شدٔه ر یها شهیظرِف آب رو هم برداشتم. ش

مبل رو هم  یرو یتو پاهامون نره. کوسن ها شهیکوچولٔو ش یها کهیکه ت دمیکش یجارو برق

گذاشتم. لباس ها رو  زیم یرو دیگلدوِن جد کیگلدوِن شکسته شده  اون یمرتب کردم و به جا

کردم تا خشک بشن، به سمت اتاق رفتم و لباس  نپه یجا لباس یدر آوردم و رو نیاز تو ماش

 دیاومد بهش نشون بدم و خوشحالش کنم. با مایتا فردا س دمیتخت مرتب چ یبچه رو رو یها

به اتاق ها و سالن انداختم و به سمت  یرو فراموش کنه. نگاه کل زیبهش کمک کنم تا همه چ

 رفتم. مارستانیب

 

 هیثان کی یآرامش بودم که برا یدنبال جرعه ا ،یو هم جسم یخسته بودم. هم روح یلیخ

مت به س یقبل از هرکار دم،یکه رس مارستانیروحِ خستم بشه. به ب یبرا یآرومم کنه و مرحم

خودم حرف زدم.  یعبادت با خدا آماده شدم. بعد نماز صبح با خدا ینماز خونه رفتم و برا

با زبوِن کتابش  ستیحرف زدن با خدا الزم ن یگفت برا یشرکت م یِ می قدیِ رجب آبدارچ یمشت

 شنوه. یاون همه جوره صدات رو م یبا زبوِن دلت صحبت کن دیبا یصحبت کن
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بطلبم. چند  یاریبهم توجه کن. بهم حق بده که صدات کنم و ازت  یشنو یمن حاال که م ی_خدا

که به  یِ شدِن صبر دهیسنج یبرا ایدن نیدونم ا ی. میکرد یهست که از من چشم پوش یروز

همه درد. مگه  نیمن خسته شدم از ا فته؟یمن ب یبرا دیبد با یاما چرا همه اتفاق ها یهممون داد

و  یدرد خودکش نیو گذشتش. دوم مایدرد دروغ خانوادم در مورِد س نیه؟ اولمن چند سالم

در  گهیکنم؟ د دایکجا برم آرامش رو پ ایکتک خورده. خدا مأ یدرد س نیبه من، سوم نیریعالقه ش

 یخوام. همون دانشجٔو ب یکسل کننده قبل رو م یِ همه درد، من همون زندگ نیا ستیتوانم ن

شونه  یرو یکه بهم داد ییها تیخوام. مسئول یخسته کنندٔه قبل رو م یِ زندگدغدغه. من همون 

شه ها اصال  یهمه درد خم م نیا ریکمرم داره ز ایتونم تحملش کنم. خدا ینم نهیهام سنگ

 ؟یمرتکب شدم که ازم دل کند یحواست هست؟ چه گناه

. دمیامام جمعه محله رو کنارم د یکردم که حاج آقا موسو یم تیاز خدا شکا یجور نیهم

 زد و گفت: یلبخند

 ؟یکن یبا خدا دعوا م یشده جوون چرا دار ی_ چ

 ن؟یکن یکار م یجا چ نی_سالم حاج آقا شما ا

 ؟یدیجا د نیکه من رو ا نیاز ا یکه، نکنه تو ناراحت یندار ضیجا مر نی_پسر فقط تو ا

 شرمنده جا خوردم. هیحرف نی_نه حاج آقا ا

 !ی_ نگفت

 رو حاج آقا؟ ی_ چ

  ؟یکن یم تیهمه گله و شکا نیچرا ا ؟یکرد ی_ چرا با خدا دعوا م

 بگم آخه؟ ی_ چجور

 فهمم. ی_تو با زبون خودت بگو من با زبون خودم م

 حاج آقا؟ یچ یعنی_

غمت  شهیاما درست م مارستانِ یدونم همسرت تو ب یکنه. م ی_پسرم خدا بزرگه درستش م

 نباشه.

 .مارستانیب امیب یبه خاطر کس دیشده کابوس هربار با می_حاج آقا درست نشه تموم بشه. زندگ

 _عجله نکن تو کار خدا هم دخالت نکن.
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 .دیشما بگ یباشم تو کاِر خدا دخالت کنم، چشم هرچ ی_من ک

 پسرم. نی_آفر

 حاج آقا؟ دیندار یمن برم کار گهی_خب د

 _در پناه خدا. مراقب خودت و خانومت باش.

 _چشم خدانگهدار.

 .احقی_

خوابش برده بود. به سمتش  یصندل ینمازخونه خارج شدم و به سمت بخش رفتم. مامان رو از

 شونش زدم. یرفتم و آروم رو

 _مامان جان؟

 خوشگلم؟ مامانِ 

 ها. مامان بانو؟  رهیگ یبدنتون درد م ن؟یدیجا خواب نیبگردم چرا ا دورتون

به چهرٔه مهربونش زدم و  یچشم هاش رو باز کرد و با لبخند نگاهم کرد. لبخنِد خسته ا آروم

 .دمیدستش رو بوس

 .نیببرمتون خونه استراحت کن نیای_ ب

 مونم تا دخترم مرخص بشه. یتا صبح نمونده مامان جان م یزی_ چ

 کردم. تیشما رو هم اذ دی_ببخش

 هم دخترِم هم عروسِم و هم بچه خواهرم. مایحرف ها رو نزن س نی_ ا

 _بله بله، چشم.

 بهش بندازم. یرفتم تا نگاه مایسمت اتاق س به

 فتیرفتم تا از پرستاِر ش یپرستار ستگاهیعرق بود. به سمت ا سیبود اما تمام بدنش خ دهیخواب

 نه. ای هیعیطب مایبپرسم عرق کردِن س

 خانوم پرستار؟ دی_ببخش
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 .دیی_بله؟ بفرما

 ه؟یعیطب نی_ همسره من عرق کرده ا

 برم چک کنم. دی_ صبر کن

به من انداخت و به  ی. نگاهستادمیرفت و من کناِر چهارچوِب در ا مایبه سمت اتاق س پرستار

 کارش ادامه داد. 

 ده. یخبر م ادیاون خانوم م نیجا بش نیا ایپسرم ب ای_ب

 _ چشم.

 شدم. رهیمامان نشستم و به در خ کنار

 ؟یپسرم دوستش دار ی_ چرا نگران

 _مامان اون بارداره...

 .نمونیب ادیدختر کوچولو ب قرارِ 

 ؟یدی_باالخره فهم

 دونستم. ی_از همون اول هم م

 مامان. نیرو بدبخت کرد پسرتون

 .یبش نیریعشق بچه گانه ش رِ یخواستم درگ ی_ نم

بهتر از  یبهم عالقه داره و نگفت؟ چه کس نیریدونست ش یبُهت نگاهش کردم. مامان م با

رو با اون  نیریاما ش دیمن پسند یرو با اون گذشته بدش برا مایپسرش بود؟ س یبرا نیریش

چجور محبت و  ؟یِ چه جور مادرانه ا نیا د؟یمن  نپسند یو دست نخورده برا یصورت یایدن

 عالقه هست؟

 

بلند شدم و با بهت و تعجب  یصندل یدست هاش رو به سمِت صورتم آورد که از رو مامان

 بهش نگاه کردم.

داشت؟  یچرا؟ چه مشکل د؟یخانوم من رو دوست داره و به من نگفت نیریش دیدونست ی_شما م

و داره با مرگ  تِ یوضعتو اون  نیریکه ش نیکشم از ا یچرا مامان؟ چرا؟ من دارم عذاب م
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 ریمن رو درگ نیخواستینم نیگ یو م دیجا نشست نیکنه؛ اونوقت شما ا یدست و پنجه نرم م

شما از  د؟یمن رو دوست دار یطور نیا ن؟یهست یچه جور مادر د؟یکن نیریعشق بچگانٔه ش

 نیو من رو قسم داد نیاما اون رو به عقد من در آورد نیگذشتٔه خواهر زادتون با خبر بود

 ی. حتدیبزن یحرف مایبه من از گذشته س نیبه خودتون زحمت نداد یباهاش ازدواج کنم. شما حت

ها رو  نیتو شکمشه همه ا گهید یکیبارداِر و بچٔه  مایس دیبگبه من  دیبه خودتون زحمت نداد

 یدختر نیخوام با همچ یگم نم یبه شما م یهفته مونده به عقد بفهمم و وقت کی دیمن درست با

 یرو حالل نم رتونیکه ش نیکنیم دیو من رو تهد دیکش یازدواج کنم شما بحث آبرو رو وسط م

سن به مرگ فکر کنم؟ چرا  نیمن تو ا دیچرا با د؟یکه شما دار یِ چه جور رفتار مادرانه ا ن،یکن

که  یکنار کس دیخوا ینم د؟یخوا یمن رو نم یِ فکر کنم؟ شما خوشبخت میزندگبه تموم شدِن  دیبا

 بشم؟ ریبهش عالقه دارم پ

 شه... یم دایپ نتونی_خب... خب... عالقه به مرور ب

نکرده هنوز هم همون  یرییتغ مایبه س دگاهمی_ من چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج د

 دختر خالٔه بدحجابه.

 .یشد یخوشبخت نم نیری_سپند تو با ش

اون  یوقت دیگرفتم نه شما، االن وجدانتون راحته؟ خواب راحت دار یم میرو من تصم نی_ ا

 یکردم به فکر سفر دونفره م یاگه با اون ازدواج م دیمن االن شا مارستاِن؟یدختر رو تخِت ب

 زده. بیآس شیو بفهمم تا چه حد به زندگ رمیکه دنبال پرونده همسرم رو بگ نیبودم نه ا

 _ آروم باش پسرم.

 .میمدت از هم دور باش کیخونه بهتره  دی_بر

 _ پسرم نکن.

 _خدانگهدار مامان.

و  ستادهیمامان کنار در ادونستم  ینشستم. م یصندل یرو مایسمت اتاق رفتم و کنار تخِت س به

اون سپند تو  دیتند رفتم و  بد حرف زدم اما الزم بود. با یلیدونستم خ یکنه. م یبه من نگاه م

و  دیلرز یشروع کردم. از خشم بدنم م یدیجد یخور رو فراموش کنن من االن زندگ یسر

هم آرومم نکرد. به  یزییپا یهوا یبود. به سمت پنجره رفتم و بازش کردم. حت هگرمم شد

که  ییشب، به ستاره ها یِ اهیشدم. به ماه چشم دوختم. تک خلق شدٔه آسمان در س رهیآسمون خ
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 مِ یبودم. با تصم یاطرافش رو احاطه کرده بودن. به همه تک به تک نگاه کردم. اما بازهم عصب

 رفتم و از اتاق خارج شدم. ربه سمت د یناگهان

 

مخصوص رو  یرفتم و با اجازه دکتر و کمِک پرستار، لباس ها ژهیو یبه سمت مراقبت ها 

دستگاه ها گم شده بود. لب هاش  نیبود و ب دهیرفتم. صورتش رنگ پر نیریو به سمت ش دمیپوش

 بود.  دیسف دِ یزد و صورتش سف یم یبه کبود

مراقب  گهیباور کن مجازات شدم. د ؟یچشم هات رو باز کن یخوا ینم نیریش ن؟یری_ش

خوش  یچشم ها یخوا یها؛ نم ینگران کرد یلیخانوادت رو خ نیبب ن؟یریاطراف هستم. ش

 ؟یکرد یآخه دختر مگه پسر کم بود که خودکش ؟یبد یزندگ دیو بهشون ام یرنگت رو باز کن

 ؟یشده بود یکنم. آخه عاشق چ دایبهتر از خودم برات پ یکیدم  یشو من قول م داریتو ب نیبب

 پاشو. نیریتحفه عاشق شدن داره؟ ش

. اما رمیدستش رو تو دست هام بگ کمیخواست حاال که انقدر بهش نزد یچشم دوختم. دلم م بهش

 ،یلحظه به طوِر گذر کیرو نسبت به گرفتن دستش سرکوب کردم.  لمیزدم و م بیبه خودم نه

 یلیشد. چشم هام رو بستم و به چشم هاش نگاه کردم. خ انیجلٔو چشم هام نما نیریش یچشم ها

 نییکه سر هامون رو پا یپر خجالت یکرد. روز ها یم یگذشته رو تداع یروز ها وبود  یواقع

 ی. روز هامیکنار هم باش میکه مجبور بود یی. روز هامیکرد یو باهم صحبت م میانداخت یم

اومد. چشم هام رو باز کردم.  ادمیکه گذشت. محرم ها و صفر ها، همه و همه  یلخو ت نیریش

که تا به حال طعمش رو انقدر  یداشتم. آرامش یبودم. آرامِش خاص دهواقعا سبک ش گهیحاال د

 یمراقبت ها یها هیشیبودم. نگاهم به سمت راه رو افتاد و خاله رو پشت ش دهیمتفاوت نچش

 دوخته بود. نیری. چشم به شدمید ژهیو

 برگرد. یما رو منتظر نذار هر چه زودتر چشم هات رو باز کن و به زندگ نیری_  ش

 از درد بودم. یخال گهیحرف رو زدم و از اتاق خارج شدم. حاال د نیآخر 

 لباس به سمت خاله رفتم. ضیاز تعو بعد

 _ سالم خاله.

 پسرم؟ یده؟ خوب یچرا انقدر صورتت خسته نشون م ؟ی_سالم پسرم خوب

 ده. ینشون م یطور نیا ی_ ممنونم خاله، بله خوبم به خاطِر کم خواب
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 کجان؟ عمو

 .تی_رفت مامور

 اوضاع؟ نی_تو ا

 بگم واال... ی_چ

 

بحث  نیو از ادامه ا دهینگفت. معلوم بود خجالت کش یزیچ گهیانداخت و د نییسرش رو پا خاله

انداختم و از خاله  نیریو ش ژهیو یمراقبت ها یها شهی. نگاِه آخرم رو به سمت شادیخوشش نم

کردم. به ساعت نگاه کردم. هفت صبح بود... چقدر زمان زود گذشت. به سمت اتاق  یخداحافظ

خواب بود و اخم کرده بود. مشخص بود از  مایآروم باز کردم. س یلیافتادم. در رو خ هرا مایس

کردم که  ی. باور نمدمیکش قیبره. چشم هام رو بستم و نفس عم یلذت نم نهیب یکه م یخواب

 یلب هام اومد. دست یرو یروحِ خسته ام برگردونده باشه. ناخواسته لبخند آرامش رو به نیریش

 راه افتادم. رشیو آروم در رو بستم و به سمت پذ دمیام کش ختهیبهم ر یتو موها

 خانوم؟ دی_ببخش

 _ بله؟

 تونم خانومم رو مرخص کنم؟ ی_ من م

 _اسمشون؟

 درخشنده. مای_ س

 _ اتاقشون کجاست؟

 .یِ اتاق بغل نی_هم

 .ادیدکترشون م گهیساعت د مین د؛یمرخصشون کن دیتون یکنه م نشونی_ بله دکتر معا

 _ ممنون.

 شبیگرسنه هم بودم. از د کمیسبز نشستم.  یداخِل فضا یها یصندل یرفتم و رو اطیسمت ح به

 بودم.  دهیدرست هم نخواب ینخورده بودم. حت یزیتا االن چ

 از کنارم اومد. ییهام رو بستم. صدا چشم



 

112 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

 ؟یشه بد ی_عمو توپم رو م

 ؟یاریدر م ی. چرا تبل بازگهی_عمو با توام، توپم رو بده د

 راهنِ یو پ یخرگوش یبا موها ییکردم. دختر کوچولو یها رو باز کردم و به اطراف نگاه چشم

کرد. موها و چشم هاش  یمبود و با اخم نگاهم  ستادهیسرخ رو به روم دست به کمر ا یِ پرنسس

 ،یکارتون یبود. درست مثل پرنسس ها یبود. واقعا دختر معرکه ا دیبود و پوستش سف یعسل

 داد: دامهاخم کرد و ا

 گم توپم رو بده. یزنم تو دماغت ها. م ینگاه داره؟ م ه؟ی_ هان چ

افتاده بود. خم شدم و  مکتین ریکنم و بهش بدم. توپش ز دایبه اطراف نگاه کردم تا توپش رو پ 

 .دیبرش داشتم و به سمتش گرفتم. تند ازم گرفت و به سمت مادرش دو

 

اما  ومدهین ایکردم. درسته کمند هنوز به دن سهیشد اون رو با کمند مقا یداشت ازم دور م یوقت

و حاضر جواب، بلند شدم و  طونیدختر باشه. ش نیخواد درست مثل هم یاومد دلم م ایاگه به دن

ده یکه براش آورده بودن رو پوش ییبا کمِک پرستار لباس ها مایراه افتادم. س مارستانیبه سمت ب

 .امیبود و منتظر بود تا من ب

 بود. رهیخ نیبود و به زم نییکرد. سرش پا یم تمیاذ یلیصورتش خ یکبود

 ما؟ی_ س

 من شد و نگاهم کرد. متوجه

 _ بله؟ـ

 ؟یحالت خوبه؟ درد ندار ؟ی_ آماده ا

 _ آره خوبم.

 _پس من برم صندوق.

 _ باشه.

رفتم و  مایبه سمت س یو کاغذ باز یادار یسمت صندوق راه افتادم. بعد از کش مکش ها به

 .دیو کمکش کنم که خودش رو عقب کش رمیساکش رو برداشتم. خواستم دستش رو بگ

 تونم. ی_ نه نه، خودم م
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 . صبر کن کمکت کنم.یفتیممکنه ب فهی_ بدنت ضع

 خوام. ی_ نه نم

 .رمیبگ لچری_ حداقل صبر کن و

 تونم. یم یعنیتونم  ی_ گفتم خودم مـ

 _ باشه! آروم باش.

داره  یدرد داره و  حساب یلیدونستم خ یاومد و به سمت در قدم برداشت. م نییتخت پا یرو از

 یخواد کمکش کنم. چون احساس م یدلش نم چیدونستم که ه یرو هم م نیشه اما ا یم تیاذ

 یکردم باهاش هم قدم بشم تا اگه اتفاق یشه. سع یشه و از غرورش کم م یکنه داره خورد م

خواد کنارش راه  ینمکردم دلش  یبه من انداخت که حس م ینگاه مایاما س مافتاد کمکش کن

 و جلو تر بره.  رهیبرم. قدم هام رو کند کردم تا ازم سبقت بگ

 برو. واریاز کنار د مای_س

 _حواسم هست.

 کمکت کنم بهتره ها... ن،یزم یخور یم یطور نی_ا

 تونم. ی_خودم م

 _کله شق.

 سپند. یگفت یچ دمی_ شن

 .دی_ببخش

 ؟یشه حواسم رو پرت نکن ی_م

 .نیی_ بله بله بفرما

 .میبود دهیرس مارستانیب یِ ربع بعد به در خروج کی

 ایبهش برخورد کنه  یبود که مبادا کس مایحوصلم سر رفته بود اما تمام حواسم به س واقعا

 .نیخودش بخوره زم
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عرق کرده بود و صورتش سرخ بود. دستمال  یحساب مای. سمیو سوار شد میرفت نیسمت ماش به

داشبورد جدا کردم و به سمتش گرفتم. از دستم گرفت و سرش رو  یرو از تو جعبٔه رو یکاغذ

 انداخت. نییپا

 

 ما؟یخواست شرمنده باشه. _س ینم دلم

 کرد. یبود و دستمال رو تو دستش مشت م نییپا سرش

 خانوم؟ مای_س

 کنم صداتون کردم ها. ی_فکر م

 _ب... بله؟

 ننداز باشه؟ نییسرت رو پا یکنار من ی_تا وقت

 چشم؟ یبگ ستی_بهتر ن

 رو بگم. ییها زیچ هیبهت  دیخونه، با می_بر

 چشم. یبگ دمی_ اوم... من که نشن

 _ِس...

 چشم. یبگ دیبا ما،ی_چشم س

 _ چشم.

 خونه. می_ حاال شد! بهتره بر

 رو روشن کردم و راه افتادم. نیماش

 یهم نگاهم نم نیتو ماش یبود. حت مایخونه. تمام مدت حواسم به س میدیساعت بعد رس مین حدود

 االتشیو تو خ ستیدونستم که اصال حواسش به اطراف ن یچشم دوخته بود. م رونیکرد و به ب

شده. انگار که بال  فیضع مایروز انداخته. س نیکه اون رو به ا ییها زیغرقه! دروِن همون چ

به کمک داره. کاش  اجیتونه پرواز کنه. کم آورده و ناتوان شده. احت یو نم دهید بیهاش آس

و به دِر  میمجتمع باال رفت یاز پله ها یهاش کم کنم. وقت یاز دلواپس یبتونم کمکش کنم و ذره ا

رو کنار زدم و در رو باز کردم. با  مای. سدیمکث کرد و رنگش پر یکم مایس م،یدیخونه رس

 اشاره کردم. خلدست به دا
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 _برو تو دختر خاله.

 ببرمت خونه مادرت؟ یخوا یم ما؟ی_حالت خوبه س

 !می_نه بر

 . ستادیخونه شد و وسط سالن ا وارد

 آماده کردم. زیسوپرا هیاتاق برات  میبر ایب مای_س

 ؟ی_ اوم چ

 .نیخودت بب میبر ایگم ب ی_ نم

 .می_اوم، باشه بر

آروم به  یلیداد و خ یهم فشار م یانداختم. چشم هاش رو رو مایبه س ی. نگاهمیهم قدم شد باهم،

 اش حبس شد. آروم گفتم: نهینفس تو س میدیداشت. به اتاق که رس یسمت اتاق قدم بر م

 ما؟ی_ س

 ییاتاق چه بال نیدونم تو ا یخورد. نم یگونه هاش ُسر م یو اشک هاش رو دیترک بغضش

ترسه. دستش رو تو  یدونم که از رو به رو شدن باهاش م یرو خوب م نیسرش اومده اما ا

بغلش کرده  ییجور ها هیشد گفت که  یکردم. م کیدست هام گرفتم و اون رو به خودم نزد

 کردم. یو هق هق م دام بو نهیبودم. سرش رو س

 تموم شد. ستین یزیآروم باش، گلم چ یجان خانوم مای_س

 

 سوزه. ی_سپند قلبم م

 :دمیپرس متعجب

 _ چرا گلم؟

 زد. یتر م یبال رو به سرم آورد، خواهش کردم اما قو نینکرده بودم و ا ی_من کار

 بره؟ یکار رو باهاش کرده نم نیکه ا یاز کس یاسم چی. چرا هدیلرز یوجودم از خشم م تمام

 بال رو به سرت آورده؟ بگو تا حقش رو بذارم کف دستش. نیکه ا هیجان لطفا بگو اون ک مای_س

 آروم گفت: یلیلب و خ ریتر از حد معمول انداخت و ز نییرو پا سرش
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 لطفا! ؟یش یم الیخی_ب

 و دِر اتاق رو باز کردم. دمیکش یکالفه ا پوفِ 

تو بغلم جا کرد. حواسم بود که  شتریهم فشرد و خودش رو ب یچشم هاش رو محکم رو مایس

 :دیکش غیج هویمثل نه!  یزیکرد. چ یتکرار م یزیلب چ ریز

 کنم. یتو اتاق خواهش م می_نه، نه لطفا نر

بود و غرورش زبان زِد خاص و  ریکه اُبهتش چشم گ ییمایشدم. اون س یلحظه متعجب تر م هر

کرد. انگار  یفشرد و مچاله م یتو بغلم خودش رو م یزخم یعام بود االن درست مثل کبوتر

 یبستش مرور م یانگار که تمام اون لحظه ها رو جلٔو چشم ها دهیدرسته اون ترس ده؛یکه ترس

 کنه!

 کنار گوشش گفتم: یلحن آروم با

 نیا زهیسوپرا یخوا یتو نم یعنیتموم شده.  ی. همه چستین یزیوم کوچولو چ_آروم باش خان

 ؟ینیرو بب ریبنده حق

داشته باش،  مانیشوم تموم شده به من ا یشه. اون لحظه ها ینم یزیکنارتم دختر خوب چ من

 باورم کن. کمی

زدم و دستم  یطنتیگونش رو پاک کرد. لبخنِد پر ش یرو یبهم انداخت و اشک ها یمظلوم نگاهِ 

 . نهیراهش رو نب یکه جلو یچشم هاش گرفتم به طور یرو جلو

 کرد: اعتراض

 .فتمیاالن م یکن یکار م یچ ؟ی_عه سپند بچه شد

 .دمیخند

 من مراقبتم از چهار طرف. یفتیهستم ترسو، نترس نم شتی_ خب حاال من که پ

 مکث: یاز کم بعد

. فقط اگه ارزش نداشته باشه با یپر یم نییکه انقدر باال و پا یآماده کرد یچ مینیبب می_باشه بر

 کنه ها. یسرت درد م یکجا یکوبم تو سرت که ندون یدسته گچ گرفته چنان م نیهم

کردم. دستم رو از  شییتخت راهنما یو با دست به داخِل اتاق، درست رو به رو دمیخند بلند

 تا سه شمردن. کیار زدم و کنار گوشش شروع کردم از صورتش کن یرو
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 ... دو... سه... حاال چشم هات رو باز کن مامان کوچولو.کی_

 ها نگا کرد. ناباور بود. یچشم هاش رو باز کرد و به لباس نوزاد یال آروم

 دادن کردم. حیپاچه و پر استرس شروع به توض دست

البته لباس ها  ،یگرفتم هم صورت یهم آب هیچ تشیدونستم جنس ی... من نمیدون ی_ خب... م

 یم یدونم چه جور لباس یشه استفاده کرد. خب... من نم یها م تیجفت جنس یکه برا هیجور

 ینداره بعدا باهم م یاشکال چیه ی. اگه دوستشون نداردمیخوشم اومد خر دمیها رو د نیا یپسند

 کمند لباس بخر، خب من... یخودت برا قهیبه سل میر

 _سپند...

 

 ؟یزن ی_ سپند آروم باش، چرا پشت سِر هم حرف م

 زد و ادامه داد: یتک خنده ا مایس

 خب... ری_ نفس بگ

 مگه بده؟ یکه به فکر بچه ا نیا

 و به سرعت گفتم: تند

 _بچه نه، کمند اون بچه اسم داره االن.

 لب چند باز زمزمه کرد: ریز

 _کمند... کمند...

 انداختم. نییبهش زدم و سرم رو پا یلبخند

 .دیزد و باال پر یاز سِر شاد یلبخند هیها رو برداشت و نگاهشون کرد. بعد از چند ثان لباس

 نسبتاً تند گفتم: یو هول و با لحن متعجب

 ها خانوِم محترم. یمثال باردار هست ه؟یچه کار نی_عه مراقب باش ا

 به صورتم چشم دوخت: یشوق و ذوِق بچه گانه ا با

 !یمرس یکه به فکِر بچٔه من یازت ممنونم مرس یلیقشنگه، خ یلیها خ نی_ سپند ا
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فکم گذاشتم و ادامه  ریصورتم رو متفکر نشون دادم و دستم رو ز طنت،یش یو با کم یشوخ به

 دادم:

 ه؟ی_بچه من؟ بچه من ک

 :دیخند

 _ خب حاال تو ام کمند خوبه؟

 کنم خوبه! ی_ آره فکر م

 لب گفت: ریو ز دیهم خند باز

 بودم. دهیمن که حالش و نپرس وونهی_پسرٔه د

 من حالش رو گفتم. ی_ول

 ادامه داد:  تیحرص و مظلوم با

 نکن سپند. تمی_اذ

 ؟یارینکردم چرا حرف در م ی_ من که کار

 حرف اضافه نزن. گهیمهم تشکر بود که من کردم، د 

 بازم ممنون. یراست

 _ قربانت بانو!

 مایکاِر س نیاز سر تا پاهام رو بر انداز کرد. ا دیبه من انداخت و با شک و ترد یمتعجب نگاه

محو شد و به اخِم  زود یلیلب هاش جا خوش کرد اما، خ یرو یباعث بلند بخندم. لبخند کمرنگ

 یدست از بحث ها میگرفت جهیشکمم هامون که بلند شد نت یشد. صدا لیتبد شیشونیپ یرو

 میو بر میحاِل شکممون دست به دعا بش یو برا میشد بکش یمزه م یداشت ب گهیبچگانه که د

 یکرد. همه چ یرو نگاه م خچالیهم داشت داخل  مایراه افتادم. س خچالی. به سمت میغذا بخور

که منتظر  میو ما اصال وقت نداشت دیکش یاما، درست کردِن غذا طول م میداشت خچالیداخل 

و  دیکش غیشونش گذاشتم که ج یکرد. دست رو ینگاه م خچالیبه  داشتمتفکر  مای. سمیبمون

قلبش گذاشت و با چهرٔه رنگ  یشدم. دستش رو رو رهیعقب رفت. متعجب و گنگ بهش خ

 گفت: دهیبر دهیبر دهیپر

 .ی... س... پ...ند... من.... رو ترسو...ند...د...دی_ وا
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 کردم: اخم

 خواستم بترسونمت. ینم دی_ببخش

 ؟یبگ یخواست یم ینداره چ ی_ اشکال

گرفتم. آروم  مایبرداشتم و پر از آب کردم و به سمت س یآب وانیرفتم و ل ییسمت ظرف شو به

رو  وانینشست و شروع به خوردن کرد. بعد از چند لحظه ل یناهار خور زیم یِ صندل یرو

 گذاشت و با سوال نگاهم کرد. با اخم ادامه دادم. زیم یرو

 سفارش بدم. رونیخوام از ب یم ؟یخور یم یخواستم بپرسم چ ی_ م

 چونش گذاشت و فکر کرد. ریرو ز دستش

 

 چونش گذاشت و فکر کرد. ریرو ز دستش

 :قهیبعد از چند دق 

عالمه سس قرمز،  کیخنک،  یِ نوشابه مشک دونهی ر،یبزرگِ قارچ و پن تزایپ هی_اوم... خب 

 !نیو هم یقارچ سوخار ر،یسرخ شده با پن ینیزم بیس

و به من نگاه کرد. فکم  دیلب هاش کش یکردم. زبونش رو رو یو با دهان باز نگاهش م متعجب

 :دمیبود رو جمع کردم و پرس دهیچسب نیکه به زم

 ؟یخوا یرو م یکه گفت  ییها زیچ نی_ واقعا همه ا

انداخت  نییمظلومانه سرش رو پا یلیگرفت و خ یاز موهاش رو با دسِت سالمش به باز یا تره

 و به شکمش اشاره کرد.

داده من  ریها سفارشاته کمنِد. تازه از صبح تا حاال گ نیخوام. ا ی_ همه همه اش رو که من نم

 خوام. یم یتوت فرنگ

و به سمت تلفن رفتم. داشتم  دمیو سرم رو تکون دادم. انگشت شستم رو گوشه لبم کش دمیخند 

 :دیکش غیج هویدادم که  یدر خواست کرده بود رو سفارش م مایکه س ییها زیچ

 _ سپند؟

 رو به من رسوند.لنگان خودش  لنگ
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 ما؟یشده س ی_چ

 ؟یهم سفارش بد یکیشه ذرت مکز ی_اوم خب، م

تلفن تموم شد  یرو هم به سفارش ها اضافه کردم. وقت یکیچپ نگاش کردم و ذرت مکز چپ

. دمیرو دعوا کنم که اون رو در حال حرکاِت موزون د مایموقع س یب غِ یج نیبرگشتم که بابِت ا

کردم که  یگفت. سرفه مصلحت یلب م ریز ییها زیداد و  چ یسالمش رو تکون م یدست و پا

باز موند. انقدر حالتش خنده دار  مهیو پاش تو هوا خشک شد و دهنش ن دستبه خودش اومد و 

بود که  یته دل یخنده از اون خنده ها نی. اخنده ریبود که نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم ز

بلند شدم و  نیزم یاز رو قهیاتفاق افتاده بود. بعد از چند دق میهشت سالگ ایبار تو هفت  نیآخر

دست به کمر و  مایگونه هام سر خورده بود رو پاک کردم. س یشدت خنده رو ازکه  ییاشک ها

. اخم کرد و دمیبلند بلند خند اریاخت یباز هم ب دمیحالتش رو د نیا یکرد. وقت ینگاهم م ضیبا غ

 به سمت مبل راه افتاد.

 به من کرد: یدرهم اشاره ا افهیق با

 _ها ها چقدرم خنده داشت.

 نخند بچه پرو. کوفت،

 رفتم ادامه دادم. یطور که به سمت اتاق خواب م نیرو جمع و جور کردم. هم خودم

هللا و دوباره شروع کردم به  ایگفتم  یم دیگشتم اول با یبر م هوی دیمامان کوچولو نبا دی_ ببخش

 .دنیخند

پاهام افتاد.  ریمبل به سمتم پرت کرد که درست ز یو شالش رو از رو دیکش یآروم غِ یج مایس

گذاشته بود.  شیدست گچ یشد. البته دست سالمش رو رو نهیشد و دست به س یعصب شتریب

 بهش زدم. یآروملبخنِد 

 .رمیرم دوش بگ یمن م ارنی_ تا سفارش ها رو ب

 به من انداخت. یچپ و با حرص نگاه چپ

 تو حموم. ی_ انشاهلل آب قطع بشه و با کف بمون

 .یبخور زیپاهات و ل ریصابون بره ز انشاهلل

 من راحت شم. یبترک انشاهلل
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 گفتم: ارمیحرصش رو در ب شتریکه ب نیا یبرا دمیخند

 .یمامان ادیبارون نم اههی_ به حرفه گربه س

 .رمیو رفتم که دوش بگ نمیبرنگشتم که عکس العملش رو بب گهید

 

دوشم داشتم  موهام رو  یربع از حموم خارج شدم. همونطور که با حولٔه کوچِک رو کیاز  بعد

مبل نشسته  زِ یکناِر م مایرو به رو شدم. س یبیکردم وارد سالن شدم و با صحنه عج یخشک م

پر شده بود از تمام  زیم یرو به روش قرار داشت و رو تزایدورش بود. پ یخوراک یبود و کل

سخت مشغوِل خوردن  مایو پفک و لواشک، س پسیسفارش داده بودم به عالؤه چ که ییها زیچ

و بهش  ستادمیخورد. اصال متوجه نبود که من رو به روش ا یکدومش مبود و هربار از هر 

 کنم. ینگاه م رهیخ

برد تا اون رو بر  نییافتاد سرش رو پا نیزم یبود رو زیم یکه رو ییها پسیاز چ یا کهیت

گفت و با دسِت سالمش سرش رو ماساژ داد. همون طور که  یخورد. آخ زیداره که سرش به م

و به  دیکش غیو چشمش به من خورد. ج دیصورتش از درد جمع شده بود نگاهش رو باال کش

اشک تو چشم هاش حلقه بسته بود. به  گهیبه مبل برخورد کرد. د مرشعقب رفت که باز هم ک

که  رمیداشتم جلٔو خنده ام رو هم بگ یدورش کنم. سع زیکردم از مبل و م یسمتش رفتم و سع

 یکرد و از درد به خودش م یم هیطور که گر نیهم مایکار رو برام سخت کرده بود. س یحساب

 داشت با دسِت سالمش به بازوم ضربه بزنه. یسع د،یچیپ

من باردار  یدون ینم ؟یگالب یش یظاهر م هویکه  یدستم، وا کمرم، آخ بدن مگه تو روح ی_ آ

 یب جِ یخجالت بکش هو ؟یمراقِب من باش دیجوابگِو؟ تو نبا یک رمیو بم فتمیهستم؟ اگه ب

 .تیخاص

 گفت: یاز گفتِن جملٔه آخر فور بعد

 .یرگ یب ینیزم بیداره ها تو مثل س تیخاص جی_البته هو

 .دمیخند بلند

 _ خب تموم شد؟

 چپ نگاهم کرد. چپ

 مونده. کمی_ نه 
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 زدم. یلبخند

 _چقدر از حرف هات مونده؟

 رو نشون داد. یکم یلیرو لوس کرد و با انگشِت شصت و اشاره اش مقدار خ خودش

 _ انقدرش.

 ها اشاره کردم. یو به خوراک دمیخند

 _تنها تنها؟

 زد. یم غیج یکمند گرسنه بود ه یخواستم منتظر بمونم ول ی_ به جانه تو م

 شدم. متعجب

 تونه؟ یزد؟ مگه م یم غی_ ج

 .دمیفهم یمن م ی_ نه خب ول

کوبوند و  شیشانیشدم دستش رو به پ رهیکه با سوال به چهره اش خ دید یشدم. وقت کنجکاو

 داد. حیتوض

 کردم حله؟ هیتشب یعنی_ آقا من مثال زدم 

 .دمیبه سرم کش یدست

 _ نه...

 _ درد. 

 _ ممنون.

 _ کوفت.

 _متشکرم.

رو به سمتش گرفتم.  تزایاز پ یشده بود چپ چپ نگاهم کرد که برش یحرص یکه حساب مایس

 صورتش جمع شد. هوینگاه کرد و  تزایمتعجب به پ

 .نمینازن یاشتهام، اشتها ی_ وا
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 نیزم یخوام. دست و پاش رو رو یخوام، من اشتهام رو م یم تزایمن پ یکوفتم شد وا دمیترس

شناختم فرق  یکه م ییمایتا آسمون با اون س نیآورد زم یدر م یبچه باز یو حساب دیکوب یم

 و جالب بود. بیداشت و برام عج

 

رو  ماینگاِه س ینیرفتم و نشستم. شروع به خوردن کردم. بعد از چند لحظه سنگ تزایسمت پ به

 خودم احساس کردم. سرم رو بلند کردم و مشکوک نگاهش کردم. یرو

 شده؟ یزی_ چ

 کرد. یمو با حرص نگاهم  مظلوم

 ره؟ یم نییپا ی_چجور

 .دمینگاهش کردم و پرس گنگ

 ؟یچ یعنی_ 

 اشاره کرد. تزایپ به

 _اون...

 کردنش گفتم. یحرص یو برا دمیخند

 .ی_ به راحت

 کرد رو به سمتم پرت کرد. یم یکه تو دستش بود و داشت باهاش باز یلواشک کهیت

قابل خوردن  گهیبرداشتم و کنار آشغال ها گذاشتم چون د نیزم یو لواشک رو از رو دمیخند

 نبود.

کرد. بعد از چند  یم یبود و با انگشت دستش باز رهیمظلوم و تو فکر به رو به روش خ مایس

 اسمش رو با خشم صدا زدم.  ست؛یاصال متوجه ن یول ادیلحظه متوجه شدم از انگشتش خون م

 حواست کجاست؟ ما؟ی_س

 کرد. یاه مبه اطرافش نگ جیگ

 شده؟ ی_هان؟ چ

 .ادی_دستت داره خون م
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 گونش افتاد. یاز چشم هاش رو یانگشتش نگاه کرد که قطره اشک به

 _ م... م... من...

 شدم. کالفه

 ما؟یشده س ی_چ

حرکت رو تکرار کرد اما باز هم  نیباز کرد که حرف بزنه اما ساکت شد. چند بار هم دهن

 حرف نزد.

سرت امشب برات  یبگم فدا دیبا ییتزایکرده، اگه نگراِن پ ریتو دلت گ یخانوم بگو چ مای_س

نداره. صبر کن برم  یکه ناراحت نیخرم ا یتو و کمند م یبرا یبخوا یخرم. اصال هرچ یم

 دستت رو ببندم. ارمیچسب ب

شد؛ که  یبزرگ یبه هق هق ها لیکم همون اشک ها تبدگونش و کم  یشد رو یهاش جار اشک

که بزرگ تر از  یزیکرد. چ یم تیرو اذ مایس یزیرقمه جلوش رو گرفت. چ چیشد ه ینم

تونست گذشته  یکه م یزیفشرد. چ یکه روح و روانش رو در هم م یزیو لواشک بود. چ تزایپ

 کرد. یهم ناراحت م روکه من  یاش باشه. گذشته ا

 

کردم و درست  کیو خودم رو بهش نزد دمیرو کنار کش زیخواست کمکش کنم. م یم دلم

کرد. منم چشم هام رو بستم و سرم رو به  یم هیانداخته بود و گر نییکنارش نشستم. سرش رو پا

 یو گذشته خال یو بد نهیدادم که خودش رو از ک یاجازه م مایبه س دیدادم. با هیدستٔه مبل تک

شونم گذاشت. جا به جا شدم و دستم رو  یاحساس کردم سرش رو رو هیثان چندکنه. بعد از 

دورش حلقه کردم. به هر حال دختر خالم بود و همسرم، درسته اجبار بود اما زنم بود. چشم هام 

 و شروع به حرف زدن کرد. دیرو باال کش شینیرو باز کردم. ب

 

 (مای)از زبان س

که من رو ترسونده بود ناراحت بودم اما  نیخورد. اولش به خاطر ا یم تزاینشسته بود و پ سپند

 یخوردم. سپند وقت بیافتادم. چه قدر ساده فر میخورد تزایکه با اشکان پ یبار نیاول ادیبعدش به 

 نبودکرد از ماجرا با خبر بشه اما واقعا در توانم  ی. سعدیمتوجه حالم شد از خوردن دست کش

سپند از  یخوب شدِن حاِل خودم از حاِل خوب اون پل بسازم. من انقدر ها هم بد نبودم. وقت یبرا
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اتفاق افتاد و من متوجه نشدم؟ چه  نیشدم. چطور ا رهیزخم دستم حرف زد، نا باور به دستم خ

 قیتم هق هق ام رو کنترل کنم. چند بار نفس عمنتونس  گهیطور؟ اشک هام شدت گرفت و د

به خودم و حالم مسلط بشم اما بدتر شد که بهتر  دیهم فشردم تا شا یو چشم هام رو رو دمیشک

 اجیشونه اش گذاشتم. احت یداد. سرم رو رو هینشه. سپند کنارم نشست و سرش رو به مبل تک

 یبو یکیداشتم  اجیونه اش بذارم. احتش یکنارم باشه که بغلم کنه و سر رو یکیداشتم االن 

خورد اما، سکوت کرد پس  یداشته باشه. پاک و خالص. سپند تکون یبودن و حس مردونگ

 شروع به حرف زدن کردم.

دخترونه و  یایتولدش من رو دعوت کرد. دن یدوستم صنم، برا نی_ هفده سالم که بود بهتر

کردم. تولد صنم تو رستوران خارج از شهر بود و من  یعوضش نم یچیداشتم که با ه یصورت

که تو تولدش هستن دختر هستن  یبا التماس از مامان اجازه گرفته بودم. صنم گفته بود همه کسان

که جمع کامال دخترونست دامن کوتاه قرمز با  نیا الی.  با خستیتو جمع ن یپسر چیو ه

دِر رستوران باز شد و همه پسر ها وارد  و رفتم. بعد از چند ساعت دمیساپورت و تاپ پوش

خارج از شهر بود و عمرا  یی. رستوران جادمیبار بود که اشکان رو اون جا د نیاول یشدن. برا

و با صنم  دمیخجالت کش دنمیاز وضع لباس پوش دمیپسر ها رو د یتکرد. وق یم دامونیپ یکس

 یخبر بودم. چاره ا یدونستن پسر هم هست و من ب یطور که معلوم بود همه م نیدعوا کردم. ا

 یرفتم َشک م یم رونیاومد و اگه جلو تر ب یهم جز موندن نداشتم چون بابا ساعت نه دنبالم م

من رو  یرو انتخاب کنم که هم تو نقطه کور باشه و هم کس زیم نیگرفتم آخر میکرد. پس تصم

ماجرا گذشته باز هم از رفتنم  نیکه چند سال از ا نیراستش سپند با ا ،نهیتو اون لباس ها نب

 .مونمیپش

بود. اشک هام رو  رهیرو به رو خ واریزدم سپند ساکت بود و به د یکه حرف م یتو طول زمان 

 . ادامه دادم:دمیرو باال کش مینیپاک کردم و ب

 

و فضاش کامال  دیرس یچندان نور نم زیرو انتخاب کردم و نشستم. به اون م زیم نی_ آخر

خواهش کردند که برم و برقصم  الیبود. هر چه قدر هم که سارا و صنم و ناز کیتار

و در  نهیکوتاه بب یلیمن رو با دامِن خ یخواست کس یدرخواستشون رو رد کردم چون دلم نم

 یو ارزش ها دیدونستم عقا یبودم و م یا یسبتا مذهبخانواده ن زموردم فکر بد کنه. من ا

شه صد هزار بار خودم  ی. سپند باورت نمستیتولد ن نیخانوادم هم سو و هم جهت با  فرهنگ ا

رو واسه رفتن به تولد سرزنش کردم. بعد از چند لحظه حضور دو نفر رو کنار خودم احساس 

 کردم.
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صورتش رو پس زد اما باز هم  اشک بود که  یکرد و اشک ها یمکث دیجا که رس نیبه ا مایس

رو  مایاومد. دستم رو باز کردم و س یفرود م نیزم یخورد و رو یگونه هاش سر م یاز رو

کردن به  هیگرفت و شروع کرد به بلند بلند گر یشتریکامل تو بغلم جا دادم. اشک هاش شدِت ب

 یدختر قو مایس شهیبودم. هم دهیحالت ند نیدر ارو  مایشد. هرگز س لیکه به هق هق تبد یطور

 یبود، که به خانواده ما نم یبود و از جنبه دوم دختر کامال باز شیبود که برام قابل ستا یا

کنه و از  هیشونٔه من گر یروز رو کیکردم انقدر درد داشته باشه که  یخورد. هرگز فکر نم

 .دمیپناه و ناتوان حس کنه.  سرش رو بوس یخودش رو ب ودرد هاش برام بگه 

 دونم. یرو م زیمن همه چ ؟یادامه ند یخوا یجان م مای_ س

 کردن بود جوابم رو داد: هیاز گر یکه ناش یدورگه ا یو با صدا دیاش رو باال کش ینیب

 کنه. یم یاز جنبٔه خودش ماجرا رو بررس یچون هر آدم یاز زبون خودم گوش بد دی_با

 یاز هم کار ها یکیدور شدم و جوابش دادم.   مایگفتم و از س یدیزنگ خورد. ببخش تلفنم

خواست. مجبور شدم بهش جواب بدم.  یمشکل داشت و کمک م ینقشه کش یشرکت بود که برا

بود و خواب  دهیدراز کش نیزم یرو مای. بعد از چند لحظه که به سالن بر گشتم سدیطول کش کمی

چشم هاش اشک  ی. هنوز هم از گوشه هادمیبدنش کش یبل برداشتم و روم یروبود. پتو رو از 

 یکه زمان م یشدم. صورت کبود رهیبالشت. به چهرٔه در خواب فرو رفتش خ یرو ختیر یم

و  سیخ هیکه به خاطر گر یتاب دار یکه سرخ شده بود و مژه ها یا ینیبرد تا خوب بشه و ب

که  ییکنه؟ زجر ها یکار نیدختر همچ نیدلش اومد با ا ورشده بود. اشکان چه ط دهیبه هم چسب

توانش  دیوارد کرده هرگز فراموش نخواهد شد. شا شیکه به  زندگ ییو درد ها دهیدختر کش نیا

 کمند نشه. یِ زندگ یبرا یاون درد ها خنجر دوارمیروز بده، اما ام کیرو هم 

 

 

شده بود  فیکه کث ییخواِب به سمت آشپز خونه رفتم و ظرف ها مایکه مطمئن شدم س نیاز ا بعد

لباس  نی. لباس ها رو هم داخل ماشرمیانداختم و به سمت حموم رفتم تا دوش بگ نیرو تو ماش

شورم.  یکه لباس و ظرف م دهیرس یی. کارم به جادمیحال و روزم خند نیانداختم و به ا ییشو

و لباس عوض کردم. به سمت سالن رفتم.  دمیموهام رو سشوار کش یا قهیقبعد از دوش چند د

بود.  ریبود و از کنار چشم هاش اشک سراز سیاش از عرق خ قهیهنوز خواب بود، اما شق مایس

تو  مایس غِ یج ی. به سمت آشپزخونه قدم برداشتم که صدانهیب یم یمشخص بود که خواب بد

که  ی. به طوردیکش یم غیچشم هاش رو بسته بود و از ته دل ج. گشتمفضا پر شد. به سمتش بر
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دست هاش شروع به حرکت کرد و به  هیشد. بعد از چند ثان یم دهیاز اعماق وجودش صدا شن

زد. به سمتش رفتم و دست هاش رو تو دستم گرفتم و بغلش  یتونست ضربه م یهر جا که م

 کردم. کنار گوشش زمزمه کردم:

جان آروم باش تموم شد، باشه  مایس یتموم شد خانوم ،یدیوم باش خواب دجان آر مایس شی_ ه

 آروم باش.

که گذشت  کمیهاش کم تر شد و دست هاش از حرکت باز موند.  غیج یصدا قهیبعد از چند دق 

انداختم و  رهنمیبه پ یرو مشت کرد. نگاه رهنمیدست هاش رو محکم دوِر کمرم حلقه کرد و پ

 گفتم:

 عه...  مایس گهیاالن اتو شده. نکن د نی_ نگاه توروخدا انگار نه انگار هم

 ادامه دادم: تیحالِت شکا به

 چروکش کرد.  یرو چجور نمینازن رهنهیپ نیبه مادرت بگو بب یزیچ هی_کمند تو 

پا و سرش انداختم و بلندش کردم و به سمت اتاقش  ریاندختم و دستم رو ز مایبه س یچپ نگاه

به سرم زد. خب اگه به  یکه فکر رونیتختش گذاشتمش. خواستم از اتاق برم ب یبردمش و رو

 نیبا ترِس ا ؟یچ ارهیسر خودش ب یینکرده بال ییاگه خدا ؟یداد چ یدوباره حمله دست م مایس

لوازِم کارم رو کنار تختش گذاشتم و خودم هم کنار تخت  ارهیکمند ب ایخودش  سر ییکه بال

 ادی یدادم. لحظه ا یانداختم و به کار ادامه م یم مایبه س یموقع کار نگاه ینشستم. هر از گاه

رو برداشتم و شماره خاله رو گرفتم. چند تا بوق خورد، اما خاله تلفن رو  یافتادم. گوش نیریش

 اومده! نیریسر ش ییافتاده نکنه بال یم افتاد. نکنه اتفاقبه دل یبیبر نداشت. دلشورٔه عج

خاله  دیشده باشه. تلفن رو قطع کردم و باز شماره رو گرفتم. به بوق چهارم که رس یزینکنه چ 

 تلفن رو برداشت.

 _ بله پسرم.

 و با استرس به خاله جواب دادم. دمیکش یقیعم نفس

 نگران شدم. نیجواب داد ریرو د یچرا گوش ن؟ی_ سالم خاله خوب

 خوندم پسرم جانم؟ ی_ داشتم نماز م

 _قبول باشه خاله جون.

 _ قبول حق باشه فداتشم.



 

128 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

 کردم و ادامه دادم. یِمن ِمن

 خانوم خوبن؟ نیری_ش

 .اوردمیشه، اما من سر در ن یگفت داره بهتر م ی_ آره خاله دکتر م

 :دمیرو پاک کردم و مشکوک پرس میشونیرو پ یها عرق

 _چرا؟

 .مهیحال یلیکرد خ یگفت فکر م یدرشت درشت م ی_کلمه ها

 زدم. یلبخند

 .رهی_ خب انشاهلل که خ

 خانومت خوبه؟ ن؟ی_انشاهلل، شما خوب

 .نیشما هم مراقب خودتون باش رمیوقتتون رو نگ گهی_خوبه خاله. خب د

 در پناه خدا  نی_باشه پسرم همچن

 حق. ای 

 

اطرافم بود و گذر زمان  یادیز یرو قطع کردم و به کارم ادامه دادم. نقشه ها و طرح ها تلفن

 از دستم در رفته بود. 

نگاه کردم. چشم هاش رو باز  مایدرد گرفته بود و گردنم خشک شده بود. به س یحساب کمرم

 :دمیکرد. متعجب پرس یکرده بود و نگاهم م

 متوجه نشدم؟ چرا من ؟یکِ  ؟یشد داری_ ب

 صدات نکردم. یشه، سرگرم کار بود یم یا قهی_ چند دق

 رو با مداد خاروندم. سرم

 ؟یدی_ آهان خب خوب خواب

 _ اوهوم.

 _ خوبه. من که مزاحمت نشدم نه؟
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 شدم. داریخودم ب ی_نه سرو صدا نکرد

 در هم رفته و گرفته بود.  یچهره اش نگاه کردم حساب به

 ؟یبود دهید یخواب بد یکرد یم هی_تو خواب گر

 :دیپرس متعجب

 ؟ی_ من؟ چرا؟ چطور؟ چجور

 .دمیخند

 بپرس. یکی یکی_ خب خب آروم باش، 

 کردم؟ یم هی_خب باشه چرا گر

 به چهره ام دادم. یحق به جانب حالت

 نه من. یدیدختر خوب؟ تو خواب د یپرس ی_ از من م

 دوخت. یزد و چشم هاش رو به رو تخت یلبخند

 گم سپند من تو خواب حرف نزدم؟ ی. مادینم ادمی یچی_خب حاال حواسم نبود. من ه

 _ نه.

 یبهداشت سیدر سرو یرو تکون داد و بلند شد. از اتاق خارج شد و چند لحظه بعد صدا سرش

اومد و من  فونیآ یگذاشتم. صدا زیم یازم کارم رو جمع کردم و رواز سالن اومد. نقشه ها و لو

برم.  فونیکنم و به سمت آ یخود دار نیزم یرو مجبور کرد از ادامه برداشتن لوازم از رو

 .برداشتمرو  فونیآ

 _ بله؟

 _ باز کن پسرم منم.

 مامان. ای_ ب

 رو باز کردم و مامان وارد خونه شد. در

 گفتم: سرد

 مامان. ی_ خوش اومد



 

130 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

که از برخوردم جا خورده بود متعجب و ناراحت سرش رو تکون داد و وارد خونه شد.  مامان

 دادم. رو به مامان گفتم: هیدر رو بستم و کنار در تک

 .ادیاالن م مایراحت باش، س نی_بش

از جاش  مایس دنِ ی. مامان با ددیکش یقیخارج شد و نفس عم یبهداشت سیاز سرو یبه سخت مایس 

 متعحب به مامان نگاه کرد و به سرعت گفت: مایبلند شد و به سمتش رفت. س

 شوهر خاله کجاست؟ ن؟یاومد یخاله کِ  ی_خوش اومد

متعجبش رو به  یچشم ها مایکرد. س ییرو تا کنار مبل راهنما ماینزد و فقط س یمامان حرف 

چشم هام دوخت و به مامان اشاره کرد. شونه هام رو باال انداختم و به سمت آشپزخونه رفتم تا 

 رفتم و کنارش نشستم. مایساز رو روشن کردم. به سمت س یچا

 

 گفت: مایپا انداخت و رو به س یرفت و پا رو مایبه س یچشم غره ا مامان

بچه هم اسمش بره  نیکه سپند مال تو بشه و ا یکن یقرار نبود کار ؟ی_آخر کار خودت رو کرد

از خودت  گهیدو ماه د هیشد  یم یچ ؟یخوشحال یتو شناسنامه اون؟ االن خودت رو آواره کرد

ازدواج کنه تو  نیریبره با اون دختره ش نیهان؟ االن اگه ا یکرد یپدر مواظبت م یو اون ب

 ؟یبا توام صدام رو دار یچرا انقدر عقلت کم شده دختر؟ آها ؟یش ینم بدبختآواره و 

 یکردم و سع یگفت؟ با دهِن باز به مامان نگاه م یم یبودم. داشت چ رهیبه مامان خ متعجب

شد  یبکشم واقعا باورم نم رونیکه رو به روم نشسته بود مادرم رو ب یشخص نیکردم از ا یم

زنه مادر من باشه،  یحرف م یابونیخ یزن ها هیرو به روم نشسته و شب ینطوریکه ا یزن نیا

 هم فشارشون دادم. یدست هام رو به هم قفل کردم و رو

 یم یچ یداراصال حواست هست  ؟یزن یدر مورد من حرف م یدار ی_ مامان متوجه هست

ازدواج کنم؟ اون  نیریخوام با ش یگفته من م یبه شما کردم؟ اصال ک یا یمگه من چه بد ؟یگ

 ،یزد یازش برام حرف م یکه از بچگ یداره؟ اون اصالت و غرور مایبه من و س یچه ربط

با وقاحته  یطور نیدر مورد دخترم ا ید یو به خودت اجازه م یختپا اندا یکجا رفت؟ پا رو

 ییخطا هی مایس نکهیهان؟ ا ؟یهست یمگه تو ک ؟یپدر خطاب کن یو اون رو ب یتمام حرف بزن

االن از خونم  نی. همیدفاع جلوه بد یشه تو اون رو انقدر ب ینم لیتو گذشته ازش سر زده دل

 .رونیبرو ب
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کنم تا نفس  جادیوسطش ا یکردم که فراموش کرد وقفه ا انیکلمات رو پشت سر هم ب انقدر

خواست حداقل االن  یگفت. دلم م ینم یچیبود و ه نیینگاه کردم. سرش پا مای. به سرمیبگ

بهم  یو ناراحت یپر از دل شکستگ یسابق بشه و از خودش دفاع کنه. مامان نگاه مأ یهمون س

که  یکه بهش زدم کم هم بود، اما هرچ ییارفت. معتقد بودم حرف ه رونیب هانداخت و از خون

 بشم اما االن نه. مونیروز از حرف هام پش هی دیبود شا دهیبود مادرم بود و برام زحمت کش

دادم و در رو بست.  حیاز جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت. خواستم دنبالش برم اما ترج مایس

 یخودم چا یساز رفتم و خاموشش کردم و برا یو به سمت چا دمیبه سرم کش یکالفه دست

و به سمت  ختمیر یاون هم چا یرو االن تنها بذارم پس برا مایخواست س ی. اصال دلم نمختمیر

 اتاقش رفتم. در زدم.

 تو؟ امیجان ب مای_س

 .اهللیتو،  امیتو؟ دارم م امیجان جواب بده ب مای_س

رو  یچا وانیتو فکر بود. ل ینشسته بود و حساب. دمیتختش د یرو رو مایرو باز کردم و س در

اشاره  وانیشد. نگاهم کرد که به ل رهیخ وانیرو به روش گرفتم. به خودش اومد و متعجب به ل

 زد. یرو گرفت و لبخند کم رنگ یکردم. چا

 

 حال و هوا خارجش کنم.  نیخواست از ا یم دلم

 ما؟ی_ س

 _ بله؟

 م؟یکن یباز لیاسم فام هیگم، نظرت چ ی_ م

 حق به جانب گفت: افهیدستش اشاره کرد و با ق به

 سم؟یتونم بنو ی_ به نظرت من م

 کردم. بمیدستش نگاه کردم و دستم رو داخل ج به

 نداره که. یکار سمینو ی_خب... اوم... من برات م

 نگاهم کرد. متعجب

 نه؟ یکن ی_ آهان اون وقت تقلب که نم
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 .یدوتا برگه رو پر کن ینش خسته

. دیدادم. لبخند زدم که اون هم خند یبزرگ یِ شدم متوجه شدم سوت قیبه حرف هام دق یوقت

 خوردم. یاز چا  یکردم. قلپ کیرو به لب هام نزد یچا وانِ یتخت نشستم و ل یکنارش رو

 ارمیتوالتت گذاشتم ب زیکمند گرفتم تو کشٔو م یبرا ونیمن چند تا مجله کودک و دکوراس مای_ س

 م؟یبا هم نگاه کن

 شد. مشتاق

 _ آره آره، چرا که نه.

 _ باشه. 

 توالت رفتم و مجله ها رو برداشتم. زیبه سمت م 

 یاز مجله ها رو باز کردم. چند تا عکس در مورد لباس بچه و نگهدار یکینشستم و  مایکنار س 

داده  حیاز نوزاد رو داخلش توض ییها زیکسل کننده اما جالب بود. چ کمیبود که  هیکودک و تغذ

در  هیرو برداشتم و بازش کردم. در مورد تغذ یبودم. مجله  بعد دهیبود که تو عمرم اصال نشن

غرق در نوشته ها بودم که احساس کردم  ن،یگفته بود و مراقبت از مادر و جن یباردار دوران

گنگ  دید یکنه. به سمتش برگشتم و گنگ نگاهش کردم. وقت یخنده و صدام م یداره م مایس

 شد. لیگرفت و به قهقه تبد یشتریکنم خنده اش شدِت ب ینگاهش م

 شده؟ یزی_چ

که هنوز ادامه داشت دستش رو به سمتم گرفتم به نشونه صبر کن. گنگ و  ییخنده ها نیب از

خنده هاش تموم شد؛ اشک هاش رو پاک کرد و به مجله اشاره  یمشکوک نگاهش کردم. وقت

 کرد.

 یبرا یشد یانگار بچت هفت ماهه تو شکمته و مادر یغرق نوشته ها شده بود ی_جور

 خودت.

 انداختم. نییکرد. از خجالت سرم رو پا دنیدوباره شروع به خند مایس

 

 _ کوفت نخند خب برام جالب بود.

 گفت: یطونیلحن ش با
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 اشکال نداره خانومم من بهت محرمم. ؟یدیخجالت کش ی_ آخ

 گفتم:  یدلخور با

 سوال. ریز یبر یرو م میچرا مردونگ هیخانومم چ مای_س

 ادامه داد. خنده هاش نیو ما ب دیخند بلند

 کردم دلخور نشو. ی_باشه باشه شوخ

 رو تکون دادم و بلند شدم. سرم

در بستر  المونیرم غذا سفارش بدم. فعال که ع یم ی_اصال به نشونه اعتراض و ناراحت

 برند. یاستراحت به سر م

 زد و به مجله ها نگاه کرد. تلفن رو برداشتم و... یلبخند مایس

 

. دیسفارشمون رس قهیرو برداشتم و به رستوران زنگ زدم و سفارش دادم. بعد از چند دق تلفن

. موقع شام هم از خاطرات دوران دمیچ مایرو با کمک س زیگذاشتم و م یمیموقع غذا آهنگِ مال

. میدیزود خواب میخسته بود یلیبعد از شام چون خو خنده گذشت.  یگفتم و شام با خوش میسرباز

و با استرس به سمت اتاِق  دمی. از تخت خواب پردمیشن غیج یصبح بود که صدا یک هاینزد

چشم هاش رو بسته بود و خواب بود اما  مایرفتم. به سمت در هجوم بردم و بازش کردم. س مایس

 یبود. آروم رو ریچون از چشم هاش اشک سراز نه،یب یم یبد یلیمشخص بود داره خواِب خ

 اسمش رو صدا زدم. یتو دستم گرفتم. با لحن کامال آروم وتختش نشستم و دستش ر

 ما؟ی. سینیب یکابوس م یپاشو دار یخانوم زدلم؟یعز ما؟ی_س

کشه محکم تکونش دادم که چشم هاش رو باز کرد و گنگ نگاهم  یم غیباز هم ج دمید یوقت

کردم آرامِش خودم رو حفظ کنم که از آرامِش من آروم بشه. اشک هاش رو پاک  یکرد. سع

 بود به سمتش گرفتم. زیم یکه رو یآب وانِ یکردم و ل

 .یش یبخور آروم م زم،ی_بخور عز

و من چرا  دیکش یم غیدونست چرا ج یزد. انگار نم یو گنگ بودن تو چشم هاش موج م ترس

به خودش  یاز آب خورد. نگاه یکردم و جرعه ا کیرو به لب هاش نزد وانیکردم. ل دارشیب

تخت دراز  یانداخت و رو نییافتاده. سرش رو پا یو من انداخت و انگار متوجه شد چه اتفاق
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اما بلند شدم تا از اتاق   دهید یزیکنه که چه چ فیخواست برام تعر یم لمکه د نی. با ادیکش

 دستم رو گرفت و آروم و پر بغض گفت: مایبرم. س رونیب

 تا خوابم ببره؟ یشه صبر کن ی_ م

شد  نیدونم چقدر گذشت اما چشم هام سنگ یرو تخت نشستم و منتظر شدم تا بخوابه. نم کنارش

 و نشسته به خواب رفتم.

 بعد( هفته کی)

 صبحانه آمادست.  ایب مای_س

 .امی_دارم م

به هشِت  قهینشستم و شروع به صبحانه خوردن کردم. به ساعت نگاه کردم ده دق یصندل یرو

 صبح مونده بود.

 .میبدو وقت ندار مای_س

 از اتاقش خارج شد و به سمتم اومد. مایس

 ؟یکن ی_اومدم بابا چرا هولم م

نشست و لقمه تو دستم رو گرفت و  یصندل یزد و کنارم رو یچپ نگاهش کردم که چشمک چپ

 و بلند شد. دیخورد. سرم رو به عالمت تاسف تکون دادم که خند

 .می_زود باش بدو بر

 اشاره کردم. یکردم و به صندل اخم

شده هان؟  ریلقمه س هیبا  یک ؟یمگه تو صبحانت رو خورد م؟یو بر یچ یچ نمیبب نی_بش

 . میر یصبحانت رو تموم کن م

 ره ها. یخانوم دکتر م می_سپند زود باش وقت ندار

 لقمه کره و عسل براش درست کردم و به سمتس گرفتم. هیآرامش  با

کنم، دخترم رو  یبخور حرفم نزن اگه رفت خودم اون دستگاه رو روشن م ریرو بگ نیا ای_ب

 . نمیب یم

 .دیخند یسرفه هاش هم م نیکرد و به سرفه افتاد اما ما ب ریکه لقمه تو گلوش گ دیبلند خند مایس
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 شدم. یحواسه عصب یکه انقدر ب نینگرانش شدم و هم بخاطر ا هم

 آخه از دست تو. یکن یآب بخور چرا عجله م ای_کوفت نخند؛ ب

 و خنده کنان به سمت در رفت تا کفش هاش رو بپوشه. دیهم خند باز

 

 مایس یگذره و امروز وقت سونوگراف یبه خونه اومده م مایکه س یفته از روزه کی درست

و به  میو باز هم کوبش تند قلبش رو بشنو میبا کمند کوچولو داشته باش یمالقات میخواست یبود. م

سرکار  یحت مایگرفتم و به خاطر س یخبر م یتلفن نیریهفته بود که از ش کی. میخاطر بسپار

مهندس گرم که اجازه داد تو خونه کار کنم و کار ها رو براشون  یبودم. باز دِم آقا ههم نرفت

 ابونیرفتم. از پنجره راه پله داشت به خ مایخارج شدم و به سمت س الیکنم. از خ لیمیا ایپست 

 یاه مبرف نگ زیر ی. به دونه هاستادمیخودش غرق بود. کنارش ا االتِ یکرد و تو خ ینگاه م

 یاز بچه ها یکیحرف  ادیبود.  دهیتموم شده بود و زمستون فرا رس زیحال پائ هرکرد. به 

 گفت: یشرکت افتادم که م

کنم و قلبت را  یرها م میکه چشمانت را در دانه برف ها ری_من زادٔه زمستانم، مرا به سخره نگ

 کنم.  یم ریسوزانم اس یها لیدر قند

شد اما  ری. بنده خدا چقدر ازمون دلگمیچقدر اون روز بخاطر لحنش مسخرش کرد ریبخ ادشی

لب هام جا خوش  یرو یبوده و هست، لبخند کوچک یطور نیهم شهیهم انشیکه لحن ب میچه کن

نگاه کردم هنوز هم متوجه حضورم نشده بود. آروم صداش کرد که به خودش  مایکرد. به س

اضافه  یکمیاز کنارم رد شد متوجه شدم که  یزد و به راه افتاد. وقت یبخنداومد و نگاهم کرد. ل

کنه.  یکه کمند داره کم کم شروع به رشد م یداره. انگار یبرآمدگ کمیوزن داره و شکمش هم 

از قبل  شتریب جانمیبه دلم افتاد و ه یاز خوشحال یبیشه شور عج یبزرگ مفکر که داره  نیبا ا

شد. چون به  یفکر هام تو شغلم خالصه م شهیروز بابا بشم. هم کی ردمک یشد. هرگز فکر نم

و به  ستادیا یناگهان مای. سستمیمستقل آماده ن یزندگ کی یبودم که هنوز برا دهیباور رس نیا

 سمتم برگشت.

 ؟ی_ سپند جون

 .دمیخند متعجب

 بخدا اگه باال برم. ؟یجا گذاشت یزی_جانم چ

 .دیکوب نیو با حالت بچگانه پا به زم دیخند
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 جا نذاشتم. یزیچ ری_نخ

 .دمیپرس مشکوک

 ؟ی_پس چ

 کرد. یانداخت و با کمربندش باز نییرو پا سرش

 آخه لباس هام کوچولو موچولو شده. د؟یخر میشه بعد از دکتر بر ی_م

 .دمیکش یقیعم نفس

 ن؟ی_هم

 _ اوهوم.

 .گهید یکیتا وقتمون رو ندادن به  نییبفرما م،یر یهم م دی_ چشم خر

 رو تکون داد و راه افتاد. من هم پشت سرش حرکت کردم. سرش

 

 (مای)از زبان س

اما، از هر کجاست  رهیگ یاز کجا نشٔات م رییتغ نیدونم ا یسراغم اومد. نم یبچگانه ا شوق

کردن رو به من برگردونده. دختر کوچولوم  یواقعا خوشحالم، چون حس دوباره سالم زندگ

 ای تیدادم من رو متوجه رضا یکه نشون م یخورد و با هر واکنش یم یزیر یتکون ها

 ی. سپند حسابمیو به سمت مطِب دکتر حرکت کرد میشد نیکرد. سوار ماش یخودش م یتینارضا

بدنم هم خوب شده  یها یهفته کبود کی نیاز کار هاش مشخص بود. تو ا نیداشت و ا جانیه

کنم و  یکرد. امروز گچ دستم رو باز م یم تمیاذ یبود و فقط دستم بود که تو گچ بود و حساب

 یچاق شدم. آخه سپند هر بار از کنارم رد م یلیخ ممدت ه نیکنم تو ا یشم. حس م یراحت م

سپند بنده خدا  نی. ایهوس کن یزیچه چ یخوا یم یچه زمان ستیزنه آخه معلوم ن یشه لبخند م

 یفرستمش سوپر مارکت البته به رو یزنم و م ینصف شب در اتاقش رو م هوی ره،یبا من درگ

 یدخترم دخترم م یخودشه ه ریقصت لبتهخواد من رو خفه کنه. ا یکه دلش م ارهیخودش هم نم

گفتم  یکه بهش م مونمیپش یلیخوبه خ یلیکنه. سپند خ یفنچول هم سو استفاده م نیکنه ا

که داشتم هم از  یدر مورد گذشته ا یاز مرد بودن نداشتم. حت یدرک ددست چیآخه ه زهیپاستور

کنم  یم یبسپارم. سع ایکنن رو به در یم تمیکه اذ ییها زیگفت چ ینزنم. م یحرف چیخواست ه
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 یخودم لبخند م یفکر ها بودم و برا نیرو شروع کنم. تو هم دمیجد یتفاوت باشم و زندگ یب

 نگاه سپند شدم. به سمتش برگشتم. ینیزدم که متوجه سنگ

 نگاه داره؟ هی_هان چ

 رو داد باال. نیماش یها شهینگاهم کرد و کمربندش رو باز کرد و ش مشکوک

 گشتم. یم االتیخ نیا شهیداشتم دنبال ر یغرق بود االتیتو خ ادی_نه فقط ز

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 _ خب حاال تموم شد؟

 اش رو خاروند ینیب

 مونده. کمی_نه 

شد و با هم  ادهیپ نیشدم. سپند بعد از قفل کردن در ماش ادهیزدم و پ یبه بازوش ضربه ا فیک با

با  یتا نوبتمون بشه. سپند داشت تلفن مینشست یا قهی. چند دقمیراه افتاد مارستانیبه سمت ب

 دیپرس یم یاز منش یزد و هر از گاه یهمکارش در مورد نقشه ها و ساختمون ها حرف م

کردم. تلفِن  یکردن با گوش یشروع به باز یکاریمونده، من هم از سِر ب یچقدر تا نوبتمون باق

دونستم  یسر رفته بود و نم یسپند که تموم شد؛ به سمتم اومد و کنارم نشست. حوصله ام حساب

تونستم به سپند بگم گرسنمه. البته دکتر گفته  یهم گرسنم بود و نم یانجام بدم. از طرف یچه کار

خودم  یبه فکر ها یمن هم چقدر گوش دادم. لبخند رهیبگ شیگرسنه باشم تا ازم آزما دیبابود 

 زدم که...

 

 کنه. به سمتش برگشتم. یخودم زدم که متوجه شدم سپند نگاهم م یبه فکر ها یلبخند

 _ هوم؟

 ها. رهیگ یم ادیحرف ها رو نزن دخترم  نیبله. ا یبگ دیادب با یب هی_هوم چ

 غره رفتم که دوباره گفت. چشم

 چشم هات به بچه وصل باشه، بعد دخترم لوچ بشه. یِ عصب ستمِ یس دی_چشم هات رو لوچ نکن شا

 نگاهش کردم. متعجب

  ؟یزن یم هیحرف ها چ نیبه سرت خورده؟ ا یضربه ا ؟یخورد یزیسپند؟ چ یگ یم ی_چ
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 رو خاروند. سرش

بدنت  یتک تک سلول ها ستین یخاله باز یِ دوره؛ دورٔه باردار نیا یش ی_ نه تو متوجه نم 

 به دخترم وصله پس حواست به سلول هات باشه.

کردم که تلفنش زنگ خورد و از کنارم بلند شد تا جواب بده.  یبه چهره اش نگاه م متعجب

د به سپن یکرد. نگاه ییاسمم رو صدا کرد و من رو به اتاق دکتر راهنما یهمون لحظه منش

زد.  یحرف م ینه. سخت مشغول حرفخ زدن بود و با خوشحال ای ادیهمراهم م نمیانداختم که بب

که انقدر خوشحاله. تلفنش تموم شد و به سمتم  دهیشن یخوب زیکردم البد چ نگاهشزدم و  یلبخند

 اومد.

 دنبالت.  امیبرم اگه تونستم م یفور دیجان من با مای_س

 د؟یخر یب دیخر یعنیپنچر شدم  یحساب

 م؟یر ینم دیخر یعنی.سپند 

 برم. خداحافظ. دیاالن با یگلم ول میر ی_م

 با عجله از من دور شد و فقط تونستم بگم. سپند

 _ به سالمت.

پرستار به اتاق دکتر رفتم و بعد از تموم شدن چکاب به سپند زنگ زدم. تا آخر بوق خورد اما  با

افتاِد؟ به  یچه اتفاق یعنیناراحت بودم.  یلیگفت چون خ یمتوجه نشدم دکتر چ یجواب نداد. حت

شدم و به سمت  یرم خونه، سوار تاکس  یو م رمیگ یسپند اس ام اس دادم و گفتم که آژانس م

 راه افتادم. نهخو

 

 )از زبان سپند(

هدف  یب یجور نی. همنمینشسته بودم و منتظر بودم که هر چه زودتر دخترم رو بب مایس کنار

 یم یشدم. مشخص نبود به چ مایس یبودم که متوجه لبخند رو لب ها رهیو پوستر ها خ واریبه د

کردم و اون رو  تشیاذ کمیکه استرس رو ازش دور کنم  نیا یمتوجه نگاهم شد برا یخنده. وقت

 الیکه تلفنم زنگ خورد. با خ میطور مشغول حرف زدن بود نیسر گرم کردم. هم زدنبا حرف 

 دور شدم و جواب دادم. شماره ناشناس بود. مایشرکت زنگ زده از س یاز بچه ها یکیکه  نیا

 _بله
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 هستم.  نیریمادر ش ؟ی_ سالم پسرم خوب

 و جواب دادم. دمیکش یراحت نفس

 _ سالم خاله جان ممنون.

 به هوش اومده.  نیری_پسرم بهت زنگ زدم بگم ش

 بدم. یجواب دیلحظه فراموش کردم با کیخوشحال شدم که  انقدر

 . نیخوشحالم کرد یلیخدا رو شکر چشمتون روشن خ ی_ وا

 به کارت برس رمیگ یوقتت رو نم گهید زمیعز ی_مرس

 خاله. مارستانیب امی_ من االن م

 .ی_ باشه پسرم هر طور راحت

خواست  یکردم، فقط دلم م یم یخدا حافظ دینبود که با ادمیرو با عجله قطع کردم و اصال  تلفن

 .نمیرو بب نیریش گهیبار د کی

 

. تپش دمیرس نیریو اتاق ش مارستانیجدا شدم و چطور به ب مایاز س یدونم چطور ینم اصال

و با گفتن بسم  دمیکش یقیتمام بدنم رو داخل خودش غرق کرده بود. نفس عم جانیقلب داشتم و ه

کردند. به  یم هیتخت نشسته بود و خاله و عمو با شدت گر یرو نیریهللا در زدم و وارد شدم. ش

 رفتم. موسمت ع

 _ چشمتون روشن دخترتون به هوش اومد. 

و  دیو من رو در آغوش کش دیام رو تو مشت هاش گرفت اما بغضش ترک قهیسمتم برگشت و  به

به در  یخاص یو گنگ یجیبا گ نیریکرد. متعجب به عمو نگاه کردم که از من جدا شد. ش هیگر

شده که خاله  یکرد. به سمت خاله رفتم که بپرسم چ یمن نگاه م یو خاله و عمو و حت واریو د

به خاله رفت و دست هاش رو  یچشم غره ا نیرین کرد، شکرد هیهم شروع به بلند بلند گر

پرستار با عجله به  هیثان کیگوشش گذاشت و زنگ پرستار رو به صدا در آورد و بعد از  یرو

 اتاق اومد.

 رو به پرستار با حالت معترضانه گفت: نیریش
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کنن. اصال  یم هیشدم دارن زار زار گر داریکه ب یراه داده تو اتاق؟ از زمان یها رو ک نی_ ا

. بگو رونیها رو بفرست ب نیو دخترشون مرده، ا ستمیدن که من دخترشون ن یهم گوش نم

 شناسم.  یآدم ها رو نم نیعنوان ا چیداخل من به ه انیخودم ب یمامان و بابا

 نگاه کردم. نیریمتعجب به ش پرستار

 خانوم و آقا هستن.  نیخب پدر و مادر شما ا زمی_عز

 .دیکش غیج نیریش

 قاتل ها. دیشما پدر و مادرم رو کشت د،یگ یدروغ م دیهمتون دار د،یگ ی_ دروغ م

شدن. عمو به سمت خاله  نیریرفت و دکتر ها و پرستار ها وارد اتاق ش نیریبه سمت ش پرستار

کرد. از  یم هیبود و گر رهیخ نیریرفت و دستش رو گرفت و از اتاق خارجش کرد. خاله به ش

شه از خاله و عمو در  ینم داستیطور که پ نیاتاق خارج شدم و به سمت اتاق دکتر رفتم. ا

 .دیپرس نیریش تیمورد وضع

 

کرد و دِر اتاقش رو  ی. مکثدیاز چند لحظه دکتر به سمت اتاقش اومد و من رو کنار در د بعد

 باز کرد و وارد اتاق شد. بدون توقف وارد اتاق شدم.

 چطوره؟ نیریش تیدکتر وضع ی_آقا

 سرش رو به عالمت تاسف تکون داد. دکتر

کردم  یم ینیب شیرو پ یزی. هر چادینم ادشی یزیچ چی_متاسفانه حافظش رو از دست داده و ه

صحبت کنه و اون رو متقاعد کنه که  نیری! با همکاِر روانپزشکم تماس گرفتم تا با شنیاز ا ریغ

 . رفتهیاون ها رو نپذ نیریهستن که ش ییکسا نیخانوادش هم

که  یزیچ نیبودم با ا دهیبا قرص برنج شن یکه از خودکش ییزهایبودم چطور ممکنه؟ چ متعجب

 فرق داشت. یلیخ دمیامروز د

 نیا نیریش یچطور برا ست؟ی_ مگه بعد از خوردن قرص برنج امکان مرگ نود درصد ن

 شده؟ یطور

 داد. هیتک زیم یجا به جا شد و آرنجش رو رو یصندل یرو دکتر
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و معدش  میکرد یریو ما از خطر مرگ جلوگ نیرو زود رسوند ماری_خب بله درسته اما، شما ب

 داشت که تونست تحمل کنه. یا یقو هٔ یبُن نیری. البته شمیو شو داد رو شست

 .دمیپرس کنجکاو

 م؟یانجام بد یچه کار دیبرگشت حافظش با ی_ خب حاال برا

 .دیکن یادآوریبود رو بهش  زیکه براش عز ییها زی. تمام چدیخاطره کن دی_ تجد

راه افتادم.  نیریرو تکون دادم و از دکتر تشکر کردم. از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق ش سرم

کردن حداقل  قیکه بهش تزر ینگاه کردم. با آرامبخش نیریو به ش ستادمیکنار چهارچوب در ا

کرد. به  یم هیرو تو دست هاش گرفته بود و گر نیری. خاله دست شدیخواب یتا دو ساعت م کی

 ستین یتیدونستم تو وضع یکه دکتر گفت رو براش بازگو کردم. م ییو حرف ها رفتمسمتش 

راهرو  یها یصندل ینداشت. رو یکه زدم شده باشه. عمو هم حال خوش یکه متوجه حرف ها

ام رو  قهیبا دست هام شق بشه تا دکتر باهاش صحبت کنه.  داریب نیرینشستم و منتظر شدم ش

برام مهم  هویهستم و چرا  نیریکنار ش نجایچرا ا دمیاز خودم پرس ارمبار هز یماساژ دادم و برا

کردم  یفکر م شتریب یخواست من رو بشناسه و باز با شرم نگاهم کنه.  هرچ یشد. چرا دلم م

تمام راهرو رو در بر  نیریش یها ادیفر یساعت صدا کیگرفتم بعد از حدود  یم جهیکمتر نت

 کردم. یچشم هاش رو حس نم یگرما گهیسرد بود. د کردم،. نگاهش ستادمیگرفت. کنار در ا

 

 یم یدنبال همون دختر خجالت نیریش یداده بودم و تو عمق چشم ها هیچهار چوب در تک به

خاله رو هول  نیریاز عمق چشم هاش خارج شدم و به حال برگشتم. ش دمیکه د یزیگشتم. با چ

رفتم و  نیریبه سمت ش دم؛یاش رو د یخاله و ناتوان تیوضع یافتاد. وقت نیزم یداد و خاله رو

 زدم. ادیصورتش زدم. ناباور نگاهم کرد. فر به یمحکم یلیس

تمام پرتش  یشعوریو ب یرحم یکه االن با ب یزن غم زده ا نیبس کن! ا ؟یدی_بس کن فهم

رحمش بزرگ کرده. درد  یتو یمنت چیکه نُه ماه تو رو بدون ه یِ همون مادر نیزم یرو یکرد

و پر  ی. اونوقت تو انقدر بزرگ شدی. زخم خورده تا تو درد نکشیتا تو بزرگ بش دهیکش

 یارینم ادیپدرت رو به  داینم ادتیباشه قبول اصال من رو  ن؟یزم یرو یجرعت که پرتش کن

 ینم ییچرا؟ اون که سنگ صبور تک تک لحظه هات بود. تو که بدون اون جا گهیمادرت رو د

 هیبه خانوادت هد یخوا یبه بعد م نیکه تو از ا یا یزندگ نیبس کن ا ن،یری. بس کن شیرفت

کن  یکن. سع ی. سعیشبه نابودش کن هیکه تو  دنینکش تسال برات زحم نیواقعا ظلمه چند یبد

. مگه چند ساعت یمحبتشون باش یرایکن با جون و دل پذ یکار هاشون رو، سع یاریب ادیبه 
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اصال برات سوال نشد  ؟یاصال متوجه شوق و ذوق تو نگاهشون شد ؟یشده که به هوش اومد

خوشحاله؟ چرا انقدر برات  بهیغر هیچرا انقدر خوشحال هستند؟ اصال برات سوال نشد چرا 

شناسه شاد باشه؟ اصال  یکه نم یکس یبرا بهیغر هیمگه ممکنه  ؟یکن ینسبت ها رو درک نم

 .ستیممکن ن

شدم. هرگز انقدر خاله و  یم تیقلبم بود اذ یکه رو یهمه فشار نیزدم و از ا ینفس م نفس

درد داشت. خواستم حرفام  یقابل هضم بود و حساب ریبرام غ نیبودم و ا دهیعمو رو تو مشقت ند

متعجب و با چشم  نیریشده بودم از پر. ش یگفتن نداشتم. خال یبرا یحرف چیرو ادامه بدم اما ه

طور که نفس  نیگونش افتاده بود. هم یکرد. رد انگشت هام رو یاشک نشسته نگاهم م به یها

زدم به سمت خاله برگشتم و بلندش کردم. کنار چهارچوب و داخل سالن پر از پرستار  ینفس م

که کردم متعجبم چطور  ییخودم هم از کار ها یبود. حت دهیبود. انگار صدام به همه رس ماریو ب

 شد؟ نطوریا

 

م به و از اتاق خارج شدم. بعد از من دکتر ها و پرستار ها هر کدو دمیبه صورتم کش یدست آشفته

دست هام گرفتم. من چم  نیو سرم رو ب یصندل یشد. نشستم رو یخال بایرفتن و سالن تقر یسمت

 یلیتپش قلبم رو خ یزد؟ چرا صدا یافتاده بود؟ چرا قلبم انقدر نا آروم م یشده بود؟ چه اتفاق

 بلند شدم و به سمت بوفه رفتم. قهوه تلخ گرفتم و به یصندل یکردم؟ از رو یواضح احساس م

کردم. اصال تو حال خودم نبودم و  کیسالن انتظار برگشتم. قهوه رو آروم آروم به لب هام نزد

شدم  مارستانیکه وارد ب یکه از همون لحظه ا یا دهیچیاز اطرافم غافل بودم. حس گنگ و پ

آورد. خاله با عجله از کنارم رد شد و به سمت  یم ادیخواست حداقل من رو به  یم دلمداشتم. 

راه افتادم. از پشت پنجره نگاهش  نیریمتعجب به سمت اتاق ش دیدو مارستانیب یدر خروج

گفت، نا خود آگاه اخم  یم ییها زیچ نیریکنارش نشسته بود و با لبخند به ش یکردم. پسر جوون

هم  قمیکنار شق یکرد. رگ ها یم هیگر نیریتر نگاه کردم. ش قیکردم و دست هام مشت شد. دق

که  یپرستار نیندونستم و به سمت اول زیکردم. موندن رو جا یرو احساس م نیمتورم شد. ا

 رفتم. دمید

 خانوم؟ دی_ ببخش

 .دیی_ بفرما

 اخم گفتم: با

 د؟یشناس یکه داخل اتاق هستن رو م یی_اون آقا
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 متعجب شد. پرستار

 داره. ادیجا اتاق ز نی_ کدوم اتاق؟ ا

 اشاره کردم. نیریدست به اتاق ش با

 _اونجا.

 و سه، ی_آهان اتاق دو هزار و س

 .مارستانیهستن روانپزشک ب یدکتر بهرام شونیا

 افتاده؟ یاتفاق

سر  یکه پسر جوون به عنوان دکتر باال نیاما هنوز از ا دمیکش یهام باز شد و نفس راحت اخم

 و ُمِسن نداره؟ ریدکتر پ مارستانیب نیا یعنیبودم.  یعصب نِ یریش

که  ارمیدر ب بمیرو از تو ج میکه سر گرم بشم؛ خواستم گوش نیا یپرستار تشکر کردم و برا از

کردم امکان داره گذاشته  یکه فکر م ییهام رو گشتم. هر جا بینبود. متعجب شدم و تمام ج

تو  نمیراه افتادم تا بب نیهام نبود. به سمت ماش بیکدوم از ج چیتو ه یباشم رو گشتم اما گوش

 نه. ای نِ یماش

 

و برش داشتم.  دمیکش یقیراننده افتاده بود. نفس عم یصندل ریز یرو باز کردم. گوش نیماش درِ 

و  مایاز نشده مواجه شدم. ده تماس از ستماس و اس ام اس ب یصفحه رو روشن کردم و با کل

 مایس امیتماس ناشناس، پ کیباز نشده، سه تا از طرف شرکت، دو تا از طرف مامان و  امیپ کی

رو انجام داده و تنها هم به خونه  یسونوگراف ییکردم و تازه متوجه شدم که اون به تنها زرو با

مشت  نیبه بدنه ماش تیشدم و از حرص و عصبان یاز دست خودم عصبان یبرگشته. حساب

.  باز هم زنگ زدم اما جواب نداد. نکنه باز دمیجواب نداد. ترس یزنگ زدم ول مای. به سدمیکوب

تاد و ترس تمام وجودم رو فرا به دلم اف یبینکنه حالش بد شده باشه. شور عج افتاده؛براش  یاتفاق

رو وسط کوچه پارک کردم و با  نیشدم و به سمت خونه روندم. ماش نیگرفت. سوار ماش

 مجتمع باال رفتم. در رو باز کردم و وارد شدم. یسرعت نور از پله ها

 ما؟یس ؟ییکجا مایس ما؟ی_س

رفتم و در  مایاومد. به سمت اتاق س ینم ییرو صدا کردم اما اصال صدا مایهم س گهیبار د چند

آب من رو  زشیر یبود. از اتاق خارج شدم که صدا زیرو باز کردم. تخت مرتب شده و تم
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رو پاک  میشونیپ یمبل نشستم. عرق رو یو رو دمیکش یمتوجه حمام کرد. نفس آسوده و راحت

 مایدر حمام باز شد و س قهیدادم. بعد از چند دق هیمبل تک کردم و چشم هام رو بستم و سرم رو به

شونه هاش رها  یبلندش رو رو یمشک یبود و موها دهیپوش یاز اون خارج شد. ست ورزش

برگشت و با لبخند سالم  یو هول کرد اما بعدش به حالت عاد دیترس دیمن رو د یکرده بود. وقت

متعجب بود. ازش جدا شدم و از سر تا پاهاش  مایبغلش کردم. س حکمکرد. به سمتش رفتم و م

شکر داشت، نگاهم به موهاش افتاد  یواقعا جا نیرو با دقت نگاه کردم. همه بدنش سالم بود و ا

 اخم کردم و دستش رو گرفتم و به اتاقش بردم.  دیچک یکه ازش آب م

 ؟یبر یمن رو کجا م یدار ؟یکن یم کارید چ_ سپن

 تر شد. دیهام شد اخم

 ؟یچ یاگه سرما بخور ؟یحرف نزن. چرا موهات رو خشک نکرد سی_ه

 به خودش گرفت. یحالت ملتمس صداش

 دستم رو ول کن. رونی_خب تازه اومده بودم ب

نشوندم و سشوار رو به برق زدم و  ششیآرا زیم یرو، رو به رو مایاتاق رو باز کردم و س در

غنچه شده و  یو با لب ها نهیهم دست به س مایبلندش. س یشروع کردم به خشک کردن موها

 ینا مفهوم یها زیلب چ ریرفت و ز یبه من چشم غره م یزل زده بود. هر از گاه نهیاخم به آ

 گفت. یم

 

 هوا و همون طور که مشغول کارم بودم گفتم: یب

 .یخودت یگفت ی_هر چ

 ینگاهم کرد و باز اخم کرد. شروع کرد به کندِن پوست لب هاش، باز هم ب نهیاز تو آ متعجب

 هوا گفتم:

 نکن. ء

 :دیپرس یجیسرش رو باال گرفت و با گ متعجب

 _ها؟

 .ادی_ ها و کوفت پوست لبت رو نکن خون م
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 کنم. یدارم کار م نییبنداز پا سرتم

 گفتم. نهیچپ چپ نگاهم کرد که سشوار رو خاموش کردم و رو به آ نهیتو آ از

 ینم ؟یچ یخورد یاگه سرما م ؟یطلبکار هم هست یکش ینگاه داره؟ خجالت نم ه؟ی_هان چ

کنارت  شهیرسه هان؟ مگه من هم یبه دادت م یک ادیسرت ب ییهوا سرد شده؟ اگه بال ینیب

 یسرت م ییاگه بال یبهت بگم مراقب باش؟ در خونه رو هم که قفل نکرد دیهستم؟ چند دفعه با

مثل  شهی. همی. انگار نه انگار که تو از مرگ برگشتستیبه خودت ن ستاصال حوا ؟یاومد چ

 !ایخدا گهیکارت کنم د یچ یش یمادر م یبزرگ شو، مثال دار کمی. یکن یبچه ها بر خورد م

 به سرش زدم. یزد. ضربه آروم ینم یحرف چیشده بود و ه رهیخ نهیبا لبخند به آ مایس

 هه هه خنده داره؟  ؟یخند یو م ید ی_ کوفت نخند. من رو حرص م

 گرفت. یشتریهاش شدت ب خنده

 گم نخند.  یهرهر م د،ی_نخند دخترٔه چشم سف

 انداخت. نییدهنش رو گرفت و سرش رو پا یدست هاش جلو با

رو  مایس یتونست اون لحظه خنده ها ینم زیچ چیکنم اما ه تشیاذ کمیگرفتم که  یدلخور افهیق

که موهاش رو کامال خشک کردم شروع کردم به بافتِن موهاش بعد از چند  نی. بعد از اارهیبند ب

شد. بازم ضربه  رهیبافته شدش که تو دستم بود خ یلحظه سرش رو بلند کرد و با تعجب به موها

 به سرش زدم که من رو نگاه کرد. یومآر

عجبش خدا ت یخودت رو از خودت محافظت کنم آخه؟ ا دیهمش با ؛یزن ی_نگاه نکن چشم م

بود من مو ببافم اون هم  دهیند چکسیهول کردم. آخه تا به حال ه یچند برابر شد و من هم حساب

 کردم. یخانم. تعجبش رو تو صداش حس م یمو

  ؟یآخه... آخه چجور ؟یباف یمن رو م یموها ی_سپند تو... تو دار

 بگم. یدونستم چ یپاچه شدم و نم دست

 سر جات مراقب دخترم باش عجبا. نیبش ؟یدار کاری_من... من... خب... عه اصال تو چ

 ؟یگرفت ادی_ـ خب از کجا 

بافت به من چه  یداشت مو م ایجول یماهواره ا یزد شبکه ها یهر بار م گهیمامانه د ری_تقص

 اصال.
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. موهاش رو با ِکش بستم و از اتاق خارج شدم دنینگاهم کرد و بعد شروع کرد به خند کمی مایس

مبل نشستم.  یداشتم. حتما االن لپم قرمز شده. صورتم رو آب زدم و رو یدیشد یگرمااحساس 

پاهام نشست متعجب از  یبافته شدش خوشش اومده بود اومد و رو یهم که انگار از موها مایس

 انداختم که با دستش صورتم رو باال برد.  نییرو پا مکارش سر

 جونم؟ ی_سپند

 ام جا خوش کرد و ناخواسته گفتم:لب ه یاز لحن گفتنش رو یلبخند

 _جانم.

 ادامه داد: یبا ذوق بچگانه ا مایس

 

 

 ؟یشه هر شب موهام رو بباف ی_م

 بار بد نشده بود.  نیاول یرو به موهاش دوختم. برا نگاهم

 _ بله چرا که نه!

 :دیکش غیج

 _هورا.

 هام رو گرفتم و با اخم نگاهش کردم. گوش

 کروفنیجاست گوشه، م نیا ینیب یکه م نیبکش ا غیبرو اونور تر ج کمی ی_خب پدر صلوات

 ها. ستین

 خنده بوسم کرد و آروم آروم به سمت اتاقش رفت. با

 لب گفتم: ریز

 .ی_ تپل

 .دیکش غیتو اتاق ج از

 _عمته.

 هوا گفتم: یب نیریش ادیو با  دمیخند
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 ؟یایتوام م نیریش شیپ مارستانیرم ب یمن دارم م مای_ س

کنار لبش شدم. واقعا چهره  یاتاق خارج شد و گنگ نگاهم کرد. تازه متوجه آب نبات چوب از

 صورتش رو کنار زد. یرو یها یگرفته بود. چتر یبچگانه ا

شوهرم تنها  ستی. خوب نامیصب کن مانتو بپوشم م ن؟یریخانوم شد ش نیریتا حاال ش ی_ از ک

 مسموم. یبره جاها

با  قهیمبل نشستم. بعد از چند دق یرو ادیب مایزد و رفت. تا س ینگاهش کردم که چشمک متعجب

 یکنم با لحن بچگانه ا ینگاهش م دید یوقت رونیاومد ب یبا شال مشک یبافت سادٔه مشک هی

 گفت:

 ؟یزن یم دید یجور نیمت رو هم همنگاه داره؟ تو ع هی_هان چ

 .دمیخند

 خونمون؟ ادیها بگم ب یداد ریبه عمم گ یلی_امروز خ

 کرد. هول

 .ستی_نه نه ممنون الزم ن

 مای. بعد از قفل کردن در سمیشدت گرفت. با دست به در اشاره کردم و از خونه خارج شد خندم

 گفت: یدستش رو دور دستم حلقه کردم و با لحن لوس

 .ییآقا می_بر

 و گفت: دیکه کردم خند نگاهش

 نه؟  ایکنم  یکار صبحت رو تالف یجوری دی_ کوفت باالخره با

 یتمام حواسم به قدم ها یرفتم ول نییاز پله ها پا الیخیرو به عالمت تاسف تکون دادم و ب سرم

 شیباز شده. خم شدم و بند کتون مایس یمتوجه شدم بند کتون میدیپله که رس نیبود. به آخر مایس

 زدم. یکرد. لبخند ینگاهم م رهیخ مایرو بستم. س

 کار صبحم رو جبران کنم. دیباالخره که با ؟یکن یرو نگاه م یچ ه؟ی_ چ

 و سرش رو تکون داد. دیخند

 .میو سوار شد میرفت نیسمت ماش به
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 ...قهیاز چند دق بعد

 

 ینا مفهوم یها زیلب چ ریشروع کرد به تکون خوردن و غر زدن، ز مایس قهیاز چند دق بعد

 :دمیگفت. کنجکاو پرس یم

 شده؟ یزی_چ

 اخم گفت: با

 ری_ نخ

 ادامه دادم. یباال انداختم و به رانندگ یا شونه

ترمز و منم مجبور  یزد رو ییجلو نیهوا به سمت ضبط رفت که همون لحظه ماش یب مایس

گذاشت و ناله  شیشونیپ یبه داشبورد برخورد کرد. دستش رو رو مایشدم ترمز کنم و سر س

 زیر زیبرگشتم. چشم هاش رو بسته بود و ر مایکرد. کنار جاده نگه داشتم و به سمت س یزیر

 . نگاهش کردم.دیخند یم و هم شت. هم اخم دادیخند یم

تو  یدون یهات گل کرد؟ آخه مگه نم یحواست هست؟ باز بچه باز مایس یکن یکار م ی_چ

 نیخواد رشد کنه و زنده بمونه، چند بار ا یبچه تو شکمت م هیکه  یستیفقط خودت ن یباردار

 حرف ها رو تکرار کنم. 

 گفت: دیخند ینگاهم کرد و همون طور که م یچپ چپ

پسرخاله بعدم  یارینگران رو در ب یشوهر ها یواسه من ادا ستی_خوبه خوبه. تو الزم ن

نه سرو  یشدم انگار از مجلس ختم برگشتم نه آهنگ نتیهر بار سوار ماش گهیشماست د ریتقص

رو ترمز و مغزم  یمنم خواستم ضبط و روشن کنم که زد ؛یخودتم که همش تو هپروت ییصدا

 .یرو جا به جا کرد

خندم گرفت و از حرف هاش شرمنده شدم. ضبط رو روشن کردم که شروع کردن به  افشیق از

تو سرم. حاال جفتمون سر هامون رو  دیمحکم کوب مایخواستم حرکت کنم که س یخوندِن مولود

 بود. ی. وضع کامال خنده دارمیگرفته بود

 زدم. غر

 ؟یزن ی_چرا م
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 غر غر و شد یها رزنیپ مثل

باز  ؟یآخه؟ مولود ییخدا هیچ نیا ،یمون یم زهیپاستور ینجوری_د آخه اگه نزنم که هم

 کردم.  یم زیجا حلق آو هیپخش نشد وگرنه خودم و از  یمولود یخداروشکر عروس

 !یو شاد یقشنگ نی_وا مگه چشه؟ به ا

خانواده  ؟یمگه آخوند ؟یامبریآخه؟ مگه شما بچه پ نیماش یبرا ی_بله شاد که هست ول

 شدم از دستت.  ریپسر پ یکرد ریآخ تو من رو پ ؟یمفقود االثر ؟یدیخودت شه ؟یدیشه

 کرد و ادامه داد: یرو عوض کردم. مشکوک نگاه ید یو س دمیخند

 توشه. یهم مداح نی_ البد ا

 تو سرم دیشدت گرفت که باز کوب خندم

 منتظره. نیریخوام برم ش یم وفتی_ درد کوفت نخند راه ب

 گفتم و حرکت کردم. یا باشه

 

 (مای)از زبان س

زنه.  یشه و تند تند م یقرار م یدونم چه مرگم شده. هر بار که کنار سپند هستم قلبم ب ینم

کنم عاشق سپند  ی. فکر مرونیپره ب یباشم ازش م دهیاگه تاپ پوش کنمیکه همش حس م یجور

شدنش هم  یعصب یبودن هاش و نگران شدن هاش، حت یرتیهاش و غ یشدم. عاشق مردونگ

خواد  یشه دلم م یتر م رهیچشم هاش ت یکنه و قهوه ا یکه با حرص نگاهم م یوقت نِ یریبرام ش

و عشق سپند  نیریمانع شده شما  نیکه ب یزیبشم و محکم بغلش کنم. تنها چ زیاز عشق لبر

 یدلم م یدونم چرا عاشقش شدم. حت ینم یعاشقش شدم و حت یدونم از ک ینم نه،یرینسبت به ش

که من دارم هرگز  یا یکه اون بگه انجام بدم اما زندگ یکنم و هر کار رییخواد بخاطر اون تغ

 یکنم. نم ییشه داشته باشه و من هم انقدر فداکار نشدم که بتونم عشق رو گدا یاون حاضر نم

 یا دهیکنم که فا میتقد نیریبه ش یکار کنم اگه بخوام کنار بمونم و سپند رو دو دست یچ دیدونم با

من شده. اصال  یبرا یبیخودت کمکم کن. هه خدا چه واژه غر شدم جیخدا واقعا گ ینداره. وا

صدقه  یروزه گرفتم و ک ینماز خوندم و ک یک ادینم ادمیخدا قدم برداشتم.  یبرا یک ادینم ادمی

از  یرنگ رهیگ یم یدونم که بعد از اومدن سپند خدا داره برام رنگ خاص یرو م نیا یدادم؟ ول

 جنس عشق
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 )از زبان سپند(

 

شد. با فکر  ادهیپ یجیبرگشتم که با گ مای. به سمت سمیشد ادهیپ نیو از ماش میدیرس مارستانیب به

 از نظر گذروندم. گهیبار د کیسرش به سمتش رفتم و صورتش رو  دنیضرب د

 سرخ شده بود.  کمی شیشونیپ

 کنه؟ نتیدکتر معا میبر یخوا یجان م مای_س

 رو لمس کرد. شیشونیزد و پ یلبخند

 . میبلرز دهایب نیکه با ا میستیما از اون بادها ن ی_نه بابا پسر حاج

 گهیبار د کیبود اما  یا یگفت اون دختر کامال قو یبه حرفش فکر کردم آره درست م کمی

 ذهنم مرور کردم. یجملش رو تو

 (میبلرز دهایب نیکه با ا میستی)ما از اون بادها ن

 که مشکوک نگاهم کرد. دمیخند بلند

 خنده داره؟ ه؟ی_هان چ

 گفتم: دهیبر دهیبر

 .... ی.... وایخدا... دخت....ر اش.... تبا....ه گفت یصب....ر کن... وا... ی_وا

 به بازوم زد و با گفتن یمشت

  رمی_ نخ

 از کنارم گذشت.  

 به سمتش رفتم و باهاش هم قدم شدم. آروم کنار گوشش گفتم: دمیخند یکه م یهمونطور

 بادها بلرزم بانو. نیکه با ا ستمیها ن دیب نی_ من از ا

 یرو به خوب ماینگاه س ینیشلوارم فرو بردم. سنگ بیفاصله گرفتم و دست هام رو تو ج ازش

 صورتم اضافه کردم. اتیبه جزئ یکردم، اما به سمتش بر نگشتم و فقط لبخند یاحساس م
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 (مای)از زبان س

 

گرم و مردونش رو کنار گوشم احساس کردم تمام بدنم مور مور شد و تپش قلب  ینفس ها یوقت

گاز  یبه صورتم وارد شده و خوِن بدنم رو رو یخاص یکردم خون با گرما یگرفتم. احساس م

 یب زیرخش شدم. دست خودم نبود همه چ مین رهیاراده بهش چشم دوختم و خ یگرم کردن، ب

ببخشم. تمام طول راهرو  نیریکه عاشق سپند شدم اون رو به ش تونستم حاال یاراده بود. من نم

شه؟ حاال که اشکان رفته بود  یم یکه سرنوشت من و دخترم چ نیکردم. به ا یفکر م نیبه هم

 یکردم و زندگ یکردم؟ فرار م یم کاریچ دیو خانوادم من رو به سپند غالب کرده بودن با

 یدشمن عشق دم؟یجنگ یم میموندم و با دشمِن عشق یسپند م نارک ایکردم  یرو شروع م دمیجد

 که حافظش رو از دست داده. یا

از پرستار ها داشت مالفه ها  یکیبود و  یو سپند در رو باز کرد. اتاق خال میرفت یسمت اتاق به

 :دیکرد. متعجب به ما نگاه انداخت و رو به سپند پرس یرو عوض م

 ن؟یخوا یم یزی_چ 

 نبود؟ نجایکه رفته بود تو کما مگه ا ی_ سالم، اتاق خانوم

 زد. یلبخند پرستار

 مرخص شدن. شونیبود اما ا نجای_بله ا

 متعجب شد. سپند

 کردم؟ چرا مرخص شد؟ ریچطور؟ مگه چقدر د ؟ی_ چ

 :دیپرس پرستار

 د؟یهمسرش_ شما 

 کردم و قبل از سپند جواب دادم: اخم

 همسر من هستن. شونیا ری_نخ

 گفت: دیکه اخم هام رو د پرستار
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 شرمنده شدم خانوم. دیببخش ی_ وا

 نازک کردم. یچشم پشت

 .دمی_ بخش

 کرد. ینگاهم م رتیبه سپند انداختم که با تعجب و ح ینگاه یچشم ریز 

 رو دور بازوش گره کردم و با عشوه گفتم: دستم

 ؟ییآقا می_ بر

تکون داد و باهام هم قدم شد. سکوت  یشد. با تعجب سر یلحظه به تعجب سپند اضافه م هر

کنه،  یرو سرم خال تشیکرد. منتظر بودم هر لحظه عصبان یکرده بود و من رو متعجب م

دستش  نیبدم اما دستم رو ب حیم توضحرف ها یخواستم دستم رو از دور بازوش بردارم و برا

در آورد  بشیرو از تو ج شیگوش دمیمتعجب و تپش قلب شد یچشم ها هتوجه ب ینگه داشت و ب

 یکه سپند داره باهاش حرف م نِ یریمادر ش دمیرو گرفت. بعد از چند لحظه فهم یو شمارٔه کس

خواد. حس آواره شدن و بدون  یکه سپند هرگز من رو نم نیداشتم. حس ا یبد یلیزنه. حس خ

 گاه بودن، حس خأل...  هیتک

بزنم که  ی. خواستم حرفنمیسپند در رو برام باز کرد و منتظر شد تا بش میدیکه رس نیماش به

اش گذاشت. منم بدون حرف و ناراحت سوار شدم. به  ینیب یدستش رو به عالمت سکوت رو

 من! یمنه، زندگ یِ زندگ نیا زدم که یم بیخودم نه

 

 (نیری)از زبان ش

مختلف صورتم رو بوس  یو جاها دیکش یسرم م یکه کنارم نشسته بود مدام دست رو یخانوم

زد.  یبهم زل م نیماش نهییو پشت سر هم از آ ختیر یکه راننده بود اشک م یکرد. مرد یم

همه من  نیکه ا نیدونم اما ا یبودم نم یبودم و چ یبودم. من ک دهیترس یلیبودم. آره خ دهیترس

 یها بهیاون ها رو غر نیهم یازشون نداشتم برا یاسم چیداد. ه یآزارم م تنرو دوست داش

 شهیهم شهٔ یتلخه، البته هم شهیاما کامم هم نهیریگفت اسمم ش یکردم. خانوِم م یمهربون صدا م

از خودم  شتریخواست ب یکه چشم باز کردم کامم تلخ بوده. دلم م یدونم اما از زمان یرو نم

دور من  یآدم ها آدم ها نیکردم ا یکنم. حس م دایخانوادم رو زودتر پ تخواس یبدونم. دلم م

بود رو پاک  دهیکه بوس یینبودن، با وسواس دستم رو از دست اون خانوم در آوردم و جاها

 حد امکان خودم رو ازش دور کردم. هم بهش رفتم و تا یکردم. چشم غره ا
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 یکس یشه برا یحاضر م یا بهیگفت. کدوم غر یاون پسره افتادم. راست م یحرف ها ادی به

رو باور کنم  اما کم کم  یک یحرف ها دیدونستم با یشناسه انقدر احساس خرج کنه؟ نم یکه نم

رو باز کرد و از  فشیک یا یسوخت. با حرکت ناگهان یزن م نیا یشد و برا یداشت دلم نرم م

 در آورد و به سمتم گرفت. یدفتر و گوش هی فشیک یتو

 یتو یتون یرو م یبدون یخوا یکه م یزیو دفتر خاطراتته. هر چ یگوش نی_دختر قشنگم! ا

 .یکن دایلوازمت پ

صفحه  یرو روشن کردم. رو یو دفتر رو از دستش گرفتم و صفحه گوش یحرف، گوش یب

که تازه شکوفه  ییدرخت ها نیسبز ب یفضا یخانوِم کنارم ظاهر شد. تو نیعکس خودم و هم

 ی. موهادمیخند یخانوم حلقه کرده بودم و مستانه م نیداده بودن دست هام رو دور گردن ا

کردم. اخم  یبه صفحه نگاه م رهیخورد. خ یاد تکون مو با وزش ب دبو ختهیبلندم دورم ر یمشک

 ادیکردم به  یم یرو با دست هام فشار دادم. سع قمیشد. کنار شق یتر م دیهام هر لحظه شد

 .دمینگران زن رو شن یشد. صدا یتو مغزم اکو م یخنده دختر ی. هر لحظه صداارمیب

کار  نیکنه؟ خدا لعنتم کنه االن وقت ا یشده؟ سرت درد م تیزیچ ؟ی_خاک به سرم دخترم خوب

هام  هیآلوده تهران رو به ر یو هوا دمیکش نییرو پا شهیش ؟یدخترم خوب نیریش ن؟یریها بود؟ ش

. آروم لب دمیشن یدختر رو هنوز م ی. حالم بهتر شد اما صدادمیکش قی. چند بار نفس عمدمیکش

 زدم.

 _ خوبم نترس.

و دفتر رو  یو شروع به ذکر گفتن کرد؛ به سمت پنجره برگشتم و گوش دیکش یقینفس عم زن

 شد. یدستم خالصه م یتو یها زیچ نیتو هم میدستم فشردم. انگار که تمام زندگ یتو

 ی. بارمیب ادیاز خودم به  یزیکردم حداقل چ یدادم و سع هیتک نیسرد ماش شهیرو به ش سرم

 به خواب رفتم. یا قهیمهربون چشم هام رو بستم و چند دق یها بهیاون غر یتوجه به حرف ها

 

مردونه  یو آسمون معلق بودم. دست ها نیزم نیچشم هام رو باز کردم. ب یآروم یتکون ها با

شد. کم کم نگاهم رو از دست ها به  یخوردنم م نیرو در آغوش گرفته و مانع زم فمیتن نح یا

. اخم هاش در هم بود و انگار داشت از پله دمیگفتن بابامه رو د یق دادم و اون مرد که مباال سو
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نگاهم رو که حس  ینیبود. سنگ رهیرفت. اصال نگاهش به من نبود و به رو به رو خ یم البا

 و با لبخند نگاهم کرد. ستادیپله ها ا نیکرد ب

 کردم بابا؟ دارتی_ب

 سرد نگاهش کردم. 

 .نی_ بذارم زم

کردم داخل چشم هاش اشک جمع شد. به  یزد. احساس م یم ادیرو فر یزیچشم هاش چ عمق

که  دمیاون زن رو د دمیگذاشت و پشت سرم به راه افتاد. به در که رس نیمن رو زم یآروم

 یدود اسپند رو توبود. به سمتم اومد و تمام  ستادهیمنتظر بود و با اسپند کنار چهارچوب در ا

خشک  یدهنم رو گرفتم و سرفه ها یصورتم فوت کرد، به سرفه افتادم و با دست هام جلو

بشه. به دستم نگاه کردم  سیکردم. داخل گلوم احساس سوزش کردم. سرفه آخر باعث شد دستم خ

شلوارم دستمال در  بی. از جاوردمیخودم ن یشده بود. اخم هام در هم شد، اما به رو یخون

قرآن رد شدم. وسط سالن  ریکردم و از ز زیآوردم و دستم رو پاک کردم. گوشه لبم رو تم

 یدونستم اتاقم کجاست. زن به سمتم اومد و دستش رو دور کمرم اندخت و ب یبودم و نم ستادهیا

 یه روزده بود ک یدر برگه بزرگ یبود برد. رو یکه درش قهوه ا یحرف من رو به سمت اتاق

 اون نوشته بود: 

 )ورود بدون اجازه ممنوع!(

. به سمت زن ستیهمراهم ن میافتاد دفتر و گوش ادمیزدم و خواستم وارد بشم که  یپوزخند

 برگشتم. دستم رو به سمتش گرفتم.

 و دفتر؟ ی_گوش

 .دمیکش ینگاهم کرد. پوف متعجب

 و دفتر کجاست؟ یگم گوش یم ـ

 و دفتر رو تو دستم گذاشت. یاون خانوم دستم رو گرفت و گوش شوهر

به جفتشون انداختم و در رو محکم بستم و قفل کردم. لباس هام رو در آوردم و  ینفرت بار نگاه

 ییها سهیو شلوار جذب هم رنگش رو تخت ولو شدم. نصف اتاق پر شده بود از ر یبا تاپ مشک

عکس  یاز همه با دختر شتریمتفاوت، ب یبا آدم هااز من  ییکه پر از عکس بود. عکس ها

 شناختمش یسال بود که م انیداشت و انگار سال ینیچهره دل نش یلیخ کهگرفته بودم 
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و با دقت. سر درگم به سمت  قیجام بلند شدم و به سمت عکس ها رفتم و نگاهشون کردم. دق از

و پوست  یقهوه ا یبا چشم ها یبلند مشک یاتاق رفتم و خودم رو نگاه کردم. موها یقد نهییآ

که مدت  نیهم بد نبود نه چاق بودم و نه الغر البته با ا کلمیمتوسط و سر باال. ه ینیب یگندم

شده رو  ختهیر یو موها دمیکش ینکرده بود، پوف یا یآن چنان رییتغ کلمیتو کما بودم ه یادیز

از خودم بود و  یکوتاه یوگرافیه بصفح نیصورتم رو کنار زدم و دفتر رو باز کردم. اول

قابل  ریهم به نظرم مسخره و غ شیو بق الیناز میمیصفحه دوم در مورد خانوادم و دوست صم

که کنار اتاق بود  یتخت پرت کردم به سمت کمد یخوندن اومد. پس نخوندمش و دفتر رو رو

تعجبم چند برابر  ده،یبلند و کامال پوش نیآست یرفتم و درش رو باز کردم. پر بود از لباس ها

رو  یا روزهیف دیسف یو پاپوش ها نیو شلوار ج یا روزهیمردونه ف راهنیشده بود. به ناچار پ

 . فتمبرداشتم و به سمت در ر

 و به ناچار اسم اون خانوم رو مامان صدا کردم. ستادمیآشپز خونه ا کنار

 _ مامان!

 !مامان

 هربون به سمتم اومدم بهیغر هیاز چند ثان بعد

 ؟یخواست یم یزی_جانم دختر گلم. چ

 .دمیحوصله پرس یب

 _حمام کجاست؟

 زد و دستم رو گرفت و به سمت اتاقم برد. یلبخند

جداگانه داخل اتاقم شدم.  سیبود. بازش کرد و من تازه متوجه سرو یا گهیدر د یدر ورود کنار

 کردم و داخل حموم رفتم. یتشکر

قدم رو که به  نیبودم و اول دهیچیاومدم. موهام رو دور حوله پ رونیساعت از حموم ب میاز ن بعد

 نمیکردم. قفسه س یو منگ به اطرافم نگاه م جیگ ن،یزم یگذاشتم با شدت پرت شدم رو رونیب

چشم ها رو  نی. ادمیمقابل صورتم د سیخ یبهش انداختم که دوتا چشم قهوه ا یبود. نگاه نیسنگ

 گفتم.  یبودم. به سخت دمیبود که تو عکس ها د یشناختم. همون دختر یم

 _سالم.
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 کنه. هیبود تا مثل ابر بهار گر یمنتظر تلنگر انگار

تم و دور موهام داش یبر م نیزم یکه حوله رو از رو یخودم بلندش کردم و همونطور یرو از

 کرد. کالفه شدم و داد زدم. یم هیداشت و گر یبهش نگاه کردم. چشم ازم بر نم دمیچیپ یم

 چته. گهی_ پس کن د

بار با  نینکنه، اما انگار موفق نشد و ا هیکرد گر یداد من تو خودش مچاله شد و سع یصدا با

 کردن کرد. هیصدا شروع به گر

 

زانو هاش به سمتم اومد و همون طور که  یتخت نشستم. دختِر رو یو رو دمیکش یکالفه ا پوف

 کرد دست هام رو تو دست هاش گرفت. یم هیگر

 ؟یضعف ندار ؟یبرم، دردت به جونم خوب می_ قربوِن خواهر

 کرد و ادامه داد: یهق هق

 ارزشش رو داشت؟ شعوریدردت به سرم؟ اون پسرٔه ب یبود کرد ی_ آخه اون چه کار

 هم فشار داد و به هق هق افتاد. یچشم هاش رو رو 

 نشه. دختِر به حرف اومد. لیبغض کردم اما تمام تالشم رو کردم که به اشک تبد ناخواسته

مون  یریدندوِن ش نیو اول میگرفت ادی یکه باهم دوچرخه سوار ادمهیمن  ،یول ادینم ادتی_ تو 

. میگرفت یدلدار گهیو تو بغل همد میخورد نیبار با هم زم نیما اولا ادینم ادتیباهم افتاد. تو 

هم  اکه بند بند و سلول به سلول بدنمون با هم رشد کرد و ما ب ادمهیاما من خوب  ادینم ادتی

 یاما خواهر که خواهرش رو فراموش نم ،یارین ادیو به  یمن رو نشناس دی. تو شامیبزرگ شد

 اومد.  یم ادتیاز من  یکم زیچ دیحداقل با ؟یخواهر یکرد ینا حق یکن یکنه. فکر نم

 اشاره کرد. وارید یرو یعکس ها به

و هرگز  میکنار هم بود ی. تو غم و شادمیما همه جا باهم و در کنار هم بود نی_نگاه کن... بب

 . میرو رها نکرد یگرید

 !میخواهر نیریش

 ادته؟یمن رو  
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آوردم. بلکه  ینم ادیکه اون رو به  نیشدم. نه به خاطر ا یعصب یلیشدم. واقعا هم خ یعصب

پرسه که  یم یکه اون اول همه حرف ها هاش رو زده بود و حاال با عجز و نا توان نیبخاطر ا

بهش اجازه داد بدون اجازه وارد اتاق من بشه؟ جواب  ی. اصال کریخ ای ارمیم ادیاون رو به 

 خودم رو دادم.

کنم.  به  یکه خواهرمه وارد اتاقم شده. اصال در رده بود؟ فکر نم نیا یمعلومه به هوا خب

شدم. از عکس  رهیخ الستیعکس ها نگاه کردم و بعد به دختر که حاال مطمئن بودم اسمش ناز

آوردم که  یتر شده بود. به ذهنم فشار م دهیغر تر و درد کشکه باهاش داشتم چهره اش ال ییها

گرفتم. کالفه بلند شدم و  یم جهیکردم کمتر نت یتالش م شتری. هر چقدر بارمیب ادیکم به یحداقل 

شد احساس کرد  یکرد. م یهق هق م ینشسته بود و به راحت یگوشه ا الیدور اتاق قدم زدم. ناز

 یبود و من رو عصب دهیچیاتاق پ یهق هقش تو یصدا ه،یدرد و ناراحت یکه اشک هاش از رو

 خارج نشده بودم. یداشتم و هنوز از کالفگ یقدم بر م یعصبکرد.  یتر م

 

 رو بهم دوخت. سشیکرد و نگاه خ ینیف نیف الیقدم زدم که خودم هم کالفه شدم. ناز انقدر

باهم در  طیشرا نیدر سخت تر ی. هرجور که شده بود و حتیگفت یمن م یرااز سپند ب شهی_هم

 ؟یمن رو فراموش کرد ی. االن چجورمیارتباط بود

 هیتوجه بود گر یکه بهت ب نیبالکن به خاطر ا یتو ادتِ یسپند اومده بود سر کالسمون؟  ادتهی

 یم فیو تمام حالت هات رو برام تعر یکرد یم پیها رو با بغض برام تا نیا ادتهِ ی ؟یکرد یم

 ؟یبه سر خودت آورد یچ نیریش ست؟ین ادتیکدوم  چیه یعنی ؟یچ امونیخل باز ؟یکرد

 ؟یقو رکجاست اون دخت

و دست هام به لرزه افتاده بود. کم  دیپر یهام م قهیادامه دادم. کنار شق میعصب یراه رفتن ها به

البد اسم  ه؟یک گهیگفت؟ سپند؟ اون د یداشت م یدختر چ نیاومد. ا یکم داشت اشکم در م

 یخب پس م ومد؟یپس چرا ن گهید مارستانیاومد ب یم دیشوهرِم اما،گ اگه من شوهر داشتم، با

اون  ادی یاومد. لحظه ا یم مارستانیب دیخب اگه نامزد هم داشتم با یتونه اسم نامزدم باشه. ول

هم  گهیکردم و چند بار د یو اسم سپند تو مغزم اکو شد.  مکث دیکش ادیپسر افتادم که سرم فر

دونستم و از  یپسر برام آشناست اما م نیکردم ا یزمزمه کردم. حس م یلب ریاسمش رو ز

تخت افتاده بود. به  ینامزدم باشه؛ چشمم به دفتر خورد که رو تونه ینان داشتم که نمیاطم ییجا

زدم تا به  یبود. تند تند برگه م انمیاز اطراف یوگرافیسمتش رفتم و بازش کردم. چند برگه اول ب

 . دمیاسم سپند رس
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پر پشت و با لب و دهن متناسب با  یو ابروها ینافذ قهوه ا یو چشم ها یمشک یموها

 خاص...  لیو استا یمردونه و ورزشکار کلیو مردونه، ه یصورتش. چهره استخوان

 یچیدادم. چطور ه یزدم و تو دلم به خودم فحش م یتر از قبل شدم. به موهام چنگ م کالفه

 الیناز یهاهق هق  یو صدا دیچرخ یشدم و اتاق دور سرم م یم وونهیاومد؟ داشتم د ینم ادمی

 یم غی. از ته دل جدنیکش غیاراده شروع کردم به ج یشد. نا خواسته و ب یمغزم اکو م یتو

شد. گوش هام رو  یزد تو گوشم اکو م یم ادیکه اسمم رو فر یمردونه ا یو فقط صدا دمیکش

 نیحرف ها رو زده بود بلکه بخاطر ا نیا الیکه ناز نی. نه بخاطر ادمیکش یم غیگرفته بودم و ج

خوان؟  یم یاز من چ انمیسر خوردم آوردم و اطراف ییدونستم چه بال یکه نم دمیکش یم غیج

اسمش تو دفتر خاطراتم هم هست، چشم باز کردم و  یگفتم و حت الیناز یبراکه از اون  هیسپند ک

 غیشدم. ج رهیکرد خ یکه گوشه اتاق تو خودش مچاله شده بود و با ترس نگاهم م الیبه ناز

 غیدونم چقدر ج ی. نمدمیکش یم کیریستیه یها غیهام دست خودم نبود و ناخواسته ج دنیکش

 رو رفتم.ف یبعد تو آغوش گرم قهیکردم اما چند دق هیو گر دمیکش

 

 

 (الی)از زبان ناز

 

تونست  ینم نیشدم. ا رهیخ دیکش یم غیکه ج نیریاز ترس تو خودم مچاله شده بودم و به ش 

 جاناتشیبود و حاالت و ه دهید بیآس نیریتونست چون روح ش یهم م دیخواهر من باشه. شا

 نیبهش فشار آورده بود و مِن خر هم امروز اومدم و ا یو خستگ یدست خودش نبود. کالفگ

 خت،یر یصورت اشک م یو به پهنا دیکش یم غیج یدر پ یپ نیری. شکردمفشار رو دو چندان 

به سمتش برم  دمیترس یفشرد. م یهم م یاما انگار متوجه اشک هاش نبود و چشم هاش رو رو

 یانقدر بهش فشار م دیلعنت ب من! نبا. ارهیسر خودش ب ییبال دمیترس یو کمکش کنم. م

و کف جفت دست هام عرق سرد کرده بود.  دیپر یهام م قهیکنار شق جانیآوردم. از فرط ه

اون دوتا شدت اشک  دنیناگهان در باز شد و خاله و عمو تو چهار چوب در ظاهر شدن. با د

له و عمو بهت زده به کردم. خا هیخواهرم و حال و روزش گر یشد و بلند بلند برا شتریهام ب

 چیهم وارد اتاق شدن و سپند بدون ه گهیخانوم د هیبعد سپند و  هیکردن. چند ثان ینگاه م نیریش

 یو شروع کرد به تکون خوردن ها دیرفت و اون رو در آغوش کش نیریبه سمت ش یمکث

 گفت: یم یگهواره وار. با لحن آرامشبخش
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تموم شد  م،یشد آروم باش خوشگله، من کنارتم ما هست! باشه خانوم کوچولو، باشه تموم شی_ه

 ! آروم باش قشنگم...شیه

شد آروم  یوارد م فشیکه تو بغل سپند به تن نح یزیر ینا آروم بود اما با تکون ها نیریش

کرد. نگاهم به اون خانوم افتاد که  یم هیو گر دیلرز یاما م دیکش ینم غیج گهیگرفته بود و د

 یصدا م مایتونه همسر سپند باشه تو دلم اون رو س یکه م نیهمراه سپند اومده بود با فکر ا

لب  یکرد گاه ینگاهشون م یبود و با اخم و دلخور رهیو سپند خ نیریهمچنان به ش مایکردم. س

 یو با تعجب به سپند نگاه مرفت. خاله و عم یچشم غره م یو گاه دیجو یهاش رو با حرص م

آروم شده بود. انگار  بیبود که عج نیریبه ش رهیکنن. خاله مات و مبهوت خ یکنند و اخم م

 نیاما ا میآروم گرفته بود یکه سپند داشت به همه ما منتقل شده بود و هممون به نحو یآرامش

 اومد. یمن بند نم یلعنت یاشک ها

 

سر داد و با خجالت سرش رو  نیریش فیبدن نح نیآروم آروم گره دست هاش رو از ب سپند

کردن. خودم رو  هیکه آروم شده بود کف اتاق نشست و شروع کرد به گر نیریانداخت. ش نییپا

 به سمتش ُسر دادم و سرش رو تو بغلم گرفتم. آروم لب زد

 کار کردم مگه؟ یمن چ اد،ینم ادمی یچی_ چرا ه

 ترس و واهمه نیدم از اش خسته

 کنه یکه داره خفه ام م یشدم از بغض خسته

 رو! چکسیشناسم. ه یرو نم چکسیه

کرد صداش قطع شد و به خواب رفت. به خاله و عمو که هنوز کنار  یم هیطور که گر نیهم

 یشدم. خاله به خودش اومد و برا رهیکردن خ یبه دخترشون نگاه م هیچهار چوب در با گر

و همه با هم  میتختش گذاشت یرو رو نیریتختش به سمت اومد. آروم ش یرو نیریخوابوندِن ش

حرف پشت سرشون از اتاق خارج شدم. به سمت در  یبرو برداشتم و  میپشت. کوله رونیب میرفت

شد  یبرگشتم محکم بغلم کرد و دوباره اشک هام جار یرفتم که خاله دستم رو گرفت. وقت

چقدر گذشت، اما خاله  دونمی. نممینشست گهیتو بغل همد نیزم یرو میکرد یم هیهمونطور که گر

طور که من  نی. ازش جدا شدم و همدیرو بوس میشونیپ ودست هاش قاب گرفت  نیصورتم رو ب

 رو تو آغوشش گرفته بود گفت:

 گونه کنارم باشه. نیریش یکیدارم  ازی_ لطفا نرو ن
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 مایمبل نشستم. سرم رو که بلند کردم نگاهم به شکم بر اومده س یانداختم و رو نییرو پا سرم

طور  نیزدم و هم یسپند مهم نبود؟ پوزخند یاصال برا نیریحال ش یعنیافتاد. متعجب شدم. 

 نگاهم رو به سپند دوختم. باالخره به حرف اومد.

خواستم آروم بشن و  یخواستم بهشون دست بزنم فقط م یخوام نم ی_من... من... من معذرت م

 کشم تو صورتتون نگاه کنم.  یشرمندم واقعا خجالت م یلینزنن؛ من خ بیبه خودشون آس

 لب زمزمه کرد: ریکرد و ز یمکث

 _ اون مثل خواهرمه!

 زدم. یصدا دار پوزخند

 اشاره کردم. مایشکم س به

 _بله کامال مشخصه.

 یدونم از کجا اما خوب م یو به صورتم دوخت. نم دیباال کش زیم یرو یرو از گل ها نگاهش

 رو داشتم که لهش کنم. روین نیدونم که ا

 :دیپرس

 ه؟ی_منظورتون چ

 اشاره کردم و ادامه دادم: مایشکم س به

. یبود دیجد یداد تو به فکر ساختن زندگ یاون داشت جون م یمثل خواهرته که وقت یاونقدر ـ

احمقه که تورو  نیریزنه، چقدر ش یم ادیبند بند وجودش اسمت رو فر یدونست یکه م نیبا ا

 دوست داره.

و تو چشم  ستادیبلند شد و به طرفم اومد رو به روم ا مایبگه که س یزیدهنش رو باز کرد چ سپند

 هام زل زد.

 چینکنه. اون ازدواج کرده و ه کاریکنه و چ کاریچ یبه سپند بگ ینداره تو بخوا ی_ لزوم

 ار نشه.تونست عاشق مرِد زن د یهم م نیرینداره ش هیبه بق یربط

 

 نه سپند! نهیریش یمقصر اصل پس

 .زیآم ریکامال تحق یکردم نگاه نگاهش
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 با پوزخند گفتم: مایبه س رو

 من با اون حرف زدم پس تو خانوم محترم دخالت نکن.  ؟ی_تو زبون سپند

 و پوزخند درست مثل خودم جوابم رو داد: ریقالب کرد و با تحق نهیس یهاش رو رو دست

 تونم زبون شوهرم سپند باشم. یپس من هم م ،یباش نیریزبون ش یتون یتو م ی_وقت

بهم تهوع دست داد اما، بعدش تو ذهنم اون  یادا کرد که لحظه ا یسپند رو جور خاص شوهرم

 یم یپ نیبه ا شتریزدم ب یمختلف اون جمله سر و کله م یکردم. هر چقدر با معان یرو معن

 بردم که اون بدبخته.

 جواب دادم. یو با لبخند ساختگ دمیکش یقیعم نفس

تو  شیکه دلش پ یبه کس یچون دل بست یبدبخت یلیخ یلیخ یلیخوشگلم؟ تو خ هیچ یدون ی_م 

 .ستین

 به سپند اشاره کردم و ادامه دادم. 

هست  یتمام حواسش به دختر یکنه ول ینگاه کن. اون فقط داره به ما نگاه م_به شوهرت خوب 

مشامشه، اون هرگز  ریز نیریعطر ش یبه خواب رفت. اون هنوز بو هیاون اتاق با گر یکه تو

انقدر  یتونه کنار تو خوشبخت باشه. اون هرگز تورو دوست نخواهد داشت. خسته نشد ینم

خواد.  یاون تورو دوست نداره؟ اون تو رو نم یستیمتوجه نچرا  ؟یخودت رو به سپند چسبوند

 !مایبفهم س

 !بفهم

اون حاملست. به  یکن یکار م یچ یزدم آروم باش دار بیبه خودم اومدم. به خودم نه یا لحظه

کرد. از حرف هام  ینگاه کردم. چشم هاش پر از اشک بود اما همچنان با غرور نگاهم م مایس

 فروکش کرد. به سمتش رفتم. تمیشدم و عصبان مونیپش

 _من... من... 

کردم چون  یم یمعذرت خواه دیکنم نتونستم. من نبا یچقدر تالش کردم که عذر خواه هر

انداختم و  نییحال سرم رو پا نیداستان بودم. با ا نیطرفٔه ا چیحرف هام درست بود، اما من ه

 تالش کردم دوباره حرف بزنم.
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نداشتم فقط بخاطر حال خواهرم  یمنظور چیه یش یدونستم ناراحت م یببخش من نم مای_س

تو  یبودم شرمنده رو یگفت عصب یکه با بغض از سپند م ییناراحت بودم. بخاطر لحظه ها

 کردم. یخال

. اشک ختیر یصدا اشک م یزد و ب ینم یحرف چیکرد. ه ینگاهش کردم. سرد نگاهم م 

 هاش رو پاک کردم و بغلش کردم. انگار که به خودش اومد که شروع به حرف زدن کرد.

 

 یگفت که سپند عقلش نم یمامان بود . اون م ریجا ندادم تقص یکس ی_ من خودم رو تو زندگ

متوجه بشه که  یبذارم کس دیگفت نبا یاون بود که م ،یچ یعنی یدونه زن و زندگ یرسه و نم

داد اون بود که  ادیها رو به من  نیبفهمه بهم تجاوز شده اون بود که همه ا دینبا یحامله شدم. کس

 اون بود! یرو خراب کرد. اون بود، لعنت نیریش یسپند و هم زندگ یمن و هم زندگ یهم زندگ

دونستم  یکه نم ییداد واکنش ها یاز خودش نشون م یاراد ریکرد و حرکات غ یهق م هق

 کنترل بشه.  دیبا یچطور

 

 (نیری)از زبان ش

 

 یکه وقت ادمهیکه چطور ماجرا تموم شد فقط  ادینم ادمیگذره. اصال  یهفته م کیاون روز  از

 نیکرد. تو ا یم هیو گر دیچ یساک م یچشم هام رو باز کردم مامان داشت لباس هام رو تو

 الیناز دمیگرفتم به اون خانوم و آقا بگم مامان و بابا. فهم ادیکرد.  رییها تغ زیچ یلیهفته خ کی

از دستش بر  یزدم دوستم داره و بخاطر من هر کار یکه حدس م یزیاز اون چ شتریب یلیخ

احترام بذارم. ارزش بودن  دیبا یچطور برخورد کنم و به ک یکه با ک دمیده. فهم یانجام م ادیب

اونقدر ها هم که فکر  یو درکش کردم. زندگ دمیها رو خوب فهم دیها و نبا دیبا ها و نبودن ها و

درس هام رو شروع  الیهفته دوباره به کمک ناز کی نیتو ا ست؛یسخت نبوده و ن کردم یم

همه رو  وریشم شهر یبرسونم. البته مجبور م یانیپا یکردم تا بتونم خودم رو به امتحان ها

که تو  یهفته دکتر روانشناس کی نی. تو افتمیسال عقب ب کیکه  نهیبهتر از ا یامتحان بدم ول

شمالشون  یالیمن و خانوادم رو به و یناگهان میتصم هیکرد با  یصحبت م امباه مارستانیب

کنه  یم یسع شهیخوبه، هم میروح یدعوت کردن و پدر با احترام کامل قبول کرد و گفت برا

دعوت کنه.  زیو خاطره انگ نیریش یها تیاسترس زا دور و به موقع یها تیمن رو از موقع
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 یلیخ هیزندگ نیخواد و کم کم دارم به ا یرو م میداره و خوب وستماز قبل د شتریکه بابا ب دمیفهم

مدت جرئت انجام  نیکه تو ا یرسم. تنها کار یم یزندگ یکنم و به روال عاد یعادت م نیریش

خواد حداقل چند صفحش  یدلم م میریدادنش رو نداشتم خوندن دفتر خاطراتم بود. االن که تو مس

 کنه. یمامان توجهم رو جلب  م یکنم که  صدا یرو بخونم. دفتر رو باز م

 اد؟یکه پشتمون داره م ستیسپند ن نیماش نی_ عه ا

 کنه. یکنم. بابا اخم م ینگاه م رونیبه ب نیعقب ماش شهیجلو و من از ش نهیاز آ بابا

 نداره. یاون نباشه که اصال سفر معن گهیباشه د دیاون پسره است. همه جا با نی_بله که ماش

 ؟ی_ تو دعوتش کرد

 زنه. یم یتک خنده ا بابا

من  م؟یکه خودمون هم توش مهمان ییالیها خانوم اون رو دعوت کنم و یزن ی_چه حرف ها م

 زنم عمرا اگه دعوتش کرده باشم یم ریپسر رو با ت نیا هیسا

 _ پس چطور اومده؟

 کنم ها. یدونم خانوم حواسم رو پرت نکن تصادف م ی_ نم

 پوست گرفتن شد. وهیگفت و مشغول م یشده بود باشه ا الیخ یکه انگار ب مامان

 

 که دفتر رو باز کردم مامان گفت: نیهم

 !وهیجان م نیری_ ش

رو به سمتم گرفته بود نگاه کردم.  وهیپر از م یِ دست شیدستش که به سمتم دراز شده بود و پ به

لبم بنشونم و محترمانه دستش رو رد کنم. چون تجربه ثابت کرده بود  یرو یکردم لبخند یسع

 زدم. یکه مامان زود رنج و کم تحمله، لبخند زورک

 .نیندارم خودتون بخور لیم ی_ مرس

 کرد. ینیریش اخم

 بخوره؟ یک یقربونت برم تو نخور یری_ بخور جون بگ

 ندارم نوش جان. لی_م
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بعد خودت بگو  یسر یکوتاه اومدم ول یسر نی. ارمیبگو برات پوست بگ ی_باشه دخترم خواست

 باشه؟

 _ چشم.

رو باز کردم و تمام حواسم رو به اون دفتر و نوشته هاش دادم. اولش در مورد غم و اندوه  دفتر

و رفاقت و عشق بود.  یشدن بود اما بعدش همش در مورد دوست دهیو ناد یو گرفتار یو ناراحت

آخر در مورد  یشد. صفحه ها یم دهینوشته ها د یچند قطره اشک خشک شده هم ال به ال یگاه

خونه ما  شهیمدت هم نیبود و ا دهیبود که سرم داد کش یشناختمش همون پسر یم .بودسپند 

 تپه.  یاون م یبهانه نوشته بودم بند بند وجودم برا یبود، خالصانه و عاشقانه و ب

به خودم اومدم و از پنجره به  نیماش هیاما با توقف ناگهان میدونم چقدر گذشته بود و کجا بود ینم

انداز انداختن شدن.  ریشدن و مشغول ز ادهیپ نیشدم. مامان و بابا از ماش رهیجاده سر سبز خ

دادم تو  حینشدم و ترج ادهیرفت اما من پ ایمامان به سمت سپند و همسرش و خانواده دکتر آر

وصله نداشتم. سرم رو به ح یبود، ول یبزرگ یاحترام یبمونم البته قبول دارم که ب نیماش

رفت و پادگان  یکه خونده بودم رو مخم رژه م ییها زیدادم و چشم هام رو بستم. چ هیتک یصندل

ادکلن  یباز شد. بو نیخورد و بعد از اون در ماش شهیبه ش یداده بود. ضربه ا لیتشک ینظام

 ینم یسبز گره خورد. حت یمشامم زد. چشم هام رو باز کردم به دوتا گو ریز یتلخ ونهمرد

 سبز چشم بر دارم. با لکنت و با هزار زور و بال گفتم. لهیتونستم از اون دوتا ت

 _س... سالم.

 زد. از اون روز خوش اخالق تر شده بود. یتک خنده ا ایآر دکتر

 رسمش؟ نهیبه خواب؟ ا ینز یخودت و م ینیب ی_ به! سالم خانوم. ما رو که م

 زدم. یلبخند

 رو ندارم.  یدکتر؟ فقط حوصله شلوغ یآقا هیچه حرف نی_ا

 باال انداخت. ییابرو

 .دمیانداختم صداش رو شن نییشم. سرم رو که پا ینگاهش دارم ذوب م ریکردم ز یم احساس

 .ادیم یلیکه به تو خ بهیعج یول ادیهم نم یبه هر کس ه،یرنگ خاص ی_ قهوه ا

که طبق معمول تشکر کنم  نیا یانداختم و بعد به اون نگاه  کردم و به جا میبه شال قهوه ا ینگاه

 اشاره کردم. شرتشیبه ت طنتیبا ش
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 .ادیاصال نم گهیبه شما که د ادینم یکه به هرکس هی_ سبز رنگ خاص

 لب گفت: ریو ز دیبعدش مردونه خند یمتعجب به من و بعد به خودش نگاه انداخت ول اول

 .طونی_ش

 و خواستم جوابش رو بدم که در سمت خودم باز شد و سپند با اخم بهم چشم دوخت. دمیخند

 شه. یهواتم عوض م ای. بیباش نیتو ماش ستیخوب ن رونیب ایب گهی_ پدرت م

 .میوستیبه جمع پ یحرف چیبدون ه ایرو تکون دادم و با دکتر آر سرم

 

که اونجا بودن  ییتوجه به کسا یانداز نشستم و دفتر رو باز کردم و ب ریز یمامان رو کنار

دونم کجا بود اما چون کنار  یکه نگه داشته بودن نم ییشروع به خوندِن نوشته ها کردم. جا

 ییعطر تلخ و آشنا یبو قهیداشتم. بعد از چند دق یاحساس بدبود و  یسرد و خاک کمیجاده بود 

 ایدکتر آر دمیزد و مجبورم کرد از نوشته ها دست بکشم. سرم رو که بلند کردم د شاممم ریز

دوشم انداخته بود. با چشم ازش  یرو رو ورشیزد و درست رو به روم نشست. پل یچشمک

داد و من  انیپا فمیخف یبه لرزش ها یکی تیجمع نیا نیکه ب نیتشکر کردم و خوشحال شدم از ا

شد.  یداشت برام روشن م یشدم. دوباره مشغول خوندن شدم و کم کم همه چ دهید تیجمع نیب

 یزیکنم چ یبهش فکر م بودم چرا سپند رو دوست دارم، اما االن هر چقدر هم که دهیحاال فهم

مرِد زن دار رو دوست داشته باشم؟ پوف  دیکنم. آخه چرا من با ینم دایدوست داشتن پ یبرا

زد و سپند و  یحرف م ایو دفتر رو بستم. مامان داشت با مادر دکتر آر دمیکش یکالفه ا

بود داشت  ماینشسته بودن و همسر سپند که اسمش س تیدور از جمع یهمسرش هم گوشه ا

نگاهش به من و دکتر  یداد ول یگفت و سپند با اخم سر تکون م یم یزیآروم به سپند چ یلیخ

کرد بود. حوصلم سر رفت و تازه چشمم به منظره پشت جدول  یکه داشت با تلفن صحبت م ایآر

کرد. از جام که  یچشم رو نوازش م شیسر سبز یپر از درخت بود و حساب نیزم هیافتاد که 

 :دیبلند شدم، همه نگاه ها به سمت من برگشت. بابا پرس

 شده؟ یزیدخترم؟ چ یخوا یم یزی_چ

 کم رنگ زدم. یلبخند

 نداره؟ یمشکل ن؟ید یرم اونور جدول قدم بزنم. شما اجازه م ی_نه حوصلم سر رفته دارم م

 زد. یپر مهر لبخند
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 دنبالت. امیم میبر میازمون دور نشو بعدا خواست ادیاما ز_نه دختر قشنگم برو 

اون گذاشتم و از روش  یدوتا دستم رو رو دمی. به جدول که رسمیگفتم و ازشون جدا شد یممنون

مشامم زد. به ناچار  ریز ایادکلن تلخ دکتر آر ینرفته بودم که باز هم بو ی. هنوز چند قدمدمیپر

 گفت: دیکه بهم رس نیقدم هام رو کند کردم که بهم برسه. هم

کرد به  یم ریهمش پاهام گ نیبود با مخ برم تو زم کیمن دوبار نزد ؟یدیپر ی_ دختر چطور

 لبه هاش. 

 یجدول رد بشه و ه هینتونسته از  دهیورز کلیقد بلند و ه نیبا ا ایکه دکتر آر نیتصور ا با

 شد و با حرص ادامه داد: ی. دکتر حرصدنیداِد شروع کردم به خند یاز دست م تعادل

جور جاها  نینتونه از ا دیشا یبدبخت هی یسر فکر نکرد رهی! دختره خیبخند دمی_آره بخند، با

 رد بشه؟

 یبهم انداخت و از خنده ها یشد. نگاه یکه اشک از چشم هام جار یطور دمیاز قبل خند شتریب

االنش هم دکتر رو  نیچون هم دمیخند ینزده بود اما از تصورش م ی. حرف خنده داردیمن خند

در حال نظافت بود.  شهیبودن براش مهم بود و هم زیشناخته بودم. از اون دسته آدم ها بود که تم

 یبود. خنده هام که تموم شد نگاه زیبود چون وسواس نداشت منظم و تم یشد گفت وسواس ینم

کرده و بعدش اومده سراغ من.  زشونیبه لباس هاش انداختم و متوجه شدم با وسواس تمام تم

 :دیپرس دینگاهم رو که به خودش د

 م؟ی_حرف بزن

 تکون دادم. سر

 _ اوهوم.

 _ خب سوال کنم؟

 بار گفتم: نیسر تکون داد اما ا بازم

 _بله.

 بود؟ یود چکه دستت ب ی_ اون دفتر

 _دفتر خاطرات.

 بهت بکنه؟ یتونه کمک یم یکن یاتفاق افتاده فکر م قِ یحقا ؟یخون ی_چرا م
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 رو بشناسم.  یکی_کمک کرد 

 رو؟ ی_ک

 

 

 _سپند.

 . متعجب نگاهم کرد.دیو به سمتم چرخ ستادیا ایآر دکتر

 پسره؟ نی_هم

 .دمیخند

 پسره. نی_آره هم

 .دیبه موهاش کش یدست

 سخت شد که. ـ

و از دور به خانوادم نگاه  ستادمیا یگفتم و از کنارش گذشتم. کنار  درخت تنومند یاوهوم 

هم بند بند سلول هام اون ها رو دوست  دیاز اعماق وجود و شا دیشا یکه روز یکردم. خانواده ا

 یعالقه گنگ دارم. درخت رو که دور زدم نگاهم به تاب هیداشت، اما االن فقط نسبت به اون ها 

نصب کرده و  نجایتاب رو ا نیا شیوقت پ یلیخ یکیبود افتاد. انگار که  زونیاز درخت آو هک

 یبه تاب نگاه م دیکه د ایدکتر آرو خاک خورده شده بود.  دهیبعدش هم رفته. طناب هاش پوس

 کنم؛ به سمتم اومد.

 ؟یکن یتاب باز یخوا ی_م

 دادم. سرتکون

 _اوهوم

 تاب؟ نی_ اون هم با ا

 _ اوهوم.

 ن؟یزم یبخور یترس ی_نم

 کردم. نگاهش
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 ستین یدیشکست و نا ام یبه معن یخوردن نیتونه بلند بشه. هر زم یم نیکه بخوره زم ی_ کس

 دکتر. یآقا

 رو به تاب دوخت. نگاهش

 .یکن یچه م نمیبب نی_باشه بش

رو چند بار تکون دادم تا از محکم بودنش مطمئن بشم. بعد سوارش شدم و خودم رو  طناب

 الیخیکرد. ب ینگاه م دهیبود و با ترس به طناب پوس ستادهیا یهم گوشه ا ایتکون دادم. دکتر آر

دکتر بلند شد و من رو به خنده انداخت. مثال  نیحس ای یخودم رو محکم تر تکون دادم که صدا

 مرد! کیبود و مثال  اسروانشن

به تاب نگاه  یاز چند لحظه دکتر به سمت تاب اومد و اون رو نگه داشت، با ذوق بچگونه ا بعد

 کرد.

 پاشو منم امتحان کنم. گهی_بسه د

 نگاهش کردم. یبدجنس با

 .نیخورم زم یم نیگفت یدکتر شما که م یشد آقا ی_ چ

 _خب اون واسه اون لحظه بود پاشو حرف نزن.

خوردن دکتر  نیتاب نشست. نشستن همانا و پاره شدن طناب و زم یرو ایشدم و دکتر آر بلند

شد. دکتر همونطور که طناب تو دست هاش بود  یکه اشک از چشم هام جار دمیهمانا. انقدر خند

بود و چهره اش  یو به همون حالت مات و متعجب مونده بود. لباس هاش خاک نیخورده بود زم

. به خودم که دیبلند شد و دنبالم دو یکه اصال متوجه نشدم ک دمیبود. انقدر خند ارخنده د یلیخ

. همونطور که دمیها دو نیو به سمت مامان ا دمیپر خنده کش یغیدوه، ج یبه سمتم م دمیاومدم د

 .میکرد یکل کل م گهیبا هم د میدیدو یم

 .سایوا نیری_ ش

 . سایگم وا یم

 کارت دارم.  سایوا نخند

 .سایگم نخند وا یم

 سر. رهیخ دختره
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 ...ی_ دکتر... حقتونه... وا

 نیو به سمت بابا رفتم و بدون ا دمیبا پرش از روش پر یمکث چیبدون ه دمیبه جدول رس یوقت

 که به چهرش نگاه کنم افتادم بغلش و گفتم:

 _ بابا کمک!

 کردم. دنیشروع به خند و

 

من بغل  یعنیاومدم سرم رو بلند کردم و متعجب به سپند چشم دوختم.  رونیاز بغل بابا ب یوقت

 یبا رو متعجب و عصببه کنار سپند انداختم و با یسپند رفته بودم؟ پس بابا کجا رفت؟ نگاه

 یگفتم و رفتم بغل بابا، صدا یدیکرد. ببخش یبود و به ما نگاه م ستادهی. دکتر پشت جدول ادمید

 گفت: یکه م دمیرو از پشت سرمون شن مایس

 تو بغل مرِد زن دار. یحواست باشه نپر یکن یم یباز یباز گهید یکیبا  یدار یوقت زمی_ عز

 .ستادمیا مایس یاومدم و رو به رو رونیبغل بابا ب از

 رفتم بغل شوهر تو. ی_ حرف دهنت رو بفهم. من حواسم نبود و اشتباه

 پوزخند ادامه دادم. با

باهاش ارتباط برقرار  ایخواد نگاهش کنم  یجمع دلم م نیکه تو ا یِ نفر نی_وگرنه شوهر تو آخر

 که؟ یکنم متوجه

 خودشون شد. نیبهم رفت و سوار ماش یا یچشم غره عصب مایس

 کمیاز چهره مامان مشخص بود که  یزدن، ول یبه بابا و مامان انداختم که لبخند م ینگاه

گونش زد و به سمت  یرو ایکرد. مادر دکتر آر یناراحته. سپند هم خشک شده به من نگاه م

 دکتر رفت.

به  یهمه درس خوند نیا ؟ید بشجدول ر هیاز  یهمه سال هنوز نتونست نی_پسر تو بعد از ا

هات از  یمثل بچگ یخوا یباز هم م ؟یجاها رد بش نجوریاز ا یستیهنوز بلد ن یدیرس نجایا

نگاه کردم  دیکش یکه با چشم برام خط و نشون م ایکنم؟ به دکتر آر کاریمن با تو چ ؟یایب رشیز

. به ستادمیزانو ا یتاسف تکون دادم و لبه جدول  رو یاز رو ی. سردنیبه خند ردمو شروع ک

 دکتر نگاه کردم.
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 باال مثل من. نیای_خب ب

جدول  ی. از روستادیجدول ا یمن رو هینگاه کرد و بعد از چند لحظه شب شیخاک یلباس ها به

. لباسش رو از خاک ستادیو کنار من ا دیو به دکتر هم اشاره کردم که بپره. اون هم پر دمیپر

خودمون شدم  نیو سوار ماش دمیبه سمتم حمله کرد من هم با خنده دو یپاک کرد و مثل ببر زخم

در باز شد و بابا  قهیبه خودش گرفت و رفت. بعد از چند دق یدیقفل کردم. چهره پل روو در 

 .نیماش اومد داخل

شو  نیو پدر و مادرشون با ما، برو سوار ماش یایب شونیگفتن تو با ا ایجان دکتر آر نیری_ش

 بنده خداها سر پا موندن زشته.  نیا

 طونشیبدجنس و ش افهیرفتم که ق ایدکتر آر نیشدم. به سمت ماش ادهیپ نیگفتم و از ماش یچشم

رو  دهیکه برام کش ییبشم تا نقشه ها نشیمن رو متوجه کرد که خودش خواسته من سوار ماش

 . با عجز نگاهش کردمستادمیخودمون رفتم و کنار مامان ا نیکنه. به سمت ماش یعمل

 ام؟یشه من با شما ب ی_ مامان م

اهات حرف خواد ب یهمه خواهش کرد از بابات که م نیا ست؟یتنها بره؟ زشت ن ای_دکتر آر

 ؟یاریدر م یبچه باز یبزنه اونوقت تو دار

دکتر  نیانداختم و خواستم دهن باز کنم که مامان دستم رو گرفت و به سمت ماش نییرو پا سرم

 رفت در رو باز کرد و رو به دکتر گفت: ایآر

 خواد... یدلش م نیریدکتر ش ی_شرمنده آقا

 کردم. لیحرفش رو خودم تکم ادامه

 .ادی_باشما ب

 کرد. یبه صورت مامان افتاد که با لبخند نگاهم م نگاهم

 

ثابت مونده بودم که دکتر به سمتم  ینجوریشدم و مامان در رو بست. هم ایدکتر آر نیماش سوار

 زدم. غیچشم هام گذاشتم و ج یآوردم. دست هام رو رو ورشی

 حضرت عباس! ای_
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 دمیرو د ایخنده زد. دستم رو از رو چشم هام برداشتم و دکتر آر ریز یدکتر پق هیاز چند ثان بعد

 کردم که گفت: یخنده. متعجب نگاهش م یکه م

به  رهیتو خ یهمه رفتن ول یصدات کردم کمربندت رو ببند یه ؟یکن یو داد م غی_دختر چرا ج

ور شدم مجب ست،ینه شما گوشتون بدهکار ن یخانوم کمربندتون ول نیریگم ش یم یه یجلو بود

 دارم. یزیچ یمن نقشه ا یخودم دست به کار بشم که شما هم فکر کرد

 گرفت. یخودش اشاره کرد و چهره مظلوم به

 باشم؟ دیو پل طانیخوره که ش ی. به من منیشما بگ ی_ ول

 جواب دادم یستیرو در وا بدون

 خوره. ی_ کامال بهتون م

 دمیکش غیآورد که ج ورشیباره به سمتم  دو

 مامان!_ 

. من هم خودم رو به دیبار تا کمر بند رو نبست خودش رو عقب نکش نیا یول دیدوباره خند دکتر

خودش برگشت  یصندل یدکتر رو ی. وقتمیبا هم نداشته باش یچسبونده بودم که برخورد یصندل

 ایکرد. دکتر آر یگره شده نگامون م یبود افتاد. با اخم و مشت ها ستادهینگاهم به جلو که سپند ا

 نشیمتوجه نگاهمون به خودش شد سوار ماش ی. وقتدیکرد و به سپند رس یخط نگاهم رو ط هم

 ستادهیسپند ا شیپ قهیکه چند دق ییبودم، درست جا رهیشد و با سرعت وارد جاده شد. به جاده خ

 بود. 

 شد؟ ی_ چ

 دکتر. یچی_ه

 فتم؟ی_ راه ب

 _بله.

داد چون ضبط رو  یدکتر رو آزار م نیرد و بدل نشد و انگار ا نمونیب یحرف چیطول راه ه تو

رو به لرزه  نیشد و کل ماش یپل یکوچه بازار ینگذشت که آهنگ ها یزیروشن کرد و چ

کرد و  یفرمون رو ول م یدادن. گاه دنیانداخت. دکتر شروع کرد باهاشون خوندن و رقص

 یهم دو دست یکرد گاه یم کیداد و من رو به مرگ نزد یم نکودوتا دستش رو تو هوا ت

داد. هرچقدر مقاومت کردم که نخندم نشد و  یو باسن مبارک رو تکون م دیچسب یفرمون رو م



 

172 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

آخر لبخند زدم. دکتر رو به حال خودش رها کردم و چشم هام رو بستم و به نوشته هام فکر 

که فکر  ییبه لحظه ها یبود. حت تیواقع همشونداشت و  خیکه همشون تار ییکردم. نوشته ها

شدم، هم فکر کردم و تو  نیریوارد بدن ش گهیجسم د هیکردم روحم از جسمم جدا شده و از  یم

من رو از عالم افکار به حال  میفکر ها بودم که گوش نی. تو همدمیخند هیفرض نیبه ا یدلم کل

 برگردوند.

 خوره. یتلفنم زنگ م د؟یکم کن ضبط رو یشه صدا یم ایآر ی_آقا

 _بله بله.

 انداختم. مامان بود. یبه صفحه گوش ینگاه

 _ بله مامان؟

 .نیومدیشما هنوز ن یول الیو میدیما رس نیی_دخترم شما کجا

 زنم. یصبر کن باز بهتون زنگ م دونمی_من... من نم

 

 رو قطع کردم و جاده سر سبز اطرافم نگاه کردم.  تماس

 م؟یر یدکتر ما کجا م ی_آقا

 زد. یدیپل لبخند

 خوب. ی_ جاها

 .دمیپرس مشکوک

 _ کجا؟

 تر شد. قیعم لبخندش

 _ بازار

بازار و  میر یم مینداره پس به مامان زنگ زدم و گفتم که دار یراحت شد که فکر شوم المیخ

خبر نداشت که من هم خبر نداشتم.  گهید م،یاون چقدر خوش حال شد که ما به فکر خوراک هست

رو شروع کنه. بعد از چند  تیباالخره دکتر ضبط رو خانوش کرد و من تازه مغزم تونست فعال

به برداشت و  نیبود و دکتر چتر رو از ماش ی. هوا ابرمیشد ادهیو پ میدیرس نگیپارکبه  قهیدق

 .دمیسمت من اومد. خودم رو کنار کش
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 _بارون خوبه.

 کرد. اخم

 اه. یریگ یکنه و آخرشم بو م یم سیکجاش خوبه همش خ نمیبب ای_ ب

کنه. از  دیو قدم هام رو بلند تر برداشتم و دکتر مجبور شد کمتر حرف بزنه و زودتر خر دمیخند

کرد و بعد هم با  یباهاش خوش و بش م دید یو هرکس رو م دیخر یمقدار  م کی یزیهرچ

داد  یانجام م یداشت چه کار دونمیکه نم میگذشت یشد. از کنار خانوم یاحترام از کنارش رد م

کنه. دکتر دوباره  یداره نون درست م دمیگذشت تا فهم کمیبود.  یریخم هاشدست  یول

صدتا نون سفارش داد و به اون خانوم گفت تو بسته  یبرگشت عقب و بعد از سالم و احوال پرس

حداقل نصفش رو درست کرده باشه، تمام مبلغ  میگرد یدرست کنه و تا ما بر م ییپنج تا یها

کنار دست اون خانوم رو برداشت. به سمت من اومد  ییسته پنج تاب درو کامل پرداخت کرد و بع

دادم و  نیرو چ مینیرنگ رو به سمتم گرفت. ب یگرد و نارنج یاز اون نون ها یبزرگ کهیو ت

 گفتم:

 نه. ایدستش رو شسته  ستیداخلشه که، اصال معلوم ن یدونم چ یخورم. نم ی_نه نم

. دنیمن انداخت و شروع کرد به خند افهیبه ق یتو دستش و نگاه یبه نون ها ینگاه دکتر

 متعجب نگاهش کردم.

معلومه که دست هاش رو  یزن یکه م هیحرف ها چ نی... دختر از دست تو... آخه ای_ وا

رسه و  یبهت م کهیت هی نیرو بخور چون هم کمشیخوشمزن  یلینون ها خ نیشسته بعد هم ا

قبال توش آرد و شکر و کدو داره  دمید داخلشم از اون خانوم پرسواسه خودمه. تازه موا شیبق

 نون تو شمال معروفه ها. نیبخور حرف هم نزن ا

 .دمیو پرس دمیهام رو برچ لب

 .هی_خب اسمش چ

 چپ نگاهم کرد. چپ

 گم حاال بخور. ی_ موقع برگشت بهت م

 .ی_ مرس

 _نوش جونت خانوم کوچولو
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به  یبود نه بد مزه، کامال خوشمزه بود وقت نیریرو خوردم و واقعا حق با دکتر بود نه ش نون

کنه و تمام  یانگشت هاش رو با لباسش پاک م یمونده رو یدکتر داره آرد باق دمیخودم اومدم د

تمام  یکه همه دست من بود و اون فقط چتر دستش بود. وقت لمیاون چهار تا نون رو خورده. وسا

 نیپوست دست ها و پاهام رو کند به سمت ماش یو حساب دیخواست خر یرو که م ییها زیچ

رو داخل  لیکه سفارش داده. وسا ییدنبال نون ها میداخلش و بعد بر میرو بذار لیتا وسا میرفت

 .میو دوباره راه افتاد میگذاشت نیماش

 

به  یداشت مراقب بود گل و ال یرو که بر م یسخت بود. هر قدم یلیقدم شدن با دکتر خ هم

رفت. چتر هم  یکرده بود نم سیخ یلیکه بارون خ ییاز جاها ایکفشش برخورد نکنه  ایشلوار 

 ریگرفتم ز میتصم نیهم یشدم، برا یم سیکه دست اون بود و با هر بار قدم بر داشتن من خ

بهش رفتم و به راهم ادامه  یدکتر افتاد چشم غره ا ینگاهم به چشم ها ی. وقتمبارون قدم بزن

و نفس  ستادیکه وسط غرفه روشن بود ا یدکتر کنار آتش میدیبه غرفه اون خانوم رس یدادم. وقت

 گرفت. یقیعم

 آتش. ی_آخ، بو

 گرما، هوم یوا 

 چوب... یبو 

 نگاهش کردم و اداش و در آوردم و در آخر گفتم: یچپ چپ

 ادکلن مارک دارتون به فنا بره. رهیلباساتون بو نگ_ هه هه 

 گهیسمت د هیبرداشت و به سمتم پرت کرد که کال اصال سنگ  نیزم یاز رو ییکوچولو سنگ

 افتاد. مسخره وار گفتم.

 _هه هه خطا رفت.

 _ نرفت

 رفت. میلی_خ

 ادامه داد. یحرص دکتر

 گم نرفت. ی_م
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 نشستم. یکیپالست یصندل یرو

 _رفت.

 گم نرفت. ی_ عه م

 پا انداختم و خونسرد ادامه دادم. یرو پا

 _ رفت، رفت، رفت.

 ادامه داد دهیبر دهیبر دکتر

 _ ن... ر... فت.

 به من که نخورد. گهی_ رفت د

 _ قصدم به تو خوردن نبود.

 بود. میلی_خ

 و ادامه دادم. دمیچپ نگاهم کرد که لب برچ چپ

 .میپرس یخانوم م نی_ اصال از ا

 کرد انداختم. یکه داشت نون رو با انگشت هاش هموار م یبه خانوم رو

 وار؟ید ایسنگ به من خورد  دی_ خانوم شما بگ

 نگفت. یزیزد و چ یلبخند خانوم

 ی. عشق، محبت مادرانه، سادگدیرو درونش د زیشد همه چ یداشت که م یرنگ خاص نگاهش

 .گهید یزایچ یلیو خ

زد و مشغول کردم کردن دست هاش شد.  یلبخند شرور دیسکوت اون خانوم رو د یوقت دکتر

 شد یگذشت و نون ها کم کم داشت آماده م یساعت کیحدود 

 

 اون خانوم نشستم. کنار

 کنم؟ یمن بسته بند نید ی_ اجازه م

 زد. یشرمنده ا لبخند
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 .نیمعطل شد دیکنم ببخش ی_ نه خانوم جان خودم درست م

 کردم. اصرار

 کمک کنم. نی_ لطفا! حوصلم سر رفته بذار

نون ها رو کنارم گذاشت با ذوق شروع کردم به پنج تا پنج تا جدا  دیچهره ملتمسم رو د یوقت

کنه، شالم  یدکتر نگاهم م دمیخودم حس کردم سر بلند کردم و د یرو رو ینگاه یِ نیکردن. سنگ

که کنارم بود  یزیکرد. سنگ ر یم یید نمابلندم رو شونم خو یِ مشک یعقب رفته بود و موها

 و بازوش رو نشونه گرفتم. شتمرو بردا

 .شیچشم ها درو ی_ او

روانه نگاه شرم زدش  ،یبا خنده قاط یانداخت. چشم غره ا نییخودش اومد و سرش رو پا به

تا فکت تکون  یخانوم باش هیاگه  یکردم و مشغول کارم شدم. هرچقدر هم مشغول کارت باش

 یبردم چون همش م یبا دکتر که اصال لذت نم ی. از هم صحبتادینخوره حوصلت سر جاش نم

 با اون خانوم سر صحبت رو دیکنه پس فقط با یو فالسفه بررس ینگر یخواست از جنبه زندگ

 کردم. یباز م

 ن؟یکن یجا نون درست م نیا شهیپرسم اما شما هم یکه م دی_ببخش

 که نگاهم کنه با لبخند سر تکون داد. نیا بدون

 داره؟ ی_مشتر

 گذاشت جواب داد یآتش م یکه درست کرده بود رو یریکه خم همونطور

 خاص خودش رو داره.  یها یمشتر یزی_آره هرچ

 ن؟یکن یفروش م یچه زمان شتری_ ب

 با لبخند بهم انداخت و جواب داد. ینگاه

 .التی_ تعط

 _ چرا؟

هست که با  یا یچه خوراک نیبراشون جالبه که بدونن ا انیم گهید یکه از جاها یی_ چون کسا

شه که دل بزنه  یدرست م نیریشه و نه انقدر ش یضربه دست و با سرعت و ماهرانه درست م

 .یمزست که کنارش بذار یو نه انقدر ب
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 رو تکون دادم. سرم

 تونم اسمتون رو بدونم؟ ی_م

 _ ساغر.

 و ساده اش انداختم و تو دلم گفتم. ییبه چهره روستا ینگاه

 _چه مدرن.

 .دمیدوباره پرس قهیبعد از چند دق دم،یحرف خودم خند به

 ه؟ینون چ نیاسم ا دی_ببخش

 _ خرفه.

 .یو جالب بیچه اسم عج_ 

 ذوق گفتم . با

 بود  دی_ جد

 شده بود. یهمه نون ها آماده و بسته بند گهید قهیبعد از ده دق 

 

خم شد و کمرش رو گرفت.  هویشده اومد و برشون داشت.  یبسته بند یبه سمت نون ها دکتر

 نگاهم کرد. ی. چپ چپدنیمشکوک نگاهش کردم و شروع کردم به خند

 که. نهیچه سنگ یدون یوروجک نم یبخند دمی_ آره با

 سمتش رفتم و چند تا از اون نون ها رو برداشتم. به

 _غر نزن.

 کردم. یبه ساغر خانوم نگاه 

 که دستمون براتون خوب باشه. شاالی_ساغر جون دستتون درد نکنه اـ

 به ما دوتا کرد. ینگاه

 باشن. دهیانشاهلل بچه هاتون هم مثل خودتون فهم ن،ی_خوشبخت بش

 انداخت. گفتم: نیی. دکتر سرش رو پامینگاه انداخت گهیو دکتر به هم د من
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 .ی_ اوخ

 چپ نگاهم کرد. چپ

 _ مرگ.

 که ادامه داد. دمیخند

 سر. رهیخ فتی_ راه ب

 تکون داد. یسمت ساغر خانوم دست به

 _ممنون ساغر جون.ـ

 نگاهش کردم. مرموز

 آره؟ گهی_ ساغر جون د

که  نی. هممیو راه افتاد میگذاشت نینون ها رو داخل ماش قهینگفت. بعد از چند دق یزیو چ دیخند

 .دمینشستم و کمربندم رو بستم پرس

 آخه صدتا؟ ن؟ینون بد ئتیه نیخواست ی_ م

 نباشه، بچه پررو.  تی_کار

 و به حرص خوردنش نگاه کردم.  دمیخند

به خودش  هیشده بود. نگاهش که به لباسش افتاد حالت گر یِگل کمیشلوارش و کفش هاش  پاچه

 گرفت.

 افتادن.  ی. نگاه به چه وضعنمینازن یلباس ها ی_وا

 .دمیخند

 دکتر؟ ینه آقا میعدد اردک باش کیشاهد حمام کردن  دیخونه با میبرس یحال وقت نی_پس با ا

 به سمتم برگشت. 

 زهرمار به نظرم کوفته درد. دمی_مرگ، نه کوفت اصال درد، شا

 . دیمن دکتر هم خند یتر شد. از خنده ها دیهام شد خنده
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 قیسنگ فرش شده. عادت نداشتم که دق اطینسبتا بزرگ با ح یالیو هی. میدیبعد به خونه رس کمی

تو آشپز خونه. کنار آشپز خونه  دمیها رو بر لیوسا دارشونینگاه کنم پس با کمک دکتر و سرا

آشپز خونه  واریضلعش د کیشد و  یضلعش پله م کیبود که به شکل مثلث بود و   وارید هی

که از دِر آشپز  نیآشپز خونه گذاشتم و هم شخوانیپ یرو رو لیبود. بعد از سالم کردن وسا

شدم. از تعجب و ترس چشم هام رو محکم بسته  دهیکش واریبه سمت همون د رونیخونه اومدم ب

چشم هام رو باز کردم و نگاهم به نگاه سپند گره خورد.  یبودم و تو خودم مچاله شده بودم. ال

باشم سپند که تو دفتر خاطراتم نوشته  ادینم ادمیداد.  یم گاریس یبو هاشبود و نفس  یعصب

 کشه.  یم گاریس

که ماهم  نیچرا نگفت ن؟یر یکه م نیچرا به ما نگفت ن؟یکجا رفت ن؟یاومد ری_ چرا انقدر د

  ؟یومدیچرا با ما ن ؟یاون شد نیچرا سوار ماش م؟یایباهاتون ب

داد، دست هاش دور  یکرد و اجازه جواب دادن رو بهم نم یپشت سرهم سوال م یطور نیهم

 کم بود. دست هاش رو پس زدم و ... یلیام بود و فاصله مون خ قهی

 

 هاش رو پس زدم و اخم کرد. دست

کن  یبرو زنت رو دست مال ؟یکه بهم دست بزن یباش یحد خودت رو بدون؛ سگ ک ی_هو

 خواستم از کنارش بگذرم که مچ دستم رو گرفت.

 .یجوابم رو بد دی_با

 ه؟افتاد ی_اتفاق

 سمت صدا برگشتم. به

شدم نگاه  ریبود و به من و سپند و مچ دسته اس کیبود که به چهارچوب در آشپز خونه نزد دکتر

 کرد. سپند با اخم مچ دستم رو ول کرد. یم

 .ستی_به تو مربوط ن

 هم اخم کرد. دکتر

 و مهمون خونه بنده هستش. ماریب نیریش ی_ ول

 کرد و با پوزخند به دکتر جواب داد بشیدست هاش رو داخل ج الیخ یب



 

180 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

 .ستین ماریکه ب یدون یخودت نتراش، خودت هم م یو اما برا ی_ول

سر و ته به  یب یهم ژست سپند رو گرفت و با لبخند سر تکون داد. خسته از حرف ها دکتر

دکتر بهم نشون داده بود رفتم و بعد از  یکه قبل از ورود به آشپز خونه مادر آقا یسمت اتاق

 راهنیپ هیبه سمت ساک لباس هام رفتم و  قهیتخت ولو شدم. بعد از چند دق یبستن در رو

برداشتم و  دیسف یبا شال سرمه ا دیسف یسرمه ا یها یو کتون دیو شلوار سف یمردونه سرمه ا

 نیا الشونیو یرم حمام. خوب یرو قفل کردم و به مامان اس دادم دارم م تخت گذاشتم. در یرو

 از بابته حمام راحت بود.  المیمجزا داشت و خ سیبود که هر اتاق سرو

اومدم و موهام رو با حوله خشک کردم و بافتمشون؛ خط چشم  رونیساعت از حمام ب میاز ن بعد

رو برداشتم و از پله  یو هندزفر یزدم و بعد از دوش گرفتن با ادکلن گوش یپهن با رژ قهوه ا

دکتر داشتن تخته نرد  یبود و همه داخل خونه بودن. بابا و پدر آقا یرفتم. هوا بارون نییها پا

تو آشپز خونه مشغول شام  دارشونیدکتر و همسر سرا یقاکردن و مامان و مادر آ یم یباز

زد. در  یدکتر هم داشت با تلفن حرف م یو سپند هم که نبودن و آقا مایدرست کردن بودن. س

 ادیتا ز دمیرفتم و تا کنار تاب دو نییرو باز کردم و به سمت پله ها رفتم. از پله ها پا یورود

لذت بردم. چشم  زیخاک و بارون و همه چ یو از بو رو داخل گوشم کردم. ی. هندزفرمنش سیخ

اومد؟ اگه  ینم ادمیاز گذشته  یچیدادم. چرا ه هیتاب تک یهام رو بستم و سرم رو به دسته فلز

کنم. بعد  یکردم ذهنم رو خال یآخه؟ سع یخدا چرا خودکش یوا ؟یبمونم چ یطور نیهم شهیهم

صورت سپند تو  دمیکنارم نشسته. چشم هام رو باز کردم که د یکردم کس حساسا فهیاز چند دق

 .دمیو خودم رو عقب کش دمیصورتم قرار گرفته. ترس یچند سانت

 .یترسون یم یتو چت شده؟ امروز من رو دار یلعنت ی_ه

 !ی_خوشگل

 .دمیکش یقیعم نفس

 نوشته بودم.  یا گهید فیتعر هیازت  زه،یتو دفتر خاطراتم نوشته باشم سپند ه ادینم ادمی_ 

 من من افتاد. به

 نگاه کنم.  یتونم جز تو به کس یدونم چه مرگم شده... نم ی_من... خب... من... نم

 .دیبه صورتش کش یانداخت و آشفته دست نییرو پا سرش

 اه کردم.بود نگ ستادهیپله ها با اخم ا یکه رو مایس به
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 دست بهش اشاره کردم. با

 داشته باشه ها.  یلیماجرا م نیفکر نکنم خانومت به ا ی_ ول

 رو از گوش در اوردم. میهندزفر دمیتاب بلند شدم و به پله ها که رس یرو از

 اون ماله منه. ری_از شوهرم فاصله بگ

 پر ترحم بهش انداختم. ینگاه

 ندارم. یکار هیبق یمعلومه که مال توعه. من به دهن زمی_ اوه عز

 دوباره به سمتش برگشتم. یکنارش گذشتم ول از

 یکن براش کاف یچشم داشته باشه سع هینذار به بق ر،ی_اما به نظرم شوهرت رو تو مشت بگ

 . یباش

 یخوره. درسته بدجنس یکردم که حرص م یزدم و از کنارش گذشتم. قشنگ احساس م یلبخند

 بچه خوب نبود اما به من چه خودش خواست. یکرده بودم. اون باردار بود و برا

 

 یدکتر داشتن راجب شام بحث م یسالن شدم و به سمت آشپز خونه رفتم. مامان و مادر آقا وارد

 یدکتر م یسبک و مادر آقا یگفت غذا یکردن و هرکدوم نظر خودشون رو داشتن. مامان م

سرآشپزانه  یجدال ها نیدادم و به ا هیتک واریبه د نهیدست به س ،یو تجمل نیسنگ یغذا گفت

برداشت  یآب وانیرفت. ل خچالیتوجه به سمت  یدکتر وارد آشپز خونه شد و ب یقانگاه کردم. آ

بود،  رهیافتاد. همونطور که مامان من و مامان خودش خ ایو تازه نگاهش به مامان و خانوم آر

 . به سمتم اومد.دیآب رو سرکش

 _چه خبره؟

 باال انداختم. یا شونه

 پسنده و مامان تو... یشام م یسبک رو برا ی_ مامان من غذا

 کردم. یمکث

 .یتجمالت یمادر شما غذا یعنی_

 داد. هیتک واریکرد و مثل خودم به د نگاهم
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 _آهان.

 دکتر بلند رو به مادر هامون گفت. میشد رهیکه به مادر هامون خ کمی

 .زیعز ی_خانوم ها

هم تو  گهیاز خودشون دو نفر د ریبه سمت ما برگشتن  و تازه متوجه شدن غ ایو خانوم آر مامان

 زد. یآشپز خونه شاهد جدال برابرشون بودن. دکتر لبخند مهربون

 خوشگل و مهربونه خودم! ی_خانوم ها

 دست به مامان  اشاره کرد. با

 سبک شما ی_  نه غذاها 

 مادر خودش هم اشاره کرد. به

 شما سروره من. یتجمل ی_ و نه غذاها

 کرد. یمیتعظ

 سپر کرد و با افتخار ادامه داد. نهیو سزد و سرش رو باال گرفت  یمغرور لبخند

 .رمیبگ یخوام تو باغ براتون کباب پارت ی_ امشب م

 به عالمت تاسف تکون داد. یسر مامانش

 بچه شروع کرد. نیباز ا ی_وا

 یو شروع کرد با انگشت هاش باز دیبه خودش گرفت. لب هاش رو برچ یچهره مظلوم دکتر

 کردن. 

 خوام بعد از مدت ها که اومدم شمال دود به پا کنم مگه بده؟ ی_ خب م

 شد. دهیکه نگاه همه به سمت من کش دمیچهره مظلومش خند به

 رو جلو دهنم گرفتم و خندم رو قورت دادم. دستم

 گن مگه بده؟ من که باهاتون موافقم دکتر. ی_راست م
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رفتم که  رونیزدم و از آشپز خونه ب یکرد. چشمک یزد و با لبخند نگاهم م یدکتر برق یها چشم

کنه، به  یفکر م یزیباال انداختم. اصال برام مهم نبود به چه چ ینگاهم به سپند افتاد. شونه ا

تخت دراز  یسمت پله ها رفتم و وارد اتاقم شدم. در رو بستم و بعد از در آوردن کفش هام رو

 روم بود فکر کردم.  شیکه پ ییزای. چشم هام رو بستم و به چدمیکش

 

 )از زبان سپند(

 

 سر، اصال احمقه احمق!  رهیزد. دختره خ یآتشم م داشت

شدنش.  نیهم از سوار ماش نیدون دون اومد؛ ا یمامان شیتیاز کنار جاده که با اون پسرٔه ت اون

مسافرت رو فقط بخاطر به دست  نیاون هم بازار رفتن و بگو بخنداشون. هه فکر کرده. من ا

از  یوار عاشقم بود االن به راحت وانهیکه د یاومدم.  آخه چطور ممکنه دختر نیریآوردن ش

 بگذره؟کنارم 

با  یقدم ها یبه تاب دادم و چشم هام رو رو یهام رو ماساژ دادم. تکون کوتاه قهیدست شق با

 بستم. مایناز و کرشمه س

 یبود. اخم حهیرا رییمشامم زد. هر لحظه در حال تغ ریز مایس نِ یریعطر ش یبعد بو قهیدق چند

 هم فشردم. یتوجه چشم هام رو رو یکردم و ب

 خواد. ی_ سپند اون تورو نم

 _ساکت.

 _ بفهم که اون تورو فراموش کرده.

 _ گفتم ساکت.

 ها. ی_من رو ساکت نکن دلت رو ساکت کن، تو االن زن و بچه دار

 که... یدون یکنم م یم ینگه دار گهید یکیاز زن و بچه  می_ بهتره بگ

 و جا خورده ادامه داد ناباور

 _سپند.

 سپند. ی_ ب
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 تاب با ضرب بلند شدم.  یرو از

 .میتو زندگ ادیب نیریش دیشم، اگر هم بشم فقط با یهرگز اون سپند سابق نم گهید

خسته  گهیصدام کرد جواب ندادم. د مایرفتم و بازش کردم. هر چقدر هم س یسمت در ورود به

 یبرا. فقط و فقط خوب گرانیخودم و د یخوام بد باشم. بد برا یشدم از پسر خوب بودن م

و اون پسره رو کنار هم در حال  نیریتشنم بود. به سمت آشپز خونه قدم برداشتم که ش ن،یریش

آخه داره  یحد هیو دکتر هم تا  ماریشدن آخه؟ رابطه ب یمی. چرا انقدر صمدمیحرف زدن د

به چهره  ی. نگاهدمیخودم د یرو روبه رو نیریفکر ها بودم که ش نیکه. تو هم ادیشورش در م

آب شدم و به سمت مبل  الیخیهم از عشق ما. هوف. ب نینداخت و به سمت پله ها رفت. اام ا

 و سرخ رو به روم نشست. یهم با چهره عصب مایرفتم و نشستم. س

 

 

 (نیری)از زبان ش

 

هام رو از گوشم در  یکردم. هندزفر یشد که تو اتاق داشتم آهنگ گوش م یم یساعت کی

 ستادهیدر ا یرو به رو مایتخت پرت کردم. به سمت در رفتم و بازش کردم. س یآوردم و رو

 .دمیکش یپوف ،یناراحت و عصب یبود با چهره ا

 ما؟یشده س ی_چ

 انداخت و پر بغض جواب داد. نییرو پا سرش

 _من دوستش دارم!

 تفاوت ادامه دادم. یب

 دونه؟ یخوبه. خودش هم م یلیکه خ نی_ خب ا

 همون حالت قبل ادامه داد با

 رو دوست دارم! میبرو، من زندگ نمونی_ از ب

 .دمیخند

 اون هم دوست داره؟ ؟ی# اون چ
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شدم. چقدر بچگانه برخورد کردم.   مونیکه گفتم پش یزیپر از حرف، از چ یکرد. نگاه نگاهم

 شونش گذاشتم و با لبخند گفتم: یدستم رو رو

و نخواهم بود. خودت شوهرت رو جمع و جور کن بهش زمان  ستمین نتونیمن ب زمیعز نی_بب

 بودنت رو بهش نشون بده بذار حست کنه. یهست نجایا یهفته ا کیبده و تو عشقت غرقش کن. 

رفتم و به سمت  نیینه. از پله ها پا ایگه  یم یزیچ نمیمتظرش نشدم بب گهیکنارش گذشتم و د از

از  کهیدکتر هر ت یکردن و آقا یدکتر و بابا داشتن مرغ پاک م یآشپز خونه راه افتادم. پدر آقا

داشت و با دقت و با  یکه دست کرده بود بر م یکردن با دستکش یمرغ رو که اون دوتا جدا م

سوال ها.  نیاز اچرا و  ایکنن  یچرا جدا م دیپرس یکرد و م یداده بود نگاه م نیکه چ یا ینیب

 دادم و نگاهشون کردم. دکتر که از همه زود تر متوجه من شده بود گفت: هیبه چهار چوب تک

 دود به پا کردِن ساده.  هیداره  ییچه کار ها نی! ببنیریش یاِ  ن،یریش ی_اِ 

 دستکش شده اش اشاره کرد. یدست ها به

 . نگاه کن.دنیکن چقدر از من کار کش نگاه

 به من انداخت. ی. نگاه کوتاهدیدکتر خند یآقا پدر

 جی. هیخواد جلب توجه کنه پدر صلوات یگه دخترم به حرف هاش گوش نده م ی_دروغ م

 انجام نداد و فقط رو اعصاب ما دوتا راه رفت. یکار

 زدم. یلبخند

 ن؟ینیب یمرغ پاک کردن رو م نیدکتر بار اوِل که دار ی_ آقا

 خورده جواب داد. نیچ ینیب با

 _ اوه آره.

 اد؟یاز من بر م ی_ کمک

 دکتر با لبخند جواب داد. یآقا مادر

 .میرو تنها بذار ونیآقا میبخور یچا مینیبش اطیتو ح میما بر ای_ نه دخترم ب

 و به سمت چهارچوب در اومد. دیکش یدخترونه ا غیتکون دادم که دکتر ج یسر

 که گفت: میمتعجب بهش چشم دوخت همه
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 ها. ینرفت یرفت رونیب نیری_ش

 به خودش گرفت. یمظلوم چهره

 کشن.  یدوتا تنها نذار ازم کار م نی_من رو با ا 

کنه، اما همچنان  خمینگاهش کردم و به بابا چشم دوختم. توقع داشتم اخم کنه و سنگ رو  متعجب

 یتو شوک بودم و نم یکرد. حساب یتفاوت نگاهم م یبه مامان انداختم. ب یمشغول بود. نگاه

دور آشپز خونه انداختم تا چشمم به گوجه ها  یخواست بمونم. نگاه یبمونم. دلم م ایدونستم برم 

 رو تا زدم و با لبخند گفتم. رهنمیپ یها نیو فلفل افتاد. آست خیس و

زد و همراه مامان از آشپز  ی. خاله لبخندمیجا کار دار نیدکتر ا یمن و آقا یخاله ول ی_مرس

 یکه بابا و پدر آقا یزیم یرو خیرفتن. گوجه ها و قارچ و فلفل رو شستم. و با س رونیخونه ب

 هداده بود و ب هیتک واریدکتر به د یمدت آقا نیدکتر مشغول مرغ پاک کردن بودن گذاشتم. تمام ا

 طلبکارانه نگاهش کردم. دمیچ زیم یرو رو لیوسا یکرد. وقت یمن نگاه م

 .ایب نمیبب اینگاه داره؟ ب ه؟ی_ هان؟ چ

 دکتر گفت. یرو کنار گذاشتم که پدر آقا خیس نی. اولدمیکش خیرو برداشتم و فلفل هارو به س خیس

 به دخترم کمک کن بدو.  ایب ستی_ سامان اونجا نا

دستکش هاش رو در آورد و دست هاش رو  یبودم اسمش ساماِن فور دهیکه حاال فهم دکتر

 شست و درست کنارم نشست.

 

هم اندازه رو  یقارچ ها یرو دستش دادم و ظرِف قارچ رو جلوش گذاشتم. با ظرافته خاص خیس

 داد. یم ریشده بود که به من هم گ یداد. کارش جور یو دقت به خرج م دیکش یم خیس

 _نه اون نه، اون درشته.

 خوره. یاون به درد نم نه

 .ستیاون خوشگل ن نه

 .دمیکوب زیم یکرد رو میهم موفق شد و عصب آخر

 . گهی_عه بسه د

 .دیکرد و خودش رو کنار کش نگاهم
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 رو به طرفش گرفتم. خیس

 یکشم. بابا لعنت یم خیدکتر خدا شاهده تو رو هم به س یحرف بزن یام بخوا یسر نیا نی_ بب

خواد بره تو اون  یها م نیا ،یریگ یم رادیا یکه ه میدکور بذار میخوا یها رو که نم نیا

 کنه. رتیشکمت تا س

خوان  یبلند شدن. مشخص بود که م زیبه ما انداختن و از کنار م یدکتر نگاه یو پدر آقا بابا

 تونن.  یبخندن و نم

 بود. رهیتو دستم خ خیرفتن دکتر هنوز به س رونیاز آشپز خونه ب یوقت

 بدبخت؟ خیس نیتو ا نیگرد یم ی_دنبال چ

 نگاهم کرد. مستاصل

 ن؟یری_ ش

 جواب دادم. ناخودآگاه

 ن؟یری_جاِن ش

 شم؟ یجا م خیس نی_من رو ا

 و گنگ نگاهش کردم که ادامه داد: جیگ

 .یکش یم خیمن رو به س ی_ خودت گفت

 .دیکه خودش هم از اون حالت در اومد و خند دمیمتوجه حرفش شدم خند یوقت

 ی. داشتم دست هام رو ممیکباب رو انجام داده بود یمن و دکتر تمام کار ها قهیاز چند دق بعد

 .دمیشن یپشت اطیاز ح ییشستم که صدا

 !سیپ سی_پ

که به  یاز در شش،یکرد که برم پ یبه من اشاره م یپشت اطیاون سمت برگشتم. دکتر از ح به

پرشده بود از گل  اطیشدم. ح اطیشد؛ وارد ح یباز م یپشت اطیداخل آشپز خونه بود و به سمت ح

و قرمز بود. به  دیبود که پر از گل رز سف اطیح یگلخانه کوچولو انتها هیو شببو.  اسی یها

کف دست هاش رو به هم زد و به  دیخودش د یکه من رو تو چند قدم نیرفتم. هم کترسمت د

 گفت: یو بچگانه ا زیآم طنتیلحن ش

 !میدود بپا کن میخوا ی_م
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 یشدم به شعله ها رهیدرخشان آتش! خ یبعد شعله ها قهیو چند دق نیبنز کمیچوب و  کهیت چند

دورم حلقه شده.  یخودم غرق شدم. تصور کردم دست کس یرقصان آتش و تو عالم فکر ها

 نی. رو آسمون و زمفتمیبود ب کیخورد و نزد چیواکنش نشون دادم که پام پ عیرس یلیو خ یفور

 به باز کردنشون نداشتم. لیمعلق بودم. چشم هام رو محکم بسته بودم و اصال م

 خوشگل خانوم چشم هات رو باز کن.  ی_ه

. دیخند ی. داشت مدمیخودم د یهام رو باز کردم که چهره کبود شده دکتر رو رو به رو چشم

 یمن تو بغلش بودم، بلند شدم و پر استرش شالم رو رو یانداختم. اوه لعنت تیبه موقع ینگاه

در  یکه تو دستش بود مشغول جا به جا کردن چوب ها یو با تکه چوب دیسرم مرتب کردم. خند

  .شدحال سوختن 

 زد و گفت: یلبخند

 هوس افتادن به سرت زد؟ هویشد  یخانوم چ طونیش نمی_بگو بب

دورم حلقه  یکس یگفتم احساس کردم دست ها یم دیبگم. با یدونستم چ یگرفته بودم. نم لکنت

 خنده.  یبهم م یشده؟ اون موقع که کل

 _ خب... خب... من... خب...

 

 فقط حواسم پرت شد. یچی_ ه

دکتر  قهیبشم. بعد از چند دق رهیجرئت نداشتم به آتش خ گهینگفت. د یزیزد و چ یلبخند دکتر

کباب برگشت. به کنارش اشاره کرد و من  یها خیرفت داخل و با ظرف قارچ و گوجه و س

که االن ذغال شده بود با دقت  ییچوب ها یها رو رو خیچمن نشستم. دونه دونه س یکنارش رو

زدم و  یفراوان گذاشت و با لبخند منتظر پختنشون بود. نگاهم به چهره منتظرش بود، لبخند

که گذشت دکتر به سرعت وارد آشپزخونه شد و دوان دوان با  قهیانداختم. چند دق نییسرم رو پا

ها رو داخلش  ینیزم بیآتش رسوند و س یرنگ یخودش رو به شعله ها ینیزم بیدوتا س

به  یو چهره مظلوم دیخند دیام رو به خودش د رهینگاه خ یانداخت و با ذغال پوشوند. وقت

 خودش گرفت.

 .گهید میداشته باش یا زهیجا هی دی_خب... خب به هرحال با
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آتش سوق داد. دست هام رو دور زانوم  یو نگاهش رو به سمت شعله ها دیبه موهاش کش یدست

زد. تازه متوجه شدم چه  یمشامم م ریکباب ز یزانوهام گذاشتم. بو یحلقه کردم و سرم رو رو

شده  یکباب ینون که حساب کهیت هی یواشکیبه ظرف کنار دکتر انداختم و  یقدر گرسنمه. نگاه

. دمیشن کینزد یلیگوشم خدکتر رو کنار  یو به سمت دهنم بردم که صدا اشتمبود رو برد

 داد. یخورد و موهام رو تکون م یکه نفس هاش به گوشم م یجور

 عشقم؟ یکن یم ی_ تک خور

 انیرفت. احساس کردم خون داخل صورتم جر ادمیبه کل  دنیحبس شد و نفس کش نمیتو س نفس

شدم و لکنت زبون  ؟سرخیچ یعنیاالن به من گفت عشقم؟  نیکرد و قلبم به تپش افتاد. ا دایپ

 گرفتم.

 ... گرسنم بود!یعنی... زهی_  خب... من... چ

 ینگاهش م یچشم ریرو به طرف دهنش برد و لقمه کوچولوم رو وارد دهنش کرد. ز دستم

 کردم.

 ممنون. دیچسب ،ی_ اوم کوچولو بود، ول

 از کنارش برداشت.  ینگاهش کردم و از کنارش بلند شدم که دستم رو گرفت و لقمه ا یبرزخ

 تو درست کردم. یرو برا نیا ای_ب

 زد و ادامه داد: ینگاهش کردم که چشمک متعجب

که تو شکمت محفل شاهانه راه انداخته بودن و صدا سور و سازش از  ی_ درست همون لحظه ا

 اومد. یداخل م

و مجبورم کرد کنارش  دیو دستم و کش دیانداختم که مردونه خند نییرو پا زده سرم خجالت

به من  دمیکرد که از دستش گرفتم. شروع کردم به خوردن که د کی. لقمه رو به دهنم نزدنمیبش

 شده  رهیخ

 شده؟ یزی_چ

 ها شد. خیاش مشغول برگردوندن س گهیچونش گذاشت و با دست د یرو رو دستش

 .یدخترها متفاوت هی_ با بق

 !بهیبرام عج تتیشخص ییجورا هی ،یزن یپروا حرف م یو ب یستیپاک شدن رژ لبت ن نگران
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 دادم جواب دادم یطور که لقمه داخل دهنم رو قورت م نیو هم دمیبه دور لبم کش یدست

 _ آره خب.

 نگفت. یزیاما چ دیخند

 

شدن.  اطیدکتر هم وارد ح یآقا یمن و مامان و بابا یو سپند، مامان و بابا مایکه گذشت س کمی

 .دیپا کوب ی. با حالت بچگانه استادیدکتر چشمش به اون ها افتاد ا یوقت

 رو ندادم.  نیریخودم و ش زهیمن هنوز جا ن؟یاالن اومد ی_عه! واسه چ

 :دیپرس مامان

 پسرم؟ زهی_ کدوم جا

 .گهیکه انداختم تو آتش د ییها ینیزم بی. خب... سکرد_ خب.. یِمن ِمن دکتر

 به جلو برداشت و با شوق گفت: یقدم مایس

هم به من و  دونهیشه  یمن عاشقشم. تازه هوس هم کرده بودم؛ م ن؟یانداخت ینیزم بیس ی_وا

 شه؟ یشه؟ م یم ن؟یدخترم بد

 نگاهش کرد. یچپ چپ دکتر

 .ستین شتریب ینیزم بیشه چون دوتا س ینم ری_ نخ

 گونش زد. یدکتر رو یآقا مادر

 .یخدا مرگم بده! سامان تو که شکم و نبود ی_ وا

 به گردنش داد. یقر دکتر

 _حاال هستم.

 ادامه داد: یدکتر با لحن مهربون و دلسوزانه ا مادر

 کرده. اریجان بارداره و مای_پسرم س

 کرد. یاخم دکتر

 بودم عه. ختهیامه رها برن ینیزم بیس یمن برا  ،ی_خب حاال هرچ
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. دلم براش دیبود انداخت و لب برچ رهیآتش خ یبه شعله ها الیخ یبه سپند که ب ینگاه مایس

 سوخت.

 شده بود نگاه کردم. رهیخ مایو اخمو به س نهیدکتر که دست به س به

 .دمیخند

 .میبخور زایچ نیبعدا هم از ا میتون یدکتر ما م ینداره آقا ی_ اشکال

 اشاره کردم. مایس به

 یحس رو مدت ها تجربه کنه. اون که نم نیاومدن بچه اش ا ایتونه بعد از به دن یاون نم ی_ ول

بار  نیکنه، بهتره ا یتجربه م یحس رو چه زمان نیشه و ا یمادر م یدونه دوباره چه زمان

 بعد خودم براتون درست کنم. یدم سر یبخوره بهتون قول م مایها رو س ینیزم بیس

 و مظلوم نگاهم کرد. دیبه من انداخت. لب برچ یو نگاه مایبه س یبه آتش و نگاه ینگاه ردکت

 _ قول؟

 .دمیخند

 _ بله قول.

بودن. دست هام  دهیرو از قبل چ زیو خانوم ها م میکباب تموم شده بود. همه وارد سالن شد کار

نشستم و منتظر دکتر شدم. همون لحظه سپند و  یصندل یرو شستم و لباسم رو مرتب کردم. رو

کنارش نشست. دکتر هم با سرو صدا وارد  مایمن و س یوارد سالن شدن و سپند روبه رو مایس

 مایها تو دستش بود و همون طور که نگاهش بهشون بود اون رو جلو س ینیزم بیشد. س

گرفتن و  یدکتر بشقاب همه رو م یرو دور زد و کنارم نشست. مامان و مادر آقا زیت و مگذاش

داخل بشقابش رو کنار زد و مشغول  یو قارچ ها یکردن. سپند فلفل کباب یاون رو با غذا پر م

 یاون رو م یکه حواسش به سپند بود و لقمه ها مایشد. س قابشداخل بش یخوردن کباب ها

 کیکرد و به دهن سپند نزد نییتز یبه چنگال زد و  اون رو با فلفل کباب یشمرد با عجله قارچ

 کرد.

 دکتر درد نکنه. یچه خوشمزه درست شده دست آقا نیبخور بب زمیعز ای_ب

 دستش رو پس زد. سپند

 خورم. ی_ممنون نم
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 و گفتم: دیاصرار و از سپند انکار، از دهنم پر مایس از

 داره. تید به قارچ و فلفل حساس_زور نزن سپن

 به جمع انداختم و با پوزخند ادامه دادم. یسالن تو سوکت مطلق فرو رفت. نگاه همه

 خب؟ تو دفتر خاطراتم نوشته بود.  هی_ چ

 سپند اشاره کردم. به

 خونمون. نیبار اومد نیاول ی_همون موقع که برا

 

خودم حس  یرو رو ینگاه ینیبه جمع انداختم و مشغول خوردن شدم که سنگ ینگاه الیخ یب

نگاهم  رهیکردم و به سپند که خ زیرو حفظ کردم و دور لبم رو با دستمال تم میکردم. خونسرد

که گذشت  قهی. چند دقدمیاش خند افهیبهش رفتم و تو دلم به ق یکرد چشم دوختم. چشم غره ا یم

تخت نشستم.  یتشکر کردم. به سمت اتاقم رفتم و در رو قفل کردم و رو بلند شدم و زیاز کنار م

کردم و همه رو تو سکوت فرو  یحواس یبدم. فقط ب حیتوض یکس یاصال حوصله نداشتم برا

شونم رهاشون  یبردم. شالم رو از رو سرم برداشتم و موهام رو باز کردم و شل بافتمشون و رو

عوض کردم.  یو شلوارک جذب مشک یو لباس هام رو با تاپ مشک مکردم. صورتم رو شست

 امیچند تا پ نکردم. یبه در خورد که توجه یتخت نشستم و لپ تاپم رو باز کردم، ضربه ا یرو

 رو باز کردم. الیناز یها امیداشتم. پ گهیو چند تا دختر د الیاز ناز

 ؟ی_ خواهرم خوب

 ؟یدلخور ؟ی_ازم ناراحت

 شده؟ یزیچ ؟ییکجا نیری_ش

 ؟یسر خودت آورد ییده؟ نکنه بال ی_ چرا مامانت جواب تلفن رو نم

 خاموشه؟  تیچرا گوش نیری_ش

 ؟یآج ییشم کجا یم وونهی_ دارم د

 جواب بده... الیمرگ ناز نیری_ش

 ؟ی_خواهر

 کردم. پینگرانت باشه و کنارت باشه، براش تا یکیزدم. خوبه که  شینگران نیبه ا یلبخند
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کرده ما  یخال یدونم چرا خاموشه البد باطر ینم ممینشده گوش میزیخوبم چ ؟ی_ سالم خوب

باهات کار  شمیپ ایزنم ب یاومدم تهران بهت زنگ م فشهیتو ک شیو مامان گوش میستیخونه ن

 دارم. 

 فرستادم و لپ تاپ رو بستم. براش

 دکتر اومد.  یبه در خورد و صدا یا گهید ضربه

 ؟یخانوم کوچولو خونه ا ی_ آها

در زدن  یدر رو باز کردم. دست دکتر که باال اومده بود برا الیخ یبه خودم انداختم و ب ینگاه

انداخت و ساکت  نییو سرخ شد. سرش رو پا دیچرخ کلمیتو هوا خشک شد و چشم هاش رو ه

 شدم. نهیشد. دست به س

 دکتر؟ نیخواست یم یزی_ چ

 _هان؟ آهان، آره!

 و باز هم ساکت شد.  دیبه موهاش کش یدست

 ن؟یخواست یم ی_خب چ

 .ادینم مادی_ 

 به اتاق اشاره کردم. دمیهم خند باز

 _ برم تو؟

 نگفت. یزیکرد، اما چ نگاهم

 گفتم: دوباره

 _ برم بخوابم؟

 میکرد دار یاومد فکر م یاز پشت دکتر م یرو کج کردم و نگاهش کردم. اگه نفر سوم سرم

 کرد. ی. دکتر مکثمیبوس یرو م گهیهمد

 .یخرگوش ری_اوم آره برو. شبت بخ

و مسخره تموم  کنواختیو به امروز فکر کردم. چقدر  دمیتخت خز ی. تودمیرو بستم و خند در

 شد.
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 نییرو از پا یزیشکستن چ یکردم تمرکز کنم و بخوابم که صدا یهام رو بستم و سع چشم

راه افتادم. چند پله  نییکه تنم بود در رو باز کردم و به سمت پا یی. بدون توجه به لباس هادمیشن

. نگاهشون که به من افتاد از هم جدا شدن دمیبه سالن مونده بود که بابا و سپند و دکتر رو د

کرد. متوجه لباسم که  ینگاهم م رهیبه سمت بابا رفت و دکتر به سمت من اومد سپند هم خ مانما

 تنم کنم. یزیرفت چ ادمیتم. انقدر عجله کردم که انداخ نییشدم سرم رو پا

 

 

 :دمیو گنگ پرس جیگ

 شده؟ یزی_چ

کرد رو لب  یم یکه به زور سع یو لبخند یساختگ یِ رو مرتب کرد و به خونسرد رهنشیپ بابا

 هاش نگه داره به سمتم اومد و من رو تو آغوشش جا داد.

بدن درد داشت من داشتم کمکش  کمیسپند جان  ستین یزی_نه دختر قشنگم، نه پرنسس بابا چ

 کردم. یم

 سر داد. یو مستانه ا کیریستیخنده ه سپند

 که جن... یگ یچرا به دخترت نم دمش؟یپسره د نیبا ا یتیکه تو چه وضع یگ ی_چرا بهش نم

و  ختیر یبه مامان که اشک م یاومد حرفش رو ادامه بده که مامان تو گوشش زد. نگاه سپند

 بودن انداختم. مامان رو به سپند کرد. رهیکه نگران به من خ یتیبه جمع

 یمگه نم ن؟یریبود دستمزد من و ش نیکه بهت کردم؟ ا یا یبود جواب اون همه خوب نی_سپند ا

 ؟یدوست دار شتریکه ما رو از خانوادت ب یگفت

کرد. به سمتش رفتم و جلوش  یمامان گوش م یانداخته بود و به حرف ها نییسرش رو پا سپند

 انجام دادم گفتم: یچه کار قایدونستم دق یبودم و نم جیکه هنوز گ نی. با استادمیا

کردم که تو  کاریدونم؟ چ یانجام دادم که خودم نم یسپند؟ من چه کار یبگ یخوا یم ی_ چ

 ؟یدید

 نگفت. یزیکرد اما چ نگاهم

 زدم.. داد
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 شد؟ یچ ؟یچرا ساکت ه؟ی_ چ

 به مامان کردم و انگشت اشاره ام رو به سمت سپند گرفتم. رو

 بود؟ تیشخص یو ب یقبال هم انقدر وحش نی_ا

 سپند نگاه کردم. به

 ؟یمن شد یبه پا ؟یندار یشمال؟ مگه خودت زن و زندگ یبا ما اومد یچ ی_ اصال تو برا

ها عاشقت  وونهیچون قبال مثل د ؟یچه مرگته خودت خبر دار ست؟یمگه بچه تو؛ تو شکم اون ن

اصال االن عاشقت باشم.  ایعاشقت باشم  زانیکه االن هم به همون م ستین نیبر ا لیبودم دل

جا برو سپند! بسه  نیتلنگر عاشقت بشم، از ا هیکه االن هم با  ستین نیبر ا لیدلعشِق قبلم هم 

و از ذهنم  ی. از زندگیتا االن تحملت کردم. مثل عصا قورت داده ها همه جا هم هست یهرچ

 دفتر خاطراتم.  یهمون بهتر که حبست کردم تو چندتا کاغذ ال رون،یبرو ب

افتادن  یبشنوم. از پله ها باال رفتم و به سمت اتاقم قدم برداشتم که صدا یزینکردم که چ صبر

کنه و  یکه سپند آشفته نگاهم م دمیپله ها د ی. راه رفته رو برگشتم و از باالدمیرو شن یزیچ

 ضربه رو وارد کردم.  نیبودم آخر ستادهیکه ا ییبه زانو افتاده.  از همون جا نیزم یرو

 شته بودم:تو دفتر خاطراتم نو 

خواد ساعت ها بدون پلک زدن  یکه دلم م یداره جور یکه صالبت و استوار هی_سپند پسر 

 نگاهش کنم. 

 اشاره کردم. بهش

 

مهندس؟  یبه سر خودت آورد یجا به زانو افتاده همون سپنِد؟ چ نیکه االن ا یآدم نی_اما، ا

دفتر خاطراتم  یکه ال یشد پس اون پسر یچ ؟یساخت یکه از خرابه ها برج م یمگه تو نبود

 به سرت اومده؟ یصفاتش حبس شد؟ هان کجاست؟ چ

از قبال  یچیهمه جسارت از کجا اومده بود؟ چرا ه نیتخت نشستم. ا یسمت اتاقم رفتم و رو به

 یبهم دست م یحالت عصب هویکرد؟ چرا  یگنگ بودن رها نم نیاومد و من رو از ا ینم ادمی

به در خورد و دکتر وارد شد. موهام رو پشت گوشم  یشدم؟ ضربه ا یخارج م داد و از کنترل

 نگاهش کردم. رو به روم نشست و نگاهم کرد. نتظرانداختم و م

 ؟ی_آروم
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 گرفت. یانداخت و انگشت هاش رو به باز نییرو تکون دادم. سرش رو پا سرم

 _من... من...

 دکتر. نی_ راحت باش

 بهم انداخت. یجیگ نگاه

به خرج بده. من به  تیتو حساس یکردم سپند انقدر ذهنش مسموم باشه و رو ی_من فکر نم

شدم و مشکلت رو مشکل خودم دونستم تا مشکلت رو  کیدوست به تو نزد هیدکتر و  هیعنوان 

 ...یعنی میکرد زیرو چ گهیماست و ما هم د نیب یزیکنه چ یحل کنم، اما اون فکر م

 !میدیبوس

 تخت بلند شد. ینگاهش کردم که کالفه از رو متعجب

 نییگه برم پا یم طونهیگه؟ ش یسپند چرا انقدر دروغ م م؟یکار کرد یگفت؟ ما چ یاالن چ نیا

 .یعوض یتو اتاق ها، لعنت امیچک بزنم تو گوشش و ب هی

 .دمیرو حفظ کردم و تو تخت خز میخونسرد

 دکتر. ری_ شب بخ

اتاق رو ترک کرد. چشم هام رو بستم و  ریانداخت و با گفتن شب بخ میبه خونسرد ینگاه دکتر

 .دمیخواب

رو  یکرد. اخم کردم و چشم هام رو باز کردم. دوتا چشم قهوه ا یم تیچشم هام رو اذ نور

بود. اخم  رهیو بلند شدم. سپند کنار تخت نشسته و بهم خ دمی. سرم رو عقب کشدمیمقابل خودم د

 کردم.

 .رونیبهت اجازه ورود داده باشم برو ب ادینم ادمیتو؟  یاومد ی_ با اجازه ک

 زد. یپوزخند

 مشکل داره؟ امینداره من ب یتو، مشکل ادی_ چطور اون پسره م

 ؟یمن هست هی_ اون پسره دکترمه تو چ

 انداخت. نشیبه س یباد

 _ عشقت.
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 .دمیخند

 .هوی ی_اوهوع نپک

 کرد. اخم

 ...نیری_ ش

 حرفش رو ادامه بده. نذاشتم

 سپند. رونی_ برو ب

 _من...

 .رونی_گفتم ب

 رفت. رونیبهم انداخت و ب ینگاه

 

 

 )از زبان سپند(

 

داشتم رو تو دفترش نوشته؟  تیکه بهش حساس ییزهایچ یانقدر عاشقم بود که حت نیریش یعنی

 !هیباور نکردن

وقتش  گهید ن،یریش شیجمع بشه و من برم پ زیصبرانه منتظر تموم شدن شام بودم تا م یب

 یکه بهش برسم. زندگ ستیدارم. دل تو دلم ن ییکه بهش بگم من هم نسبت بهش حس ها دهیرس

 .نیریو فقط من باشم و ش میبساز یدو نفره ا

 !هیبق الیخیب

قدم برداشتم. تا به اتاقش برسم، بارها  نیریشام که جمع شد؛ تشکر کردم و به سمت اتاق ش زیم

مونده بود که اون رو با دکتر در  نیریبه اتاق ش یو بارها حرف هام رو مرور کردم. چند قدم

رفت. هنگ کردم و  ادمیکه آماده کرده بودم  یی. تمام حرف هادمید گهیهم د دنیحال بوس

برخورد کردم.  نیریرفتم که به پدر ش نییقرار دارم. از پله ها پا یتیتو چه موقع مکردفراموش 

کردم کل توانم رو  یمبل نشستم. حالم دست خودم نبود. حس م نیاول یکردم و رو یعذر خواه

اومد و به  نییاز پله ها پا یکه اون پسرٔه عوض دمیسرم اومده بود؟ د ییاز دست دادم. من چه بال
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هوا  یو ب یصدام کرد. به سمتش قدم برداشتم که به طور ناگهان مایخونه رفت. س پزسمت آش

که دستش بود افتاد  ییو تمام ظرف ها گهیبه همد میاومد و خورد رونیاون پسره از آشپزخونه ب

من و مشت شدن  تیعصبان یبود برا یصدا تلنگر نیداد. هم یبد یلیخ یو صدا نیزم یرو

 کرد.  یو گنگ به صورتم نگاه م جیاش تو دست هام. گ قهی

 یمن عذر م نیدیانگار ترس رونیاومدم ب یم ییهویهوا و  یب دیشده آقا سپند؟ متاسفم نبا یزی_چ

 خوام.

 زدم. یپوزخند

 .ستیاون مثل برگ گل پاکه، مثل تو ن یعوض ریفاصله بگ نیری_از ش

 بزنه که عمو دخالت کرد. ینگاهم کرد. خواست حرف متعجب

رو در  الشونیو نیریبهتر شدن حال ش یدکتر به ما لطف کردن و برا یپسر؟ آقا یگ یم ی_ چ

 یم نیچرا توه ؟یما کردن. چرا نمک کور میگذاشتن. وقت با ارزششون رو تقد ارمونیاخت

 ؟یکن

 زدم. داد

االن  نیلطف کرده؟ هم یگ یخواد از دخترت سو استفاده کنه اونوقت تو م یم یعوض نی_ ا

 بو... یداشت باال دخترت رو م دمید

 نصفه موند و مشت عمو تو صورتم فرود اومد. حرفم

ام رو گرفت.  قهیاون پسره از دستم خارج شد. عمو به سمتم اومد و  قهیافتادم و  نیزم یرو

کرد. عمو و اون پسره  یبود و به ما نگاه م ستادهیپله ها ا یافتاد که رو نیریناگهان نگاهم به ش

بلند  یلباس ها شهیکه از خجالت هم ینیریبود. ش نیریش یازم فاصله گرفتن. نگاهم ثابت رو

ا نامحرم چندت یراحت جلو یلیکرد االن خ یبه نوک انگشت هاش هم رحم نم یو حت دیپوش یم

به خودش اومد  یوقت دهیپوش یبود. انگار که حواسش نبود چ ستادهیکوتاه ا یبا لباس ها

به  یما شد جو رو به دست گرفت. وقت تیو موقع طیمتوجه شرا یصورتش رنگ گرفت اما وقت

بار  نیشدم، اما ا یدوباره عصب دمید یرو تو چه وضع شیآال یو ب پاک نیریآوردم اون ش ادی

زد  یکه م یبه سمتم قدم برداشت، هر حرف یعصب نیریش یاز خاله خوردم. وقت یضربه محکم

 زدم یکردم و لبخند م یم نشیکرد اما تو دلم تحس یم جادیرو قلبم ا یخراش
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به عقب برداشت و  یبود. قدم یکردم کاف یعطر تنش رو حس م کیکه از فاصله نزد نیهم 

برام مهم نبود که بهم گفت من رو  گهیخوردم و شکستم. د نیرو زد. زم یضربه کار نیآخر

طرز فکرش راجبم  ایبودم که حالش بد نشه و  نیکرد فقط نگران ا رونیخواد و من رو ب ینم

 .ستادیبدم اما عمو جلوم ا حیکه براش توض رمکنه، خواستم ب رییتغ

 .یدکتر بردو آبرومون رو جلو خانواده متشخص  ی_تو نه! تو گند زد

رفت. دست هام مشت شد. جوشش اشک  نیریاجازه گرفت و به سمت اتاق ش یپسره لعنت اون

. من دوباره نهیاشک هام رو نب یانداختم که کس نییکردم. سرم رو پا یرو تو چشم هام احساس م

 به سمتم اومد. مایسازم. س یرو م یاون سپند قو

 کنم.  زشیبرات تم میبر ایب ادیداره خون م تینیسپند از ب ی_ وا

 رو پس زدم که چونه ام رو با دستش گرفت و مجبورم کرد تو چشم هاش نگاه کنم. دستش

بشکنه دستش، اشک هات رو پاک  ؟یشد یدورت بگردم پسرخاله چ ؟ی_خدا مرگم بده درد دار

 ؟یگ ینم یزیسپند؟ چرا چ یدر مانگاه؟ خوب میکن فدات بشم. بر

 کردم. شنگاه

 از حس... یو خال قیعم 

 .دیشد انگار ترس دیکرد و سف رییصورتش تغ رنگ

اراده  یو اشک هام رو پاک کرد. دستم رو گرفت و بلندم کرد. ب دیصورتم کش یرو رو دستش

 .میکه بهمون داده بودن شد یکردم و وارد اتاق هیبهش تک

زودتر فرا  دی. صبح بادمیو خواب دمیتخت دراز کش یدر رو پشت سرش بست رو مایکه س نیهم

 تا من، سپند قبل رو به رخ همه بکشم و بهشون بفهمونم من همون سپند قبل هستم. دیرس یم

 

 (مای)از زبان س

 

 نیریش یبودم. مثل مجنون شده بود. به حالش غبطه خوردم. کاش من جا رهیبه سپند خ ناباور

به شکم برآمدم  یتخت نشستم. دست یداشت. کنارش رو یبود که من رو دوست م یبودم و کس

تونستم دستم  یخواست االن م یو چشم به چهره در خواب فرو رفته سپند دوختم. دلم م دمیکش
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صورتش رو بوسه بارون کنم  یجا ینوازش کنم و جاکنم،  صورتش رو  فرورو داخل موهاش 

شدم. انقدر تماشا کردم تا خوابم  رهیو به چهره اش خ دمیشد! کنارش با فاصله دراز کش یاما نم

 ببره.

 

 )از زبان سپند(

 

روش  ییافتاد که خواب بود و پتو مایهام رو باز کردم؛ ساعت هشت صبح بود. نگاهم به س چشم

اسپرت  دیسف رهنیو به سمت کمد لباس ها رفتم. شلوار کرم و پ دمینش کشبد ینبود. پتو رو رو

و به سمت راست صورتم  دمیربعه، موهام رو سشوار کش کیگذاشتم. بعد از دوش  رونیرو ب

 نیریهام رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم. خانواده دکتر و پدر و مادر ش لباسشونه کردم. 

عذر  شبمید یگفتم و بابت حرف ها ریخوردن. صبح بخ یداخل سالن بودن و داشتن صبحانه م

. ومدین یو در زدم. صدا دمیکش شرتمیبه ت یراه افتادم. دست نیریکردم. به سمت اتاق ش یخواه

 در باز نشد آروم در رو باز کردم. یدر زدم و وقت گهیبار د کید. بو بکه هنوز خوا نیمثل ا

 

تو خواب هم  یلب هاش خونه کرده بود. حت یرو یبود و لبخند کوچک دهیفرشته ها خواب مثل

گرفتنش تو گذشته لعنت  دهیناد ینشستم و خودم رو برا نیزم یمهربون بود. کنار تخت رو

 دینور خورش قهیرو از دست ندم. بعد از چند دق یزیزدم که چ یپلک نم یلحظه ا یفرستادم. حت

و چشم هاش رو باز کرد.  دیکش یکوچک ازهیو باعث شد اخم کنه، خم دیدرست به صورتش تاب

تخت  یو رو دیتعجب کرد. خودش رو عقب کش د،یچهره ام رو درست مقابل صورتش د یوقت

کلمه  یبه شوخ یباهاش دارم که بدون اجازه وارد اتاقش شدم. وقت یکه چه نسبت دینشست. پرس

من رو  یبه من نداره. وقت یعالقه ا چیه گهیکه د دمیعشق رو به زبون آوردم، تو چشم هاش د

بود و جبران اما اجازه حرف زدن  یشدم. من فقط قصدم عذر خواه ریکرد دلگ رونیاز اتاقش ب

و عالقه ام رو  دید یکرده بود. اون بود که االن من رو نم رییتغ نیریمن و ش یبهم نداد. االن جا

من رو  نیریکه ش یبه وجود اومده بود. درست زمان اهو یکه ب یگرفت. عالقه ا یم دهیناد

 بود من عاشقش شدم. رو شروع کرده دشیجد یکه زندگ یفراموش کرده بود. درست زمان

 

 (نیری)از زبان ش
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اتاقم شدم و  یرفت، در رو قفل کردم و وارد حمام اختصاص رونیکه سپند از اتاقم ب نیاز ا بعد

بودم وارد اتاق شدم و به سمت لباس هام رفتم. شلوار  دهیچیکه دور تنم پ یدوش گرفتم. با حوله ا

چهار خونه قرمزـ  یمردونه اندام رهنیقرمز داشت با پ کیخط بار هیکه  یجذب مشک یورزش

ـ قرمز کنار گذاشتم که  یمشک یمورب قرمز و کتون یبا خط ها یبلند مشک یبا روسر یکمش

و دامن کوتاه ستش خورد. پس ساپورت  ییطال یبا نوشته ها یبلند مشک نیتنٔه آست میچشمم به ن

 یشال تل مشک یرو هم کنار گذاشتم بدون شال. به جا یعروسک یها یو کتون یمشک میضح

رو کنار  میقرمزـ مشک یداشت رو کنار لباس هام گذاشتم. لباس ها ییبزرگ طال ونییکه پاپ یا

هم پشت  یمیزدم و خط چشم ضخ لمی. به چشم هام ردمیگذاشتم تا بعدا بپوشم. لباس هام رو پوش

لب هام  یرو هم رو یهم زدم و رژ قهوه ا ییطال هیسا کمیپلک هام نشوندم. پشت پلکم رو 

 و شل بستم یکردم و دوطرف شونه هام با کش دو گوش شک. موهام رو با سشوار خدمیکش

 

 یو جالب یرها کردم. چهره عروسک میشونیهام رو دو طرف پ یموهام زدم و چتر یرو رو تل

 نوشتم. رشیفرستادم و ز الیناز یگرفتم و برا یرفتن سلف رونیگرفته بودم. قبل از ب

 خوب شدم؟ ی_ سالم خواهر

 کردن. پیکرد و شروع که به تا نیبراش ارسال کردم. همون لحظه س و

 خوشگلت بشم. یهاچشم  یفدا یماه شد میمن، آره زندگ یبایدورت بگردم من. ز ی_سالم اله

 یرفتم. سالن شلوغ بود و همه داشتن حرف م نییزدم و در رو باز کردم و از پله ها پا یلبخند

از موهام  یو طره ا دمینگاه کردن. خجالت کش رهیزدن. متوجه من که شدن ساکت شدن و بهم خ

بود صبحانه رو خورده بودن و مشغول  دایطور که پ نیرو پشت گوشم انداختم و سالم کردم. ا

 حرف زدن شده بودن.

 بهم انداخت و لبخند زد. ینگاه کوتاه سپند

 رو تکون داد متوجه منظورش نشدم اما سرم رو تکون دادم. سرش

دستش گرفت و جلو پاهام زانو زد. نگاهش  بلند شد و به سمتم اومد. دستم رو تو زیاز پشت م بابا

 به چهره اش زدم.  یا دهیو ترس یرو به صورتم دوخت. متعجب نگاهش کردم و لبخند زورک

 _پرنسس!
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 کنم؟ یشما رو همراه زیتا م نید یم افتخار

 زانو خم شدم. یزدم و پَرٔه دامنم رو با دست گرفتم. رو یعیوس لبخند

 جذاب من. هی_ البته شوال

 .دیخند بابا

 .ی_ پدر صلوات

 زیراه افتادم. پشت م زیطور که تو آغوش پدرانٔه پدرم فرو رفته بودم؛ به سمت م نیو هم دمیخند

بست صبح  یطور که ساعتش رو به مچ دستش م نیاومد. هم نییکه دکتر از پله ها پا مینشست

شکر اضافه  یو مقدار کم ختیخودش قهوه ر یمن نشست. برا یگفت و درست رو به رو ریبخ

من  دنیخواستن عکس العملش رو از د یکردن. م یکرد. همه در سکوت به چهره دکتر نگاه م

رو سر  وانیل اتیاز محتو یکرد و کم کیرو به لب هاش نزد وانشی. لننیبب دیجد لیبا استا

دهانش رو به  اتیکه خواست محتو نیگذاشت. هم زیم یرو رو وانی. متوجه من شد. لدیکش

 پرتاب کنه انگشت اشاره ام رو جلو بردم و با حرص گفتم: رونیب

 !نیاونور آهان آفر زشی. برارمیرو در م گرتیج یزیمن بر ی_ خدا شاهده دکتر قهوه رو رو

 .دیشده اش غر دیکل یدندون ها یدهانش رو قورت داد و از ال اتیزور محتو به

 نه! ن؟یری_ش

 کرد. ینگاهم م رهیخ رهیو دکتر همچنان خ دنیخند همه

 شدم. کالفه

 

 شدم. کالفه

 نگاه داره؟ ه؟ی_هان؟ چ

 و به فنجون قهوه اش دوخت. دیهاش رو دزد چشم

 کردم که بابا گفت: کیآب پرتقالم رو به لب هام نزد وانیصبحانم شدم. ل مشغول

. من و پدر دکتر جان میهم استفاده کن شیدنید یشمال بهتره که از جاها می_ دخترم حاال که اومد

 یجنگل و آخر شب هم بر م میو بازار فردا رو هم بر ایدر میامروز  همه بر میگرفت میتصم

 .میگرد
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 دهانم رو قورت دادم و سرم رو تکون دادم. اتیمحتو

 به من انداخت و رو به بابا و پدرش گفت: ینگاه دکتر

 نداره؟ یرادیصحبت کنم از نظر شما ا نیریبا ش دی_من با

 نه تکون داد و مشغول صبحانه و روزنامه داخل دستش شد. یسرش رو به معنا بابا

 یلیبودم و م ریآب پرتقال خورده بودم، س کمیکه فقط  نیبلند شدم. با ا زیکردم و از کنار م تشکر

بودم که  دهیخوردم؛ از پنجره د یداشتم صبحانه م یقدم برداشتم. وقت اطینداشتم. به سمت ح

 بههام رو  یچتر یمیمال میکه شدم، نس اطیبود. وارد ح یسرسبزه و هوا هم که آفتاب اطیح یلیخ

 دمیبهش رس یبود قدم برداشتم و وقت اطیح یکه انتها یمجنون دیگرفت. به سمت درخت ب یباز

که گرفته  ییگرفتم تا عکس ها نییرو پا یعکس رو گرفتم و گوش نیگرفتم. آخر یچندتا سلف

لب هام  یرو یکرد. لبخند زورک ی. با لبخند نگاهم مدمیبودم رو چک کنم که دکتر رو مقابلم د

اشاره کرد و  اطیداخل ح یها یاز موهام رو پشت گوشم انداختم. به صندل ینشوندم و طره ا

دم بردارم. آهسته و بدون حرف به سمت  راه افتادم. دکتر هم پشت سرم منتظر شد به سمتشون ق

رو  یدکتر صندل م،یدیها که رس ی.  به صندلدمیفهم یقدم هاش م یرو از صدا نیاومد ا یم

 :دیکردم و نشستم. مقابلم نشست و بدون مقدمه پرس ی. تشکرنمیشد بنش نتظدو م دیبرام عقب کش

 اومد؟ ادتی یزی_ چ

 نه تکون دادم. یرو به معن سرم

 ؟ی_خوب

 بله تکون دادم. یرو به معن سرم

 ؟ی_زبون دار

 نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم و زبونم رو براش در آوردم. طنتی_ با ش

 .دیخند

 باشه؟ میپس حرف بزن ی_خوبه که زبون دار

 _باشه.

 کرد. ینگاهم م یو جد نهیبه س دست
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و کالفه ام کرده؛ دفتر خاطراتم رو  وانهیموضوع د نی. اادینم ادمی یزیدکتر؟ چ هیچ دیدون ی_م

و لپ تاپم  یداخل گوش یها لمیرو هم چک کردم. عکس ها و ف میهم چک کردم. صفحه مجاز

 یچیاما هنوزم که هنوزه ه دمیمامان و بابا رو هم شن یرو هزاران بار مرور کردم. داستان ها

 کنم دکتر؟ کاریومده، چین ادمی

 

ره. هزار بار از قلبم  یچشمم رژه م ینوشته ها و گفته ها جلو نم،یب یکه سپند رو م هربار

که بوده به  یو هرچ ستمیعاشق سپند ن گهیکه من د نهیجواب گرفتم اون هم ا کیو فقط  دمیپرس

 گرده. یقبل بر م نیریهمون ش

 کرد. ینگاهم م نهیتمام مدت دست به س دکتر

. ازش امیو زمان الزم دارم تا به خودم ب ادین ادمی یزیکه چ هیو دکتر گفت عاد میحرف زد کمی

 حرکت کردم که صدام کرد: الیتشکر کردم و به سمت و

 ن؟یری_ ش

 و منتظر نگاهش کردم. برگشتم

 _ بله؟

 شلوارش فرو کرد و همون طور که به آسمون چشم دوخته بود گفت: بیهاش رو داخل ج دست

 ؟یریبگ یسلف یخوا یبا صاحبشون نم یول یگرفت یسلف وارمونی_ با در و د

دم و چند تا عکس گرفتم. تو عکس آخر کر میرو تنظ یو به سمتش قدم برداشتم. گوش دمیخند

 یگوش نیو چون دورب دیاز کنار پاش رد شد و دکتر ترس یدست دکتر بود. قورباغه ا یگوش

رو  یکردم و گوش یبود دهن دکتر باز بود و همون لحظه عکس گرفته شد. بدجنس مریتا یرو

 .دمیدو الیسمت و هو ب دمیاز دستش قاپ

 زد: ادیو فر دیدو پشتم

 پاکش کن. نیری_ش

 .دمیخند

 _نه، نه.

 کشمت. یم نیری_ش
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 و در سالن رو بستم و قفل کردم. دمیخند

 پشت خاله. دمیدو

. خاله هم که از ماجرا خبر نداشت مات دیکش یزد و خط و نشون م یم ادیاز پشت در فر دکتر

 نیخبر بود هم یکرد. پدر دکتر هم از ماجرا ب یدکتر گوش م یو مبهوت به در بسته  و صدا

 :دمیکش غیطور که لوازم اضافه دستش بود به سمت در سالن رفت و بازش کرد که ج

 .نی_نه عمو بازش نکن

 آورد. ورشیباز شد و دکتر مثل گلوله پرتاب شد تو سالن و به سمتم  در

 یو برا میدیدو یتا دور سالن مدادم. دور  حیکه وارد سالن شد من فرار رو بر قرار ترج نیهم

اشک گوشه چشمشون  یو گه گاه دنیخند ی. بزرگ تر ها هم ممیدیکش یخط و نشون م گهیهمد

 کردن. یرو پاک م

 

و رو به روش نشستم که  دمیکش ینشست. نفس راحت یصندل یشد و رو الیخیدکتر ب باالخره

 رهیدکتر خ یخال یبه رو به روم و جا جی. گنگ و گچوندیآورد سمتم و دستم رو پ ورشیدوباره 

 رو نداشتم و متعجب بودم. یسرعت نیبودم. توقع همچ

 رو بده. ی_گوش

 رو محکم تر تو دستم گرفتم. یخودم اومدم. گوش به

 _ نه، اصال

 ابدا. عمرا

 بده. نیری_ش

 _ نه

 حرص ادامه داد: پر

 رو بده. یگفتم گوش نیری_ش

 _ گفتم نه.

 زد. ادیفر
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 رو بده. یگوش نیری_ش

 ادامه دادم: الیخیب

 نه تمام. یعنی_نه 

و پشت کمرش نگه  چوندمیحرکت دستم رو از دستش خارج کردم و دست خودش رو پ کی با

 .دمیداشتم. دادش در اومد. خند

 شد؟ یهان چ یشد ورزشکار قالب ی_چ

 یول کن دستم رو، آ نیری_ش

 زدم. یدیپل لبخند

 .امیدنبالت نم گهیشه بگو غلط کردم د ینم یجور نی_ نچ ا

 به دستش دادم. یزیکرد. فشار ر سکوت

 گم، صبر کن. یباشه باشه م ی_آ

 زدم. یروزیپ لبخند

 _منتظرم.

 .ایدنبالم ن گهید یغلط کرد نیری_خب... ش

 شدم. یو من حرص دنیخند همه

 که داد زد: چوندمیرو پ دستش

 _باشه غلط کردم عکس مال خودت.

 ینگاهم م نیطور که دستش رو گرفته بود خشمگ نیمبل. هم یرو دمیرو ول کردم و پر دستش

 :دیکرد که عمو پرس

 پسر گنده؟ یکن یم تی_ چرا دخترم رو اذ

 به خودش گرفت و من رو با دست نشون داد. یمظلوم چهره

 داره. شیعکس من و تو گوش نیریش یی_بابا

 زد. یلبخند پدرانه ا عمو



 

207 کنید                                      صفحه  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

عشق شیرین   رمان :  بهترین رمان ها مرجان     نویسنده:   BESTNOVELS.IRنشر در  

 داره؟ یچه اشکال نی_خب ا

 قورباغه از رو پام رد شد دهنم _باز افتاده. آخه

 و عمو به سمتم اومد. به احترامش بلند شدم. میدیخند همه

 م؟نیشه اون عکس رو بب یجان م نیری_ش

 زدم. لبخند

 _ بله حتما

 

رو بهم پس  یزد و گوش یشدم. لبخند رهیرو به عمو نشون دادم و منتظر به چهره اش خ عکس

 یانداختم. عکس پاک شده بود. بادم خال یبه گوش یداد. تشکر کرد و به سمت دکتر رفت. نگاه

مبل رو به سمتش پرت کردم.  یحرصم گرفت و کوسن رو دمیدکتر رو که د روزیشد، نگاه پ

دور تا دور سالن  یطور نیشدم و به سمتش حمله کردم. هم یزبونش رو برام در آورد که عصب

 دیچیشدم. درد تو کل بدنم پ نیبرخورد کردم و پخش زم یزیکه به چ دمیکش یم غیو ج دمیدو یم

 .دمیو نشن دمیند یچیه گهیهوش شدم و د یب هیو بعد از چند ثان

 

 )از زبان سپند(

 

مبل بلند شدم و به سمت در رفتم. واقعا مسخره بود  یمزخرف اون دوتا از رو یاز باز خسته

به من  نیریکه بلند شدم ش نینگم. هم یزینگاه کنم و چ نیریکه بخوام به کش مکش سامان و ش

 یهم افتاد. متعجب به چشم ها یجون شد و رو یشد. چشم هاش ب نیبرخورد کرد و پخش زم

شد. همه به سمتش  ریگونش سراز یخون اومد و رو شینیبودم که کم کم از ب رهیخ نیریبسته ش

کنم. مغزم از فرمان دادن  کاریچ دیدونستم با یپر شد. ثابت مونده بودم. نم نیریاومدن و دور ش

رو بغل کرد و به سمت پله ها راه افتاد. به خودم اومدم و  نیریبود. سامان، ش دهیدست کش

 جلوش رو گرفتم.

 ... صبر کن.ی... هی... هی... هی_ه

 یکرد و راه خودش رو م یگرفته بودم و انگار نفسم بند اومده بود. سامان به من توجه نم لکنت

 . دهن باز کردم که خودش گفت:ستادمیرفت. دوباره مقابلش ا
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 .نجایا ادیدوست بابا تو راهه اون م مارستان،یب مشیشه ببر یند نمبرو کنار سپ ـ

 شد؟ ینم چرا

وارد اتاق شد و بدون  یبعد مرد مسن قهیرو به اتاقش برد. چند دق نیریکنارش گذشتم و اون ش از

کرد و عالئمش رو چک کرد. در آخر  قیتزر ییها زیچ هیرفت.  نیریتوجه به ما به سمت ش

 تخت نشست. صداش کرد. یرو نیریسرم رو به دستش وصل کرد و کنار ش

 خانوم؟ عروسک؟ نیریجان؟ ش نیریش ن؟یری_ش

 شدم و به سمتش قدم برداشتم که سامان جلوم رو گرفت. یگه؟ عصب یداره م یچ نیا جان؟

 _صبر کن دکتر کارش رو بلده.

 یمن افتاده بود رو یحواس یاز وجودم بخاطر ب یشدم. تکه ا یهم عصب یلیشدم. خ یعصب

 چطور ممکنه؟ نیبودن ا الیخ یآدم ها ب نیتخت و ا

 به ما اندخت و دوباره مشغول شد. یمرد مسن نگاه اون

 ؟یچشم هات رو باز کن یخوا یکوچولو؟ ملوسک؟ نم_خانوم 

تکون خورد و چشم هاش باز شد. نگاه گنگش رو به کل اتاق انداخت و در  نیریش یها پلک

 کرد بلند بشه که مرد مانع شد. یمن ثابت موند. سع یآخر رو

و شکم  مایبگه که چشم هاش به س یزیجمع شده بود. دهن باز کرد چ نیریش یتو چشم ها اشک

 نیریبا ش دیکرد و گفت با رونینگفت. دکتر هممون رو ب یچیبر آمده اش افتاد ساکت شد و ه

. هنوز متوجه نشدم میو وارد سالن شد میو سامان، در رو بست نیریتنها باشه. فقط اون بود و ش

 افتاده. یچه اتفاق

 

 

 (نیری)از زبان ش

 

کرد و  یکنه. سرم درد م یداره من رو صدا م یکیهام رو که باز کردم متوجه شدم  چشم

 خواست چشم هام رو باز کنم. یداشتم و اصال دلم نم جهیسرگ کمیبود.  نیسنگ یحساب
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 مایهام رو که باز کردم بابا ساالر و مامان شهال دکتر سامان و پدر و مادرش و سپند و س چشم

چشم هام جون گرفت. قرص برنج و  یجلو زیسپند ثابت موند. همه چ ی. چشم هام رودمیرو د

 ،یهوشیب

بودم؟ مگه چقدر گذشته بود؟ سپند چطور تونست  هوشیمن چقدر ب مایشکم بر آمده س یرو بعد

 یشروع کنه؟ حتما براش ارزش یدیجد یکه براش نوشته بودم زندگ یبعد از خوندن نامه ا

کرد؟ اشک تو چشم هام جمع شد. همه  یم کاریچ نجاینداشتم و ندارم اما اگه براش مهم نبودم ا

 که کنارم نشسته بود دستم رو تو دستش گرفت. نبضم رو چک کرد. یرمردیرفتن و پ رونیب

 خوشگلم؟ حالت چطوره دختر گلم؟ ی_خوب

 و پر بغض گفتم: خشک

 _خوبم.

 زد. یلبخند

 اد؟یم ادتی ی_چ

 ام رو پاک کردم.ه اشک

 ن؟یگفت ی_ متوجه نشدم چ

 گذره؟ یم ی_االن تو ذهنت چ

 خواد بگه. یم یشدم چ متوجه

 !ادیم ادمی زی_من همه چ

دکتر  یکردم و حافظم رو از دست دادم و با خانواده آقا یسپند خودکش یکه روز عروس نیا 

 ادمیدرست بشه؛  میتا روح ادیب ادمی زیشمال تا به من کمک کنن که همه چ میاومد ایسامان آر

رفتم و عکس  اطیکه صبح صبحانه خوردم و به ح ادیم ادمیبا سپند بحث کردم و  شبیکه د ادیم

 یزیو من به چ میکه از دکتر گرفته شد کل خونه رو متر کرد یگرفتم و سر عکس مسخره ا

 شدم.  هوشیخوردم و انگار که ب

 .رهیبغلم کرد. متعجب بودم و به رو به رو خ یزد و بدون تٔامل یلبخند ایآر دکتر

 ادته؟یاز گذشته  زیچقدر خوشحالم. تو همه چ یدون ی_اوه دختر نم
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و با  دیکش یبله تکون دادم که نفس راحت یجدا شد و مشکوفانه نگاهم کرد. سرم رو به معن ازم

سرم رو  انسالیم یآفا ای رمردیشد. همون پ رهیبود خ ستادهیکه کنارم ا یبه اون مرد مسنلبخند 

حداقل چند ساعت از جام بلند  دیاز دستم خارج کرد موهام رو نوازش کرد و به دکتر گفت که با

نگران   یبعد اتاق پر شد از خانواده ام و آدم ها قهیبهم وارد نشه. چند دق ینشم و شوک عصب

محکم تر به خودم فشردمش و عطر تنش رو  یلیخ یلیمامان به سمتم اومد و محکم بغلم کرد. خ

کردم. به سمتم اومد و من دوتا  ی. نگاهم رو به چهره پدرم دوختم و آغوشم رو براش خالدمیبلع

 هی. مامان گردمیطر تنشون رو با تمام وجود بلعرو باهم در آغوشم جا دادم و ع میزندگ شتهفر

من. اشک هام رو پاک کردم  مهٔ یکرد بابت برگشتن حافظٔه نصفه و ن یکرد و خداروشکر م یم

شدم.  بعد از چند  رهیکه انگار سالهاست که کنارشون نبودم به چهره اشون خ یجور یو با دلتنگ

بهش رفتم و دست هام  یکرد چشم غره ا یمسپند نگاه کردم ناراحت و دلخور نگاهم  به قهیدق

قبل مرده بود دوستش داشتم درسته قبول دارم اما عاشقش  نیریاون ش گهیرو از هم باز کردم. د

کرد و به  یتونه؟ مکث یکنه که نم یتونه برام برادر یداره، اما م یدیجد یاون زندگ گهید ستمین

با چهره  مایزدم و اون رو هم به آغوشم دعوت کردم. س مایبه س یو بغلم کرد. چشمک مدسمتم او

 که سپند متوجه نشه گفتم: یبه سمتم اومد و بغلم کرد کنار گوشش جور یا دهینگران و ترس

 خوشبختش کن. یبه تو ول دمشی_ نگران نباش بخش

 به ما انداخت. یپر از حرف بهم انداخت و ساکت سرش رو تکون داد. سپند نگاه مشکوک ینگاه

هوا  یب یکه من نشستم رد بش ییدونستم که تو قرار از جا یخوام نم یمن معذرت م نیری_ش

 بلند شدم.

 

هوا بلند شدن تو؛ من  یازت تشکر هم بکنم چون به لطف ب دیبابا، باالخره من با الیخ ی_ ب

 . ارمیب ادیرو به  زیتونستم همه چ

 

 )زمان حال(

 

کردن که نگو. چند وقت  یکوبیو پا یخانواده ها انقدر شاد. ارمیم ادیروز رو قشنگ به  اون

 یآورد. اسمش رو کمند گذاشت. سپند چند بار ایبه دن یفارغ شد و دختر خوشگل مایبعدش س

عاشق سپنده.  مایدونم س یندونه من که م یرو طالق بده اما هر ک مایو س میخواست که باهم باش
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 دشیجد یداد زندگ حیشد و ترج الیخ یمتوجه شد که عالقه من فقط برادرانست ب یسپند هم وقت

 یریرو با دختر و همسرش شروع کنه. پژمان بخاطر ضرب و شتم و ورود بدون اجازه و درگ

اعدام شد. من هم  ریتجاوز حبس ابد خورد و جهانش لیدر منزل زندان افتاد. اشکان هم به دل

بخاطر  گهیهم د مایوکالت هستم. س یکنکور خوندم و االن دانشجو یبرارو که گرفتم  پلممید

 یزندگ نیاومد اون رو به من سپرد و خواست از ا ایدخترش به دن یگذشتش دلهوره نداره؛ وقت

 کرد. فیبرام تعر هیبا گر دمیرو پرس لشیازش دل یکرد. وقت یبره چون احساس گناه م

خوب بود، اما بعدش  زی. اولش همه چمیرفت یاز دوستام به مهمون یکیهجده ساله بودم با  ی_وقت

بودم و از  دهیاومد. ترس یهمه مست کردن و مواد مصرف کردن. دود بود که از همه جا در م

بود باهاش  قهیکه چند دق یاما اون هم مست کرده بود و با پسر میکردم بر یدوستم خواهش م

 رهیمن تنها مونده بودم. عرق سرد از ت گهیرفت. حاال د یم یداشت به سمت اتاق بود هآشنا شد

 کردم. همون لحظه اشکان کنارم نشست. یحس م یرو به خوب نیشد و ا یکمرم رد م

 زد و ادامه داد: یپوزخند هیگر ونیم

 ادیم ادیها ز یجور مهمون نیکرد و گفت که از ا یبود خودش رو معرف پی_خوشگل و خوشت

. خبر نداشتم با ستمی. من هم که خوشحال بودم که حداقل تنها ننهیب یباره که م نیاما من رو اول

شه  یرو داد و گفت خوشحال م یا یدست خودم وارد چاه شدم. اشکان بهم کارت دعوت مهمون

راه دوتا پسر که  ی. تورونیزدم ب یدوستم شدم و از اون مهمون الیخ یب نه،یبب امن رو اونج

 کردن. یکار رو م نیکردن بهم تجاوز کنن و اگه اشکان نبود واقعا هم یست بودن سعم

 ! نیریش یوا 

که  یاشکان بخاطر من اون دوتا رو زد. بخاطر کار یشه چقدر خوشحال شدم وقت ینم باورت

اومد بهم کمک کنه. خالصه  شیبرام پ یکرد؛ ازم خواست شماره ام رو بهش بدم تا اگه مشکل

بسته داخل  هی دمیشدم د داریصبح از خواب ب ی.  وقتدیرس یاون روز گذشت و روز مهمون

 ییدر رو باز کرده پسر کوچولو یگفت زنگ در رو زدن و وقت ینوشته. مامان م هیاتاقمه با 

پاشنه بلند  یبا کفش ها یبازش کردم. لباس شب سبز رنگ یه به مامانم و رفته. وقتبسته رو داد

زنگ خورد و اشکان گفت که اون ها  میداخل جعبه بود. همون لحظه گوش ییبایز دیسف یو پالتو

فرسته دنبالم. به مامان ماجرا رو گفتم و اون  یاش رو م نندهامشب بپوشم و را یرو برا

کنم فکر کنه من  یکه م یکه به عاقبت کار نیشم و بدون ا یکه من خوشبخت م نیخوشحال از ا

کنار در خونمون منتظرم  ییمدل باال نیبرام خرج کرد. شب ماش یفرستاد و حساب شگاهیرو آرا

که  یبه کار اشتباه یذره ا یکه حت نیابدون  میرفت یشدم و به سمت مهمون نیبود. سوار ماش

شده بودم.  بایبه من بود. واقعا ز رهیکه شدم، چشم ها همه خ یکنم فکر کنم. وارد مهمون یدارم م
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عاشقانه زد و من خام حرف هاش  ی. حرف هادیاشکان به سمتم اومد و من رو در آغوش کش

رو به خونه ببره. اون مست کرده بود و تو  نشب بود که از اشکان خواستم م یها مهیشدم. ن

که بود  یا یبشه که مانعش شدم. به هر بدبخت کیکرد بهم نزد یسع یحال خودش نبود. چند بار

رفتن و کنار اشکان بودن عادت کرده بودم. چندتا  یاما به مهمون رونیاومدم ب یاز اون مهمون

که تو قاچاق  یکرد. مرد شکم گنده ا ناشآ ریهم رفتم که اشکان من رو با جهانش گهید یمهمون

ترسوند. از اشکان  یبود و من رو م یجور هیانسان و مواد زبان زد خاص و عام بود. نگاهش 

بار نگاهش ذوب  ریکه نگاهم کنه و من ز دمیترس یببره م ریجهان ش شیخواستم من رو از پ

و با  میرد شد ریکنار جهان ش زترسوند. ا یمن رو م نیشده بود و ا رهیبشم. با لذت به بدنم خ

اومد و من رو تنها گذاشت.  شیپ یاشکان کار یاشکان آشنا شدم و برا یچند تا از دوست ها

 ی. من رو به سمت اتاقنهیخواد من رو بب یم یبعد گارسون به سمتم اومد و گفت کس قهیچند دق

فروخته  ریشه؟ اشکان من رو به جهان ش یباورت م نیریکرد و گفت منتظر بمونم، ش ییراهنما

من رو به خودش  دیرو فهم نیاشکان ا یاز اون جا فرار کردم و وقت دمیرو فهم نیا یبود. وقت

غاز من رو به خودش جذب کرد و در آخر بهم تجاوز  هیصدمن  یکرد و با وعده ها کینزد

 مثل من متنفره. یکارش تموم شد بهم گفت از دختر ها یکرد و وقت

 

خواستم خوش  یبچه بودم. من... من فقط م یلیشد. من خ نیتوه یلیبهم خ ن؟یریش یدون یم

ام  مهیکه خانواده ام از حجاب نصفه و ن نیخسته شده بودم. از ا میبگذرونم. من از خانواده مذهب

خسته  یلیهم سن و سال هام دوست پسر نداشتم خ هیکه مثل بق نیخسته بودم. از ا رنیبگ رادیا

رو اداره کنم خسته  میرفته بودم تا بتونم زندگ یخونه دار یکه هجده سال کالس ها نیبودم. از ا

بود  یکه خودم دوست دارم رو ادامه بدم اما پون بابام حاج ییخواست رشته ها یبودم. دلم م

کردن  ی. اگه اون ها من رو محدود نمزهایچ نیبراش افت داشت، دخترش بره کالس رقص و ا

شد، البته من هم به اندازه اون ها  یخوردم و بهم تجاوز نم یاشکان رو نم بیمن هرگز فر

 مقصرم. 

 !میبگذر

لبته برم کنارش. ا دیاشکان کارش رو کرد بهم گفت هربار که الزمم داشت با یشب وقت اون

اومد و کارش رو شروع کرد. چقدر التماس اشکان کردم که  رمیبهت بگم که همون لحظه جهانش

عالوه بر تجاوز  ن؟یریش یدون یکردم و فحش دادم. م هیبشه؛ چقدر گر کینذاره اون بهم نزد

ضربه زد که  جگاهمیمشروب، با اسلحه به گ شهیمن رو کتک هم زد با کمربند با ش ریجهانش

 یتخت من حت یمعشوقه هاش رو هیبه هوش اومدم تو اتاقش بودم کنار بق یم. وقتشد هوشیب
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و خونه نرفتم و  دمیهم کردم. از اون روز به بعد تا پنج روز خانوادم رو ند یبه خودکش یسع

باالسرم  شونیکی قهیشد. هر دق یهاش و اشکان شبم صبح م گاریدو با ریهر شب تو اتاق جهانش

گفتم حاال که  یخسته شده بودم. با خودم م میاز زندگ گهیکرد. د یاومد و کارش رو شروع م یم

 ریجهانش یها یخوان، تو مهمون یشم که اون ها م یم یخوان منم همون یرو م نیاون ها ا

 یلیخ یها شیکوتاه و آرا یلیخ ی. لباس هاردمک یشدم و مواد و مشروب سرو م یم یساق

 یخونه نم گهیکنم د یکردم و کار م دایگفتم که کار پ یکردم. به خانوادم هم م یم حیزننده و فج

نشده  داشیبود که پ یکه اشکان اومد. چند ماه نیبودم تا ا فیکث یرفتم و تو بغل اون خوک ها

 ونیبعد متوجه شدم باردارم. با اشکان در م ماه کیبود.  ختهیبهم ر یلیهم اومد خ یبود. وقت

معروف ازدواج کنه  هیدختر مهندس شاکر یخواد با نورال شاکر یزد که م ادیگذاشتم و اون فر

 میکنه. اون بهم قول داده بود من رو ببره خارج و خوشبخت کنه. بچه دار بش یو بره خارج زندگ

 .رفت یم گهید یکیاما حاال داشت با  م،یکن یو زندگ

 کنه. یم تشیاذ یلیکشه انگار که گذشته خ یم یقیکنه نفس عم یاشک هاش رو پاک م مایس

کنم. کمند هم  یو بغلش م نمینش یو خودم کنارش م ارهیآب ب مایس یخوام که برا یمامان م از

کنه و  یکمند رو بغل م مایشه. س ی. انگار اون هم متوجه غم و اندوه مادرش مفتهیم هیبه گر

اشک هاش رو  مایشه. س یو از اتاق خارج م ارهیکنه آرومش کنه. مامان آب رو م یم یسع

ده و با  یم تیگه. خوشحاله که سپند بهش اهم یبا سپند م شیهم از زندگ یکمی ،کنه یپاک م

 کمند راحته اون روز هم گذش.

 هییبایدختر ز دیکنه. مهش ینگفتم، خب اون هم داره ازدواج م ایاوه از همه گفتم اما از دکتر آر 

نافرجام بود. به عشقم  نیریبرام موند. عشق ش یخوب یلیخ یو واقعا برازنده دکتره، خاطره ها

 شده بود.  ریس شیکردمش که از زندگ یکس میخودم تقد یو با دست ها دمینرس

من اعتراف کرد رفت مشهد و بعد از اون محجبه شد و االن  شیکه پ نیبعد از ا مایس یراست

خواد شده. تو خونه  یکه سپند م یزیرو گذشتش و االن همون چ دهیکنه. خط کش یچادر سر م

 یرم رو یکنه. من هم هر موقع دل تنگ سپند بشم م یکنه و از کمند مراقبت م یم یاطیخ

کنم. هر چند  یخونم و بهش فکر م یکنم. دفتر خاطراتم رو م یاش نگاه م یلتراس و به اتاق خا

 !هینیریدونم گناهه، اما گناه ش یم

 انیپا

 


