
 

  

    

 

  رمان  یتهایشخص

  سام

  عسل

  سحر

  ساناز

  دیسع

  فرهاد

  شراره

  عصمت

 مهناز

 ( یباشه ، البته فرع یا گهید یها تیرضا و آقا بزرگ .) ممکنه شخص ریام

 . خورهیکه ...تلفن سام زنگ م شهیشروع م یینجایاز ا رمان
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 ۱پارت_#

 اهوسی_عشقه_نیجلد_دوم_ا#

 

98انتشاز از    .... ۱رمان این عشقه یا هوس ؟ به قلم مسیحه زاد خو بهار   +۸  . 

جلد  دوم رمان  ممنوعه و بدون سانسور شروع 

هوس ؟ یا  عشقه  نی  ا 



 : و گفتم دمیلمس تماس رو کش ی دکمه

  الو -

 ؟ ییالو سام ،کجا -عسل  مامان

  چطور ؟ الم،یسالم زن عمو ...من و -

 عسل خوبه ؟ -

 آره خوبه -

  آقا بزرگ اومدن -

 : گفتم متعجب

  ؟ خبریچه ب -

  بابات هم اومده -

  میای...اما باشه م میبمون نجایشب ا میخواستیم -

  نهیعسل رو بب خواستی, عجله نکن . آقا بزرگ م زمیباشه عز -

  میرسونیچشم خودمونو م -

 ... فعال نمتونیبیم -

  دادم و قطع کردم رونیب نفسمو

 . تخت نشستم یگذاشتم  لبه  زتوالتیرو م یگوش

 طور که خم نیهم دمیعسل رو بوس یبه لب گرفتم و  خم شدم اول گونه  یلبخند

 : بودم تو گوشش زمزمه کردم

 ؟ یشینم داریقشنگم ...عسلکم ب -

 : خورد و خواب آلود گفت یتکون

 . اووف ...سام لطفا -



 . خونه مامانت زنگ زده میپاشو بر -

 : با زبونم ،گفتم کردمیم یگوشش که باز یطور با الله  نینداد هم یجواب

  آقا بزرگ اومده زمیعز میبر -

 : داد و گفت رونیخواب آلود ب نفسشو

 ... خستم -

 : نوازش کردم و گفتم موهاشو

  زمیپاشو عز -

بود ، تا  ...تنشم که برهنه دمی...اصال ، مالفه رو از رو تنش کش شدیم داریب مگه

  .دادیکه اجازه نم یزد و در حال غیکار رو کردم ج نیا

 : گفت غیج با

 ... نکن -

شروع کردم قلقلک  دمیگل کرده بود و با سماجت تمام از روش کش طنتمیش من

شد بلند شد نشست و  یعصب کمیدادنش ...من غش کرده بودم از خنده و عسل 

 : گفت

  خستم -

  ،مامانت منتظره میاشکال نداره آقا بزرگ اومده بر -

 نگاهم بهش بود موهاشو پشت گوشش گذاشتم و  دیچیمالفه رو دور تنش پ بلند

 : گفت

  رمیدوش بگ خوادیدلم م -

کوچولو از رو  هیزنم بودم و کالفه رو  یزدم و  با لذت غرق تماشا یچشمک

 : و گفتم نیپا دمیکش نشیس

 .. امشب تو اتاقم -



 : نگام کرد و گفت متعجب

 !؟ اتاقت

 : گفتم شدمیکه بلند م یبا لبخند در حال -

 ییدوتا -

 نیهم که دنیبودم لباسمو از رو  کاناپه برداشتم و شروع کردم لباس پوش ستادهیا

  طور زل زده بود بهم

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 ؟ زمیچته عز -

  یچیه -

 : و گفتم دمیپوش مویرکاب -

  میحموم رو داشته باش یتجربه  نیاول خوامیم -

 : زدم و گفتم یچشمک باز

  بهت خوش بگذره دمیقول م -

 : فقط ساکت بود که گفتم بازم

 ؟ یچرا ساکت -

 : بلند شد که لباس بپوشه گفت اونم

  خونمون مینه اونجا نه ...هر وقت اومد -

 : گفتم بستمیکه م رهنمویپ یها دکمه

 . ی، هر طور راحت زمیباشه عز -
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بر گزارش شد مادرم هم اومد  یبود و خدا رو شکر عال مونینوروز عروس دیع

 . بود چه با من چه با عسل و زن عمو نیسر سنگ یلیهر چند خ یعروس

با  بود امشب. ایعروس دن نیتر بایدوستان دعوت بودن و همه بودن ، عسل ز تمام

م که هدختر خالم  نیمامان دلخور بود اما نذاشتم به عسل سخت بگذره . نسر نکهیا

 . محل ندادم یچنان مغرور نشسته بود ، انگار طلبکار من بود ول

 شاد باشه خواستمیعسل بود که م مهم

...روز بعد  میکال اونجا مستقر شد گهیخونمون و د میهم که رفت یعروس شب

 ودهنوز عسل هم که هنوز خواب ب میمامانم و خالم اومدن خونمون ما خواب بود

... 

دو خاله ...مامان اوم ادیب یدر رو باز کرده بود اصال انتظار نداشتم کس کارخدمت

 . نیو رفتم پا دمی...لباس پوش

قت درو با  زینشسته بود رو مبل و نگاهم از پله ها بهش بود داشت همه چ مامان

 . کردیم  یوارس

 : زد و گفت یلبخند مصنوع دنمیتر کردم و جلو رفتم با د لب

  شادومادبه به  -

 خشک یلیداد خ یبودم رو به روش نشستم خاله هم سالم جیخواب آلود و گ هنوز

  منم جواب دادم فقط

 ... پا انداخت بود یرو پا

 : هم نگام کرد وگفت یپشت دماغ که

 کو زنت ؟ -

 خوابه ؟ - -

  االن چه ساعت خوابه ؟ -



  ... خسته  خب -

 : زد و گفت یپوزخند

شب و  نیا..خانم شده فقط نگار چکار کرده ؟ از خداش بوده واسه مگه کوه کنده  -

  کرده ازیچقد  نذر و ن دونهیداشتنت  خدا م

 : و  رو به آشپز خونه گفتم دمیکش یپوف

  کن ییرای...از مامانم پذ میمر -

 : با اخم گفت عیسر مامان

  نمیعروستو بب ییرو دیبخورم اومدم که سف یزیکه چ ومدمین -

 : تم و متفکرانه گفتمبس چشم

 ؟ یچ -

 ... شبیمگه د -

 : متوجه منظورش شدم و گفتم تازه

  نه -

 : گفت متعجب

 ؟ ...نه ؟ یچ -

 دیم کشخسته بود منم عجله ندارم ...هر وقت عشق یلی...عسل خ نیدیشن نکهیهم -

.  

 : بهم بود که ادامه دادم نشیخشمگ نگاه

  انمام دهیکهنه شده از شما بع گهیرسما د نی؟ ا هیمزخرفات چ نیدر ضمن ا -

 هیچ تشین دونستمیباز پوزخند زد من که م مامان

 : با لبخند گفتم که



  ندارن یعروسم پاک پاکه مامان مشکل -

 : زد و گفت یمعنادار لبخند

  . طوره ، ما که از خدامونه نیانشاال که هم -

 : باال انداختم و گفت یتر کرد ابرو لب

  واسه خودش و مامانشه شیدیروسف -.

 : خون سر گفتم یلیخ منم

ور درسته ...در ضمن من عسل رو هر جور هست قبول کردم ، البته شما هم ش -

  میمهم منم که راض نینزن

 : بهم انداخت و گفت یمشکوفانه ا نگاه

 ؟ هیحرفا چ نیمنظورت از زدن ا -
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شما  هشیاگه شب زفافه که هر وقت الزم بود اونم م گمیندارم مامان م یمنظور -

  نداره یعرسوتون مشکل نیشور نزن

 : با لبخند گفت خاله

  مال خودت شیسربلند یکن یتو قراره باهاش زندگ زمیآره عز -

  به خاله گفتم رو

 ... درسته -

 . اومد ییرایپذ لیبود که با وسا میمر

 : ه خاله ام گفتبلند شد و رو ب مامان



  رهیعفت ... د میبر -

 : بلند شدم و گفتم منم

 مامان ، کجا ؟ نیتازه اومد -.

 : هم بلند شد که مامان گفت هاله

  شهیم رمونید رازیش رهیبعد ناهار بابات م -

  نیخوش اومد -

 : گفت رفتیم یدر خروج سمت

  مراقب خودت باش -

 چشم مامان -

 یم به موهام بردم و نشستم رو مبل باز ...هنوز خوابم یرفت کالفه دست مامان

 . اومد

لم کوچولو خوردم . اصال د هیبرداشتم و  ینیآب پرتقال رو از داخل س  وانیل

 . بو بلند شدم . برگشتم اتاق خوا ینیرو دوباره گذاشتم داخل س وانیل دینکش

نوز هتخت نشستم عسل  یبخوابم لبه  تونستمینم گهید یاومد هنوز . ول یم خوابم

 ... خواب خواب بود

ش ابود اما صفحه  لنتیرو سا یرو کنار تخت میگوش دمیدادم که د رونیب نفسمو

  روشن شد فکر کردم مامان عسله

 . بود امیبرداشتم و باز کردم پ اما

  نبود نجایبود شمارش مال ا ناشناس

 . به ابرو دادم و خوندم ینیچ متعجب

 یدستم ماه بود دیرس تیعروس یمبارک . عکسا تیعروس ، جشن زمیسالم عز )

 ( زمیعز



 باشه ؟ تونهیاز اون م ریغ ی، ک واستیش بندمیدادم شرط م رونیب نفسمو

 . بگذرونه ریلب گفتم خدا به خ ریدادم. ز رونیرو پاک کردم و نفسمو ب امکیپ

اره . بلند شدم دوب یگذاشتم رو کنار تخت خواب مویبه موهام بردم و گوش یدست

بخند به . ل   دمیلباسامو از تن در آوردم رو کاناپه انداختم و کنار عسل دراز کش

 . لب گرفتم ، به پهلو شدم و محو تماشاش بودم

  . دوسش دارم یلیدخترم خ نیبوسه گذاشتم رو گونه اش .من عاشق ا هی

 . از دستت بدم کنمینم یمرتکب شدم ، اما کار یادیاشتباهات ز میزندگ تو

  یطونیبود گرفتم و با لبخند ش شونیدادم و ته موهاشو که پر رونیب نفسمو

 .رو نوک دماغش دمیبا ته موهاش کش یآروم به

 نیتر شد که هم قیکرد تو خواب و نوک دماغشو خاروند ، منم لبخندم عم اخم

 دفه از خواب بلند شد ،  هیادامه دادم تا  طنتنمیطور به ش

 . کرد زیکرد و چشماشو ر یاخم بد دیبود تا منو د یعصب کمی

 : گفت یلبخند به لب حق به جانب و عصب منم

 ؟ یکنیم تیسام چرا اذ -

 ؟یش داریب یخواینم -

 : تو سرم و گفت دیکوب تیاخم و کوسن رو برداشت و با عصبان با

  هنوز ادینه ...خوابم م -

 : کوسن رو برداشتم از رو سرم و گفتم -

  مامانم اومد -

 : و گفت دیدراز کش دوباره

 سحر ؟ یچکار داشت کله  -



روش و  دمیتخت و مالفه رو برداشتم از روش، خز یرو انداختم گوشه ا کوسن

 : گفتم

  دونمیچه م -

 : داد و گفتم هلم

 . اه ...برو کنار، سام خستم حال ندارم -
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  گردنش و  بو کردم و ریز دمیبودم ...با ولع بوس روش

  تنت یمنو، بو کنهیم ونهیاممممم د -

 کمی دیکه سماجت به خرج دادم و  مجبورا  چرخ دادیبازم هلم داد، اجازه نم 

 : ازش فاصله گرفتم و گفتم

  میبود یعروس یچند شبه گرفتار کارا -

  نگام کرد لب تر کردم فقط

 : آب دهنمو قورت دادم و گفتم که

  یواسه من اصال وقت نداشت -

گردنش که  یکه صورتمو بردم تو گود کردیگلوش اشتهامو باز م بکیس حرکت

 : گردنش و همون طور زمزمه کردم ریز دمیباعث شد خودش سرشو بده باال بوس

 االن مال من باش -

و  دکریم کمید جور تحرشد که ب نیاش بابا و پا نهیس ینفس نفس زد و قفسه  -

 : گفت

  مال توام شهیمن هم -



 : در آوردم و به دست گرفتم و گفتم نشیاز داخل سوت نشویس هی

  یآرومم کن خوادی؟ دلم م یتونیم -

 : دهنش. قورت دادم و گفت آب

  لفتش نده ادیخستم ز کمی -

ش طور زل زده بودم تو چشماش و دستم نواز نیبودم هم ازیتر کردم و پر ن لب

  ازیتنشو و آروم زمزمه کردم با لحن پر خواهش و ن کردیم

 ؟ یتونیم -

داد و لب تر کرد آروم و دست برد پشت گردنم و نوازش کرد  رونیب نفسشو

 : موهامو زمزمه کرد

 . خوامتیم -

 . زدم و ...غرق بوسه اش کرده ام لبخند

 . میداشت یشاد و آروم ی.من عسل  زندگ تنگذشیطور م نیهم روزها

رو  یماریب یبودم ، فرهاد اومد اتاقم نشسته بودم و داشتم پرونده  مارستانیب

 . کردمیمطالعه م

 . رو مبل نشست فرهاد

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  ن؟یچه خبر از شرو -

 : پا انداخت و گفت یرو پا

  یاتفاقا باهاش حرف زدم روبه راهه همه چ شبی، د ستیخوبه بد ن -

 : دادم و گفتم یبه صندل کهیت

 ؟ هیازدواج با شراره  قطع یبرا متیتو جدا تصم -



 : زدم گفت لبخند

  مجبورم -

 : گفتم متعجب

 چرا ؟ یمجبور -

 : آب دهنشو قورت داد گفت -

  حامله است -

 : طور ماتم برد بهش بعد چند لحظه سکوت گفتم نیهم

 توعه ؟ یبچه  یمگه مطمئن -

 : و گفت دیکش یکشدار پوف

، من فقط  یوقته ازش جدا شد یلیتو هم که خ ستیوقته ن یلیکه خ نیشرو -

  . باهاش رابطه داشتم

 ؟ یزنیحرف م نانیبا اطم نقدریچرا ا -

 خیارکردم ت یاطیاحت یمن ب نکهیرابطه نداره و ا یبا کس نکهیمطمئنم اول ا -

  ادمهی قشیدق

 : به موهام بردم و گفتم یدست کالفه

 ؟ یهست یراض -

 دمیلش مبهش گفتم سقط کن قبول نکرد  . هر چه بهش گفتم . هر چقدر بخواد  پو -

  کار به قانون بکشه بد بشه دمیبار نرفت . ترس ریاما ز

 : بابات انداختم و گفتم یابرو

 بگم واال یچ دونمینم -
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 : داد و گفت رونیب نفسشو

 ایچه دنبو  میدونم چکار کنم ، البته فعال مجبورم، تا ازدواج کن یخودم هم نم -

  ادیب

 : بهش بود و گفتم نگاهم

 ؟ یطالقش بد یخوایمگه م -

 : کرد و گفت نگام

زرگ مادر ب یمنه دوست ندارم ب ی، اون بچه، بچه  کنمیکار نم نیطالق نه ا -

  طالق یه  بچه بشه و بش

 : و گفتم دمیکش یآه

  ستین یدرسته حق باتوعه، البته شراره  دختر زشت -

 : زد و گفت یپوزخند

  ترسمیم ندهیاز آ کمیکاش زشت بود اما وفا دار بود  -

 : تر کردم و گفتم لب

 طرف مقابلمون فرشته باشه ،چه میانتظار دار میخوریم یخودمون همه گه -

 ؟ میهست خودمون وفا دار بمون ینیتضم

 : به مبل داد و سرشو برد عقب و گفت هیبه موهاش برد تک یدست

  نکنه انتیالبته بهم قول داده وفادار من بمونه و بهم خ -

 . وارم دیام -

 : و گفت دیکش یپوف



  زارمیاجبار ب نیاز ا -

  کنمیدرکت م -

 : سرشو برداشت نگام کرد و گفت -

 یدی، تو به عشقت رس یدرکم کن یفک نکنم بتون -

 : زدم و گفتم یلبخند

  شد تیاذ یلی. عسل هم  خ دمیکش یمن چه زجر یدونیتو نم -

  االن خوبه خدا رو شکر مراقبش باش -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  داد امیبهم پ وایش میشب  عروس یچشام مراقبشم ، راست نیآره ع -

 : گفت عیو سر متعجب

 خب ، خب ؟ -

 داد جواب ندادم ، فرهاد ؟ امیبهم پ -

 :بود و گفت نیپا سرش

 جان ؟ -

 ؟ یفرستاد مویعروس یتو واسش عکسا -

 : کرد و گفت نگام

  تادهسراغتو گرفت ، احتماال شراره فرس نینه من نفرستادم اتفاقا شرو -.

 :و گفتم دمیکش یپوف

 . ستیمهم ن -

 . بهش فکر نکن -



  چرا نگرانم دونمینم -

 . هم فکر نکن ،مراقب زنت باش یبچسب محکم ،به کس تویزندگ -

  دلگرمت کنه یتولد بچه ات،به زندگ دینکن ، شا تیتو هم خودتو اذ -

 : و گفت دیکش یآه

  ، مگه دلم به  بچه ام خوش باشه نهیهم میتنها دلخوش -

  نهیشک نکن هم -

  وارم دیام -

  یریگیم یجشن عروس -

  ایتالیا میریسفر م هی میریگیجشن عقد م هیفک نکنم  -

  ی، خوشبخت بش هیعال -

 : کرد و با لبخند و گفت نگام

  شمیبه نظرت خوشبخت م -

 . انشاال -

 شهیبخواد همون م یدلتو بسپار بخدا هرچ -

  بچه مجبورم تحمل کنم نیفقط به خاطر ا -

  بکنم تونستمیاصال فکرشو نم -

ث تو ممنتظرست ، البته شراره هم شانس آورد کجا  ریپر از اتفاقات غ یزندگ -

  ادیب رشیگ تونهیم

 بخوام نکهیتصور کنه ، من دوسش داشتم اما نه ا تونستیتو خوابش هم نم -

 . داد ریغت ندمویو آ مویاتفاق زندگ نی، اما ا  ریازدواج کنم ،به عنوان دوست وال غ
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 : به موهام بردم و گفتم یدست

  یشیانشاال که خوشبخت م -

 ... ممنونم -

 : چند لحظه مکث گفت بعد

 ؟ یبکن یتونی؟ فکرشم نم دمیرو د یامروز ک یدونیم -

 : نگاش کردم که گفت متعجب

  مهناز -

 : لحظه به ذهنم فشار آوردم و گفتم هی

 مهناز ؟ مهناز زارع ؟ -

 : زد و گفت یلبخند

 ... آره -

 ؟ شیدیعه ...کجا د -

  دمید روزی.... د مارستانیب -

 ؟ کنهیاونجا کار م -.

 .. نه -

  درسش که تموم شد  رفت همدان طرح داشت ادمهیکه  ییتا جا -

 ... آره ...اما -



  : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 ؟ یباهاش حرف زد یاما ...چ -

  اومد بود تحت معالجه اینه  عمل داشتم ...اما گو یلیخ -

 : گفتم متعجب

 معالجه ؟ مگه چشه ؟ -

 : شباهت به آه نبود گفت یو ب دیکش یپوف -

  سرطان داره -

  آخخخ ...نگو -

 یلیخ داغون شده بود و یلیبخدا خ ختیدلم ر یسرطان چ دمینپرس گهیآره ...د -

  شیماریکرده ب شرفتیهم پ

  متاثر شدم و و گفتم یلیخ 

 اونه واقعا فیگرفت ...حجدا دلم  -

 هیماریب نیا ریساله در گ هیاز پا انداختنش  یماریالبته ...البته ب  بایجوون. وز -

داشته  شرفتیپ یلیسراغشو گرفتم ...گفت خ شیکه اومد بود پ ی...با دکتر

 . شیماریب

 : گذاشتم و گفتم زیچشمم برداشتم  رو م یاز رو نکمویع

 خبر رو نداشتم نیا دنیانتظار شنجدا حالم گرفته شد ، اصال  -

 . رمیازش بگ یزیچ یآدرس تونمیم نمیبرم بب -

  باهاش میداشته باش یدارید هی یگرفتیازش م یزیچ یشماره ا -

  رفت ادمیناراحت بودم فرصت نشد ،  نقدیا -



ه اگه ، بهش بگو حواسش باش کنهیکار م مارستانیشراره که اونجا تو همون ب -

  رهیازش بگ یزیچ یاومد  شماره ا

 : لبخند گفت با

 ؟ یتو باهاش رابطه داشت -

 : انداختم و گفتم سرمو

  پسر مال گذشته هاست الیخیب -

  نه ایازدواج کرده  دونمینم -

 . آروم بود  یلیبود خ ی، دختر خوب شهیبعد معلوم م -

  االن هم همون جور آروم بود خصوصا جا افتاده تر شده  -

  خبرمیسه ساله ازش ب قیدق -

 . رفت همدان شمارشو عوض کرد من چند بار زنگ زدم اما خاموش بود یوقت -

 به رفتن گرفت ؟  میدفه تصم هیچطور شد  دمیرفت ، اصال نفهم یناگهان -

 نکرد داشیسراغشو گرفت ، رفت همدان اما پ یلیهم خ نیدرسته ، شرو -

 : گفتم متعجب

  یگیم ی؟ الک نیشرو -

ازدواج  گرفت با مهناز میتصم خوادیتو رو م وایش دید یوقت نی...آخه شرو آره -

  نکرد داشیکنه ، اما پ یکنه بره ازش خواستگار

  خبرمیچرا ب زایچ نیجدا ؟ من از ا -

 : و گفت دیکش یپوف

  هکه دوسش دار دیفهم نیمهناز رفت تازه شرو یشد ، وقت یاتفاق زیهمه چ -

 رابطه داشت ؟ نیاون با شرو -



 نه اصال فقط با تو بود -

ادم اون د رونی، نفسمو ب دمیبود ، لب گز یرابطه ام با مهناز افتادم دختر خوب باد

 بار من ؟ نیدختر اول
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ود . ب یرابطه نداشت . دختر خوب یبود که با کس یفکر بودم مهناز تنها دختر تو

اهاش ب تونمیدوسم داشت اما ،اما من همون اول گفتم من نم یلیفقط  با من بود خ

 . ، دلشو شکوندم ارهیازدواج کنم فکر منو از سرش در ب

 : و گفت دیکش رونیفکر بودم که فرهاد منو از افکارم ب تو

 ؟ یتو فکر -

 : و گفتم دمیکش یآه

 کیزدنتونست بهش ن یشکیبود ه یتاون روزا افتادم ، مهناز دختر سر سخ ادی -

 . بشه

زش با تو باشه جالل دوسه بار ا نکهیقبل ا ادمهیمغرور بود .  یلیآره خ -

  کرد یخواستگار

 . اومد ،مهناز خودش بهم گفته بود ادمیجالل؟ آره  ...آره  -

سواله  هنوز برام نیبه رفتن گرفت ، ا میدفه تصم هیمهناز چش شد ،  دونمینم -

 .؟

 : دادم و گفتم رونیهم نفسمو ب باز

  ارهیسر از کارش در ب یکس ذاشتیبود نم یکال مهناز دختر مرموز -

 : به فرهاد بود و گفتم نگاهم



وقت  نزد .هر یوقت حرف چیدوست داشتم راجب خانواده اش بدونم اما ، ه یلیخ -

  رفتیطفره م دمیپرسیسوال م

 ادمهی، فقط  گفتینم یزیبا هم دوستن اما چ نکهیبا ا گفتیشراره هم م دونمیم -

 دهیفهم نیشرو یاونم به طور تصادف دادیعمو داشت که خرج دانشگاه شو اون م هی

 . بود

 یزیوقت بهم چ چیباهاش بودم ه نکهیداشت ، با ا یمرموز یدر کل زندگ -

 . نگفت

  کردن جیلحظه بود که اسممو پ نیهم

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  فعال من برمخب  -

 : هم بلند شد وگفت فرهاد

  کنم تیزیدادم و ماریب یمنم برم که کل -

 : تکه فرهاد گف میکه  سمت در رفت میبا هم همراه شد رونیاومدم ب زیپشت م از

 فرانسه ؟ یبر دیبا یک یراست -

  رفتنم فتهیم ریبه تاخ کمی میریدرس عسل تموم بشه م -

 ؟ رنیگینم رادیا -

  زنمو که گفتم و درسش نه طینه شرا -

  خوبه -

 : و گفتم میستادیکردن که  ا جیبار اسممو پ چند

  نمتیبیبعد م -

 : و گفت یرو شونه ام به آروم زد



  فعال -

 : زدم و گفتم یلبخند

  فعال

  چکارم دارن نمیرفت منم رفتم بب فرهاد

  ( شراره )

  ( کردمی.... ) کار ممارستانیبود تو ب یمدت

 . گرفتم لیشب رو تحو فتیش تازه

  در بود یکه  صدا کردمیتو اتاق استراحت بودم و داشتم لباس عوض م  

 . مسمت در رفتم باز کرد بستمیم دمویلباس سف یو داشتم دکمه ها دمیپوش عیسر

  به لب زدم یلبخند دنشیبود  با د فرهاد

در رو  سر اجباراز  ایبود  یکنم واقع یلبخندشو هالج تونستمیلبخند زد ، نم اونم

 : و آروم گفت دیکه بستم خم شد گونمو بوس

  ؟یچطور -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 من ؟ -

 : و گفت ستادیبه روم ا رو

  هم خودت هم اون کوچولو -

  رفتم یسمت صندل من

 : اومد و گفتم خودشم

 اون خوبه -
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  : با  من فاصله  داشت نشست و گفت یکم یخال یصندل یرو

 ؟ یخودت چ -

 : که در آوردم تا عوض کنم گفتم مقعنمو

 . فعال خوبم -.

 : بهش بود که گفتم نگاهم

 فرهاد ؟ -

  بله -

  جان گفتیم اناتیجر نیجان .قبلنا ، قبل از ا نگفت

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 ؟ گهید یایآخر هفته م -

 : لب تر کرد و گفت -

 . شهیتموم م یروزا همچ نیآره ...به خانواده ام گفتم ...تو نگران نباش هم -

 : و گفتم دمیگز لب

  گمیم تمیبه خاطر وضع -

  ستیشور نزن که واسه بچه خوب ن نقدی، تو هم ا دونمیم -

 : و گفتم کردمیسرم کردم و داشتم مرتب م مارستانمویب ی مقنعه

  ممنون -

 : گفتآب دهنشو قورت داد و  



  وفادار یبا من بمون خوامیکنم شراره فقط ازت م تتیاذ خوامینم -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  ؟یدیتو هم بهم قول م -

 : زد و گفت یلبخند

  دمیآره قول م -

 : زدم  که گفت یلبخند

 شراره ؟ -

  جان - 

  ادتهیشراره  ، مهناز رو  -

 : تممهناز افتاده بود  بهم بر خورد و گف ادی نکهیبه ابرو دادم و از ا ینیچ

 ؟ یاون افتاد ادی یواسه چ -

 : لبخند گفت با

  جا نیهم مارستانیب دمشیامروز د -

 : گفتم متعجب

 ؟مگه برگشته ؟ نجایا -

 ، نه واسه درمان اومده دمشیامروز د -

 : گفتم یادیمتعجبم کرد و با تعجب ز یلیحرفش خ 

 ؟ مگه چشه؟ یچه درمان -

 : داد و گفت رونینفسشو ب 

  سرطانه ریساله در گ هیکه  دمیفهم نویفقط ا -



 : و گفتم دمیکش یبلند نیشد ه یدلم خال ته

 ؟ یگیدروغ م -

 : شد و گفت بلند

  ازش میغافل نباش ریازش شماره بگ شیدیشراره اگه د -

 : منغلب شدم و گفتم یلیجدا خ زدیبه شدت م یلیقلبم خ ضربان

 بده ؟ یلیخبر حالمو بد کرد ، حالش خ نیشد ، ا یفرهاد بخدا ته دلم خال یوا -

 : و گفت دیکش یآه

 یلیخ ، فک نکنم میکن که دوباره دور هم جمع بش یبگم واال ...شراره کار یچ -

  زنده نمونه

 خبریلحظه چهره اش  رو به خاطر آوردم سه سال بود ازش ب هیبستم  چشمامو

 میبود
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  شیماریفعال که تهران موندگاره به خاطر ب  گفتیطور که م نیا -

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

  خبرم کنن ادیبچه ها ب سپارمیباشه ،  فردا م -

  ستادیزد اومد جلوم ا یلبخند

 : گفت یبلند شدم که با لبخند منم

  رمیم گهیمراقب خودت باش ، من د -



 ؟ یریم یدار -

  نمتیاومده بودم فقط بب -

 :زدم و گفتم یلبخند

 ... یخوش اومد -

امانت مپنج شنبه شب آماده باش فک کنم تا حاال مامان زنگ زده  گهیممنون ،د -

  بهش گفته

 : تر کردم و گفتم لب

 قرار شد زنگ بزنه ؟   -

  آره بعد از شام -

  خب اریبس -

  یندار یخب من برم کار -

  نه -

  مراقب خودت باش -

ه چک کردم و ب مارامویدر رفت. منم بلند شدم بعد رفتنش رفتم و تمام ب سمت

  رشیباشه به پذ ادمیمهناز بود  شیکردم اما  تمام فکر و ذکرم پ یدگیکارام رس

 . سفارش کنم حتما اومدش بهم خبر بدن

رس اومد خودم برم و اطالعات و آد ادمیکه  کردمیرو وصل م یماریسرم ب داشتم

 . کنم دایشماره تلفنشو پ ای

 ( عسل )

  منو شوهرم سام میشام بود زیم سر

 : انداخته بود ، نگاهم بهش بود و گفتم نییسرشو پا  سام



 کرده ؟ رهیذهنتو در گ نقدهیا ی؟ چ یسام چرا امروز ساکت -

 : تگذاشت و گف زیدوغ دستش رو کنار ظرف غذاش رو م وانیل

 عسل ؟ -

 : گفتم و دادمیکه لقمه ام رو قورت م یدر حال ینگاهم که بهش بود و با لبخند -

  جان -

  مونده درست تموم بشه گهیعسل ،  سه ترم د -

 : گفتم یلبخند با

  خب آره -

  میبر دیدرست که تموم شد با -

  یرفتن لعنت نیبازم ا دمیلبمو گز ی گوشه

 : دادم و گفتم رونینفسمو ب که

  بخدا رهیگیسام تو رو خدا راجب  رفتن حرف نزن ، دلم م یوا -

  برم دیبا یدونیچکار کنم  عسل ؟ خودت م -

غذا   نیو ح دنیقاشق در غذا رو تو دهن که داشتم نگاهمون هر دو بهم بود جو  -

 : گفتم

  فعال حرف رفتن رو نزن  -

 ... اما  -

 : گفتم متعجب

 ؟ یاما چ -

  میزود تر بر کمیگرفتم  میتصم-

  دیحرف رو زد غذا تو گلوم پر نیتا ا 



  جور به سرفه افتادم بد

ا بکه بلند شد با عجله و آروم چند بار زد به پشت کمرم و  شدمیخفه م داشتم

 :گفت ینگران

 زمیشد عز یچ -

 : گفت یآب رو داد دستم و باز با نگران وانیل

 ؟ یبهتر -

 . خوردم کمیهنوز که آب رو  کردمیشدت سرفه م به

 : و گفت دیکه صاف شد خم شد گونمو بوس گلوم

 هو؟ی؟ چت شد  یخوب-

 : که تو صدام بود و گفتم یدوباره سر جاش نشست و  با بغض برگشت

 درسم تموم بشه یاما تو قرار شد بمون  -
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 : نگام کنه گفت نکهیا بدون

  گرفتم زود تر برم میتصم -

  سام -

  : نگام نکرد اما گفت اصال

  جونم -

 : گفتم ینگام کنه نداشت که  محکم و عصب نکهیبازم قصد ا -



 سام ؟ -

 : آب دهنشو قورت داد و چشم بست و گفت 

  زمیعز شنومیم -

م چرا از نگاه کردن به دونمینم کردیم میکارش عصب نیا رونینفسمو دادم ب 

 : واهمه داشت که گفتم

 ... نگام کن -

 : تر گفتم یداد که عصب رونیبود نفسشو ب نیسرش پا بازم

  ؟یکنیسام چرا نگام نم -

 : برداشت و گفت سرشو

 . سفر معلوم بشه نیا فیبرم که زود تر تکل خوامیم -

  درسم تموم بشه بعد یاما تو قرار گذاشت -

 : نگفت که با خشم گفتم یزیسکوت کرد چ 

 ؟ یگینم یچیه یچرا ساکت -.

  میریرو گرفتم .زود تر م مویتصم -

 ؟ شهیم یدرسم چ -

  برات گرمیم یمرخص -

 : گفتم یعصب -

 ؟ رمیبگ یچقد ؟ سه ترم مرخص -

 : گفتم تیسکوت کردم که با عصبان بازم

  ی، در ضمن  تو بهم قول داد دنینم یسه ترم که مرخص -

  برم دیعسل با دونمینم -



 : گفتم یعصب

 داده ؟ ریینظرتو تغ ی؟ چ یبر دیکه  با هیدیچه با نیچرا ؟ ا -.

 : و گفت دیو باز ازم دزد نگاهش

  کنن نیگزیرو جا یکس ترسمیبرم م دیبا -

  یانداخت قیو رفتنت رو به تعو یباهاشون حرف زد یاما خودت گفت -

  دونمیم -

 : گفتم یعصب

  هیچ یناگهان میتصم نیپس چته ؟ ا -

  زمیعز یدیشن نکهیهم -

 : داشتم بد جور که با بغض گفتم بغض

 ؟ یزنیحرف م یدستور ی؟ دار شهیم یدرسم چ -

  درستو بخون یاونجا که هست -

 : گفتم متعجب

 ؟ یبمون یبر یخوایمگه م هیمنظورت چ -

ت بلند شدم و از پش هیو با گر ختیدفه بغضم شکست و اشکم ر هیکرد که  سکوت

 و گفتم؛ زیم

  . میگردیبر م میتا درسم تموم نشه ، در ضمن بر رمینم جایمن ه -

 : رو ترک کردم که پشت سرم گفت زیم هیشد که با گر بلند

  سایعسل ...عسل وا -.

 در رو قفل کردم هیبه اتاقمون رفتم و با گر هیندادم و با حالت گر محل

 : کرد و با التماس گفت نیرو باال پا رهیدر بود چند ضربه به در زد و دستگ پشت



رفتن من سه سال طول  میزنیدر رو باز کن ...با هم حرف م زمیعسل عز -

  یدرس بخون یتونیخب اونجا توهم م کشهیم

 : گفتم یو عصب هیگر با

  امینم جایه رمیسام من نم خوامینم -.

  با هم میزنیدر رو باز کن ، حرف م زمیباشه عز -

 : کردم که گفت هیفقط گر -

  شامتو بخور گلم ایب -

 : گفتم یو عصب هیگر با

  ...راحتم بذار خورمینم -

  بخور ، منم شاممو بخورم ایب -

  تو شامتو ...بخور -

 خورمینم  یایتا ن -
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تماس ال قهیو اون التماس که بعد چند دق کردمیجور پشت در بودم من گربه م نیهم

 : و با خشم گفت یبه در زد و عصب یلگد تیبا عصبان

  باهات حرف بزنم خوامی؟در رو باز کن م هیچ یابیلوس باز نیا یلعنت -

 ... کشهیحرف رو زد اصال انتظار نداشتم فک کردم نازمو م نیا

  م و به هق هق افتادمرو در سر خورد که



 دایفر تیبار لگد محکم به در زد و با عصبان نیشد  ا شتریهق هقم که ب یصدا

 : زد

 ... بهم یزیریاعصابمو م یعسل دار -

و انداختم ندارد . رفت ...بلند شدم و رو تخت خودم یا دهیفا دینگفتم ...که د یزیچ

 نیتحت فشار که ا نقدیا هیعصب یلی،  خ دی، من ناز کردم اما اون نازمو نخر

 بشه ؟ یعصب نقدهیباعث شد ا یکرد ؟ چ یطور

 دمیکش هیچقد گذشت که دست از گر دمیخسته شدم ، نفهم کردمیم هیطورگر نیهم

... . 

داشتم  تنها تو اتاق  بودم ، خودم نکهیگشت از ا یتخت بودم هنوز دو سه ساعت رو

خواستم  یباز کردم سر ک یرفت که بلند شدم در رو به آروم یحوصله ام سر م

  دفه هیدر بودم که  یهنوز ال رونیبکشم ب

کار  نیبود تا ا کیکرده بود سالن باال هم تار نیرو هل داد انگار پشت در کم  در

 نیهاراده   یو ب  دیدفه منو بغل کرد و به پشت شدم زهله ام ترک هیرو کرد و 

 . دمیکش یبلند

 : آروم زمزمه کردبغلش بودم و از پشت که تو گوشم  تو

  اتاقمون یمنو رام ند ادیم دلت

  زدمینفس م نفس

 : دهنمو قورت  دادم ، ادامه داد آب

  ؟ یمنتظر شدم تا در رو باز کن نجایچقد ا یدونیم -.

 یبه خوش منو چسبوند برجستگ شتریکرد، ب تمیتنش اذ یبهش بود با گرما پشتم

 : که  گفت کردیتنش رو تنم حالمو بد م

  نکردم دایزاپاس رو پ دیکل -

 . کرد تیتر کردم که آروم آروم همون طور تو بغلش بودم منو سمت تخت هدا لب



 : که گفت کردیم کمینفس هاش تو گوشم تحر یداغ

  یباهام قهر کن ادیدلت م یچطور -

 : و با بغض گفتم دمیچرخ یتو بغلش به سخت میتخت بود کنار

 ؟ یچرا سرم داد زد -

ه خودش از هر لحظه ب شتریبود ، تو بغلش بودم در واقع منو ب ستادهیبه روم ا رو

 : چسبوند و ...خودشو بهم ...و گفت

 خب یکرد میعصب کمی -

 ؟ یکه گرفت هیچ میتصم نیا -

 یداد و صورتشو برد تو گود رونیب ینفسشو تو صورتم به حالت اغوا گرانه ا 

 : گردنم و گفت

  نمراجبش حرف بز خوامیاالن اصال نم میزنی، بعد با هم حرف م زمیباشه عز-

 : شد و گفت رمیگلو گ یبغض لعنت هینگاش کردم باز  فقط

  اوقاتمو تلخ نکن کنمیخواهش م -

 ... اما -

 : گفت عیحرفم اومد و سر ونیم

   یدونیخودتم م میگلم ما قبال هم راجب رفتنم حرف زده بود نیبب -

  بشهدرسته اما قرار شد درسم تموم  -.

 بدون دغدغه بدون کشمکش و قهر و دعوا  حرف نمیشی، بعد م زمیباشه عز -

 میزنیم

 تمیزبونش اذ یسیو خ یو داغ کردیم یگوشم باز یبا زبونش با الله  داشت

 یکه از خودم جداش کردم و سمت تخت رفتم و که نا باورانه نگام کرد ب کردیم

 : و گفتم دمیتفاوت بهش رو تخت دراز کش



  اصال حوصله ندارم ، از دستت ناراحتم -

 : کنارم و خواست بغلم کنه که نذاشتم و گفتم دیاومد رو تخت خز 

  اه سام ولم کن ... اصال حوصله ندارم -

من  تاینشدم و نها فشیبغلم کرد با سماجت تمام، من انکار اون تقال که واقعا حر 

 : کوتاه اومدم و گفت

 یآرومم کن دیبا ستیتب کنم دست خودم ن یدونینکن عسل خودت م تمیاذ -

ارت دفه فاصله رو پر حر هی. که زدمیشد که فقط نگاش کردم نفس نفس م زیخ مین

 . دیلبامو بوس قیکه توش سراغ داشتم و عم یکم کرد و با تب تند

لحنش  زدیتازه کردم که خودش نفس نفس م یسرش رو برداشت نفس یقیدقا بعد

 : محکم چنگ زد و گفت نمویتابم س ریبود دست برد ز ازیپر ن

 . نخوابم شتیشب پ هی شمیم ونهید یمنو اتاقمون رام ند یحق ندار -.
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  گذشت یروز چند

 به اون موضع و رفتن نکرد فکر کنم  هواش از سرش یاشاره ا گهیاصال د سام

 . کم یلیدلم آروم شد به حد خ یافتاده ، کم

اما گفته بود  رفتیهم م دیوجود دلهره داشتم ، سام قصد رفتن داشت ، و با نیا با

 ؟ دونمینم هویدرسم تموم بشه بد ، حاال چش شد  دیبا

 . گذشتیمشغول درس خواندن بودم و روزگار م منم

 ( شراره)

 ،  مکتین یرو میتو محوطه نشست -



 : گفتم یلبخند با

 ؟ یمدت کجا بود نیبگو تمام اخب مهناز ام از خودت  -

د با بو یرخش کال دختر آروم میبود و نگاه من به ن رهینگاهش به روبه رو خ -

 : اومده آروم تر هم شده بود و گفت شیپ طیشرا نیا

  ، شکر گهید گذرونمیم -

 : گفتم یلبخند با

  گذرونده ی، مهم چطور میگذرونیهمه م-

 : نگام کرد و گفت -

  حال و روزمو ینیبیم -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  ترحمه یبگ دیناراحت شدم شا یلیاگه بگم خ -

 : رو لباش بود و گفت لبخندش

  حرفا نیا دمیعادت دارم به شند -

  کردم شرفتیپ یلیخ مارستانیب -

تم و گف نیی، سرمو انداختم پا دمینپرس یسوال درست دینگفت شا یزیکرد چ سکوت

 ؛

  خوامیمن معذرت م -

 . سرپام یدرمان یمیکردن االن با ش دینه اشکال نداره، دکترا قطع ام -

  زدیراحت از مردم حرف م یلیمتاثر شدم خصوصا خ یلیخ دمیگز لب

 : کرد و با لبخند گفت نگام

 و زود داره ،،،،سوخت و سوز نداره ری، د نهیمردن هم -



 : دادم و گفتم رونیکردم نفسمو ب نگاش

 یجون یلیاما تو خ -

 سین شیو جون حال ریآدم باشه پ یکه پ لیازراع -

مت پسر کوچولو بود س هیبزنم همون لحظه بود که  یتر کردم تا خواستم حرف لب

  اومد یپست سرش به خانم جوون بودسمت ما م دیما دو

ا مامان بکه  شتریکوچولو ب هی میدوسال شا بایپسر کوچولو تقر هیبه بچه بود  نگاهم

و  مکتیو مهناز خم شد از ن دی...مامان گفتن و خنده به لب سمت مهناز دو

 . دستاشو باز کرد و اونو بغل کرد

  لحظه مگه مهناز ازدواج کرده بود هیمتعجب شدم که  هنگ کردم  چنان

 که مهناز رو یدر حال  یزبون نیریپسر رو غرق بوسه کرد پسر هم با ش مهناز

 : گفت دیبوسیم

  ...دلم واست تنگ شده بود یسالم مامان -

  دلم زیمنم عز - مهناز

  و سالم کرد دیجوون رس دختر

  جواب سالمش و داد مهناز

  ارمشیاتم دکتر پسرتون اصال آروم نبود مجبور شدم بخ-جوان  دختر

 : شالل پسر گذاشت و گفت یموها یرو یباز بوسه  مهناز

  دهیم هیبهم روح دنشید یکرد یاشکال نداره، خوب کار -

  دادم رونیب نفسمو

 . دور تر نشست یخال مکتین یرفت و رو یجوان با گفتن اجازه ا دختر

 : نگاهم به پسر بود که آروم گفتم تنم

  ی؟ شوهرت کرد یازدواج کرد یک -



 : نگام کنه گفت نکهیا بدون

 شراره ؟ -

 : جان  رو به پسر ادامه دادم -

 ... نمیبغلم بب ایب -
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 : به مهناز و با همون لحن ناز بچگونه اش گفت دیغنچه کرد و چسب لباشو

 ... خوامینم -

 : گفت یو با لبخند مهربون ارهیکرد اونو از تو بغلش در ب یسع مهناز

  بغلش یری...خاله است نم زمیعز -

 : لوس کرد و گفت خودشو

  تو شینه اومدم پ -

 : زدم و گفتم یلبخند

 آقا خوشگله ؟ هیاسمت چ -

 : گفت ینیریلبخند ش با

  امیت-

  دراز کردم که بغلش کنم اومد تو بغلم دستمو

 : و بغل کردم و گفتم دمیکه اونو  بوس یحال در

  یدار یچه اسم قشنگ -



 : و گفت دیو منو بوس دیخند

  دونمیم -

و به خودم تو بغلم چسبوندم و صورتشو به صورتم  دمیخدا دوباره بوس یوا

 : چسبوندم و گفتم

  تو یچه خوشمزه ا -

  تیمرب شیپ یبر شهیم زمیعز امیت - مهناز

 : اخم کرد و گفت امیت

  خوامینم -

  رممن با خاله کار دا - مهناز

 : بود و گفت امیباز اخم کردو نگاهم به ت امیت

 ؟ یبزرگون یحرف ها -

 : با لبخند گفت مهناز

  بزرگونه یآره قربونت برم ... حرفا -

 ؟ شمیبزرگ م یمن ک -

 : و گفتم بوسبدمیکه گونشو م یبا لبخند در حال من

  یشیبه وقتش بزرگ هم م -

 : گفت رفتی) پرستارش ( م شیکه سمت مرب یاکراه از بغلم جدا شد و در حال با

  ...به وقتش گنیم نویهمه هم -

 . رفت امیت

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 کجاست ؟ امیت یبابا-



 : داد و گفت رونیب نفسشو

 .... رازه بمونه هی نیا خوامیرو اما ازت م زیهمه چ گمیبهت م -

 مر شهیهم کنجکاو شدم که بدونم ، مهناز هم یلیو خ هیمنظورش چ دونستمینم

  . موز بود

 : دادم و گفتم رونینفسمو ب که

  یبگ یاگه دوست دار -

 . بدونه دیبا امیبگم ، ت دیبا -

  از همسرت یجدا شد -

 : کرد و گفت نگام

 .. نه -

 :کردم و گفت سکوت

  هیباباش ک دونهینم امیت -

 : که ادامه داد دمیگز لب

 ... تنها بمونه امیت خوامیبعد مرگم نم -

 : قراره بگه که گفتم یچ دونستمینم

 که بهش بگم ؟ یگیبه من م -

 : کرد چند لحظه و لب تر کردو گفت نگام

  رو ندارم که بهش بگه یکس -

 : دادم که سرشو انداخت و گفت رونیب نهیاز س یآه

  مث من تو پرورشگاه بزرگ بشه خوامینم -



راز  هیپسرش   یراز بود و حاال زندگ هیمهناز  ی...زندگ دمیکش یبلند نیه

 . بزرگتر
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 : سکوت نشسته بودم زل زدم به روبه رو که گفت در

 ... میدختر پرورشگاه هیمن  -

  کرد فیکه ...تمام ماجرا رو برام تعر دیکش یقیعم نفس

 امیت یباور کنم که بابا تونستمیحرفاش حالم دگرگون شد ، و اصال نم دنیشن از

 : دادم و گفتم رونی...نفسمو ب

 ؟ شینیبب یخوایم -

 : بهش بود و گفت نگاهم

 ...فک کنه ، به خاطر پسرم خوامینه نم -

 : حرفش رفتم و گفتم ونیم

  هیاما پسرت حق داره بدونه باباش ک -

  ههم تو پرورشگاه بزرگ نش امیدرسته اما حاال نه ...بعد از مرگم که ت -

  یمهناز اشتباه نکن ، بهتره خودت بهش بگ نیبب -

 : گفت متعجب

 من ؟ -

  بدونه دیآره خودت ... خودت شاهد زنده . اون پسر بابا داره و با -

  کار رو بکنم نیا تونمیمن نم -



 لیه تحوممکنه بچه ات به پرورشگا ادیم شیپ یچ ستیمعلوم ن ینکن ییاگه اعتنا -

  رهنبار  ریسخت باشه و باباش ز هیپدرش ک میثابت کن میبخوا نکهیداده بشه و ا

 : گفت متفکرانه

 خودم بهش بگم ؟ یعنی -

سرته پدر انتظار   یبعد تو چه سرنوشت ستیمهناز ...معلوم ن نهیراه درست هم -

  باش ی...منطق

 ... اما -

 : و گفتم شیموند اما ناتمام

 ؟ یاما چ -

  تونمیهمه مدت نتونستم بهش بگم االنم نم نی...ا تونمیاما نم-

ش رو به امیامروز برو سراغش و ت نیهم دمیمن شماره و آدرس خونشو بهت م -

  بده  و وجدانتو خالص کن

  کشمیدارم عذاب م یلیخ -

 بهیرنه غ یراحته که اونو دست باباش داد التیحداقل خ یپدرش بد لیاگه تحو -

 . سرش ادیم ییچه باال ستیها .که معلوم ن

 : و متفکرانه نگام کرد و ادامه دادم مستأصل

  دتاش با خو هیبق گهی. د دمی....من شماره و آدرسشو بهت م ریبگ متویتصم -

 : کرد که کودکانه در حال جنب جوش بود و گفت امیبرگردوند و نگاه ت روشو

  منو از پا انداخته امیمنو از پا ننداخته ، سرنوشت ت یماریب نیغم ا -

  راحته التیخ یاگه اونو دست پدرش بد -

 : تبود و گف امینگاهش سمت ت هنوز



 ؟ کنهیاگه اونو بدم قبولش م -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 پسر خودشه یگیمجبوره قبول کنه ، مگه نم -

 : و گفت دمینگام کرد و نم اشک رو تو چشاش د برگشت

  پسر خودشه -

  رو امیت رهیبپذ دیچته ؟ نگران نباش با گهیپس د -

نفسمو  کنهیم تیو همسرش پسرمو اذ کنهیبازم نگرانم ، مسلما اون ازدواج م -

 : دادم و گفتم رونیب

 ازدواج کرده -

 آب دهنمو دمیو زردش د ماریب یاشک رو تو چشاش رو گونه ا دنیکرد غلت نگام

 : قورت دادم و گفتم

 ؟ یدوسش داشت یلیخ -

 : چشمشو پاک کرد و گفت یانداخت و با سر انگشتاش گوشه  سرشو

 !... احمقم یلیمن خ -

 دونهیشدم به روبه رو من حد اقل شانس آوردم که فرهاد م رهیخودم افتادم خ ادی

 اما مهناز ؟ میازدواج کن یباردارم و قرارها

 . هرگز شودیمهناز نم یبه وسعت درد ها دمیکش یبلند آه
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به وسعت  یول یبه آروم ختیریاما اون اشک م نمونیلحظه سکوت بود ب چند

 . ایدر

 نکهیو ا هیبفهمه پدرش ک امیت ذاشتمینداشتم هرگز نم یماریب نیاگه من ا - مهناز

  پسر داره هیاون بدونه  یحت

 یاون نکهیو ا یبرس یزندگ یقراره به انتها ی...سخته بدون یگیم یچ دونمیم -

 . در انتظارشه ییو چه روزها یکه از گوشت و خون توعه چه سرنوشت

، از  مستیناراحت ن مونمیزنده نم یلیخ نکهیدارم .از ا ی...احساس بد دونمینم -

  مناکمیپسرم فقط ب ی ندهیآ

 . و درست اونو بسپار به پدرش یمنطق ریبگ متویتصم -

 : و گفت دیکش یبلند آه

  به خدا سپارمیدلمو م -

اد با فره یکه مرا به فردا یگفتن نبود جز  اندوه زن یبرا یکردم . حرف سکوت

 . وار کرد دیبودن ام

  (سام )

 .دوهفته بود از بحثم با عسل گذشت و اوضاع آروم بود فعال سکوت کردم  یکی

داشتم  یبیعج یبودم با خودم به دلشوره  ریدر گ یمدت هیچم شده بود  دونمیاما نم

من به  انجیچم شده بود ک داشتم ، با دور شدن از ا دونمی، اصال آرامش نداشتم نم

 ؟ دمیرسیآرامش م

اب اومده بودم و عسل دانشگاه بود تو اتاق خو مارستانیبود و تازه از ب عصر

واب ختازه خوابم برده بود که خدمتکار اومد در زد و از  یبودم و از فرط خستگ

 : شدم و گفتم با خشم یعصب کمیشدم  داریب

  نکن دارمیمگه نگفتم خوابم ب میمر -

 : گفت مظلومانه



  آقا نیمهمون دار -

 : شدم و گفتم زیخ میباز کردم و خواب آلود و متعجب و ن چشمامو

  مهمون ؟ ناخوانده -

  شمی...گفت منتظر م نیآقا  ، گفتم خواب شناسمیهستن من نم نیبله پا -

 : بستم و گفتم چشمامو

 نکرد خودشو ؟ یمعرف -

  نهیاصرار داشتن که شما رو بب یلینه آقا خ -

  برو اومدم میمرباشه  -

اد ، به سرعت ب ریو الس عیرفت بلند شدم به سرعت  و رفتم دوش گرفتم سر میمر

رفتم  و مرتب و آراسته از پله ها دیآماده شدم ، دوش که گرفتم خواب از سرم پر

  به گوشم خورد یکودکانه ا یخنده  یکه صدا نیپا

 ی؟..پا که ...نگاهم به رفتمیم نییبرداشتم متعجب هنوز داشتم پله ها رو پا سرمو

 تمیچند روزه اذ نیکه ا یمنقبض شد و احساس نهیرفتنم لنگ شد ...نفسم تو س

  کردیداشت خفه ام م کردیم

 از ؟لب گفتم مهن ادیرفتم و ز نیقدمهام کند شده بودن و به زور پله ها رو پا 

 : بود که با خنده گفت ییکوچلونبود ، نگاهش به پسر حواسش

  ، من دوست دارم مامان -

 : لبخند زدم گفت مهناز

  ام یمنم دوست دارم زندگ -

ا از پ هیمهلک یماریکرده بود .  ب رییمن چقد تغ یدهنمو قورت دادم. خدا آب

  از هم دهیفروپاش  یمارینامرد ب یرد پا ریز رشینظ یب  ییبایانداختنش ز



 نیتم پابه موهام بردم . برام قابل باور نبود .لب تر کردم و از پله ها رف یدست

 .بود رهینگاهش بهم خ دیسمت من چرخ دیناباورمو که شن یهاقدم ی.صدا

 رهیاما هنوز خ یبلند شد به آروم دمیاش که رس یدهنمو قورت دادم چند قدم آب

 . بود بهم

 : دادم و زمزمه کردم رونیب نفسمو

 ؟مهناز  -

 : مامانشو گرفت و با ترس نگام کرد و گفت ی؟ پسر پاها پسرش

 ... مامان -

 به لبش نشوند یتر کرد لبخند تلخ لب
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  حبس شد نهیتونستم لبخند بزنم نفسم تو س یبه سخت یلیخ

 : لب تر کرد و گفت -

 کردم ؟ رییتغ یلیخ -

 : گفتم یادیز یبگم که با دست پاچگ یچ دونستمیپاچه شدم نم دست

  یخوش اومد یلینه ...نه ...خ -

 : رو لباش بود هنوز و گفت لبخند

  ممنون مزاحمتون شدم -

 : دراز کردم سمت مبل و گفتم دست

 راحت باش نیبش -



 لحظه کل خاطرات سه سال قبل از نظرم گذشت که دست هیبود ،  ستادهیا هنوز

  دراز کرد

هم ببود که  یچه حس دونمیدستش رو فشردم ، نم دیبه دستش رفت . با ترد نگاهم

 منتقل شد ؟

  دمیزده اش کش خیپاچه دستمو از دست   دست

 :قدم ازش فاصله گرفتم و گفتم هیو  

  یشیسر پا خسته م نیبش -

 : گفتم یپسرش رو به آغوش جا داد و با لبخند نشست

  یدار یپسر خوشکل -

 :کرد لب تر کردم و ادامه دادم سکوت

  ستیتو ن هیاصال شب -

 : پسرش و گفت نگاه

  باستیپدرش ز نیمن ع امیآره ت -

خند زل زده بود بهم لب یچرا ماتم برد به پسر که با ترس کودکانه ا دونمینم

 . کرد میمادرش قا ی نهیسرشو تو س رو لبام اومد که بچه یمصنوع

 : پا انداختم و گفتم یرو پا

  سه سال تموم گذشت -

  هم گذشت یادیدرسته و زمان ز -

  خبریب یلیمهناز ، خ یدفه رفت هی -

 : داد و گفت رونیب نفسشو

 کردیم جابیا طیشرا -



 ؟ یازدواج کرد یک -

 رهیطور خ نی، باز هم بردیم  مایقد ادمیمنو  رشینگاه خ نیکرد مات... ا نگام

 . کردینگاهم م

 : و گفتم دمیکه د سکوتشو

 ؟ یومدیچرا با همسرت ن -

 : رو به پسرش گفت -

 ؟ یکن یباز یبر یخوایتاب دارن م اطیتو ح زمیعز امیت -

  پسرش بشنوه خوادیبگه حتما نم خوادیم یزیچ دونستمیم

 : به آشپزخونه گفتم رو

 کنه یکوچولو رو ببر تاب باز نیا ای...ب میمر -

 : با بغض گفت امیت

  نرم شهینم -

 : و گفت دیپسرش رو بوس یشونیبا محبت پ یلیخ مهناز

  کن با خاله ی... برو تاب باز زمینه عز -

  زیرو گذاشت رو م ییرایپذ لیبود اومد وسا میمر

  دستشو گرفت و با هم رفتن میاز مادر به زور دلکند و مر امیت 

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  یدار یپسر حرف گوش کن -

 : لبخند گفتکرد و با  نگام

  مث خودمه -

 : لبخند گفتم با



 آرومه مث خودت و صبور یلیآره خ -

  صبور تر بشه الزمه براش دوارمیام -

  یضیمگه مر دونهیم -

  یکمی دونهیم یدرست نه ول -

 ؟ ومدیهمسرت چرا ن ینگفت -

 . کم رنگ شد لبخندش
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 ... از کارش گفت میحرف زد یساعت میپسرش، ن امیرفتن ت بعد

رو  وایو ش نیگفت ،  سراغ  شرو شیمارینگفت از ب یزیاز خودش چ البته

  گرفت

  رفتن ، و ازدواج کردن ستیوقت ن یلیکه خ گفتم

  نگفت یزیبودم از خودش بگه اما چ منتظر

 . مرموز بود یطور نیهم شهیهم

 . کردمیداشته باشه شک م یکس نکهیوقتا با ا ی، گاه گفتیاز خودش نم یزیچ

به  یقابل لمس ریغ یدلشوره  هیداشتم ،  یبیحال عج هیچرا با اومدنش  دونمینم

 . دلم افتاد

 . دشحالم منغلب  نقدیو حال و روزش ا یماریب نیبا ا دنشیبا د دیشا دونمینم

  خاطرات گذشته افتادم ادی

  دل نبندار بهت بگم به من چند ب -مهناز  )



که نتونستم درکش کنم و  بیغم عج هیداشت گلوش ...صداش پر غم بود  بغض

 : گفت

 .... که چقد دوست یدونیخودت م کنمیسام خواهش م -

 : حرفش اومدم و گفتم ونیم

 یاستهم بهت گفتم , خودت خو لینکن ...نگفتم ؟ همون اوا تمیتو رو خدا اذ -

 ... باهات رابطه داشته باشم من که یمهناز ، خودت اصرار داشت

 : پنهون تو صداش گفت ی هیگر با

  ...آخه دلمو چکارش کنم ستین نیمن حرفم ا -

کار  نیابهت گفتم من  یمهناز ، البته بهت بر نخوره خودت خواست یاشتباه کرد -

ج باهام ازدوا یدوست دارم اگه حت یگفت یاما ...خودت اصرار داشت کنمیرو نم

  ا دخترونه هام مال توباشهام ینکن

  سام یانصاف یب یلیخ -

 : شدم و با خشم گفتم یعصب کمی

  یقرار داد ارمیخودت ، خودتو در اخت -

  آخه دوست دارم سام -

  یحماقت کرد  یخواستگار داشت یتو کل -

 : بست و گفت چشم

 یتو بود میمرد زندگ نیو آخر نیبازم خوشحالم اول یاگه منو نخوا یحت -

 : زدمو گفتم یپوزخند

 تونهینم یکار چیاما گفته بودم ه یمنو مال خودت کن یکارت خواست نیتو با ا -

  کنه بندمیمنو پا

 : داد و گفت رونیب هیبا بغض و گر نفسشو



  باشه چقد دوست دارم ادتیباشه سام ...اما  -

  کنه ریکنه دلمو اس بندینتونسته منو پا یزن چیبهم دلنبد مهناز ه -

 : و گفت رهینم ادمیوقت  چیزد لبخندش ه لبخند

هزار بار  ، اما اشتباه نکردم باز هم اگه زمان برگرده عقب باز هم زمیباشه عز -

  کنمیکار رو م نیبازم ا یخوایمنو نم یبگ گهید

 : که آروم گفت رونینفسمو دادم ب (

 ؟ یتو فکر -

 : پا برداشتم و گفتم یدادم و پا از رو رونیگذشته ها افتادم نفسمو ب ادی

  مهناز یکرد رییتغ یلیخ -

 :: دستشو گذاشت رو گونه اش و گفت -

 زشت شدم ؟ یلیخ -

 : به لب داشت و گفتم یبهش رفت و لبخند تلخ نگاهم

 ... نه اما -

 : فروش گرفتم و گفتم یب ینگاهم از چشما قیزد عم لبخند

 ؟ یکه خاطرات گذشته رو برام زنده کن یاومد -
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 : گذشته بود و گفت ییبایزد که به ز یلبخند

 ؟ یکنیفکر م یطور نیتو ا -



 : طلبکار گرفتم و گفتم یدهنمو قورت دادم نگاهم از اون چشما آب

  طلب کاره یلینگاهت خ -

 : داد با خنده گفت رونیب نفسشو

 ؟ یکنیفکر م یطور نیچرا ا -

 سکوت کردم که خودش ل فقط

 : داد و گفت ادامه

 ... زمینه عز -

  حرف زد نگاهم بهش رفت نیا تا

 : داد ادامه

 رو به راهه ؟ تیزندگ -

 : تکون دادم  که گفت سرمو

  یخوشحالم که خوشحال و خوشبخت -

 : تر کردم و گفتم لب

  یلیممنون ...زنمو دوست دارم خ-

 : بود رفت و گفت واریکه رو د مونیعروس یبه تابلو نگاهش

 هم نداره ی...همون دختر ه ،همون دختر عموته ؟ سن باستیز یلیخ -

 : زدم و گفتم یلبخند

  ادتهی -

 ورد زبونت بود ...عسل ؟ شهیآره هم -

  مهیزندگ ینیریدرسته ... ش -



 : گفت یلبخند با

 من هم خاطرات تلخ گذشته ؟ -

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 ؟ یگذشته رو خاطرنشان نکن شهیم -

  یدی...خوشحالم که به عشقت رس هیعال -

 ؟ یازدواج کرد یممنونم ... تو ک -

 . بود که ادامه دادم بیکرد سکوتش برام عج سکوت

  خوامیمعذرت م -

 : گفت شدیکه بلند م یاشکال ندارم و در حال -

  گهید ی، انشاال دفه  نمینداشتم زنتو بب قیمزاحمت شدم . توف -

 : بلند شدم و گفتم منم

  شمیخوشحال م ایبازم ب -

 : لبخند گفت با

 بازم خونت ؟ امیب یشیجدا ؟ ناراحت نم -

 : زدم و گفتم یلبخند -

  یبازهم  با عسل آشنا بش اینه ب -

  کنهیم تمیاذ ییتنها نیا میزندگ یآخرا نی...ا امیباشه چشم حتما م -

  ی، خوش اومد یهروقت اومد -

 : گفت رفتیکه م یدر خروج سمت

  با هم یهمگ میروز قرار بذار هی شمیبازم مزاحمت م -



  شمیاتفاقا خوشحال م -

 : و گفت رونیاز در رفت ب 

 شتریبکنم اما نتونستم  داتونیکردم پ یسع یلیاواخر خ نیطور . ا نیمنم هم -

  ینگران بودم که ردم کن

 : پاچه شدم و گفتم دست

  یپسر دار هیفرق داره ...من ازدواج کردم تو هم که  طیخب االن شرا -

 : و گفت دیدو یبه پسرش رفت که داشت سمتش م نگاهش

 ... بازهم یپسر رو نداشتم و تو مجرد بود نیاگه من ا یحت -

 : حرفش رفتم و گفتم ونیم

 ... مهناز کنمیخواهش م -

 : حرفم اومد اون هم و گفت ونیکرد و م نگاهم

 . ام زده شده نهیدست رد به سمن سالهاست  -

 . گفتن ینداشتم برا یو آب دهنمو قورت دادم  حرف یبستم لحظه ا چشم

 : و با خنده گفت دیاومد باال ازپله ها اونو بغل کرد و بوس پسرش

 خوش گذشت ؟ -

  نجایا میای...بازم م یلیآره خ -امیت

  زمیآره عز -مهناز

 . کرد و رفت یخدا حافظ یزدم که مهناز با لبخند لبخند
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  رفتن مهناز بعد

  برداشتم و زنگ زدم فرهاد مویگوش هیسر

  چند بوق جواب داد بعد

  الو سالم -من

 ؟ یسالم چطور -

  یخوبم مرس -

 ؟ ییکجا -

 ؟ی...تو آف مارستانیب -

  آره -

 : دادم. آب دهنمو قورت دادم و گفتم رونیب نفسمو

  نجایاومد ا یک یدونیم -

 مهناز ؟ -

  پسر داره هیآره تازه رفت ...فرهاد مهناز  -

  یدوسالشه ...دوسال خورده ا بایآره تقر -

  یدونستیتو م -

  شراره بهم گفت -

 ؟ یچرا بهم نگفت -

 گفت ؟ یفرصت نشد ...اومد چ -

  از خودش ازدواجش نگفت یچیمرموزه  ه شهینگفت ...مهناز مث هم یزیچ -



  ...حاال چرا برات مهم شده میفهمیعجله نکن م -

 رم (دلم گفتم احساس گناه دا یدارم  ، ترحم ..) تو یحس هی...  دونمینم -

 :دادم سکوت کردم و گفت رونیب نفسمو

  ذارمیم یقرار هیبعد باهاش  شینمیبیبازهم م -

  بفهمه نگرانم دیدارم ، نبا میاز عسل ب کمی دونمینم -

  ستین اینگران نباش اون زن عمرش به دن -

  من داره یبه گذشته  یاما به هر حال ارتباط دونمیم -

  الیخی؟ب یزنیم یشور چ -

  فقط عسل نفهمه دوارمیام -

 : خنده گفت با

دوست دختر  یکل دونهیزنت شد ،خوبه که م شناختیزنت تو رو  خوب م -

  شور نزن یخودیب گهیقبل ازدواجت ، د یگند زد یکل یداشت

  کال گفتم دونمیم -

  ؟ گذشته ها گذشته یهست ینگران چ گهید -

 هیذشته ا،اما مهناز گ یلینبود اون دوسم داشت خ ی...آخه مهناز عاد دوارمیام -

 . که برگشته

دوست  ه در ضمن زنت اونقدرخراب کن تویعاقله که نخواد زندگ یمهناز اونقدر -

 اثر نذاره تونیرو رابطه و زندگ زایچ نیداره و عاشقته که ا

 : تر کردم و گفتم لب

  یگیطوره که م نیهم دوارمیام -

 : گفت عیبود که سر مارستانیب جیپ یصدا



  دارم یسام ممنون برم اورژانس -

 . شمیباشه برو مزاحمت نم -

  گذاشتم رو مبل رها کردم خودمو زیرو م لیکردم ...موبا قطع

گشت ام چشمامو با سر ان گهیمبل دراز کردم با دست د یپشت یدستمو رو ، رو هی

 . یدادم  لحظات یاشاره و شصت ماساژ م

  عسل یعطر آشنا یام پر شد از بو هیکه ر دمیکش یقیعم نفس

  بود ستادهیدستمو برداشتم و چشمامو باز کردم با لبخند باال سرم ا عیسر

 : ام رو گرفتم و گفتم هیتک یبا لبخند از پشت که

  زمیسالم عز -

 : لبخند گفت با

 ... سالم عشقم -

 : دست نخورده و گفت ییرایپذ لیکرد به  وسا زیبه م ینگاه

 ؟ یمهمون داشت -

اش  رو گونه یکه بوسه ا یفاصله بود کم کردم در حال کمیلبخند  بلند شدم   با

 : و به آغوشم پناه دادم وگفتم گذاشتمیم

  سرشو تکون داد تو آغوشم یمیدوست قد  هیآره  -

د گذاشت  باز بو یاول  یبود و دکمه  دایام پ قهیام که از  نهیس یرو یبوسه ا اونم

 : گفت

  هیعال -

  دستش جا به جا کرد یجدا شد و کوله اش رو رو ازم

 : گفت رفتیکه سمت پله ها م یحال در



 . خسته ام یلیخ رمیدوش بگ هیبرم  -

ومدن ، ا شهیچرا دلم پر تشو دونمی... منم فقط رفتنشو نظاره گر شدم ، نم رفت

 . ستیهمه دلشوره دست خودم ن نیو ا یلیمهناز نگرانم کرده خ
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 ( شراره )

 . بودم فتیش شبیبودم د خواب

ا و رگرفتم که به کار  یکار داشتم مرخص یچند روزه هم کل نیخسته بودم ا یلیخ

جام من ان دیکار ها رو با شتریکار داشت ب یلیفرهاد که خ میمراسم عقدمون برس

 .البته به اتفاق خواهرو مادرش دادمیم

سام  یونه مهناز افتادم امروز قرار شد بره خ ادیشده بودم که  داریاز خواب ب تازه

رده ، گ ایسام ...اما دن یدار یقشنگ یلب گفتم ) زندگ ری...سرمو تکون دادم و ز

 ( ستیبر وفق مراد ن شهیهم

ده مهناز چکار کر نمیبرداشتم بب یاز رو  کنار تخت لمویبرداشتم و موبا زیخ

 ؟ نهیتونست سام رو بب

  مهناز رو گرفتم یرو برداشتم و شماره  لیموبا

  دیچیمحزونش تو گوشم پ یچند بوق کوتاه صدا بعد

 ... الو -

 زمیالو مهناز ...سالم عز -

 زمیسالم عز -



  یچطور -

 : بهم دست داد که گفت یاحساس نیمن همچ ایزد  یپوزخند دونمینم

  خوبم -

 : دادم و گفتم رونینفسمو ب  

 سام ؟ یخونه  یرفت -

  آره -

 : بودم که گفتم دنیشن مشتاق

  ...خبخب  -

  داره یمفرح یزندگ -

 : زدم و گفتم یپوزخند

  ؟ی...شاد و خوشحاله...بهش نگفت یلیآره خ -

  نه -

 چرا ؟ -

  نتونستم -

ش باش ...تو حقته که پسرت  رو دست بابا یقو کمیبابا چرا ؟ مهناز  یا -

 ... یبسپار

 ... ومدیداره دلم ن یآروم یدرسته ...سام زندگ -

 : حرفش رفتم و گفتم ونیم

  پسرت هم مهمه ی ندهیاه دختر ...چرت نگو آ -

  کرد سکوت

 : ادامه دادم که



دست  دیبا امیبال رو سرت آورد ت نیا یدلرحم نیرو بذار کنار ...هم یدلرحم -

  باباش باشه بعد تو

  دمیهق هقش رو شن یبود که صدا نجایا

 : و گفتم دمیگز لب

 ؟ یکنیم هیمهناز گر -

 : گفت هیگر با

  پسرم هم سرنوشتش مث خودمه -

 گفتم ؛  محکم

  کجاست یدونی...اون پسر پدر داره که زندست و م ستینه ن -

 : گفت هیگر با

  دورش کنم نجایخودم خواستم از ا -

  یشیم ضیکه مر ینداشت بیاما تو که علم غ -

 : هق هق گفت با

 با منه شهیهم یبدبخت -

  یانتخاب نکرد نویحرف رو نزن تو که ا نیا -

 : گفت هیبا گر 

  خودم خواستم با سام باشم-

  یکار رو کرد نیتو که گفت بهت رابطه ات با اون چطوره ؟ چرا ا -

 ( ارمیسام رو بدست م شهی) من خودم از اون بد تر فک کردم م هیگر بازهم

 : گفت هیگر با

  دوسش داشتم -



 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

ل کار بده همون او یکه دل به دختر ستین یسام آدم یدونیاوفف مهناز خوبه م -

  هیچ تشین گهیبه طرفش م

بهش اعتماد کرد ،رابطه اش معلومه  شهیم گهیگفتم صادقه ،دروغ که نم -

 . ...حماقت از خودم بود ادامه دادم
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 یفکر یب نقدیکه ا شدینم لیدل نی، اما ا گهیهمون اول م نهیسام هم یخوبآره  -

 ؟ یی. االن کجا یکردیم

  خونه رمیدارم م -

  شمیپ ایآدرس بدم ب یاگه دوست دار -

 : گفت هیگر با

  شمینه ..مزاحمت نم -

 دارید نیمهناز ا می...با هم درد و دل کن شمیامشب پ ایب یچه مزاحمت زمینه عز -

  هم خوبه تیروح یبرا

 : و هق هق گفت هیگر با

  بهم ختمیر یلیخ -

ودش خمار داره که همه رو گرفتار  یداره ؟ مهره  یسام چ نیا دونمیمن نم -

  کرده

 : گفت هیگر با



 کنهیمنو ناراحت نم نقدیا میببمار امیناراحتم به خاطر ت نقدیا -

  کنمیم جی...باشه گلم االن برات مس یواقعا حق دار -

  نمتیبیباشه م -

  نکن هیگر گهید کنمیخواهش م -

 : افتاد و گفت یشتریداغ دلش تازه شد و به هق هق ب  انگار

  نمک رو زخمام بود دنشیغصه هام سر باز کردن انگار د دنشیبا د -

 : و گفتم دمیکش یدادم پوف رونیب نفسمو

  باش یقو کمیبه فکر خودت باش ،  کنمیخواهش م -

 : گفت هیگر با

  به زنده بودن ندارم یدیمن ام -

  یو باباشو بهش بد یجا پاشو محکم کن یکه بتون امیباش به خاطر ت یقو -

 ؟ اون زن داره . خوشبخته یمتیمن به چه ق یخدا -

 هم حق داره خوشبخت باشه و باال سرش باباش باشه امیت -

رو  اون یزندگبهش بگم  دیمنه اصال نبا ریتقص نیا دونستیشراره سام که نم -

  میخراب کنم ما که زن و شوهر نبود

بدم و طرز فکرشو عوض کنم به هر حال  ریذهنشو تغ دیدادم با رونیب نفسمو

  باباش اون مرده

 : گفتم که

 میزنیبا هم حرف م شتریب فرستمیآدرس م زمیباشه عز -.

 . کردم قطع

  دیخورد د کیتخت نشسته بودم آدرس رو براش ارسال کردم ت ی لبه



،زنگ  یرو تا خواستم بذارم رو کنار تخت خواب یدادم و گوش رونیب نفسمو

  فرهاده دمیخورد فک کردم مهنازه اما نگاه کردم د

  یتبچه تو شکمم دارم رنگ خوشبخ نیزدم ...حد اقل من به خاطر وجود ا یلبخند

  نمیبیرو م

 . اراده دستم رو شکمم گذاشتم وجواب دادم یب

 ... الو -

  الو سالم -

 ؟ یسالم ...خوب -

 ؟ یممنون ...چکار کرد -

  ندازهبگرفتم دوست مامانت بود قرار شد که زود کارمونو را  شگاهیامروز آرا -

 ؟ ی...لباس چ هیعال -

  مینیبیم میریفردا عصر م -

 ؟ یچطور نمیخوب ...حاال بگو بب اریبس -

و  ردکیو نگرانم بود خوشحالم م دیپرسیحالمو م یطور نیا نکهیزدم، از ا یلبخند

 : گفتم

  خوبم زمیممنون عز -

،  ییجا میدلت خواست بر دیکش یزیشراره  جان اون کوچولو اگه دلت چ -

  برمتیبهم بگو وقت کنم حتما م یرستوران

.  شدینگرانم م یطور نیبود ا ینیریمن چه حس ش یرو شکمم بود خدا دستم

 . حس تازه و ناب هیبود که تاحال دچارش نشده بودم ، یاحساس قشنگ
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 : زدم و گفتم لبخند

  ممنون ، باشه حتما -

  خب مزاحم نباشم ، کار دارم فعال -

  باشه به کارات برس -

  زنمیبازم بهت زنگ م -

  منتظرم -

  . رفتم سیکردم .بلند شدم  سرو قطع

 . ادیمنتظر شدم که مهناز ب 

پسرش  که مهناز با دیطول کش یساعت می.ن رونیهم که با بابا رفته بودن ب مامان

 . اومد

 ( عسل )

هم دعوت  یسفارش  دادم و کس کیک رونیتولد سام بود و من براش از ب امروز

 . کنم زشینکردم خودمون فقط دوتا دوست داشتم سور پرا

و شام هم آماده بود .  کیو شوهرش مرتب بود و ک میکه به لطف مر خونه

 . ادیامشب زود تر م دونستمیم

هامو که سام دوست داشت انجام دادم و مو یناز حیمل شیآرا هیرفتم و  شگاهیآرا

 . جالب شده بود یلیهم برام فر درشت درست کرد خ

 . دمیبرام گرفته بود رو پوش شیکه  سام خودش چند وقت پ یلباس

ب زدم و لبه  یبودم و لبخند یقد ی نهیدر حال برانداز خودم تو آ ستادمیا نهیآ جلو

 لباسا تنم کردم ( نیلب گفتم ) بل اخره  ا ریز

  بود یلخت یلیخ



واسه شوهرت بپوش ، االن  یحرف سام افتادم که گفت ) هروقت شوهر کرد ادی

 موقتش بود (

دوست  یلیکه سام خ کنمیلباسا تنم م نیا شهیچند ماه  ازدواجمون هم نیتو ا البته

 .خرهیو واسم م کنهیم ریحتما منو غافلگ ادیخوشش ب یداره . خودشم از لباس

  به موهام دادم یتاب

که .خودشون من تنها موندم تا شوهرم  تیکه رفت سو میمر رونیاتاق اومدم ب از

 . ادیمتنظر بودم ب

 . بود لمیزنگ موبا یمنتظر شدم که صدا یساعت ربع

 . به لب زدم و یعجله بلند شدم سام بود لبخند با

 . جواب دادم عیسر

 : لبخند گفتم با

  زمیالو عز -

 ، عسل عشقم ؟ زمیسالم عز -

  جان -

 . امیم ریمن امشب د -

 : حرف رو زد نا باورانه گفتم نیا تا

 ؟چرا ؟ یایم رید -

 . زمینمون عز ، منتظرم یدارم ،زنگ زدم بگم نگرانم نباش یعسل اورژانس -

 . دیچیتو گوشم پ مارستانیب جیپ یدادم که صدا رونیب نفسمو

 . بود مارستانیتو ب هنوز

 : برام مهم نبود که گفت یلیکدوم دکتر رو صدا زدن ؟ خ دونمینم



 . زمیمراقب خودت باش عز -

 : حالم گرفته شد که گفتم یلیتر کردم  خ لب

 . زمیباشه عز -

  دوست دارم -

 : بهم خورد که گفتم زمیلبخند بزنم جدا سورپرا نتونستم

  و شتریمن ب -

  شده دهیچ زیدستم موند تو آشپز خونه نگاهم رفت به م یکرد . گوش قطع

  از امشبم ( نمیلب گفتم ) ا ریو ز دمیکش یآه

رو رو  ی.سمت آشپز خونه رفتم سر راهم گوش گهید ادیم شیکار پ ستین مهم

  . دمیغذا تو بشقاب کش کمیآشپزخونه گذاشتم و  شخوانیپ

 . تونستم بخورم به زور تونستم چند لقمه بخورم مگه

 ارهماهو یرو روشن کردم و سرگرم شدم با برنامه ها ونیو تو سالن و تلوز رفتم

. 
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 (سام)

 . خسته بودم یلیتو اتاق خودم بودم خ رونیاز اتاق عمل اومده بودم ب تازه

 . خوردمیم تیسکویو ب یمبل نشسته بودم و داشتم  چا رو

  باز شد رو مو برگردوندم یبا تقه ا در



زدم و که  یداخل شد .منم همزمان لبخند یدر اتاق که فرهاد با لبخند  سمت

 : گفت شدیکه م کینزد

  یبه به دکتر ، خسته نباش -

 : زدم و گفتم لبخند

  ممنون دکتر -

 :که اومد گفت او

 بود ؟ زیآم تیعمل موفق -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 . ی...عال یعال -

 : خواستم بلند بشم نذاشت دست گذاشت رو شونه ام با لبخند گفت اومد

 .. نیبش -

 : داد منم دستمو دراز کردم و گفتم دست

  بود خدا رو شکر زیآم تیعمل موفق یخستم ...ول یلیخ -

 : رو به رو ام و گفت نشست

  یخدا رو شکر ...خوب در چه حال -

 ؟ یشکر ممنون .چطور -

 امروز ؟ ی, چکاره ا یمنم عال -

 : لبخند گفتم با

 چطور ؟ -

 : با لبخند گفت 

  تولدته امشب -



 : خنده گفتم با

  دونمیم -

  میقد ادیبه  میگفتم امشب دور هم باش -

 : گفتم متعجب

 ؟ میقد ادیبه  -

  آره -

 هستن ؟ ایک -

  من ، تو ،شراره ، منصور -

  شهینه ، فرهاد عسل تنهاست ، ناراحت م -

  ییدوتا نیریجشن دونفره بگ هی یفردا آف -

 ... اما -

  نیدیبچه ها برات تدارک د اریاما و اگر ن -

  عسل تنها بمونه ادیآخه دام نم -

  ستیکه ن شهیامشبه  سام ، هم هی -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  دهیشک االن اونم برام تدارک د یدلواپس عسل شد ، ب  کمی دونمینم -

 : خنده گفت با

 ... برنامه دو نفره هیامشب  -

 : خنده گفتم با

  صد در صد کنهیبرم قهر م رید -



 : و گفت دیخند اونم

  یریم رید یدار یزنگ بزن بگو اورژانس -

 : و گفتم قیدادم  عم رونینفسمو ب 

  زنمیباشه االن زنگ م -

 نیخونه ، هم رمیم ریبرداشتم و زنگ زدم عسل و گفتم که د زیاز رو م مویگوش

کردم به روم  یرو تو صداش حس کردم اما سع یحرف رو زدم ، ناراحت نیکه ا

 . ارمین

 : کردم .که فرهاد گفت قطع

 . انیپس زنگ بزنم بچه ها ب -

  کار دارم یکم االن

  میریکارت که تموم شد م -

  سرد شده بود گهید میچا -

 : گفتم که

 با هم میریباشه م -
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 .... رستوران میاز اتمام کارم با فرهاد رفت بعد

 

 (شراره )



  دمی.لب گز دونستمیتولد سام بود م امشب

ه فرهاد رو  گرفتم و ازش خواستم که دعوتش کن یدادم و شماره  رونیب نفسمو

نه به دوستا یدور هم هیرستوران با منصور به افتخار مهناز که بعد سه سال  میبر

 . مایقد ادی

و  کنم .با تولد سام مهناز رو با سام رو به ر یکه مهناز اومده بود به بهونه  حاال

رهاد بل فرو بهو نه کردم و  مهناز یماریزنوه ام فرهاد رو قانع کردم  و ب ی لهیح

و فقط جمع خودمون باشه درست  ارهیاخره قبول کرد. ازش خواستم عسل رو  ن

 . هیخال یلیخ وایو ش نیشرو یجا نجایا فیح مایقد نیع

هش زدم مهناز اما بهش نگفتم تولد سامه ، فقط دعوتش کردم رستوران. و ب زنگ

 . گفتم که فرهاد و منصور

 زیسام رو سور پر میخوایمنصور هم زنگ زدم و دعوتش کردم .و گفتم که م به

 . میکن

سام  ، نیاز ا نیتلفن رو لبام  گذاشتم و سرمو که تکون دادم و گفتم :) ا ی لبه

 هیا بکنم هر دفه  کیرو بهم نزد نایا خوامی، م شهیامشب با مهناز رو به رو م

 رنه (وگ مارهیکنار ب فیح ف،ی، ح  یبهونه ا

 (زهیپر سورپرا تیزدم به افکارم و گفتم ) عسل خانوم زندگ یپوزخند

اشته ساعت بعد  آماده شدم و کم کم رفتم سمت رستوران  که قرار گذ هیهم  خودم

 . میبود

 ( سام )

انش دلم گرفت ، حاال هم تنها بود تو خونه نگر کمیبدون عسل بودم  نکهیاز ا 

 . بودم

 . میخودمون رفت نیمنو فرهاد هر کدوم با ماش میدیرس

  ما دنیمنصور و شراره بودن با د میشد داخل

  شدن بلند



  کرد یگفت تولدمو  ابراز خرسند کیکردم با منصور ، شراره هم تبر یروبوس

 . گفت کیمنصور هم تولدمو تبر میزدم و نشست لبخند

 . بود یبود کنار  دستم خال یصندل پنج

ج پن زیو چرا  م هیکنار دستم خال یومحل ندادم که صندل دیبه فکرم نرس اصال

  نفره

به  یگذشت که شراره نگاه یو بگو بخند .ربع ساعت میحال گفت و گو بود در

 . ساعتش کرد

ه زد و رو ب یقیهمون لحظه شراره لبخند عم قایبهش نداشتم که دق یتوجه اصال

 : فرهاد گفت

  اومد -

  در رستوران بودنگاهش به  فرهاد

  منم رد نگاهش و گرفتم که

 : بود که اول از همه بلند شد و گفت منصور

  مهناز هم اومد -

 . امشب ادیکه مهناز هم م کردمیدهنمو قورت دادم اصال فکرش هم نم آب

  بلند شدم  لب تر کردم دیترد با

ود ب دهیبه خودش رس کمیلبخند به لب داشت  دیهم بلند شدن که مهناز  رس هیبق

 . امشب

  باز چه مرگم شده بود که دلشوره باز به جونم افتاد دونمینم

منو  دنینگاهش به من افتاد . احساس کردم اونم  انتظار د دیتا به ما رس مهناز

 : رو به شراره گفت هیبا بق یبعد احوال پرس دنمینداشت که با د

  که همه هستن ینگفت -



 : رشو تکون دادم با لبخند گفتخون سر س یلیخ شراره

هناز ، کنارم نشست م یخال یرو صندل میدور هم باش میامشب تولد سام بود گفت -

 : البته نشستن که مهناز با لبخند رو به من گفت یهمگ

 . درسته تولد دکتره امشب -

ن که نگاهش به م یرو به من در حال زدیکه لبخند م یکوتاه در حال یمکث بعد

 : بود آروم گفت رهیخ

  تولدت مبارک -

 : گفتم یپاچگ یزدم و با دست یلبخند کامال مصنوع هی

 . ممنون -
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با شکل قلب قرمز  کیک هی زیاومد و رو م ونیکه گذشت که گار یساعت ربع

که  میشدم درست مث قد زیزدم جدا سورپرا یگذاشت و لب تر کردم لبخند یرنگ

  شراره و منصور شروع کردن دست زدن و خواندن تولدت مبارک

 . بندش فرهاد هم باهاشون همراه شد پشت

 یبود و و س۳۰شد که گارسون شمع روش رو روشن کرد که عدد  قیعم لبخندم

 . تموم شد میسالگ

 ادیب داشت اراده سمت مهناز رفت اونم لبخند به ل یدادم .نگاهم ب رونیب نفسمو

 ریکه ) بچه ها باز برام تولد گرفته بودن و منو غافلگ میسالگ۲۵افتادم تولد  مایقد

 نیبود همون شب بود که منو مهناز اول یماند ادیکرده بودن و چه شب به 

 ( پر لک خون افتادم ی الفهم ادیرابطمون بود .) آب دهنمو قورت دادم 



خودش اصرار کرد چقد انکار  رهیاون شب هرگز از خاطرم نم ادیگرفت  نفسم

 . رونیکردم اما در اتاق رو قفل کرد نذاشت از اتاق برم ب

ه اراده شد .و دخترون یکارام ب گهیمشروب داد که د ادیشب مهناز بهم ز اون

 ( تولدم ی هیهاشو به قول خودش هد

ه بتو دستم بود هنوز ز داد  هیبهم هد یدادم اما قبلش ساعت مچ رونیب نفسمو

 . کرد یحرکت هیمچ دستمو تکون دادم تو دستم  یمارک عال متیساعت گرون ق

 . حواسم نبود که مهناز تمام حواسش به من و نگاهش به ساعت دستم اصال

 : گفت یبا لبخند  که

 سام ساعت چنده ؟ -

 . هیچ تشین دمیکه دستمو با ال آوردم فهم خوندنیها هنوز داشتن م بچه

 زدم که یدستم ساعت خودش بود که بهم داده بود که لبخند کامال مصنوع ساعت

 : همون لحظه منصور گفت

  ساعت ده -

 : ازش تشکر کرد دستمو انداختم که شراره گفت یبا لبخند مهناز

  زود باش سام آرزو کن و شمعارو فوت کن -

 : لبخند گفتم با

 آرزو کنم ؟ یچ -

  یخوشبخت - فرهاد

ا هخودم و عسل رو آرزو کردم و با کف زدن بچه  یدم و تو دلم خوشبختز لبخند

 . بود که شمع رو خاموش کردم

وم رروبه  زیدر آورد و رو م فشیاز تو ک کیکوچ یجعبه  هیبود که شراره  نجایا

 : گذاشت و گفت



  از طرف همه است نیتولدت مبارک از ا -

  هبس نیبود ادمیبه  نکهیهم ستین یاصال توقع - من

  بره ادمونی شهی، م میم دارمگه ما چندتا سا - فرهاد

 : آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

 ... ممنون -

 : انداختم و گفتم سرمو

  هیعسل خال یجا -

 : با خنده گفت شراره

  ...دو نفره یعال یبرنامه  هیامشب برو و  -

 : برداشتم و با خنده گفتم سرمو

  ونهید -

  ادیکه به چشم نم نایا گستید زیچ هیتولد امشبت  یکادو گهیراست م -منصور  -

 .... لبخند زدم و فقط

 : تمام مدت ساکت بود که گفت مهناز

  خاصه شهیتولدت هم یدرسته کادو -

  کار رو نکردم نیزد خودش خواست من که به زور ا طعنه

 : نگاش کردم و گفتم یلبخند زدم مصنوع هی

 خودم خاصم نکهیا یبرا -

 : زد و گفت لبخند

 قایدق -
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 : رو پس داد ال لبخند گفت کیکرد و که مهناز ک میرو تقس کیک شراره

  ستیواسم خوب ن -

 : و گفت دیلب گز شراره

  یاله رمی... بم ییییآ-

 . آب پرتقال گذاشت وانیهمه ل یجلو فرهاد

  .ساعت و بگو بخند مین بعد

  نداختیالبته تمام مدت شراره عکس م میشام داد سفارش

ظه شراره آب پرتقال که فرهاد دستم داد تا به مهناز بدم همون لح وانیاز قضا ل که

 . رو از دستم گرفت وانیعکس انداخت که مهناز ل

 . بودم که رفتم خونه کی ساعت

رو قبول  یشدم، جشن دورهم مونیچرا پش دونمیدلواپس زنم بودم . نم یلیخ

 .  کردم ، کاش رد کرده بودم

خونه .داخل خونه شدم خونه چراغاش خاموش بود .چراغ سالن رو روشن  دمیرس

 . کردم

 ونیزیوتل یوپالتمو رو کاناپه انداختم و جلو رفتم . تازه نگاهم به مبل جلو فیک

 . خاموش بود اما عسل رو مبل خوابش برده بود ونیافتاد تلوز

 کیکبود و  دهیچ زیبه آشپز خونه کردم که م یم ، برگشتم نگاهداد رونیب نفسمو

 . بود زیرو م



،  ستادمی، سمت عسل رفتم همزمان کرواتم رو شل کردم روبه روش ا دمیگز لب

 . شویشونیپ دمیخم شدم و بوس

م ، دل زیکردشو کنار زدم و آروم زمزمه :) عز شیآرا یزدم کنار مبل موها زانو

 ( خوامیمعذرت م

و تکتفش و بلندش کردم وبلند شدم و سرشو برد  ریپاهاش و ز ریدست بردم ز که

 : ام و خواب آلود گفت نهیس

 ؟ یاومد رید نقدریچرا ا -

 : کردم سرمو سمت گوشش و زمزمه کردم  تو گوشش خم

 . خوامیمن معذرت م -

 یاتاق رفتم  در رو با پا هل دادم .داخل شدم رو تخت گذاشتمش به آروم سمت

 . گاهم بهش بود خواب بود عروسکمن

 . کراتمو از  گردنم باز کردم رو مبل انداختم 

ز انداختم در آوردم  با  رهنمویباز کردم و پ رهنمویپ یدادم .دکمه ها رونیب نفسمو

 . موند  تنم رمیرو مبل .شلوارمو در آوردم و باز انداختم رو مبل لباس ز

 موینیخورد ، سنگ یپاهام قرار گرفت تکون نیرو تخت روش رفتم ب دمیخز که

 . زدم، به پهلو بود مهینذاشتم روش ، روش که خ

 :خورد و خواب آلود گفت یاونو برگردوندم که تکون یآروم به

  ادینکن ...خوابم م -

 قهیبود  لباسش باز باز ی قهیبرهنه اش بود با لذت نگاه کردم  مهیبه بدن ن نگاهم

اسم کنار لب یهاشو پوشونده بود .که به آروم نهیود فقط رو ستا ناف ب  نیباز تا پا

 . .لب تر کردم و با لذت نگاش کردم رونیافتاد ب نشیزدم که س

 : آروم دستمو پس زد و خواب آلود خواب آلود گفت که

 ... سام ...نکن -



 .... به دهن گرفتم یبه آروم نشویندادم و نوک س محل

  چشاشو باز کرد ازش فاصله گرفتم دمیشد د داریکه از خواب ب دمیمک کمی

 : گفتم یازیطور که با لحن پر ن نیبهم بود منم هم نگاهش

 .... یلیخ خوامتیم -

  هی یحرف چیه یبه شدت که ب کردمی.فرصت ندادم داشتم تب م دیلبشو گز ی گوشه

 . کردیم کمیتحر شتریحرکت دستش تو موهام ب دمیبوس قیدفه خم شدم و لباشو عم

 ... کال لباسشو از تنش در آوردم عیحرکت سر هیتموم شد و با  طاقتم

 دونمیبود مگه آروم بودم نم ازیدادم و لحنم پر ن رونینفسهامو تو گوش ب یداغ

 . چه مرگمه

 . یبه شدت اونم خشن و طوالن خواستیم دلم

 .  ردم کخاطرات گذشته داغون  یآور ادی، امشب با   دونمی...نم شدمیداغ م داشتم

با  اونم خواستیبهم دست داده بود و به شدت دلم سکس م یمهناز حال بد دنید با

 ... یزنم  و طوالن

:  ، که بعد اتمام کارمون سمت حموم رفتم و گفتم خواستیم یشب طوالن هی دلم

  ایتو بپوش ب یمشک نیسوت

 : حالت غر غر گفت با

  تونمیسام نم یوا -

 : نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

 . باشم داریب خوامینشدم ...تا صبح م رابیهنوز س ایب عیسر -
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 ( عسل )

نه بره یدرد داشت برهنه   یدلم کم رینگاهم بهش بود که داخل حموم  شد ...ز 

  ماساژ دادم کمیدلم   ریبود تنم که دستمو گذاشتم ز

ه خاطر خشن بود و ب کمیامشبم افتادم با سام که  یرابطه  ادیدادم  رونیب نفسمو

  . بودن امشب درد داشتم مینامال

و رب  دمیرو پوش  یمشک نیدلمو و بلند شدم و سوت ریماساژ دادم ز یقیدقا

رمو داخل وان نشسته بود .رب دشامب دمیدشامبرمو تنم کردم و سمت حموم رفتم د

 یمبود تا داخل شدم باز کرد ک از تنم در آوردم و داخل وان شدم چشاشو بسته

ردم و دور کمرش حلقه ک مجابه جا شد .رفتم رو پاهاش نشستم و پاهامو باز کرد

 . که منو تو بغلش جا داد و دستشو دور کمرم حلقه کرد یکه با لبخند در حال

 . اما هنوز اشباع نشده بود میتازه رابطه داشت نکهیلذت نگام کرد با ا با

 : گرفت و گفت نمویبا دست س  که

 . تنت باشه نیقبل سکس سوت شهیدوست دارم هم -

ردو در آو نمیاز تو سوت نمویگرفته بود .که س یزدم دستامو تنشو به باز لبخند

 : گفت

  خوش فرمه یلیخ -

  کهیکوچ -

 : لبخند گفت با

  یعال هیعال -

کرد که لب تر کردم و منو به خودش چسبوند  کمیرو تنم تحر گشیمردون حرکت

 ... باز کردو  نمویو سرشو از پشت گردنم برد و دستاشو به پشت برد و قفل سوت

 .... برد خسته شدم که تو بغلش تو وان خوابم نقدی....ا میتموم تو وان بود دوساعت



 دهیچیشدم ...صبح که نبود ظهر بود ...حوله دور موهام پ داریکه از خواب ب صبح

 . شده بود

 . روم بود و برهنه بودم پتو

 ریت ،زدرد داش یدلم کم ری....ز دمیکش یا ازهیشدم نشستم کنارم نبود ...خم بلند

 لب گفتم ) اوف ،،، چقد درد دارم (

  با تن پوش حوله رونیلحظه بود که از حموم اومد ب همون

 : لبخند گفت با

  دلم زیسالم عز -

 به ابرو. دادم به خاطر درد که در حال خشک کردن موهاش با حوله جلو یاخم

 : اومد و گفت

 ؟ زمیچته عز -

 : پتو بود در حال ماساژ شکمم گفتم ریرو شکمم بود از ز دستم

  یلیشدم خ تیاذ ینبود میسام ...اصال مال -

 : تخت و حوله رو انداخت رو مبل و گفت ی، اومد نشست لبه  قیزد عم لبخند

  خوامیمعذرت م -

 : غنچه کردم و گفتم لبامو

  درد دارم -

 یغدلم و آروم شروع کرد ماساژ و ...دا ریرو کنار زد و  دستشو گذاشت ز پتو

 ؟ شدمیم ری....مگه س یدستش وا

آروم .دستش  دمیدهنمو قورت دادم لب تر کردم نگاهمون بهم بود که دراز کش آب

اراده  یمن چه مرگم بود که ب دونمینم دمیدلمو که لب گز ریز دادیهنوز ماساژ م



ام شد  .که اومد روم  سیشدم  فک کنم نگاش بهم بود و متوجه خ سیخ سیخ

 : بهم بود و گفتم ونپاهاش قرار گرفتم با التماس نگاهم نیزد ماب مهیخ

 .... کنمینه خواهش م -

 : تپوش حوله اش بود و گفحال باز کردن کمربند تن در

 یش تیاذ  ذارمینم -

 ... سام لطفا -

 : رو در آورد و با لبخند گفت حوله

  یشد سیخ سیخ -

 هیداد نگاهم به چشماش بود که  یهامو گرفت و فشار آروم نهیخم شد دوتا س و

ادم با تمام تنشو چنان... پاهام کرد  ...آه از نه یکه کرد و برجستگ یدفه ...با کار

از  دونمیشد ...وباز  خشن شد ... نم کیکارم تحر نیاومد...و با ا رونیوجودم ب

 . ودنب میتا حاال چش بود اصال مال شبید
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 (شراره)

 داشته باشند مهناز و سام ؟ یداریچکار کنم که باز د دونستمینم

 . فکر جشن عقد مشغولم کرده بود البته

 نیجشن عقدم بود .و مسلما هم مهناز هست هم سام و زنش .از ا گهید ی هفته

 . زدم یباشه لبخند یداریباز هم د نکهیفکر ا

 



  ( عسل )

کرد  دختره هم ازدواج نیزدم و بل اخره ا یجشن فرهاد و شراره بود لبخند کارت

 . فرهاد یاونم با ک

  انداختم زیرو م کارت

با  قیاتاق کارش بود در حال معامله و تحق تازه از دانشگاه اومده  بود تو سام

اخل راست شروع کرد مطالعه. د هی. عصر بود و تازه اومده بود نکهیلبتاب با ا

 : و اصال متوجه ورودم نشد که گفتم دیاتاقش رفتم و  مشغول بود شد

 سام ؟ -

 ... نداد جوابمو

 . غرق بود قینبود و عم حواسش

 . کردن بود پیتند تند در حال تا ستادمیشدم ...روبه روش ا کینزد

 : گفتم که

 سام ؟ -

 : نگام کنه گفت نکهیا بدون

  جون دلم -

  رمیلباس بگ خوامیسام واسه عقد فرهاد م -

 : نگام کنه گفت  نکهیبدون  ا بازم

  نه  یباشه اما لخت -

 ...تو که رمی،فردابا ساناز م خوامی.اما پول م دونمیباشه م -

 : ام کرد و گفتبرداشت نگ سرشو

  زمیپول نقد هست اتفاقا ...بردار عز فمیتو ک -



 ؟ یایب یتونیتو نم -

  سرم شلوغه یلیچند روز خ نیا زمینه عز -

 شوهرم که شهیلبخند زده بود چقد جذاب م یبهم بود ،وا نگاهش

 : داد ادامه

  ریکتو شلوار اسپرت بگ هیبا ساناز برو -

 کننده  که با کیچشمک تحر هیبراش فرستادم با  یغنچه کردم و بوسه  لبامو

 : خنده گفت

  منو ینداز یم ینکن تو رو خدا از کار و زندگ -

 : کردم و گفتم یکج دهن

 ... به من چه -

 زد و گفت یچشمک

 خواد؟یدلت م -

ده کنن کیتحر یبا خنده  رفتمیم یکه سمت در خروج یبا خنده در حال دمیلب گز 

 : گفتم یا

 یلیآره خ -

 : عکس العملشو اما پشت سرم گفت دمیند

  امشب رسمیحسابتو م -

 : سر دادم که بلند گفت یقهقه ا بازم

 جوووون -

 : لب ریگفتم ز بستمیدر رو که م دمیگز لب

 . کنمیجون، امشب هالکت م -



و .رو مبل بود برداشتم نشستم رو خود مبل نشستم  فشیاتاق خواب رفتم .ک سمت

 . رو گذاشتم رو پاهام و باز کردم فیک
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 ... رو باز کردم داشتم دنبال پول نقد بودم که فیک

به رو به ابروم اومد خود به خود که ...جع یاخم ک،یکوچ  یافتاد به جعبه  چشمم

 . در آوردم

 .مو جعبه رو برداشت...  نیرو گذاشتم زم فیدستم بود که ک یبه جعبه  نگاهم

 یا نقره ونیمخمل قرمز بود  با روبان و پاپ یجعبه  هیدهنمو قورت دادم .  آب

 .که در جعبه رو برداشتم، 

  باشه؟ تونهیم یاز طرف ک هیهد نیچم بود ، دلم به شور افتاد ا دونمینم

ون گر یلیساعت بود نگاه مارکش کردم خ هیجعبه رو که برداشتم،  باز کردم  در

 . بود متیق

 داده واسه تولدش ؟( یک نویلب گفتم :) ا ریو ز دمیگز لب

بود در  رشیکارت ز هیرو از داخل جعبه در آوردم و نگاش کردم که  ساعت

 . بود و نوشته بود یآوردم و نگاش کردم به خط خودکار

 . تولدت مبارک زمیعز

 نفس یو تنگ یکه احساس خفگ یاونجور زدینبود .قلبم داشت م یزیچ گهید نیهم

 . بهم دست داد

 : سام بود که گفت یکه صدا دمیکش یقیعم نفس

  زمیعز یعسل ؟...هان -



 . گذاشتم فیسرعت نور ساعت رو گذاشتم سر جاش تو جعبه و جعبه رو اوک با

 (یصداش اومد ) هان بازم

   که در آوردم فشیو پول نقد از تو ک  و

  داخل اتاق شد که

 : زدم که گفت یمصنوع لبخند هی

 تو ؟ ییکجا -

 یدار جایاحت یزیو گفتم : چ ستادیکه اومد جلوم ا نیرو زم فیدستم بود و ک پولها

 ؟

 : لبخند گفت با

 ؟ ستین میمر -

 کار داشت ، چطور ؟ رونیرفته ب -

  خواستمیقهوه م هی -

 : دستم بود بلند شدم  پوال رو سمتش گرفتم و گفتم پوال

  ادهیز یلیخ نای، ا زیرو مبرام بذار  -

 : گفتم شدمیکه خارج م یگرفت در حال ازم

 و تلخ؟ ظیغل -

 : بود که گفت ستادهیا هنوز

  بذار تو اتاق کارم زمیآره عز -

 . ساعت بودم یدادم .تو فکر جعبه  رونینگفتم . نفسمو ب یزیچ

 . که قهوه رو آماده کردم بردم اتاقش دیکارم طول کش قهیدق چند

 : که با لبخند گفت زیپشت لبتاب بود قهوه رو گذاشتم رو م دمیتو اتاق د رفتم



  زمیممنون عز-

  بهم بگو یالزم داشت یزیچ -

 . نگفت خارج شدم یزیچ

شته که هم پوال رو گذا زتوالتیبرگشتم اتاق خوابمون که نگاهم رفت سمت م باز

  ساعت یبود  هم جعبه 

 . برداشتم زیساعت رو از رو م یداشتم که جعبه  رونیب نفسمو

 . طور که جعبه دستم بود سمت اتاقش رفتم همون

 : زدم و گفتم یسرشو برداشت .لبخند مصنوع دنمیمشغول بود که با د هنوز

  ساعت از کجا نیا -

 :قهوه رو که برداشت گفت فنجون

 . از طرف فرهاد و زنش -

 

 [18:19 14.05.19] ,نیآنال رمان

 ۳۰پارت_#

 : زدم و گفتم یلبخند

 ؟ یبهم نگفته بود -

  نبود ادمی -

 : سرشو تکون داد و گفت و

  بهم داد مارستانیشب تولدم فرهاد تو ب -

 : دادم و گفتم رونیتر کردم نفسمو ب لب

  قشنگه، مبارکه -



  ممنون -

 : سرشو انداخت و مشغول شد چند لحظه منتظر نگاش کردم که گفت باز

 ؟یریم یک -

 : گفتم متعجب

 کجا ؟ -

 : نگام کنه گفت نکهیا بدون

  ، با ساناز گهید دیخر -

  فردا یبهش زنگ بزنم برا -

  هیعال -

  ، رفتم اتاق خوابمون رونیبه دست دوباره از اتاقش اومدم ب ساعت

 . رو گذاشتم داخل کشو کنار ما لقب ساعتاش ساعت

 . ساناز رو گرفتم یبرداشتم و شماره  لمویتخت نشستم قبلش موبا ی لبه

  .شدم جواب داد منتظر

 : گفت یخواب آلود یبه لب گرفتم که  با صدا لبخند

 . بر خر مگس معرکه لعنت -

 : شد و گفتم قیعم لبخندم

 ؟ یخاله خرسه خوب -

 : خواب آلود بود و گفت یلیخ

  نمیزنگ بزن بذار خوابمو بب گهید کمی یجان من عسل -

 : خنده گفتم با



 ؟ ی؟ سکس یدیم یچه خواب -

 : آلود بود که گفت خواب

  آره -

 : خنده گفتم با

  یاله رمیبم یوا یا -

 : صداشو حس کردم که گفت یداد به خوب رونیب نفسشو

و خواب تکنه بوسه رو  رابمیگناه دارم مث تو که شوهر ندارم س گهیچکار کنم د -

   تو خواب کنم دیچه و ناله رو با نمیبب دیبا

 : خنده گفتم با

  یادب شد یکوفت ب -

  گمیم یجد -

  زهرمار -

 ؟ یحاال چکارم داشت -

  زنگ زدم یجور نیهم یچیه -

 .... زهرمار -

 : خنده گفتم با

 ؟ یضد حال خورد -

 : بار و گفت نیا دیخند

  دمیدیبه جون تو داشتم خواب م -

  بود حاال یخندم گرفت و گفتم خواب چ منم

 : و گفت یلیشوخ بود خ لحنش



  دمیپسره رو م نیخواب ا -

 : خنده گفتم با

 هامون ؟ -

  یباهاش کردم اساس ییدعوا هیآره ،  -

  رهیانشاال خ -

 دارهینکبت ، تو خواب هم دست از سرم ور نم یپسره  -
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 ۳۱پارت_#

 : با خنده گفتم -

  گهید یخوردیم -

 : گفت متعجب

 : گفتم یزیچ هیبا من  ؟یییییچ -

 ؟ خوردمیرو م یچ یچ خورهیپسره بهم م نیمن حالم از ا -

 : خنده گفتم با

  هیحساب یایهم خوشگله ، تازه اون سکس یلیدادم بخواد خ -

 : تشکر گفت با

  زهرمار -

  : خنده گفتم با

  یبود تو بد برداشت کرد نیمن اصال منظورم ا یتو چقد منحرف -



 : هم با تشر گفت باز

 ؟ یچرا ادامه داد یپ -

 ... کنم تتیخواستم اذ -

 حاضرم نگاش کنم چه یفک کرد اهینکبت احمق ، صد سال س یپخمه  یپسره  -

  برسه بخورم

 : خنده ام گرفته بود که با قهقهه گفتم جدا

  ادهیاز سرت ز نمیاصال ، هم یکه بخور ادیم رتیدادم بخواد ، بگو کو گ -

 ؟ رمیدوست پسر بگ یدا کلفر نیهم یخوایمگه من چمه؟ م -

 ؟ یعرضه ها ندار نیتو از ا -

  خوامی...خودم نم یفک کرد -

  کردمیم یم شوخ زیعز دونمیم -

  باش یجد اینه ب -

 : خنده گفتم با

  یکرد ونمید -

  یخرمگس زنگ زد یچکارم دار -

 : ؟بازم لحنش شوخ شد و گفت یفردا هست -

  میبخور میبر -

 : خنده گفتم با

  بهت نکهیا یساخته م -

  آره المصب ادی...اعت یلیآره خ -

 : که گفت دمیخند فقط



  داره ی، چه حال یدیجون من راستشو بگو تو چش -

 : خنده گفتم با

 ساناز ؟ -

 : خنده گفت با

 جان ؟ -

  باش یجد کمی -

  دیخر میبر یفردا هست - زمیبگو عز -

 : و گفت دیکش یپوف

 فول بشم آرهاگه قبلش خورده باشم و  -

 چکار کنم که سکوت کردم خودشم ساکت بود که دونستمیلحظه از دستش نم چند

 :بعد چند لحظه گفتم

  کنهیم دایمناسب پ سیبه ک نمیدوستاش بب نیبه مامان بگم ب -

 : و خنده گفت اقیذوق و اشت با

  یگیم تیمرگ من را -

  آره یریتو بم -

  عمر هی کنمیجان من دعات م -

  حرف بزنم ، که فک کنم از خداش هم باشه ونیهما نیالبته قبلش به ا -

 : تشر گفت با

  خوامیکوتاهه نم ونیبابا ، هما مینخواست -

 : خنده گفتم با

 ؟ یییچ -



 : خنده گفت با

  خوامیم یالکچر زیسا -

 : با خنده گفتم بازم

 نه بابا ...؟ -

 

 [09:37 15.05.19] ,نیآنال رمان

 ۳۲پارت_#

 

 :که گفت زدیخنده کل حرفاشونو م با

 ؟ یبخر یخوایم یچ -

  جشن عقد میدعوت شد -

 ؟ ی، ک یعه به سالمت -

  شراره -

 : گفت متعجب

 ؟ یگیجان من راست م -

  دارم یمگه شوخ -

دارم  تو حسرت شوهر دهیدارن ، منه آفتاب مهتاب ند یچه شانس نیخدا بب یوا -

  کنمیدق م

 : و گفتم دمیخند 

 گرفتش ؟ یک یحدس زد اگه-

 : متعجب گفت 



 ؟ یک -

  فرهاد -

 : تعجب کرد و گفت چنان

طه که همه باهم بودن خبر داشتن از هم و از راب نایا یگیجون من راست م -

  هاشون

  بگم واال ، خودم هم تعجب کردم یچ -

  خوبه واال -

  میفردا عصر بر یایم -

  ؟یبخر یخوایم ی، چ امیآره م -

  رمیکت و شلوار بگ هی  -

  ریبگ گهید زیچ هیاوفف ... نه  -

 . کنهیسام قبول نم -

  ریبگ یماکس هی -

  باشه دهیپوش گهیم ذارهیسام نم -

  هم باشه دهیپوش ریبگ یماکس هی -

  به سام بگم دیساناز با دونمینم -

  باال برهیتنوع بده خب ، کت و شلوار سنتو هم م هی -

 : دادم و گفتم رونیبه حالت آه ب نفسمو

  رمیبگ میواال ، فکر بکنم بعد تصم دونمینم -

  ریبگ متویتا فردا تصم -

  باشه -



 : عجله عجله گفت هوی

  یندار یکار -

 : گفتم متعجب

 چته ؟ -

  دارم یپشت خط -

 ؟ هیکنم ، چه برسه بپرسم ک یخدا حافظ  یقطع کرد نذاشت حت عیسر و

 ساناز خانوم ( یزنیبود و گفتم ) مشکوک م یگوش یبه صفحه  نگاهم

 کمی دمیو دراز کش یرو گذاشتم رو کنار تخت خواب یباال انداختم و گوش ییابرو

  . اومد یخوابم م

 . بخوابم استراحت کنم یکم دمیرو رو خودم کش مالفه

 . ستیزود بخوابم . پس االن استراحت کنم بد ن ذارهیشک امشب سام نم بدون

بوسه  یآور ادیو با  دیطول کش یطوالن ی قهیچند دق رهیم تا خوابم بگبست چشمامو

 . آسوده و آرام یالیخوش طعم همسرم خوابم برد .با خ  یها

 

 [10:13 15.05.19] ,نیآنال رمان

 ۳۳پارت_#

 ( عسل )

 . عصر آماده شدم و آژانس گرفتم  

م ساناز هم با شد ادهیپ ی... که با ساناز قرار گذاشته بودم . تا از  تاکس ابانیخ رفتم

 . زدم و سوار شدم یلبخند دنشیبا د د،یتازه رس نشیماش

 : گفتم یبعد سالم و احوال پرس دنشیبه لب داشت با د یبود و لبخند خوشحال



  ی، خوشحال یبه به فول فول -

 : بهم کرد و گفت ینگاه مین

  تابلو شدم یلیجدا خ -

 : که نگاهم بهش بود گفتم یخنده در حال با

 یخانم یزنیمشکوک م -

رو داشبورد بود که زنگ خورد تا خواست خودش برداره  شیلحظه گوش همون

 .برداشتم عیخودم سر

 : نذاشتم با خنده گفتم رهیخواستم از م بگ عیفرمون بود که سر پشت

  دمینوچ نم -.

 : اخم و اعتراض گفت با

  نکن تیاذ گهیبده د -

 :رو ندادم و گفتم یگوش

  باشه تیحواست به رانندگ -

دست  هیدست به فرمون بود و  هی رهیداشت ازم بگ یسع یلیکرد خ نگام

  رهیبگ خواستیم

ردم رو آو یاون تقال من مانع همش با خنده بود که زنگش قطع شد گوش دومینم که

و  ه بودزنگش بلند شد که نگاهم به صفح یو تا خواستم نگاه صفحه کنم باز صدا

  ونینوشته بود هما

 .شل شد که نگاهم بهش رفت اونم بد جور  اخم کرد شمین چنان

 یجد یلیو جواب دادم با لبخند و خ دمیلمس رو با خباثت تمام کش یکه دکمه  

 : گفتم

 ؟ نیبله بفرما -



 : گفت دیبا شک و ترد یلیخ

 ؟ ی... خانم احمد دیببخش -

 : بود و گفتم ینگاه ساناز کردم که مثالً عصب -

 نیبله بفرما -

 : گفت یدست پاچگ با

 ؟ ستنیساناز خانم ن دیببخش -

  بود کردم یکرده بود و مثال حواسش به رانندگ یبه ساناز که اخم بد نگاهم

 : وگفتم

 رهیدستشون گ شونیا -

  مزاحم شدم دیخب ببخش - 

  گمیبهشون م نیبود بگ یکار -

  رمیگیخودم بعد باهاشون تماس م ستین یاجینه احت -

  رو امتونیپ رسونیبهشون م نیهستم بگ شونیمن منش -

 : گفت متعجب

 ؟ یچ یعنی؟  ونیمنش -

که  یسخت خودم رو کنترل کرده بودم که با لحن یلیخنده ام گرفته بود که خ جدا

 : کردم خنده توش نباشه گفتم یسع

  گمیمساناز خانم تو جلسه هستن ...اومدن بهشون  -

 : پسر که گفت نیچنان متعجب شد که نگو ...آخر شوت بود ا یعنیخدا  یوا

 مگه ساناز خانم چکاره است ؟ -

 : که گفتم دیکشینگام به ساناز رفت که مدام برام خطو نشون م 



 ؟ نیشما اطالع ندار -

  به من نگفتن یزیچ شونیا -

  نیخب پس بهتره از زبون خودشون بشنو -

 هنگ کرده بود چارهیب

 

 [18:08 15.05.19] ,نیآنال رمان

 ۳۴پارت_#

 

 : که خودم گفتم چارهیبگه ب یچ دونستینم

 نیکه تماس گرفت گمیباشه خودم بهشون م -

  باشه ممنون -

اش با خنده نگ دکهیرو از دستم قاپ یگوش یکردم ، تا قطع کردم ساناز عصب قطع

 : کردم و گفتم

 چته ؟ -

 : تکون داد و با تأسف گفت سرشو

  یلیعسل، خ یبد یلیخ -

 : خنده گفتم با

 ؟ ینگفته بود -

 : نگفت که ادامه دادم یزیشد چ ساکت

  یگفتیم گهید یزایکه چ شبید -



بود پشت  یتر کرد تمام نگاهم بهش بود که خودش هم حواسش به رانندگ لب

 : که نگام کرد و گفت میستادیچراغ قرمز ا

  دفه شد هیبخدا  -

  ینداشت دنشویتو که چشم د -

 : زد و گفت یلبخند ته

  یخواستگار ادیب خوادیزنگ زد گفت م شبید -

 : گفتم یادیتعجب ز با

 ؟ یکنیم یشوخ -

  یخواستگار ادیاصرار کرد که ب یبعدش زنگ زد کل یکه زنگ زد شبید

 ؟ هینظر خودت چ -

 : به رو به رو رفت و گفت نگاهش

  من بهش فکر نکردم تا حاال دونمینم -

  حاال یجواب داد یچ -

 گمیبعد بهش م کنمیگفتم فکرامو م -

  رهیاالن زنگ زده که جواب بگ -

 : کرد که گفت حرکت

  خواستیرو م  دینه زنگ زده شماره سع -

 : متعجب گفتم 

 ؟ دیسع یشماره  -

 آره؟ -

  رهیخو از خودش بگ -



  واال دونمینم -

 خنده ادامه داد : حواست سر جاشه؟ با

 چته ؟ -

 نهیبیرو م دیاون کجا سع -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 : هیچ متیحاال تصم -

  بکنه قیمشورت کنم اول راجبش تحق دیبا سع یعسل دونمینم -

 : سر پا و که ساناز با اخم گفت یقهقهه ا چنان

  زهرمار -

 : با خنده گفتم -

  ادیبدت متو که از هامون  -

  : خنده نگام کرد و گفت با

 و خوشگله پیخوش ت یلیخ یپخمه است ول کمی -

 . از خنده دمیترکیجلو دارم نبود داشتم م یخدا کس یوا

- 

 

 [19:28 15.05.19] ,نیآنال رمان

 ۳۵پارت_#

 

از زور خنده که بعد پارک  کردمیمن هنوز داشتم غش م نگیرو برد پارک نیماش

 : که گفت میشد ادهیکردن پ



 پسره باباش کار خونه داره -

 : گفتم میرفتیسمت پاساژ که م 

  داره پس هیعه سرما -

 : داد و گفت رونیب نفسشو

  گفتیطور که خودش  م نیا -

 چند سالشه ؟ قیهامون دق -

  فک کنم ۲۶ -

 هیخوبه عال -

 :گفت میرفتیپاساژ رو که باال م یها پله

  کردمیاصال هم فکرش رو نم -

  ییخدا هیواال ، پسر خوب دونمینم -

 : داد و گفت رونیب نفسشو

 ؟ یکنیفک م ینطوریواقعا ا -

که  میستادیا یم نایتریو پشت و میکردینگاه م نایترینگاهم به مغازه ها بود و به و 

 : گفتم

زنن فقط باهاش حرف ب کشنیکه دخترا خودشونو م یدید هیآره ، اون پسر خوب -

  دهینم یمحل کس

 : بود که که باشانه ام به شانه اش زدم و گفتم ستادهیا کنارم

 همه دختر اون دل به دل تو بسته نیا ونیم -

 : مغازه بود و گفت نیتریبه و نگاهش

  دارم یبیحس غر هی -



 : گفتم یقیلبخند عم با

  زدمیحدس م دیشد با گاهیگاه  و ب یهااز اون نگاهش و مزاحمت -

  داره تیو اذفک کردم قصد آزار  -

  شمارتو از کجا آورده -

  شونهیگرفته , دوست خانوادگ ینابیاز استاد م -

 خوبه -

وش بود رنگ که دامن کل یکاربن دمید دهیلباس بلند پوش هیتا آخرش  میگشت یکل...

و  بود کیش یلیخ یبود و پر منجق دور پوریکار شده بود با باال تنه گ ریو حر

ناز که سا ییناز بود .خوشمون اومد دوتا یلیبود خ پیک قهی،  یمچ پوریگ نیآست

  گفت برم پرو کنم

 . ادیرو تنم قشنگ بود اما دودل شدم نکنه سام خوشش ن یلیکردم خ پرو

 . دمیکرد آخرش خر فیساناز تعر نقدیا اما

 . کنم رشدنیآخر نشون سام ندم و غافلگ یگرفتم تا لحظه  میتصم اما

ودم .خوشم بآماده  ی، آماده  شگاهیجشن عقد  سام اومد دنبالم آرا میشدم که بر آماده

 ... ، محشر بود امشب همسرم یزده بود عال پیت یحساب

 که سام از یجیبلند خل یو روش مانتو دمیپوش شگاهیکه لباسمو همون آرا منم

 نیاشو لباسمو معلوم نبود .سوار م دمیبرام آورده بود پوش یسفرش به دب نیآخر

 : تبهم کرد  با لبخند گف یقیکه سام نگاه دق میکه شدم هنوز حرکت نکرده بود

  امشب یبه به عسلکم ...خوردن دار -

 : زدم و گفتم یچشمک

  تو فقط فکر خوردن باش -

 : رو روشن کرد و با همون خنده گفت نیماش دیخند



  بندازم یکنم ؟ ترش کارشیپس زن گرفتم چ -

 : مدادم و گفت رونیب نفسمو

  مزه یب -

 : به رو به رو بود و گفت نگاهش

  یکت و شلوار که نگرفت -

 : منم به رو به رو بود گفتم نگاه

  ینیبینه بعد م -

 : بهم کرد و گفت ینگاه مین

  فدات شم ستیکه ن یلخت -

 : کردم و گفتم نگاش

 زمینه عز -
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  ( سام )

ا . مجلس هم مختلط بود . عسل کنارم نشسته بود و م مینشسته بود یساعت ربع

 . بود یدنج یجا بایتقر زمونیم

 هم یقیموس یبود ، صدا یشلوغ ی. فضا یبه لباسش بود محشر بود ، عال نگاهم

شن ج هیشب شتریمجلس شلوغ بود ب یلی. خ دیرسیبلند بود . صدا به صدا نم یلیخ

 . فاتیتشر یبود با کل یعروس



که همون لحظه مهناز رو  یرفت به در خروج اریاخت یکه گذشت نگاهم ب کمی

ود، ب دهیکه داخل شد . نگاهم بهش بود لبخند به لب داشت کت و شلوار پوش دمید

 . رنگ یبادمجون

  بود بایبازم هم هنوز ز شیماریتموم ب با

 ختهی،درسته هنوز موهاش نر کردیم یدر مان یمیدهنمو قورت دادم . چون ش آب

پسر  هیچرا تنها بود ؟ اگه ازدواج کرده و   دونمیبود و اما شال سرش بود . نم

،   دونمینم شیاز زندگ یچیداره پس شوهرش کو ؟ ممکنه جدا شده باشه ؟ ه

از ر هی شیزندگ کنمیم حساسچرا ا دونمیتودار و مرموز بود مهناز . نم شهیهم

 . سر به مهره

 . دهیگذشته ها آزارم م ادیلحظه و  سرمو انداختم . هیستم ب چشم

د ما نبود . چق زیعسل رو م یکه به خواسته  شدیمشروب سرو م زایتموم  م رو

منو  نیاز اون شب و اتفاق ب یادیز یهابخورم . مدت کمیاون لحظه دلم خواست 

 . نخوردم گهیعسل د

 : دادم که عسل گفت رونیب نفسمو

  زمیچته عز -

  شمیم تیاذ ادهیز یقیموس یصدا -

 . زمیتحمل کن عز -

پخش شد که  میآهنگ مال هیشد جز سن رقص ،  کیگذشت که فضا تار یساعت هی

 رقص منم رو به عسل گفتم ینگاهم به سن رفت همه جفت جفت شدن و رفتن برا

: 

 ؟ میبرقص یخوایم -

 : زد و گفت یلبخند

 ، آره ییییوا -



  . میرفت گاهیدستشو گرفتم بلند شد و باهم به جا ستادمیا کنارش

م دستم دستش گرفتم و اون هیدور کمرش حلقه کردم .تو آغوشم جا گرفت  دستمو

ت و ام لبخند زد نگاهم بهش بود . لبخند زدم سرشو انداخ نهیدستش گذاشت رو س

 . میشروع به رقص کرد یبه آروم

از رو به رو افتاد که مهن زیه منگذشته که سرمو برداشتم نگاهم ب قهیدق چند

 کیپ  دنمیپا انداخته بود و با د یپا رو  دمیکه د دمینگاهش به من بود لب گز

  . دینفس سر کش هیمشروب رو برداشت نصفه بود و 

 نیکه داره . هنوز نگاهم بهش بود اونم هم یطیبا شرا ستیاصال خوب ن براش

 . دوم رو هم خورد کیشد که پ یحرص یکم دنمیطور . انگار با د

 ام بود و چه نهیدهنمو قورت دادم و سرمو انداختم . عسل هنوز سرش رو س آب

م خبود ... سرمو  یبیغر یقراریحس ب هی دونستمیتو دلم بود امشب نم یآشوب

 : کردم و تو گوشش زمزمه کردم

  دوست دارم با تمام وجودم -

 : برداشت نگام کرد و با لبخند گفت سرشو

 . نفسم به نفست بندهمنم  -

 : فتکرد و گ یبوسه گذاشتم رو گونه اش که اخم ناز هیزدم سر خم کردم و  لبخند

  زشته نجایا -

 : زدم و گفتم یچشمک

 . تنت کمه واسم یامشب هزار تا بوسه از نقطه نقطه  -

 : زد سرشو انداخت و گفت لبخند

  ونهید -

 : خنده گفتم با



 . نبودم یطور نیمن که ا یام کرد ونهیتو د -

  یخبر نداشت یبود ونهید -

 : ام و گفتم نهیبردم پشت سرش و سرشو چسبوندم به س دستمو

 .تپهیقلب تا جون دارم واسه تو م نیا -
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 : ازم فاصله گرفت و گفت یکه عسل کم  میدیبازم رقص قهیدق چند

 . میخسته شدم بر -

  سیبرم سرومنم  -

 : خنده ادامه دادم با

  دمیترک -

فتم ر. عسل نشست منم  میکه نشسته بود یزیسمت م می، رفت میخارج شد گاهیجا از

 .... . سیسمت سرو

مهناز  هوی رونیب امیب سیتا خواستم از در سرو رونیکه انجام دادم اومدم ب کارمو

لحظه نگاهم رفته به در  هیشوک زده شدم هنگ کردم  دنشیجلوم سبز شد با د

  و در رو بست سیدفه هلم داد و داخل سرو هیخلوت بود که  سیسرو یاصل

 . هنگ کرده بودم متوجه نشدم نقدیانگار حالش بد ا کمی

 : آروم زمزمه کردم یشدم حساب ریغافلگ

  ستیمشروب واست خوب ن -



 : زد معلوم بود حالش بده و گفت یلبخند 

  نداره یریرو حالم تاث نایا -

 : بود . که با لبخندش ادامه داد کیازم فاصله داشت ...البته جا کوچ کمی

  زنت خوشگله یلیخ -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 . نجایا ستیدرست ن کنمیمهناز خواهش م -

 . کردیخودشو کنترل م یخوب و عال یلیخ مایقد نیع خوردیمشروب م هروقت

 . برعکس من قایاالنم خوب به خودش تسلط داره دق مطمئنم

 : هلش دادم که با پوزخند گفت کمی

 ؟یترسیچته ازم م -

 : کردم و گفتم لبتر

  میساله از مهم جدا شد نیمهناز ما چند -

  دمیکش یبعد تو چه عذاب یدونیم -

 : نگاش کردم که ادامه داد فقط

هم  یلیخودم خواستم باهات باشم  خازت جدا شدم خودم خواستم همون طور هم  -

 .... اصرار کردم اما

  نگرانم کرد نقدیبگه که ا خواستیم یچ دونستمیدهنمو دادم نم آب

 : زد و گفت یلبخند 

 . ه همب میما  دوتا هست که رابطمون قطع نکرده هنوز وصل نیب ییزهایچ هیاما  -

 



 جز خراب شدن شهیدرست نم یزیگذشته چ یآور ادیبا   کنمیمهناز خواهش م -

 یبچه دار یجفتمون طتو خودت هم ازدواج کرد یزندگ

 . بود زل زده بود تو چشمام رهیمن خ یتو  چشما نگاهش

 : دادم ادامه

. هر چه  زیرنرو بهم  یاش زندگکهنه یبا تکرار گذشته و رد پا کنمیخواهش م -

 . تموم شده نمونیب نیبود

که  زدیم از ترس و استرس چنان به شدت مخدا ضربان قلب یبهم وا دیچسب

  از شدت ترس شهیکنده م نهیاحساس کردم قلبم داره از س

 : گفت که

 ... درسته -

م و کرده بود یرو باهاش سپر یادیز یهاآور گذشته بود ...شب ادیتنش  یگرما

لغزش  نکنه ...نکنه احساسم به کردمیم یداشتم قالب ته یکیهمه نزد نیحاال از ا

  ارهی؟ نکنه احساسم کم ب فتهیب

م رو خودم اومدم و اونو از خودم جداش کردم که مهلت نداد و به بوسه گذاشت به

 : شدم و با حرص از خودم جداش کردم و با خشم گفتم یلبام که عصب

 زیبهم نر موی. زندگ کنمیخواهش م -
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 : آروم گفت یفاصله گرفت و با لبخند ازم

  ...مهناز چهار سال قبل بود دیمهناز تو رو نبوس نیا -



 رد کردمیکه با حرص  لبمو پاک م یدر آوردم در حال بمیاز ج یکاغذ یدستمال

 : رژ لب نداشته باشه گفتم

 ن کهنکردم  تازه سخت سختر هم شدم . و بدو یریاما من هنوز همون سامم تغ -

.... 

 : و گفت کردیدر رو باز م یکه به آروم یحرفمم اومدو در حال ونیم

 یبه زنت وفادار باش دوارمیام -

 : نگاش کردم که گفت فقط

  دهیکه نشون م ستین ینیا یمطمئن باش زندگ -

 : به ابرو دادم و گفتم ینیچ

 ؟ هیمنظورت چ -

 : لبخند گفت با

  نمیبیم تیتو زندگ یبیآرامش  عج -

  زیپس خواهشا آرمشمو بهم نردرسته ،  -

 : لبخند نگام کرد که ادامه دادم با

 یخراب نکن اون دختر عمومه کار مویزندگ خوامیاگه برات مهمم ، ازت م -

  فتمینکن از چشم همه ب

 : شد و گفت قیعم لبخندش

 . چرا ؟ یترسیاز من م -

 : کردم که ادامه داد سکوت

 ؟ ینگران نقدری؟ چرا ا ستیما ن نیب یزیگذشته ها گذشته و چ یگیمگه نم -

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب



  نسبت بهت دارم یبیحس عج هی یستیمهناز تو مث گذشته ن -

 : تکون داد و گفت سرشو

  حوادثه یمن دستخوش کل ی...زندگ ستمیدرسته مث گذشته ن -

 : لب تر کردم و گفتم 

   نکن تیاتفاقات زندگ یمنو قاط -

 . انداختیکه قبلنا بهم م یمث نگاه قینگفت فقط نگام کرد دق یزیچ

 ... رفت اطیبهش بود که با احت نگاهم

 : لب گفتم ریدر کردم و لبامو پاک کردم با حرص وز یرو ی نهیبه آ ینگاه

به چشمم  چکسیمن ه ی، جز هان کنهیاز عشقم نسبت به عسل کم نم یزیچ چیه )

 ( ادینم

 یعطلمرو انداختم و بعد چند لحظه  یبودن لبام مطمئن شدم دستمال کاغذ زیتم از

 . رونیرفتم ب سیاز سرو

 یبیعج یشدن مهناز ترس  و دلهره  دایچه مرگم بود کال از اومدن و پ دونمینم

 . به جونم افتاده بود

 خاطر حضور یتموم شد دام هزار راه رفت وآرام بودنم فقط برا یجشن عروس تا

  . عسل در کنارمه

 تیرو که دارم احساس آرام و عشق دارم . وجود عسل  به عنوان همسر نها عسل

 .آرامشه

ن تکو یاز کنار هان یلیکردم خ یجشن عقد فرهاد تموم شد دلهره داشتم .سع تا

 . نرم که باز با مهناز رو به رو نشم یخلوت ینخورم و جا

 رو که زد حس یی. حرفها یمست یذاشتم به پارو که زد و گ یتمام حرفها اما

  . کردنیم ینیرو دلش سنگ کنمیم



 تونستهینم شیماریبرگشتش ب یهمه سال گفت .برا نیبعد ا دیفرصت مناسب د تا

که رفته و  یدر مان کنه وقت تونستهیهم م گهید یباشه شهرها یقاطع لیدل

  ازش خبر دار بشه . حاال چرا برگشته ینخواست کس

 بود من تمام فکرم به  مهناز یبود و جو شلوغ ادیز یقیموس یصدا نکهیا با

ج منو متشن یبا برگشتنش جو آروم زندگ کنمیچرا احساس م دونمیمعطوف شد .نم

 . خواهد کرد
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رد و پاشنه بلندشو از پا در آو یخونه بعد جشن ...عسل با عجله کفشها میبرگشت

 نکهیسمت اتاق خواب رفت ...منم معطل نکردم و خودمو بهش رسوندم قبل از ا

 . لباسشو عوض کنه

که   و پشتش به من بود ارهیدار لباس خوابشو از کمد در م دمیاتاق شدم د داخل

  کردم و بغلش کردم رشدنیدفه غافلگ هیسمتش رفتم از پشت 

 : خنده گفت با

 ... دمیترس -

 ؟ یکنیم چکار

 یلباس عوض کنم و لباسشو در آورد دستش بود سرمو بردم تو گود خوامیم 

 : گفتم دمیبوس قیگردنش عم

  قشنگه یلیلباست خ -

 : گردنش گذاشتم و تو گوشش ادامه دادم ریز یا بوسه

  وقت تنهام نذار چیه -

 : با لبخند. و متعجب گفت دیآغوشم چرخ تو



 چته تو ؟ -

 یگوشش باز یزبونم با الله  یبا تر دمیگردنش و بوس یصورتم تو گو بازم

 : و زمزمه کردم کردمیم

  رمیمیم ینباش -

 : داد به زور روبه روش بودم و گفت هلم

  یدیم یعطر خاص یبو هی -

 : گفتم متعجب

  عطر -

 : بغلم و بو کرد تمنمو منم بغلش کردم و که گفت دیچسب

  یدیم یخاص یبو هیچرا احساس کردم  دونمینم -

 : زدم و گفتم مهیروش خ یهلش دادم رو تخت به آروم میتخت رفت کنار

  هیشگیعطر هم-

 : تو چشام بود لبخند زد و گفت نگاهش

و راحساس  نیبه دماغم خورد ا یادیعطر ز یبس که جشن شلوغ بود و بو دیشا -

  دارم

 ( عطر اونو گرفته بودم یمهناز بوممکن بود به خاطر بغل کردنم توسط  )

 . زدم که رد گم کنم من مقصر نبودم لبخند

 : گردنش گذاشتم و گفتم ریز یلبخند بوسه ا با

  رو حس کرده یادیعطر ز یدرسته دماغت بو -

  نگفت یزیچ



با  دمیکه نتونستم تحمل کنم  روش خز دمیبوس یگردنش و م ریداشتم ز هنوز

 . هممون کت و شلوار تنم

 : که با خنده گفت بوسبدمیم قیعم و

  شهینکن سام کبود م -

  تحمل کنم تونمیامممم نم -

 : داد و گفت هلم

  بذار لباسمو عوض کنم -

  قیعم دمیندادم بازم بوس اجازه

پاهام بود  نیخنده و تقال منو از خودش جدا کرد که ازش فاصله گرفتم ب با

 : کرواتمو که شل کردم آب دهنمو قورت دادم و گفتم

  برات عسلم رمیمیم -

،شروع کرد لباس عوض  نیو  از تخت اومد پا رونیاومد ب رمیزور از ز به

 : نگاش کردم پشت بهم داشت که گفت دمیکردن چرخ

  بهم یپاشو لباستو عوض کن زل زد -

ز تنم برهنه اش گذاشتم و منم لباسامو اکتف  یرو یزدم بلند شدم و بوسه  لبخند

 . بد جور گر گرفته بودم سوختمیدر آوردم .از درون داشتم م
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 نگران پسرش بود و هنوز یلیگذشت مهناز حالش اصال مساعد نبود خ یماه چند

به  دیاببه سام بگم  تونهیموفق نشده بود به سام بگه و نکنه عمرش کفاف نده و م

  خوشگله حالش شده یلیخ یسام لعنت نیا کردمیم یکار

 ؟( مونهیپسر داره بازم زنش م هیلب گفتم ) اگه بفهمه  ریزدم و ز یپوزخند

 . بره نیآب خوش از گلوت پا دیبه لب زدم . نبا یفکر لبخند نیا از

 دیابهمه دم و پوزو غرورت  نیسام... توهم با ا یکرد رمین طور که منو تحق هم

 .یو بچش  ینیرو بب ریرنگ تحق

  داشت یدرمان یمیش مهناز

ه حالش اصال خوب نبود ...خودم بردمش خون یدرمان دنیسراغش بعد از شن رفتم

 . باال آورد یکل نیتو ماش

رش داده بود س هیتک میبود نیهم که از دستم تو ماش یسوخت کار یلیبراش خ دلم

 : بهش انداختم و گفتم ینگاه مین دیکش یقینفس عم نیماش یرو به صندل

  ؟ یبهتر -

  ستمیبد ن -

 ؟ یکن یدرمان یمیش دیبا یتا م -

 یحال یداد و با ب یتاب هیبهش انداختم به  چشماش  عیسر یبرداشت نگاه سرشو

 : تموم گفت

 نداره یریتاث چیه دونمیخودم م دمیفقط دارم خودمو عذاب م -

 : نکردم اما گفتم نگاهش

   نباش ، به خدا توکل کن دیمهناز ناام -

 : داشت صداش و گفت بغض

 چکار کنم ؟ دونمینگران پسرم هستم ، نم -



  یگیچرا به سام نم -

 : نگاهش و رو خودم حس کردم که ادامه دادم ینیسنگ

 بهش بگو ؟ یمعطل چرا -

  راحت باشه امیاز بابت ت المیندارم و هنوز نتونستم خ یفرصت گهیمن د -

 : دادم و گفتم رونیبا حرص ب نفسمو

  خودتو راحت کن و ...خالص الیخ -

 : نداشت که گفت یداد توان هیبازم سرشو تک -

 کینزد یانیپا یفرصت زنده موندم کمه و هر لحظه دارم به روزا دونمیم -

  شمیم

ست باباش د یرو االن بتون امیت دیاما با یدار یبد طیمهناز درسته تو شرا نیبب -

  باش یمنطق کمیچکار کنه ؟  خوادیبعد تو م یبد

 : بود هم به مهناز گفتم یکرد من هم  حواسم به رانندگ سکوت

  راشباشه ب یو سرپناه دیبه ام دیبعد تو با هیبچت حق داره بدونه باباش ک -

 : و گفت دیکش یقیعم نفس

  دلشوره دارم -

 : با حرص گفتم -

 ؟ یچ یبرا -

 ؟ یاگه قبولش نکرد چ -

  مدرسه درقبالش مسوله فشهیوظ -

 : بهش انداختم چشماشو بست و گفت ینگاه مین



تو  تا مارستانیب کنمیم یسام و خودمو بستر شیپ برمیرو کال م امیفردا عصر ت-

  رمیبم ییتنها

 . عیکردم سر شیبه لبم اومد که مخف یکه گرفت لبخند یمیتصم از
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 : کردم و تا متوجه حال سرمست درونم نشه و گفتم یاخم

  یکنینگو مهناز ناراحتم م یجور نیا -

 : زد و گفت یپوزخند

  گمیمگه دروغ م -

 یمی، ممکنه با ش ستیکه ننگو ،،، عمر دست منو تو  یطور نیا یباشه ول -

  یخوب شد یدرمان

 : و گفت دیکش یقیعم نفس

  ندارم یدیمن ام -

 : کردم که ادامه داد سکوت

 . ازش راحته المیبدم دست باباش خ امیت -

 : و گفتم ابونیتو خ دمیچیپ

 نباش یزیدست سام باشه نگران چ یوقت -

 . دوارمیام -

  کنهیکه نم تشیجاش امنه اون پدرشه اذ -



 ؟ کننیخانواده اش قبولش م یعنی -

 کنهیقبول کنه و شک نکن قبول م دیمهم سام هست که با -

 نگفت که مقابل ساختمون نگه داشتم آپارتمانش . کمکش کردم یزیکرد چ سکوت

 که داخل بشه حالش اصال خوب نبود .به فرهاد خبر دادم میسوار آسانسور شد

، فرهاد خودش هم مطب  ستیش خوب نکه حال مونمیمهناز م شیدوساعت پ یکی

 . بود و سرش شلوغ

 (سام)

 یراب خواستمی. م میازدواج کرد کسالهی باینوروز بود و ما تقر دیع یهایکینزد

 مورد نظر منو عسل به یمسافرت خارج کشور و هنوز به جا میبر دیع التیتعط

 . میدیتوافق نرس

 سرم یحساب مارستانیاواخر سال بود و من ب دیمونده بود تا ع یده روز هنوز

 . شلوغ بود .وقت سر خاروندن نداشتم

 . اومد یبهم م یادیو واقعا فشار ز میعمل داشت چند

سته خسته بودم...تو سالن نش یلیاومده بودم خونه و خ مارستانیتازه از ب عصر

، از  معمول، عسل هم دانشگاه بود طبق  خواندمیبودم پشت لبتالم و داشتم درس م

 . براش تنگ شده بود یبودمش دلم حساب دهیصبح ند

خونه بود نگاه ساعت دستم کردم هنوز زود بود که عسل  فونیزنگ آ یصدا که

  زود تر اومده بود ؟ لبخند به لب گرفتم یعنیساعت  مین ادیب

 ... رفت در رو باز کرد میمر

 : اومد و گفت میمر عیسر و

  مهمونه -

 : نگاش کردم و گفتم متعجب

 ؟ خبری؟ چرا ب هیک -



  کشیکوچ همون خانم با پسر - میمر

 خبریب نقدریاومد مهناز بود . چرا ا ادمیلحظه به ذهنم فشار آوردم که  هی

ز شب ا ادیم یچ ی؟ اصال برا خبریاونم ب ادیباره م نیدوم نیچرا ا دونمی...نم

و تحت درمان  ستیحالش اصال خوب ن دمیشن یبودمش ول دهیجشن تا حاال ند

 . یدرمان یمیش

 ... ستیحالش خرابه و اصال مساعد ن یلیخ گفتیم فرهاد

 ... ؟ بازم دلشوره به جونم افتاد کردیچکار م نجایا

 : تر کردم و گفتم لب

  تو ادیبگو ب -

دم گذاشتم و لبتامو خاموش کر زیرو از چشمم برداشتم  رو م نکمویشدم ع بلند

 . که  مهناز داخل شد بستمیلبتامو م داشتم

 نکه،یاومد  تنها بود مث ا یدادم داشت جلو م رونیبهش رفت نفسمو ب نگاهم

 . سرشو برداشت نگام کرد

ه داغونه کرد یلیکه خ کردیم یدرمان یمیبه لب داشت .ش یجونیکم رنگ ب لبخند

 . تلخش یشب جشن افتادم .باد بوسه  ادیاراده  یبود ...ب

 

 [10:06 18.05.19] ,نیآنال رمان

 ۴۲پارت_#

 

 . احترام به استقبالش رفتم یادا یبرا

 : شد و گفت قیکه لبخندش عم ستادمی،ا ستادیجلوش ا دمیرس

  بازم ناخوانده مهمونت شدم -



 : کردم و گفتم لبتر

 ؟ یایناخونده ب یعادت دار -

  بهتره یجور نیا -

 ؟ دمیرات ند یترسیم -

 : باال انداخت که ادامه دادم ییتک ابرو فقط

 خونه ام ؟ یدونستیاز کجا م -

 : قدم فاصله رو کم کرد و گفت هی -

  دونمیم -

  ستیخانووم هم خونه ن یدونیفک کنم خوب م -

  درسته -

 دادم آب دهنمو قورت دادم که خودش سمت مبل رفت نشست و گفت رونیب نفسمو

: 

  ستمیسر پا به ا یلیخ تونمینم -

 ؟ نجایتو روکشونده ا یچ -

 : که اشاره به مبل روبه رو کرد و گفت ستادمیروش ا روبه

  ندارم یلیفرصت خ -

 : که ادامه داد نشستم

  کرده شرفتیپ یلیخ میماریب -

  نییکردم سرمو انداختم پا سکوت

  نداره یریهم تاث یدرمان یمیکه ش یدونیم - مهناز

 : برداشتم نگاش کردم که با لبخند گفت سرمو



  فقط عذابه یدونیم یخودت دکتر -

  حق با توعه -

کم پشت شده بود اون  یلیخ شیدهنشو قورت داد نگاهم بهش بود ابروها آب

  یبیخرمن مو چقد کم پشت شده بود و چه شکستن عج

دم که با دا ونریب نهیاز س یاراده آه یداد  تمام نگاهم بهش بود ب رونینفسمو ب که

 : و سرمو بندازم و گفت رمیحرفش باعث شد نگاهم و ازش بگ

 زشت شدم ؟ یلیخ -

  دادم سکوت کنم حیترج

  بودم ادتیتمام مدت که نبودم به  -

 : برداشتم و گفتم سرمو

  شروع نکن کنمیخواهش م -

  اما نشد یبر ادمیخواستم از  یلیخ -

 : دهنمو قورت دادم که ادامه داد آب

  خاطراتم رو خواستم فراموش کنم اما نشد -

  وگرنه راحته یخودت نخواست -

 : پوزخند گفت با

 ... رفتم که فراموشت کنم ، اما -

 : بودم حرفشو بزنه که تمام نگاهش بهم بود و با لبخند گفت منتظر

حظه که لحظه ل یادگاری هیفراموش کرد ... شهیمگه م یدار یادگاری هی یوقت -

  خاطرات با تو بودن رو برام زنده کنه

 : التماس گفتم با



  نکن تمی، من ازدواج کردم تو رو جان بچه ات اذ کنمیمهناز خواهش م -

 محو شد رو لباش لبخندش
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 : فروغش بود که خودش گفت یب یتو چشما نگاهم

  زهیبرام عز یلیدرسته بچه ام خ -

  خوامیمن معذرت م -

 ریتصو هی نیو کل اون شبا ع رهیگیموجود کوچولو تو وجودت شکل م هی یوقت -

  فراموش کرد شهیم یچطور شهیخاطراتت م یآور ادیزنده باعث 

دم شآورد متعجب  یلحظه از گفتن اونچه به زبون م هی گهیداره م یچ دونستمینم

 : به ابرو دادم که خودش ادامه داد ینیچ

ه باعث و لحظه به لحظ ادیب ایموجود کوچولو. به دن نیا یمگه دست خودته وقت -

  یو نذارن فراموش کن شهیزنده شدن خاطرات م

 : به ابرو گفتم ینیبه موهام بردم و با چ یدهنمو قورت دادم دست آب

 ؟ هیمنظورت چ -

 : که نگاهش به من بود گفت یزد و با لبخند در حال لبخند

 ... که رفتم نجایاز ا -

  نگفت یزیکرد چ سکوت

 : جون کم رنگش و گفتم یب یچشم دوخته بودم به لبا منتظر



  خبریب یخودت رفت -

 برات مهم بود ؟ -

 : کردم که خودش با لبخند گفت سکوت

  نه مهم نبودم -

  ناراحتم کرد خبریاما رفتنت ب ینه که مهم نبود -

 ... شک دارم -

 درسته من تو رو  واسه ازدواج نخواستم -

  چقد عاشقت بودم یدونیخودت م -

  مگه نگفتم دل نبند -

  درسته ...اما کار دله -

، خودت شروع  یگذشت خودت خواست نمونیمهناز من مقصر نبودم هر چه ب -

  ی، خودت هم رفت یخودت اصرار به رابطه داشت ،یکرد

 : لبخند گفت با

 داشت ؟ یریوندنم مگه رو دلت تاثم -

 ... مسلما نه -

  نداره یریتاث تیپس االنم برگشتنم رو زندگ -

 ؟ هیچرفت و آمدها  نیحرفا و باز گو کردن گذشته و ا نیپس هدفت از گفتن ا -

  یفرق دار یلیتو با گذشته خ -

 : کردم که گفت دیتکون دادن سر تاک با

  سرو سامون گرفته خوشحالم تیزندگ دونمیحاال که م -

 ؟ هیمهناز هدفت چ -



  زنمیدارم راجب دوتامون حرف م -

 ؟ هینه تو منظورت چ -

 : کرد که محکم گفتم سکوت

 ؟یواسه چ یحاال که برگشت -

  حالم بده یلیکه خ ینیبیم -

  ستین لتیدل نینه ا -

 : تکون داد و گفت سرشو

  درسته -

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

  کنمیخواهش م -

 : لبخند گفت با

  یترسیم یاز چ -

 : نگاش کردم که ادامه داد فقط

 ؟ یترسیم یاز چ هیمن مردنم حتم -

 

- 
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  راز هیبود بمونه  یما هرچ نیب بذار

 : زد و گفت لبخند

  آخه تونمینم -

 : با التماس گفتم 

  کنمیازت خواهش م :

 : لب تر کردم و گفت -

 ! عشقم -

 در کل فراموش کرده دمیکلمه رو از زبون مهناز نشن نیبستم سالهاست ا چشم

 : بودم که با التماس گفتم

  تمنا دارم کنمیمهناز ازت خواهش م -

  ستیدست منو تو ن  یزندگ -

  عذابم نده لطفا -

 ؟ دمیکش یچ ی؟نفهمبد یدیگوش کن عشقم ...عذابمو ند -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  اریگذشته رو به روم ن -

  گذشته خوش جا پاش محکمه -

  نه ...گذشته اسمش روشه یاگه تو بخوا -

 : لبخند گفت با

  من دنبالمه و من نگرانشم یسام گذشته  ستیدست من ن -

 :دمیبه ابرو و تکون سر پرس ینیچ با

 ؟ یچ یعنی -



 : شد از رو مبل و گفت بلند

  هم تو دونمیهم م نویزنده نباشم و ا شتریچند ماه ب دیشا -

 رفتیم یکه سمت در خروج یکه در حال کردمیبرداشته بودم نگاش م سرمو

 : گفت

 ... اما خوامیازت  نخواستم و نم یچیه -

 : گفتم رفتمیشدم و پشت سرش که م بلند

 ؟ یاما چ -

 : برگرده نگام کنه گفت نکهیا بدون

 ... امیپسرم ت -

  ( عسل )

وا  هم داشتم امروز در رو باز کردم داخل شدم ه دیاومدم کل یاز دانشگاه م تازه

اهم مواجه شدم نگ یبچه ا یخنده  یشدم  با صدا اطیکوچولو سرد  تا داخل ح هی

بم لبخند به ل دادیاونو تاب م میرو تاب نشست و مر دمیسمت صدا چرخوندم که د

 . اومد اما متعجب شدم

جا بهجا  بود که کوله ام رو کتفم فتیخونه باشه و امشب ش دیاالن سام با دونستمیم

 سمتم اومد با لبخند ، دنمیبا د میکردم و سمت اونا رفتم مر

برو جذاب تو دل یکوچلو یرو لبام موند اما تمام نگاهم به اون پسر بچه  لبخند

 . بود

 : با لبخند گفت میمر

  نیسالم خانوم خسته نباش -

 : اره به پسر بچه کردم و گفتمسر اش با

 ؟ هیک یبچه  -



 : به پسر بچه کرد و گفت یبرگشت نگاه میمر

 مهمونتون یبچه  -

 : گفتم متعجب

  مهمون ؟ -

  دکتر مهمون دارن یبله خانم آقا -

 سام رو یکل دوستا بایبودم تقر دهیبچه رو ند نیمتعجب شدم تا حاال ا یلیخ

  تا حاال دمیبچه رو ند نیا شناختمیم

 : گفتم رفتمیپله ها که م سمت

  زنهیبرو مراقبش باش صدات م -

  چشم خانوم - میمر

ونو گفت و گوش یصدا اریاخت یکه رفتم ب یها رو باال رفتم ...سمت در ورود پله

وب ک خیدفه سر جام م هیخودم بخوام که  نکهیاراده بود بدون ا یب یلیخ دمیشند

 شدم
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 : خانومه بود که گفت یاراده دستمو رو قلبم گذاشتم که صدا یب

  امیپسرم ت -

 : کوتاه ادامه داد یمکث بعد

  دوسالو چهار ماهشه قیاون پسر توعه سام ...االن دق -



 : مضطرب و متعجب سام بود که گفت یصدا

  مزخرف نگو مهناز -

 : اسمش مهنازه مصمم گفت دمیزن حاال که فهم یصدا

  رو بهت بگم یقتیسام ... بذار حق نهیمن ا یراز زندگ -

 ؟ یزنیحرف م ی: از چسام

  میاز خودم از زندگ -

  تمومش کن کنمیمهناز خواهش م -

  یدونینه واسه تو تازه شروع شده واسه من ته خطه ...تو که حالو روزمو م -

 : و گفتحرفش رفت  ونیدرسته اما ...مهناز م -

  میدختر پرورشگاه هیمن  -

کنده  نهیسبلند نشه قلبم داشت از  نمیه یاراده دستمو رو دهنم گذاشتم که صدا یب  

؟ با تموم حرف  زدیحرف م یاز چ گفتیم یزن چ نیا دمیشنیم یمن چ شدیم

 من داره یرنگ خوشبخت دمیتوانمو دارم از دست م کردمیاحساس م زدیکه م یها

 .زنهیم یکنار سام داره به طعم تلخ میعسل زندگ شهیم یکیرو به تار

داشتم  میق هیدارم ن ایدن نیرو تو ا یکس چی...ه میدختر پرورشگاه هیمن  - مهناز

ود اما بحامله بشم ازت مراقبم  نکهیبود و قبل ا یلحظه که  منو سرپرست نیتا آخر

رشگاه ازدواج کنم باردارم منو ترکم کرد و پرو نکهیبدون ا دیفهم نکهیبه محض ا

 ... هم که منو

 نیا دنیعکس العملش  از شن دونستمینم شدیازش بلند نم یکردو سام صدا سکوت

ناز .مه زدمینفس نفس م شدمیم ونهیکه آب دهنمو قورت دادم داشتم د هیحرف ها چ

 : باز دوباره شکست و گفت نشونویسکوت ب



منو  بندازمش چون تو یکنیمجبورم م دونستمیبهت نگفتم محامله شدم ازت .  -

قت هم بابت عش ینیمن بودم که عاشقت بودم و توان سنگ نی، اما ا یدوسم نداشت

 . دادم

  کنمیمهناز ، باور نم کنمیباور نم -

  سام در دلهره و اضطراب بود یصدا

م نتونستم به ک نکن اون پسر توعه تو رو نداشتم بعد تو هم عاشق نشدش - مهناز

مو به هم نتونست قلب چکسیه رهیبگ میجاتو تو زندگ یدل ببندم و نخواستم کس یکس

 نکهیتا ا دور یجا هی کنمیم یو با هم زندگ ارمیم ای...گفتم پسرمو به دن ارهیدست ب

  مراقبش باش دمیام رو بهت می...ت مونمیزنده نم یلی...سام من خ

 : بود که گفت ادیبا فر سام

 چرنده نایا -

 : آروم و خون سر گفت مهناز

  پسرته یو مطمئن بش یریبگ شیآزما یتونیم -

 : سام بود که اصال آروم نبود و گفت یعصب ادیفر بازم

 ؟ ینابود کن مویکه زندگ یبرگشت -

 : مهناز چقد خون سر بود که گفت 

بعد  خوامیپسر توعه م امیکه ت گفتمیهرگز بهت نم گرفتمیرو نم یماریب نیاگه ا -

 . باباش باشه شیراحت باشه که اون جاش  امنه پ المیمرگم خ
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 : گفت ادیسام بود که با فر یعصب یصدا

 ؟ یچرا سقطش نکرد یتو چکار کرد -

 ؟ رمیآدمم بگ هیجون  تونستمیم یچطور -

نمو داشتم آب ده یبودم احساس هم خفگ یچه حال دونمیگذاشتم رو قلبم نم دستم

 : تر گفت یقورت دادم که سام عصب

 ؟ یخراب کن مویحاال خوبه زندگ -

 : گفت ادیساکت بود که سام باز با فر مهناز

 ؟ یریانتقام ازم بگ یخوایکارت م نیبا ا ؟یخواستیم نویآره ؟ هم -

 ... آوروم باش سام -

 : گفت ادیفر با

  ارین اسممو به زبون یلعنت -

 : بغض گفت با

  رمیگیسرطان م دونستمیمن چه م -

ا بگذاشتم رو دهنم صدام نره که مهناز  عیکه دستمو سر دمیکش یبلند نیه باز

 : بغض گفت

  داشتم بیبشه مگه من علم غ یطور نیکه ا خواستمینم -

 ؟ یآورد یم ایرو دن گناهیب یاون بچه  دیتو نبا -

  ، اون پسر توعه نذار بعد مرگم تو پرورشگاه بزرگ بشه کنمیخواهش م -

 : بود که ادامه داد هیگر با



جبورم ماما  یدار یبگم که پسر خواستمیاونو بهت بدم و هرگزنم خواستمیمن نم -

پدرش  ورو ندارم ، اما پسرم پدر داره  ی، خودم کس ستمیزنده ن ادیسام ... من ز

  ییتو

 : بود که سام گفت ادیفر با

 یانداخت میتو زندگ یشیچه آت یدونیلعنت به تو مهناز لعنت نم -

 : بود که گفت هیبا گر مهناز

  متاسفم -

 و سوزش اشک بود که رو گونه هام تا ته وجودمو سوزوند دستم جلو دهنم  رد

 : گفت ادیسام چشمامو بستم که با فر ادیبود زل زده بودم به در که فر

 ...؟ یمتاسف -

اشک شعله  یسام من چشمام بسته بود و داغ ادیهق هق مهناز بود و فر یصدا

 باز شدن در بود که ینفرت بود که روشن کرد و با صدا شیشعله تو وجودم آت

 کردیکه هق هق م  دمشیاز اشک د یچشمامو باز کردم ... پشت هاله ا

 شونیپر  و یب... نگاهم به سام بود که عص رونی...خواست با عجله از در بزنه ب

د  شد مهناز به خودش اوم خکوبیم رفتیسام که داشت دنبال مهناز م دنمیبا د

 : گفت هیو با گر ستادیجلوم ا

  یمراقب پسرم باش خوامیمنو ببخش ...اما ازت م -

  زل زده بودم بهش هیگر با

من  داده شده بود  و هیتک واریکه تمام مدت کنار د یاشاره به چمدون هیگر با

 : نشده بودم کرد و گفت متوجهش

 . کن ی...پسرم ...واسه پسرم مادر ستمیزنده ن ادیمن ز -

 یو عصب ادیرفت ...که سام پشت سرش رفت و با فر نیعجله پله ها رو پا با

 : گفت



 ... مهناز ...مهناز صبر کن -

چه  نستدویانگار م کردی... نگاه مادرش م نیبود که با عجله از تاب اومد پا امیت

له ها اومد پ یبود که پا امیخبره ...انگار مهناز اونو آماده کرده بود ...نگاهم به ت

د و با سرعت باال اوم کشیکوچ یاشک تو چشماش بود و پله ها رو با پا میبا مر

 : گفت یزبون یو زبون ب هیبا گر

  منه یآقا بابا نیا گهی... مامان م ادینم گهیمامانم د -

حرف که زد به هق هق افتادم سرمو  کردمیبهش نگاه م هیطور با گر نیهم

 ... دنبال مهناز رونیسام از خون زد ب دمیبرداشتم د

 : گفت هیبا گر امیت

 .. ادینم گهید گهیم ضهیمامان مر -

 : گفتم کردیکه تمام مدت هاج و واج نگامون م میرو مر هیگر با

 ... نداره یگناه نیبچه باش ا نیمراقب ا -
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تم بودم که به سرعت برداش یرو جا کفش چیو با سرعت داخل شدم ...سو هیگر ای

سرعت  پله ها  پارک بود به یسام که پا نیو رفتم سمت ماش رونی... از در زدم ب

 ... نییرفتم پا هیپله ها رو با گر

م تا داد رونیو هق هق نفسمو ب هیرو باز کردم و تمام مدت گر نیدر ماش چیسو با

 هیرگبا  نیکه دادم بودم پا نیماش شهیسوار شدم روشن کردم و رفتم سمت در از ش

 : گفتم

  در رو باز کن میمر -



نم در با حالت دو رفت و در رو باز کرد کنترل   دستم نبود که خو م باز ک میمر

چه خودم ام گرفته بود و اصال آروم و قرار. نداشتم از اون هیرو  ...تمام مدت گر

 .شدمیداشتم نابود م دمیو شن دمید

 ونشیو پر یعصب یلیسبز شد خ نیسام بود که جلو ماش رونیزدم ب اطیاز در ح تا

 ... بود

 : داد زد یبود خم شد رو کاپوت دستاش رو کاپوت و عصب نیماش جلو

 ؟ یریکجا م -

 : گفتم  تیبه شدت که با عصبان کردمیم هیگر

  برو کنار -

ز با مهین ی شهیخم شد سمتم و دستش ش ادیباز و با فر مهین ی شهیسمت ش اومد

 : گفت ادیرو گرفته بود و با فر

 ؟ یریکجا م -

 : گفتم تینگاش کنم با عصبان نکهیا بدون

  رمیکه بم رمیم -

طعم  بود یافتاد آخه گناهم چ میبود تو زندگ یشیچه آت دونمیبود نم یعصب یلیخ

 : ادامه دادم  هیافتاد با گر میبه زندگ یگس

  ... برو کنار یلعنت -

 : زد ادیفر

  ...عسل ...تنهام نذار -

جدا شد  نیو التماسش ندادم و پامو گذاشتم رو گاز و که از ماش تیبه عصبان محل

 هیو داغون بودم چشمام پر گر یعصب یلیبا سرعت از جاش کنده شد خ نیو ماش

که در  دمیشنینگاش کردم و صداش رو م نیماش ی نهیبود و هق هق که از آ

 : زد ادیفر دیدویم نیدنبال ماش یحال



  .نررررو یعسل ...نرو ...عسل تنهام نذار ...نرو لعنت -

 هیرو به خاطر گ کردمیکه به شدت هق هق م یگاز دادم در حال شتریندادم .ب محل

کردم و  یرانندگ ادیتار بود جلو چشمام و با سرعت ز دمیدیکردنم درست نم

 . ابونیتو خ دمیچیپ

کردن  هیو از شدت گر کردمیم هیبابا ...کل طول راه رو گر یالیسمت و رفتم

 یخودمو رسوندم خونه  یو سر درد گرفتم به سخت رفتیم یاهیجلو چشمام س

 ... بابا

ل تنم اصال آرام و قرار نداشتم ...اصال ک دیلرزیمزدم ...دستام  یرو عصب زنگ

 . بود ومدهیام بند ن هیو گر دیلرزیم

 بودن دهیکردم ...حتما منو د یرو ط اطیباز شد داخل شدم با عجله عرض ح در

 : متعجب و مضطرب گفت دنمیپله ها اومد با د یکه مامان هراسون پا

 شده ؟ یعسل ..؟ چ -

 : فتکه گ یاومد و در حال شونیباال رفتم از پله ها ،مامان دنبالم پر هیگر با

  ...تنها خبری... اونم ب نجایا یحال اومد نیچته عسل ؟ چرا ا -

د کرد که اونم قدماشو تن دمیبه سرعت داخل شدم سمت پله ها دو کردمیم هیگر فقط

 : تمام گفت تیو با عصبان

  شوهرت کو ؟ بحثتون شده ؟ -

ل و هق هق در رو قف هیو داخل شدم با گر دمینگفتم سمت اتاق سابقم دو یزیچ

 کردم
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به در دام و صورتم رو در بود و به شدت هق هق  هیرو که قفل کردم تک در

 . کردم

 : گفت تیکه با عصبان دمیشنیبه در زد صداشو م تیبود که با عصبان مامان

  چته نمیعسل باز کن ؟ باز کن در رو بب -

 : لب گفتم ریندادم فقط هق هق کردم و ز محل

 . دوست ندارم ...نامرد گهید ادی..م م ادیازت بدم م -

م بر حال خراب دیمامان مز یحال نگران و عصب زدیبود که هنوز به در م مامان

 . شدیم

و حال خراب سمت تخت رفتم رو تخت  خودمو رها کردم و فقط هق هق  هیگر با

 . گفتمیم ونیلب هذ ریکردم .و ز

 . کردم یسپر هیچقد گذشت که فقط با گر دونمینم

 ( سام )

 شدمیم ونهیرسم داشتم د ی...نفس نفس زدم ...معلومه بهش نم دمیدو نیماش دنبال

 . نابود کنه موی... مهناز با برگشتنش اومد که زندگ

 ردکیم هیبود و داشت گر میمر شیتو سالن پ امیحالت دو بر گشتم خونه ...ت با

 : گفتم یبود اصال آرام و قرار  نداشتم .که با حالت عصب ی.حالم عصب

 مراقب بچه باش ...آرومش کن -

  در آروم کردنش داشت یکالفه بود بغلش کرده بود و سع چارهیب میمر

 ... و زنگ زدم آژانس تلفن رو برداشتم که

 : بچه کالفه ام کرده بود که با تشر گفتم یها هیگر

 ... ببر باال بخوابونش -



نم چکار ک دونستمیو کالفه بودم نم یعصب یلیباال رفت ...خ یسمت طبقه  میمر

  ؟

 به یسال بود رنگ خوش هیدادم ...آروم و قرار نداشتم  رونیبا حرص ب نفسمو

  . داده بود یطراوت و شاد میزندگ

خته بازگشت خاطره، نابود کرد اون چه را که کنار عسلم سا نیحادثه ا نیا اما

 . بودم

گفتم .. شهیام م یزندگ  یرابطه ام در گذشته باعث نابود کردمیوقت فکر نم چیه

 . رفت به کل مهناز رو فراموش کرده بودم ادیبود و از  یخاطره ا

 پسر منه گهیبچه که م هیرو با وجود  یچبازگشت پر کوالکش همه  نیبا ا اما

 . نابود کرد

 ... خونه رو شکونده بود یاش سکوت عصب هیگر یافتادم هنوز صدا امیت ادی

  بگم ؟ یبدم ؟ چ یرو چ هیپسر منه؟ جواب بق اون

 ایدالب گفتم ) خ ریبه موهام زدم و ز یچنگ یبه موهام بردم و عصب یدست کالفه

  از کجا برام اومد ؟ ( نیبود ؟ ا یچ نی...ا

ان  ید شیآزما هی دیلب گفتم ) با ریو ز دمیچرخیکالفه و. نا آروم دور خودم م 

 اهگنیطفل ب هی؟  هیاون پسر چ فی، تلک ستی...مهناز که حالش خوب ن رمیبگ یآ

)  

و  ادیفر و کالفه بود که سمت لبتابم رفتم و اونو برداشتم و با شدت و یعصب نقدیا

هناز لعنت و گفتم :) م نیرو زم دمیزدم و اونو کوب ادیکه با تمام وجودم فر یدرحال

 به تو ...لعنت (

  نابود شد بایخورد به شدت و تقر نیزم لبتابمبه

 ... کردیآرومم نم یچیدلم نسوخته ه اصال

 ی هیگر یبود که صدا نجایو خشمم کل خونه رو برداشته بود و ا  ادیفر یصدا

زدم و  زیبود ...با لگد به م دهیترس شتریب ادمیشد فک کنم به خاطر فر شتریب امیت



درونم  شیهم سر نگون شد .اما آت زیشد .خود م نینقش زم اتشیتمام محتو

در بود و  فونیآ یصدا کهبه موهام زدم  یفروکش نکرد بلکه شعله ورتر . چنگ

 . صد در صد آژانس بود

 دیعمو برسونم عسل رو با یه خونه سرعت سمت در رفتم ...تا خودم رو ب با

 . برگردونم خونه

 

 [20:08 18.05.19] ,نیآنال رمان

 ۴۹پارت_#

ودم ب یآژانس شدم و رفتم دنبالش اصال آروم قرار نداشتم ...کالفه و عصب سوار

 ... بود لمیزنگ موبا یکه گذشت ...صدا یا قهیدق ستی... ب

حه کتم در آوردم و نگاهم به صف بیاز ج لمویحوصله بودم موبا یو ب یعصب چقد

 . زن عمو سحر بود دمیکش یبود پوف

 . عسل رفته اونجا که حاال زنگ زده دونستمیدادم م رونیب نفسمو

 . بستم و جواب دادم چشم

 : و پر خشم بود که گفت یعصب صداش

 الو سام ؟ -

 کردم به ظاهر آروم باشم یسخت بود ، سع یلیخون سرد بودن و آروم بودن خ 

 :که گفتم

 عسل اومد اونجا ؟ -

 : گفت تیعمو با عصبان زن

  شده سام؟ یچ -

 : دادم و گفتم رونیبگم که با حرص نفسمو ب یچ دونستمینم



  اونجا امیدارم م -

 اومده خونه؟ ونیشده که عسل با چشم گر یچ یبگ شهیم -

 : به موهام زدم و گفتم یچنگ

  تا برسونم خودمو نیمراقبش باش -

  بزنه و قطع کردم ینذاشتم حرف و

 بخوام جواب نکهیا یگذاشتم و حوصله ا لنتیکردم اما باز زنگ زد رو سا قطع

 . نداشتم

 . ریاتفاقات خودم بودم و الغ نیبهش گم ، مسبب تمام ا یچ دونستمینم

 قهیدق به موهام زدم ...چند یبر حالم غلبه کرده بود باز چنگ تیو عصبان یکالفگ

 فنیآشدم . تا زنگ   ادهیرو حساب کردم و با سرعت پ هی...کرا الیو دمیبعد رس

 . بود اطیتو ح نمیرو زدم در باز شد داخل شدم در رو بستم ماش

 رونیزن عمو سحر از در اومد ب دمیسرعت سمت پله ها رفتم .تا به پله ها رس با

  یکیعلنه  یبود ...پله ها رو باال رفتم .نه سالم ینگاهم بهش رفت چقد عصب

 : که گفت ستادمیبود منم ا ستادهیمقابلم ا

 شده ؟ یچ -

 : که با خشم تکرار کرد دمیو نفس کش یبستم لحظه ا چشم

 شده سام ؟ چتونه شما دوتا ؟ یچ -

 . چنگ بهشون زدم یعصب نقدیا شدیداشت موهام کنده م گهید

و  بگم که با سرعت از کنارش رد شدم و داخل شدم دنبالم اومد یچ دونستمینم

 . هم نداشتم بدم یکه جواب یتکرار یو نا آروم بود و باز اون سواال یعصب

 : گفتم رفتمیکه سمت پله ها م یدر حال یعصب

 تو اتاقه ؟ -



 کرده دیاومد  رفته در رو کل یاز وقت -

 . اومد یمن اما عصب یسرعت پله ها رو باال رفتم زن عمو پا به پا با

  نیاریزاپاس برام ب دیکل - من

  کجاست دونمینم -

کنارم زدم و درد دستم رو اصال حس نکردم و و با  واریبه د یمشت یعصب

 : گفتم تیعصبان

 ... یلعنت -

 ... در اتاق بودم مقابل

هم   بود که  به در زدم و حالم آروم نبود اصال ، لحنم ستادهیعمو کنارم ا زن

 : توش نبود که گفتم یآرمش

  باهات حرف بزنم خوامیعسل باز کن در رو ... م -

 : دامه دادما ادی...باز هم در زدم ...با التماس ز زنمیانگار نه انگار که در م اصال

  با هم میزنیدر رو باز کن ، حرف م زمیخانومم عز -

 : به در زد و با التماس گفت  نباریعمو سحر بود ا زن

  شده ؟ عسل باز کن گلم یچ نمیعسل مامان ، در رو باز . بب -

 . شدمیم ینگرانش شدم که داشتم عصب نقدیاومد ا ینم ییصدا چیه
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 : که با عجله باز گفتم ختیریدر رو زدم داشت اعصابم بهم م نقدیا

  باز کن در رو باهات حرف دارم یلعنت -



 : عمو نگام کرد با خشم گفت زن

 چتونه شما ؟ -

 : و با خشم گفتم شتریدادم و با حرص ب رونیبا حرص ب نفسمو

  ...باز کن در رو شمیم ونهیدارم د -

ام هبا  ستیلجبازه و حاال حاال حاضر ن یلیخ دونستمیبه در زدم ، م یمحکم لگد

اوضاع قمر در عقرب  نیحرف بزنه چه برسه بخواد برگرده خونه و ..که با ا

 . برگرده فعال احتمال صفر درصده یاومده اوضاع به حالت عاد شیپ

ه آقا داشتم بدم ؟ زن عمو رو چکار کنم ؟ اگ یبود چه جوال هیبابت بق موینگران

  کنهیبزرگ بفهمه چکار کنم ؟ مامان شماتتم م

 در ی رهیدادم و دست گ هیبه در تک یشونیدادم سرمو از قسمت پ رونیب مونفس

 : آروم تر گفتم کمیکردم و  نیرو باال پا

 . میزنیخونه با هم حرف م میریدلم،  قربونت برم  باز کن در رو ...م زیعز -

 : عمو با خشم گفت زن

  سراغش ایفعال ولش کن فردا که آروم تر شد ب -

 : در گرفتم برداشتم و نگاش کردم و گفتم ی هیاز تک سرمو

 ، دلم طاقت نداره تونمینم -

 : زد و گفت یپوزخند

 ؟ یکنیم تشیخب چرا اذ -

 : رو هم گذاشتم و آب دهنمو قورت دادم و گفتم پلک

  دختر قهر کنه باهام نیا شمیم ونهید -

 : عمو سمت پله ها رفت و گفت زن



  بذار تو حال خودش باشه ، راحتش بذار یفعال چند ساعت -

 : آروم گفتم نی...زن عمو رفت پا دمیکش یآه

  کنمیقشنگم باز کن در رو ...باز کن دارم دق م زیعز -

زه تو  اگه تف بندا یحت کردیاومد ال اقل فقط در رو باز م یخدا مگه کوتاه م یوا

  راحت بشه حالش خوبه المیخ نمشیروم اما بب

 : زدم و گفتمبه در  بازم

ه ، من عذابم ند یطور نی... ا زنمیقربونت برم باز کن ... بذار باهات حرف م -

  بخدا ...نفسم به نفست بنده کشمی...نم تونمینم

 ... طور پشت در موندم نیهم قهیدق چند

 ( عسل )

م و داده بودم و زانوهامو بغل کرده بود هیتخت نشسته بودم به تاج تخت تک رو

 . ختمیریصدا اشک م یطور ب نیهم

مو بس که صدا کشتیالتماس کر ...محل ندادم . بغضم تو گلوم داشت منو م نقدیا

 ... و هق هقمو تو گلو خفه کرده بودم صدامو نشنوه

هاش  ی...من سام رو با تموم بد گهید ادیالتماس کرد مگه دلم باهاش را م نقدیا

ش وست دختر داشت  و از رابطه هاد یقبل ازدواجمون کل دونستمیقبول داشتم م

 . مال سامه ...نابودم کرد گهیپسر که م نیاتفاق ا نیخبر داشتم اما ا

 دونهیعاشق سام بوده ... و خدا م یلیخ یروز هیکه  یپسر داره ...از زن هی اون

 . با هم داشتن . که اون زن هنوز نتوانسته سام رو فراموش کنه یچه خاطرات

، من هم عاشق سام بودم دوسش داشتم ...با  ختمیریامون اشک م یطور ب نیهم

با  یکرد ...دخترونه هامو ازم به زور گرفت ول ینامرد یلیشب خ هی نکهیوجود ا

ببخشمش؟  تونمی...اما حاال بازم م دمشیکه نسبت بهش داشتم بخش یتموم عشق

گربه گاز  زدم محکم با  مونره کف دست رونی...دستمو گذاشتم جلو دهنم هق هقم ب



راحت ببخشمش  گهید تونمی...نه من نم کردمیم هیکه صدام بلند نشه ...به شدت گر

 . بخشمینم گهی...من شوهرمو د
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 (شراره )

د بو یساعت میسام منتظر مهناز بودم بر گرده ن یالیدور تر از و ابونیخ چند

طر معلوم نبود ...اما به خا یلیمنتظرش بودم ...االن چهار ماهم بود شکمم خ

ه کسر جام  جابه جا شدم  کمیکمر درد گرفته بودم ...  کمینشستن پشت فرمون 

د ش ادهیمهناز بود که پ منگاه کرد  نهیپشت سرم توقف کرد از آ ینیماش دمید

 . زدمبه لب  ی...تنها بود پسرش باهاش نبود لبخند

 ... دادم و لبخندمو جمع کردم رونیب نفسمو

 هیداره گر دمیدر کنار راننده رو باز کرد و سوار شد تا نگاهش کردم د اومد

 : که متعجب گفتم کنهیم

 شد ؟ یچته ؟ چ -

 : تگف پوشوندیکه با دست صورتشو  م یدرحال هیدفه به هق هق افتاد و با گر هی

  شمیم ونهیدارم د -

 ؟ یرو بهش داد امیت -

 : نگام کردو گفت هیدستشو رو از جلو صورتش برداشت با گر 

 ... تحمل کنم شویدور تونمیخدا به دادم برس، نم -

  هم به شدت به هق هق افتاد باز

 : رو روشن کردم و گفتم نیماش که



  یکار رو کرد نیبهتر -

 ؟ شدی...مگه آروم م کردیم هینفس گر هیطور  نیهم

  زدیداشت با خودش حرف م شتریب زدیداشت حرف م هیبا گر مهناز

رش س ییخدا منو لعنت کنه ...خدامنو زود تر بکشه کمتر عذابم بده ...چه بال )

  یاز ازل بدبخت هیچرا من ؟ ...چرا ؟ گناهم چ ای؟...آخه چرا ...خدا ادیم

 ( سرنوشتمه

 : بود اما گفتم یبه رانندگ حواسم

ار ک  نی؟ بهتر یکنینکن ...چرا خودتو سرزنش م هیگر یجور نیتو رو خدا ا -

  راحته پسرت دست باباشه التیخ گهی...االن د یرو کرد

سرته پبهش گفتم  یدارم ...وقت یچه حال یدونینگام کرد و گفت: شراره نم هیگر با

  کرد دادیشد. داد و ب یعصب

...اما  زهیریبهم م شیآرامش زندگ کمیبهش حق بده اون االن متاهله ،،،  کمی -

  ... هیراحت مقطع التیخ

 : بازم هق هق کرد و گفت هیگر بازم

  از کجا معلوم قبول کنه پسرمو -

  قبولش کنه دینگران نباش ...با -

 : و ادامه دادم ینگاه میکردم ن نگاش

...از خون اونه  کنهیولش نم دمیاگه مطمئن بشه اون پسرشه بهت قول م -

 ... ولش کنه تونهیم یچطور

ه و به شدت هق هق کرد و ادام یصندل یداد به پشت هیهق هق کرد سرشو تک فقط

 : دادم

  ستیعاطفه و سنگ دل ن یحد ب نیتا ا گهیسام د -



 ... وقت دوسم نداشت ...)باز هق هق( نداشت چیاون ه -

ورد  ست؟ین ادتیعسل رو دوست مگه  شهیاون هم یدونیمهناز خودت خوب م -

  دختر بچه بود هی نکهیزبونش بود با ا

 : و خشم و حرص گفت هیبه هق هق افتاد و با گر باز

 ... یلعنت -

 : حرصم گرفت و گفتم کمی منم

 چیما هبود ا یداشتن رابطه براش عاد یدونینبود خودت م یسام آدم سر به راه -

 دل نبست یو دختر یوقت به کس

 : گفت دهیبر دهینفس افتاد بر نفس

  اما باورم نکرد یلیدوسش داشتم خ -

 : زدم و گفتم یپوزخند

  بستیسام خودخواه بود رابطه داشت اما دل نم -

 : گفت هیحرص و گر با

 چه به روز م اومد ...چقد احمق بودم ی...لعنت یلعنت -
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 زدیدفه نفسش بند اومد و به شدت نفس نفس م هی کردیجور داشت هق هق م نیهم

و  باال نشی... و س کشهینفس  م ی...احساس کردم نفسش تنگ شد و داره به سخت

  ... شهیم نیپا

  پارک کردم  ابونیخ یبهش بود که گوشه  نگاهم



 و هیو گر جانی...انگار به خاطر شدت ه شدیبهش رفت لباش داشت کبود م نگاهم

خراب شد  یلیهق هق نفسش گرفت و ...که چند بار زدم تو صورتش ...حالش خ

 تونستیجور چند بار با ترس و دلهره زدم تو صورتش ...نم نی،هم دمی...ترس

ه کپامو گم کردم  و...دست  دیکشیو بلند م قیعم یدرست نفس بکشه مدام نفسها

که  مارستانیسمت برو روشن کردم و به سرعت  نیبه خودم اومدم  ماش عیسر

 دمیبعد رس قهیبود ...چند دق نهیگز نیکتریرفتم ...که نزد کردیسام توش کار م

واستم خپا تند کردم و کمک  مارستانیشدم ... سمت ب ادهی...با سرعت پ مارستانیب

رن و ب یاونو داخل اتاق عیدادم سر حیچند نفر  با برانکارد اومدن حالشو که توض

   ... ردبه حالم غلبه ک یم ...پشت در اتاق بودم خودم نگراناجازه ندادن داخل بش

بود  شده شتریکمر دردم ب یدر آوردم کم فمیاز تو ک لمویقرار نداشتم موبا آروم

 یروبه رو مکتین ینفس شدم رو یو ترس و دلهره دچار تنگ جانی...از شدت ه

عد فرهاد رو گرفتم ب یکه با ترس و دلهره شماره  زدمیاتاق نشستم نفس نفس م

 : فتمگ یچند بوق جواب داد صدام به زور بلند شد به سخت

 فرهاد ؟ -

 : گفت زدیمتوجه حال خرابم شد با ترس که تو صداش موج م انگار

 شراره ؟ چته ؟ -

 : و گفتم زدمیتونستم حرف  بزنم نفس نفس م یسخت به

  مهناز ...فرهاد مهناز -

 : در دلهره بود و گفت صداش

 تو االن ؟ یی؟ کجا یمهناز چ -

  ایب یاورژانس  زود مارستانمیجا تو ب نیهم -

 باشه باشه اومدم -



رام اومد اما آ یاز دور داشت م دمشیتا اومد د دیطول کش قهیکرد و چند دق قطع

اده بودم د هیتک واریمعلوم بود سرمو به د داشتیتند که بر م ینبود از اون قدم ها

 ... اومد دینگاهم هنوز بهش بود که با لباس سف

 : گفت عیو سر دیرس بهم

 شده ؟ یچ -

 : ، اشاره به در اتاق کردم و گفتم زدمینفس م نفس

  مهناز حالش بد شده -

پاک  مویشونینشسته بود که  عرق رو پ مویشونینشست فک کنم عرق رو پ کنارم

 : کرد و گفت

  ... یرنگ و رو ندار -

چشم بستم که احساس کردم بلند شد و رفت چند لحظه بعد  دمیکش یقیعم نفس

 : آب قند و در حال هم زدنش گفت وانیبرگشت با ل

 ... ستیواست خواب ن جانیهمه ه نیا -

 : رو ادامه داد وانیل زدیکنارم نشست هنوز هم م بازم

  ازت مراقب خودت باش کنمیخواهش م -

که خودش  لرزهیا حالم خوب نبود احساس کردم دستام مرو دستم داد جد وانیل

 .حالم جا اومد کمی...با خوردن آب قند  دمیکمک کرد جرعه جرعه نوش

  دفه ؟ هیشد  یچ - فرهاد

 نجایآوردمش ا  میبود نیحالش  بد شد تو ماش -

  میهم باش نیمنتظر بد تر از ا دیبا -

 : کردم آب دهنمو قورت دادم که ادامه داد نگاش



رمان قابل د شیماری، اون  ب یخودتو بباز دینبا ستیمهناز حالش اصال خوب ن -

  یدونیخودتم م ستین

 : چکار کنم که ادامه داد دونستمیگرفت نم بغضم

 تو مراقب خودت و اون بچه باش استرس واست سمه شراره -
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 : و گفتم دمیکش یقیگذاشتم با بغض نفس عم نمیرو س دستمو

  جونه  یلیاون خ -

  ادیکه از دستمون بر نم یکار -

 : کردم و گفتم نگاش

  سخته یلیخ -

  اما خواهشاً تو مراقب خودت باش دونمیم -

 : لب گفتم ریبستم و ز چشم

  ستیحقش ن -

که  زهیاشک رو چشمام حس کردم و اجازه دادم اشکام  بر یبود که داغ نجایا

 : فرهاد بود که چشمامو باز کردم و گفت یصدا

  شراره لطفا ... مراقب اون بچه تو شکمت باش -

 : گفتم ختمیریاشک م یکه به آروم یکردم در حال نگاش

 رو نداره یاون کس -

 : که توش مهناز بود کرد وگفت ینگاهش رو از من گرفت به در اتاق فرهاد



  یجز همدرد هیاما چاره چ دونمی...م دونمیم -

 : گفت رفتیکه سمت اتاق م یکردم که فرهاد بلند شد در حال سکوت

  در چه حاله تشیوضع نمیبرم بب-

 . ختمیریاشک م یرفت منم نشسته بودم فقط به آروم فرهاد

دادم  ونریرو بده سام .نفسمو ب امیکارم درست بود که از مهناز خواستم ت دونمینم

  . رو نداشت یبود و کس یدختر پرورشگاه هی، مهناز 

  ؟ کنهیسام اونو قبول م یعنی؟  شهیم یو سرنوشت پسرش چ فیتکل

قل تنها احد  ازهیامت هی   نیو ا هیمعلومه پدرش ک امیکه ت نهیمهناز و پسرش ا فرق

 . ستیسرپرست ن یو ب

م اشکامو بلند شدم با سر انگشتا رونیچقد گذشت که فرهاد از اتاق اومد ب دونمینم

  پاک کردم سمتش رفتم

 داد رونیب نفسشو

 : با ترس و دلهره گفتم من

 حالش چطوره ؟ -

 : داد و گفت رونیباال انداخت و باز نفسشو ب ابروهاشو

  فعال که بهش آرام بخش زدن -

 : گفتم متعجب

 آرام بخش ...؟ -

 دی..با.. ستی...حالش اصال خوب ن زهیحد بهم بر نیباعث شده تا ا یچ دونمینم -

  بشه یبستر

 حد حالش بده ؟ نی؟ تا ا یگیم یجد -

 : تر کرد و گفت لب



  نتشیبب دیبدم ، دکترش با ینظر تونمیآره ... من نم -

و رحرفها حالمو بد کرد که دست گذاشتم  نیا دنیداشتم شن جهیاحساس سرگ بازم

 رفت یاهیبهم دست داد و جلو چشمام س یدیشد ی جهیو احساس سرگ مویشونیپ

 دادم و منو سمت هیبهش تک کمیدستمو گرفت    عیمتوجه حالم شد و سر فرهاد

 : گفت زدیتو صداش موج م یکه نگران یکرد و در حال تیهدا مکتین

  نباش...خواهشاً مراقب بچم باشتو رو خدا تو نگران  -

 : نشستم که گفت مکتین رو

 که حالت  بهتر شه کنمیسرم وصل م هیبرات  -

 : داشتم که گفتم جهیاحساس سرگ هنوز

  شمی...االن خوب م خوادینه نم -

برد و خودش برام سرم وصل کرد  یمحل نداد و به کمک پرستار منو به اتاق 

 : لبخند به لبم اومد که گفت

  شهیمهناز رو فعال انجام تا سرم تو تموم م رشیپذ یمن برم کارا -

   .زدم فقط لبخند

 : و گفت دیبوس مویشونیپ یتو اتاق نبود که خم شد گوشه  یکس

  امیزود م -

 . نگفتم جز لبخند یزیچ
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 (سام)

 . ام کردم یبه ساعت مچ ی. نگاه نییها رو رفتم پا پله

 . ساعت مهناز بود نیبه ابرو دادم ا یاخم

 مریتر کردم و ساعت رو با حرص از دستم در آوردم .تو دستم موند داشت  د لب

زن عمو رو مبل نشسته بود وباحرص پاشو که رو پا انداخته بود تکون  شدیم

 . پام از سر جاش بلند شد یصدا دنیبا شن دادیم

 : که گفت ستادیروبه روم ا دمیرس بهش

 باز نکرد در رو ؟ -

  .نگرانشم گردمینه ...اما شب بر م -

  افتاده اما نگران نباش نتونیب یچه اتفاق دونمینم -

 حل بشه یراحت نیمسئله فک نکنم به ا نیدادم ا رونیب نفسمو

 : گفت دیسکوتمو که د کردمیم یساعت دستم باز با

 ؟ مارستانیب یبر دیبا -

  شهیم رمیآره داره د -

 . رونیزدم ب الیاز و ینگفت ،با گفتم اجازه ا یزیداد چ رونیب نفسشو

 دونمیرفتن نداشتم ...نم یانگار حوصله  رفتمیم ابونیسمت خ هدفیطور ب نیهم

تو  لحظه نگام رفت به مرد رفتگر هیعسل بود . شیتمام فکرم پ رفتمیچقد راه م

  ابونیخ

مثال  نکهیجلوش انداختم بدون ا بگم ساعتمو یزیچ نکهیشدم بدون ا کشینزد

 و دمیکه صدا اشو شن دیحواسم باشه و از کنارش رد شدم ..چند لحظه طول نکش

 :زدیکه صدام م یدر حال

 آقا ...آقا ساعتتون ...؟ - 



 ستادمیاجارو دستش بود و منم  زدینفس نفس م ستادی. جلوم ا دیندادم .بهم رس محل

 : که گفت

  افتادآقا ساعتتون ازتون  -

 : به شانه اش زدم و گفتم یدادم دست رونیب نفسمو

  واسه خودت -

 : به ساعت دستش که سمتم دراز کرده بود کرد و گفت ینگاه

 ... ساعت نیاما ا -

  به جاش برام دعا کن -

 . رفتم ابونینگام کرد که دستمو از رو شونه اش برداشتم و سمت خ فقط

 . مارستانیگرفتم و رفتم ب دربست

و اتاق تداشتم ...  ماریکل هم  ب مارستانیب دمیهم رس ریسر درد  داشتم ... د کمی

ر سمت در دبه  یدر اتاق هم باز بود اما با تقه ا دمیپوشیم دمویبودم داشتم لباس سف

 ... فرهاد بود دمیچرخ

و دوم لباس ر نیکه آست یبود که  در حال یطور هیوارد شد نگاهم بهش بود  که

  جلو رفتم اونم همزمان جلو اومد  دمیپوشیم

 . داد و سالم کرد رونیب نفسشو

 : تر کردم و  سالم کردم و گفتم لب

 ؟یچته چرا پکر -

 : به ابرو داد و گفت یروم بود و اونم اخم روبه

 ؟ یاومد ریتو چته سگرمه هات تو همه ...؟چرا د -

 : رو تو گردنم گذاشتم و گفتم یپزشک  یبه موهام زدم گوش یچنگ



  نابود شدم -

 ... نگام کرد متعجب

 : کردم ادامه ندادم که خودش گفت سکوت

  هییبستر نجایمهناز ا -

 : گفتم متعجب

  مهتاب ؟ -

 ( که حالش خوب بود شیاما تا دوساعت پ )

 : داد ادامه

 حالش بد شده- 

 برام مهم نبود گهید
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 : همراهم اومد و گفتم دمیرس یم مارایتا به ب رفتمیکه م یدر خروج سمت

  میباش دیبا زایچ نیبه هر حال حالش بده انتظار ا -

  دهیم هم فقط عذابش یدرمان یمیش گهی، دکترش م ارهیدوم نم یلیدرسته ... خ -

  کنهیاما دردشو کم م -

 : داد و گفت رونیب نفسشو

 ؟ شهیم ینگران پسرشم ...چ -

 :که گفتم رمیازش بگ شیآزما دیفرصت با نیافتادم در اول امیت ادی



  نگران نباش -

  نداره رو یبوده کس یدختر پرورشگاه هی...مهناز به شراره گفته که  شهیمگه م -

 : گفتم میرفتیم تیزیاتاق و سمت

  شهیدرست م یهمه چ -

 ( من یزندگ تو دلم گفتم البته با خراب شدن )

 ... میکه از هم جدا شد دمیرس میکرد سکوت

 تیزیو مارامویبود ب یو با هر جون کند ینداشتم و به سخت یحال درست اصال

 . دیکارم طول کش یلیکردم ...خ

 دیبا ی.پرونده پزشک کردیام م ونهیبود . داشت د یهان شیفکر و ذکرم پ تمام

بهشون سر  دیعمل کرده بودم با ماریولشون کنم . ب شدیو نم کردمیمطالعه م

 . زدمیم

هم  اموماریب نیکار داشتم .اما آروم و قرار نداشتم ...ساعت ده شب بود آخر یلیخ

گرفتم در اسرع وقت  میچک کردم و از خوب بودن حالشون که مطمئن شدم تصم

 . عمو یخودمو برسونم خونه 

د که زنگ خورد ... زن عمو بو میکه گوش رونینرفته بودم ب رونیاز اتاق ب هنوز

 : گفت هیجواب داد و با گر عیزنگ زد سر

  الو سام -

 : ترس و دلهره گفتم با

  حان زن عمو -

  عسل ...عسل حالش بده غش کرده ایبرس ب -

رام قطع کردم و از دارو خانه سرم و آ عیگفتم چکار کردم سر یچ دمینفهم اصال

 ... الیوبخش گرفتم و با دربست خودمو رسوندم 



 (عسل )

 گهیو سر درد بود که د هینداشتم از شدت گر یتخت بودم و اصال حال خوش رو

و نامفهوم   هیگر ینبود جز  صدا ادمی یزیچ گهیرفت و د یاهیدور چشام س

رو تخت  دنمیزاپاس بود بل اخره در رو باز کرد با د دیمامان بود که فک کنم با کل

 ... بسته کردم و وزد ...و چشمامو چند بار باز  غیکه از حال رفتم ج

از بافتاد که با سوزش سوزن تو آرنج دستم چشمامو  یشد چه اتفاق یچ دونمینم

  زدم یفیخف غیبا سوزش سوزن ج جیکردم اما گنگ بودم وگ

عطر سام  یمامان بود . هنوز درست چشمامو باز نکردم که بو ی هیگر یصدا

دم کنم و چشمامو باز کر دایباعث شد خودمو. زودتر پ دیچیبود که تو دماغم پ

نگاهم به صورتش بود که اونم نگاهش به من اما  کردیداشت برام سرم وصل م

 . مضطرب و پر از دلهره

الت دفه از سرجام بلند شدم به ح هیکنار تخت نشسته بودم  نکهیاز ا دنشید با

  یعصب

  مامان بود و خواست منو سر جام بنشونه غیج یصدا

ه ک یتمام در حال تیآروم کنه اما من ...با عصبان خواستیهم مضطرب منو م سام

که  رو به سام تیو خشم و عصبان ادیو با فر دمیکشیبا خشم سوزن رو از دستم م

 : داشت آرومم کنه گفتم یسع

  رونی...برو گم شو ب یلعنت -

ومم کنه که دستمو گرفته بود منو رو تخت بخوابونه آر یحالدر  ادیز یبانگران سام

 : گفت

 لطفا آروم باش -
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 ریو غ به جوش اومدم یبد تر شدم کل نجایا دنشیتازه با د ستمیمن آروم بشو ن نه

سرم که رو تخت بود رو برداشتم و و در   یقابل کنترل که ظرف مخصوص حاو

و  زدمیکه با  سرم  به سرو صورتش م یدر حال ادیز تیکه با عصبان یحال

 ... بودم یعصب

  دارمندوست  گهی، د ی..عوض رونیبرو گم شو ب - من

  زدمیبه شدت به سرو صورتش م تونستیداشت آرومم کنه اما نم یسع سام

آرومم  توانستینم یجدا کس تونستیداشت آرومم کنه اما نم یسع هیبا گر مامان

 . کنه

  که به سام نزنم گرفتیکه دستمو م یدر حال هیبا التماس و گر مامان

 شآروم باش ...آروم با زمیعسل ،،، عز - مامان

 : هم با التماس سام

 ... ...آروم زمیعز یهان -

و  ددایته بود که با داد و بگرف شیمن آت کردیادامه بده اون التماس م نذاشتم

 زدمیم ادیفر تیعصبان

  نمیبب ختویر خوامینم گهی... برو گم شو ...د یبه من نگو هان -من

 : گفت یا گهیملتمس تر از تمام لحظات د سام

  میزنیعسل با هم حرف م کنمیخواهش م -

 : گفتم یتو رخش شدم که حق به جانب و عصب رخ

 ؟ یهان ...چه حرف یچه حرف -

 : که تو چشماش بود گفت یادیبود. با التماس ز ستادهیتر کرد روبه روم ا لب

  کنمیخواهش م میزنیحرف م -

 هان ؟ یبد یدار یحیچه توض -



 ... زدم که گلوم پاره شد اصال و صدام دورگه ادیفر چنان

 : گفت هیملتمس با گر مامان

 شهیآروم باش ...با حرف زدن درست م کنمیعسل خواهش م -

 : گفتم تیبه مامان با عصبان رو

   حرف  بزنم ؟ -

 : دست اشاره به سام کردم و گفتم با

  ندارم بزنم یحرف گهیآقا د نیمن با ا -

  یهست یسلم ، گلم .آروم باش فعال عصبع - مامان

 : گفتم تیعصبان با

  چطور بتونم آروم باشم ؟ -

 : زدم و رو به سام گفتم داد

 ؟ یآروم باشم ؟ آره عوض تونمیم -

 : رو به سام گفت مامان

  ؟ شما که تا حاال بحثتون نشده بود هیچ یمشکلتون برا -

سام بود که با   یپر ترس و دلهره  یساکت بود و من نگاهم به چشما سام

 : و پوزخند گفتم تیعصبان

 ؟ یگینم یچی؟ چرا ه یچرا ساکت -

 : رو به سام گفت مامان

 ؟ هیچ انیجر نمیحرف بزنه بب تونیکیشده  یچ -

 : گفتم تیبه سام با عصبان رو

 ... گهیحرف بزن بگو د -



خودشو  کنهیم یو سع هیعصب یلیبهش بود خودشم از نگاهش معلوم بود خ نگاهم

 . کنترل کنه آب دهنشو قورت داد

 و هیبا گر زدمیشدم و با شدت با مشت به سرو صورتش م یکه باز عصب یحال در

 : گفتمیم یعصب

روغه ...بگو همش د ستیخوابه ...بگو اون پسرت ن هی... بگو ...بگو  یلعنت -

 ... .دروغه گهیاون زن دروغ م ستی...بگو ... اون پسرت ن

 بود تموم هیو با گر کردمیآرومم کنه  من هق هق م رهیدستامو بگ کردیم یسع

 ... حرفام

 ... زدمشینداشت اما م یدستام جون زدمیحرف م یدیهق هق شد به
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 یکه اونم سع زدمیبه سام م تیحواسم به مامان نبود همچنان با عصبان اصال

 : گفت ادیآروم کنه با التماس ز رهیدستامو بگ کردیم

  حق با توعه دونمیتو رو خدا آروم باش ... م -

 : گفتم ادیاز کف دادم و با فر اریمن بودم که اخت باز

  دوست ندارم گهید یعوض -

 : دستامو محکم گرفته بود و گفت مچ

  هرچه بوده مال گذشته بود -

و  و با نفرت نگاش کردم دمیدستمو از تو دستش کش هی ادیز تیخشم و عصبان با

 : گفتم

  ...اون پسرته ادیازت بدم م گهید -



 : فتگ ادیبا فر  دمیول کرد از تو دستش کش تیدستمو با عصبان 

 ... ستیمعلوم ن یچیهنوز ه -

 : و همزمان گفتم دمیو چرخ رمیخواستم ازش رو بگ تا

 اون پسرته یاون زن باهاش رابطه داشت-

که  میودب یدوتامون عصب نقدیچشم افتاد به مامان  که غش کرده بود افتاده بود ا که

دم و افتا هیکنارش زانو زدم  وباز به گر مهیسراس میاصال متوجه حال مامان نشد

 و ترس و لرز گفتم ؛ هیکه  اونو بر گردوندم با گر یدر حال

  شد یمامان مامان ...چ -

 ... هم کنارش زانو زد نبضشو گرفت چند  بار زد به صورتش اما سام

و  زدمیکه باز با مشت به  سرو صورتش م یدر حال تیدفه بلند شدم با عصبان هی

 : تمگف  زدمیدندونام با حرص حرف م یاز ال

  رونی...گم شو ب یعوض رونیبرو گم شو ب -

 چشه؟ نمیآروم باش ...بب -

ونو که ا یقابل کنترل که  در حال ریبودم و غ یبود عصب دهیامونمو بر هیگر من

 : بره رونیاز اتاق ب دادمیهلش م

  توعه ریبرو ...برو همش تقص -

 حرف ها بودم نیاما من سر سخت تر از ا کردیمقاومت م رونیبره ب خواستینم

...و  رونیباز اتاق انداختم  گفتمیم راهیکه بد و ب یدر حال ادیو خشم ز تیبا عصبان

 : گفتم ادیبا فر

  ادیازت بدم م گهید -

...ربع ساعت  یپزشک یها تیزنگ زدم   فور عیسر هیتو اتاق و با گر برگشتم

 زیر هیکه اومدن ...به کمک شوکت مامان رو تخت گذاشته بودم و  دیطول کش

 ... ختمیریاشک م



کارشون  یساعت میباال بود ...ن یلیبراش سرم وصل کردن و فشارش خ اومدن

مو تخت نشسته بودم که مامان چشما یشد لبه  یسام چ دمیرفتن، نفهم دیطول کش

 . ختمیریاشک م زیر هیباز کرد و من البته 

 هیکه گر یشده بود ...که در حال دیبلند شد نشست رنگش مث گچ سف یتسخ به

کردم اونو بخوابونم رو تخت که همون لحظه بابا و  احسان  یسع کردمیم

 ... داخل شدن مهیسراس

 : حال مامان با ترس و اضطراب رو به من گفت دنیبا د بابا

  شده ؟ یچ -

نفس نفس  ینداشت به سخت یتخت نشست  ، مامان اصال حال مساعد یلبه  بابا

 : گفت شدیداشت بلند شه اما بابا مانع م یکه سع یو در حال زدیم

  نابودم کرد ... نابود -

 : و روبه مامان  گفت یبه من کرد سوال ینگاه بابا

 ؟ یزنیحرف م یشده از چ یچ -

 : و گفت ستادیکه احسان آروم کنارم ا کردمیم هیکه تمام مدت گر من

 چشه ؟عسل مامان  -
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 : رو به من گفت یمامان از سر جاش بلند شد به سخت 

  روشن کنم فتویخونت تا تکل یبر  یحق ندار -

 : تبهم انداخت و گف یمنو گرفت رومو سمتش کردو نگاه مشکوفانه ا یبازو بابا

 شده دخترم ؟ یچ -



 : تکردم که بابا رو به مامان گف سکوت

  میشیم اون وقت ما بد کننیم یفردا آشت کنمیدخالت نم شونیبهتره ما تو زندگ -

مان با بابا بازومو ول کرد و نگاهش به مامان رفت . اما ما ختمیریاشک م زیر به

 : رو به من گفت تیعصبان

 ... یبه حالت بخوا یوا -

 : حرفش رفت و گفت ونیم بابا

زن و شوهرها هست بهتره خودشون  یهمه  نیمشکل ب یریتند م یسحر دار -

  حل کنند

اشتم که پر از سوال و نگران بابا کنم ند یتو چشما نکهیکردم توان ا هیفقط گر من

 : رو به بابا گفت تیمامان با عصبان

 ... پسر داره هیبرادر زادت  -

 : گفتم تیرو به مامان  با عصبان هیگر با

 ستیمعلوم ن یچیهنوز ه -

 : گفت یناباوربابا با   

 شما ؟ نیگیم یچ نمیواضح حرف بزن بب -

 : با خشم رو به بابا گفت مامان

  پسر هیپسر داره    هیسام  -

 : بود بود زمزمه کرد ستادهیآروم کنارم ا احسان

 ؟ گهیم یعسل مامان چ -

 : گفتم هیبه بابا با گر رو

  ستیمعلوم ن یچیهنوز ه -



 : گفت یمحکم و دستور مامان

  تو اون بچه معلوم بشه فتیتا تکل یمونیم نجایهمپس  -

 : گفتم هیتخت نشستم با گر یسمت تخت رفتم لبه  هیگر با

  بابا کمکم کن -

اتاق رو ترک کرد و اما همزمان  زدیکه غر م یدر حال یبا حالت عصب مامان

 : گفت

 ... کارت دارم ایاحسان ب -

  فتبهم کرد و با عجله دنبال مامان ر ینگاه احسان

 هیبود که رفت در رو بست برگشت کنارم نشست من هنوز گر ستادهیهنوز ا بابا

 : که آروم گفت کردمیم

  شده یچ نمیخودت بگو بب -

و رو بود حرفام که بابا در حال نوازش موهام بود که سرم هیکردم تنها گر سکوت

 : پاهاش گذاشتم و با هق هق گفتم

  حقم نبود نیا -

 : حال نوازش موهام بود بابا و گفت در

 داره ادیز نیباال پا یزندگ -

 : و هق هق گفتم هیگر با

 مال منه ؟ هیچرا هر چه سخت -

 ؟ گفتیم یمامان چ یبگ یخواینم -

  دمکر فیبابا تعر یرو برا دمیو شن دمیهر چه د هیهقم مگه بند اومد با گر هق

رو  یبوسه ا شدیخم م یتمام مدت صبورانه به حرفام گوش داد و گه دار بابا

 : و بعد اتمام حرفام گفت ذاشتیموهام م



  اون بچه معلوم بشه بعد فیبذار تکل -

 : گفتم هیبرداشتم نگاش کردم و با گر سرمو

 : فتگشد و  رهیداد و به رو به رو خ رونی؟ بابا نفسشو ب یاگه پسرش باشه چ -

  میریگیم میمعلوم بشه ، بعد تصم فشیبذار تکل فعال -

  سام رو ببخشم تونمیوقت نم چیه گهیمن د -

و سرم ر یتا چه مدت دونمی...نم ختمیریسکوت کرد من  آروم آروم اشک م بابا

 . دکرد و خوابم بر ینیبند اومد و پلکام احساس سنگ میبابا بود که گر یپاها
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  ( سام )

 یشدم و راه نمیچکار کنم ؟ کالفه بودم و سر در گم سوار ماش دونستمینم

 . زدمیبا مهناز حرف م دیشدم دوباره با مارستانیب

مان مطمئن شم اون پسر واقعا مال منه ...اگه مال من باشه چکار کنم ؟ ز دیبا

  ؟ رمیرو بگ شیتا جواب آزما برهیم

ده عسل بر گر دهدی، اون اجاره نم دونمیذاره م یزن عمو نم گردهیبر نم عسل

  . و ناراحته یعصب یلیخونش خصوصا حاال که خو عسل هم خ

 . باشم اوضاع خراب رو سر و سامون بدم یدنبال راه حل دیبا

اونو  به حالت اول بر گرده ؟ اگه اون بچه مال من باشه ، مسلما عسل هم یچ همه

 . کنهیقبول نم

  برهیبه سر م یبحران طیهم تو شرا مهناز



 دمیرس ی...و متوجه نشدم ککردمیدادم طول راه رو داشتم فکر م رونیب نفسمو

 . ستادمیقرمز ا یچقد پشت چراغا

رفتنم  و مارستانیب نگیرو بردم پارک نیماش دمید مارستانیخودمو مقابل ب نکهیا تا

ه مهناز ک یرفتم اتاق میمستق مارستانیگان ب دمیلباس و پوش ضیباال ...بعد از تعو

 ... بود یبستر

 . نبود ششیپ یبود و کس تنها

 تیباشه پرستار تو اتاق بود در حال چک کردن وضع ششیهم نداشت که پ یکس

  سالم کرد دنمیمهناز با د

و  کردیوصل م یقبل یجا دیتکان دادن سر جواب دادم . داشت براش سرم جد با

 : مهناز بود  که گفتم حالیمن تمام نگاهم به صورت رنگ و رو رفته  و ب

 ؟ هیچطور تشیوضع -

تموم سمت من  یحال یچشماش رو باز کرد و با ب دمیحرف رو زدم د نیا تا

 . دادم که پرستار فقط نگام کرد رونینفسمو ب دیچرخ

 . فتارش بود که ردادم که پرستار بعد از اتمام ک رونیبهش بود نفسمو ب نگاهم

 . در رو بستم برگشتم

ه با بودم و سکوت کرده بودم ک ستادهیمدت نگاهش بهم بود ، کنار  تختش ا تمام

 : رو از رو دهنش برداشت و گفت ژنیتموم اکس یحال یب

 خوبه ؟ امیت -

 : و گفتم دمیکش یپوف

  دمشیاز اون وقت تا حاال ند -

 ورو رجدهن و دماغش  ژنیتموم که برگردوند اکس یدهنمو قورت داد به سخت آب

 : که بشنوه گفتم یلب اما طور ریو ز دمیو برق اشک رو تو نگاهش د

  یضیخدا بهت رحم کرده که مر دیشا دونمینم -



ال آروم باشم و مث کردمیم یبودم اما سع یزد با اون حالش و من عصب یپوزخند

 : و گفتم کردمیمراعات حالشو م

 مال منه؟ اون بچه -

 : رو گفت ژنیبار اکس نیبرداره ا نکهیا بدون

  ریبگ شیآزما -

  کنمیکار رو که صد در صد م نیا -

و رو به رو به  ژنیشد از اکس یاش در و خال نهیکه س دیکش یو بلند قیعم نفس

 : بود و من گفتم رهیخ

  یخراب کرد مویزندگ -

 ( دیکش قینفس عم هی) باز  شهینگران نباش ...درست م -

 : من بودن که پوزخند زدم و گفتم نباریا

 ؟ یتو ازم انتقام گرفت -

 . قورت داد ینگام کرد نم اشک تو چشاش بود آب دهنمو به سخت برگشت

 : رو برداشت از دهنش و گفت ژنیاکس و

 . دادمیرو بهت نم امیبشه ...اگه حالم بد نبود هرگز ت یطور نیا خواستمینم -
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  بگم ؟ یمهناز چ دونمینم -

  ؟ فقط منو ببخش یبگ یزیچ خوادینم -



 نختیاز اشک ر شدنیدادم تمام نگاهم بهش بود مگه چشماش آروم م رونیب نفسمو

 : که گفتم

 باهاش یمن با چه بد بخت یدونیببخشمت آخه ؟ زنم رفت ... تو نم یچطور -

  ازدواج کردم

ود نب یماریاگه تو بستر ب دیکشیم قیبلند و عم ینفس ها دیکشینفس م یسخت به

 : و گذاشتم رو دهنش و گفتم دمیرو کش ژنیکه خودم اکس ذاشتمیراحتش نم

  بکش قینفس عم -

 : تونست بگه ی... به سخت دیکش قیعم نفس

 نگرانه ؟ یبرش گردون ...من  که حالو روزم معلومه از چ -

 : زدم و گفتم یپوزخند -

  بهت اعتماد نداره گهید -

 ... بهش وفا دار باش سام -

 : شد و ادامه داد نییباال و پا نشیس دیکش یقینفس عم و

  دوست داره یلیاز چشاش معلومه خ -

  منو ببخشه گهید دونمیم دیبع -

 ....  دای،کنار ب تونهیببخشه ،م تونهیبهش زمان بده ...اون هنوز بچه ست م -

 : بود وگفتم ژنیکرد نگاهم به لباش از پشت ماسک اکس سکوت

 ؟ کنهیرو قبول م امیت -

 : روش رو بر گردوند و گفت -

  رو نداشتم اما پسرم داره یاون پسرته سام ، مراقبش باش من کس -

 : شدن و گفت ریچشمش سراز یدهنمو قورت دادم قطرات اشک از گوشه  آب



 من بابا داره عمو داره ...پدر بزرگ داره ...کس و کار داره امیت -

که حد نداشت ، به خاطر حال مهناز مجبور  خوردمیدادم چنان حرص م نفسمو

ظاهر ت شدیکنم اما مگه م دادیبشم و داد و ب یکه عصب تونستمیبودم سکوت کنم نم

 : که گفتم گرفتمیم شیکرد که آرومم ، داشتم آت

 ؟یزد میبه زندگ یشیکارت با برگشتنت چه آت نیمهناز با ا یدونینم -

 : گفت هیگر با

  بشه یطور نیا خواستمیمن نم -

 یجمعش کرد ؟گند زد شهیم یرو چطور ختهیآب ر نیاما حاال که شده ... ا -

 مهناز گند

 : گفت دهیبر دهیو بر یسخت به

  مراقب پسرم باش -

 دنیعسل و با د سیخ یچشما یآور ادیعسل بود و با  شیفکر و ذکرم پ تمام

 : تر مهناز  با حرص گفتم یچشما

  ، نابود یکه نابودم کن یبخدا اومد -

 و شدیم نیباال و پا جانیاش از شدت ه نهیس ی، قفسه  زدینفس نفس م یسخت به

 : گفت دهیبر دهیبر

 ... نداشتمیتی...ن نیمن ...همچ -

 آروم باشم . همش به خاطر حال خراب تونستمیم یچطور گرفتمیم شیآت داشتم

 . وگرنه اصال آرامش تو رفتارم نبود کردمیمهناز بود که خودمو کنترل م

 منو به باد داد یزن با تولد اون بچه زندگ نیا

تو  بکنم مهناز تونمی، چکار م کردیدرونمو خاموش نم شیالتهاب و آت یزیچ چیه

 . ، عسل هم که ولم کرد رفترو نداره  یبود و پسرش که کس یبحران طیشرا



...  بشم یو مطمئن رمیبگ شیدر اسرع وقت آزما دیچکار کنم ؟ فقط با دونستمینم

 دیخونه هر طور که شده با گردونمیو عسل رو بر م دمیو پسرمو دست مامان م

 . ارمیبر گرده ، من بدون عسل دووم نم
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 : بهش بود که گفتم نگاهم

  دارمیرو نگه م امیکه گرفتم ت شیآزما -

 یرو از رو دهنش برداشت و به سخت ژنیزد و  ماسک اکس یاشکاش لبخند ونیم

 : لب تکون داد و گفت

  ی...خوشبخت... بش خوامیازخدا ...م -

 : گفتم رفتمیم یکه سمت در خروج یدادم و در حال رونیب نفسمو

 . هدعا کن زنم برگرد -

است ر هیولش کردم ...که رفتم خونه ...و  یمهناز چطور شد در چه حال  دمینفهم

خت بود تبود رو  کیتار مهیبچه رو خوابونده بود رفتم ...اتاق ن میکه مر یبه اتاق

 . تخت نشستم یبود که لبه  دهیو روش پتو کش

لخت و بورشو نوازش کردم  یاز عمق وجودم خارج دادم دست بردم و موها یآه

ثل مخودمه  هیشب کنمیاحساس م امی...چه معصومانه خواب بود .دقت که کردم به ت

 . امیبچگ

م ؟ پسر اگه از خون من باشه ؟ چکار کن نیفکر آب دهنمو قورت دادم .ا نیا از

  بدم ؟ یجواب عسل رو چ

 . رو گونه اش گذاشتم یخم شدم و بوسه ا اریاخت یچرا ب دونمینم



ا و حاال ب ارهیبچه ب هیعسل اون برام  یبعد از تموم شدن درسا خواستیم دام

  خواهد بود ؟ یدست خوش چه حوادث میبچه ؟ زندگ نیورود ا

  رو قبول کنه ؟ امیت تونهیم عسل

 .تخت بزرگ بود، لباسامو عوض کردم و کنارش دادیآزارم م یفکر به سخت نیا

 یکه خواب به چشمم مهنون شد اما خواب دیو ساعت ها طول کش دمیدارز کش

 ... آشفته

شسته تو خود تخت ن امیشدم ت داریبود ...از خواب که ب ریذهنم در گ شبید تمام

 : گفت عیسر دنمیبود با د

 ن؟یشد داریب -

بردم و خواب آلود نگاش  شونمیپر یبه موها یطور تو تخت نشستم دست همون

 : کردم و گفتم

 ؟ یشد داریب یتو ک -

 : به من بود و گفت نگاهش

  االن -

 : نگفتم زل زده بودم بهش که آروم گفت یزیچ

 ؟ ادیمامانم نم -

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 مامانت چشه؟ یدونیتو م -

 : انداخت و با بغض گفت سرشو

  فرشته ها شیخدا ، پ شی، ممکنه بره پ ضهیمر گهیمامان م -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 ؟ میگفته من ک بهت -



 : مبدل شد و گفت یبه لبخند بچگونه ا بغضش

  یمن یمامان گفت بابا -

 : کوتاه گفت یمکث بعد

  بودم دهیتا حاال که من شما رو ند نیکجا بود -

 : و گفتم دمیکش یپوف

 ؟ هیقهر چ یدونیم -

 ... آره -

  هیچ یدونیپس م -

 ؟ گهیبا هم د نیقهر بود  -

 : کردم که ادامه داد سکوت

 ؟ کننیقهر م ادی؟ آدم بزرگا ز نیباهاش قهر کرد ضهیچون مامان مر -
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 : به موهام بردم و گفتم یدست بازم

 ... ضهیمر نکهیا ینه برا -

 : کردم و گفت سکوت

 کنن؟یچکار م دوننیمن هنوز کوچلوام آدم بزرگا خودشون م -

 : و گفتم دمیخند

  حرف رو زده نیبهت ا یک -



  گهیم نویا شهیمامان هم -

 : و گفتم دیکه خند ختمیلخت و بورش زدم و بهم ر یبه موها یدست

 گهیمامانت راست م -

 : مشتاقش بهم بود و گفت نگاه

 نیهست یمهربون یشما بابا -

 : به ابرو دادم و گفتم یالک یاخم

  کنمیم هتیتنب یکن یطونیش -

 : اخم کرد و گفت اونم

 مث مامان ؟ نیزنی؟ آمپولم م نیشما دکتر -

 : از ته دلو با خنده گفتم دمیخند

رستار پنکن تا برات  تشیگوش بده اذ میمر یبه حرفا یکردم ...ول ینه ...شوخ -

  رمیبگ

  خوبه مهربونه یلیخ میخاله مر -

وابسته  پسر نینکنه به ا ، کردینگرانم م نیلحن کودکانه اش دل از دلم برد  و ا )

 ( بشم ؟

 . رو مشخص کنم زیهمه چ فیزود تر تکل دیبا

 : فتمگ شدمیو از اتاق خارج م کردمیکه اونو بغل م یدر حال رونیتخت اومدم ب از

  نکن تا بگم عصرا ببرت پارک تیاذ مویاصال مر -

گونه ام گذاشت به چه شدت و  یرو یذوق و خاص کودکانه اش بوسه ا با

با  وگرفته  یکه ضربان قلبم تا هزار زد و  احساس پدرانه ام رو به باز یحرارت

 : گفت یذوق و لبخند خاص



  ییعاشقتم بابا -

نه احساس شعله پدرا یحرف رو زد احساس کردم تمام وجودم به شراره ها نیا تا

 . ور شد

 دوست داشتن من نسبت به عسل هیببود؟  عشق نبود ؟ ش یچه حس نیا دونمینم

  بود فرق داشت یطور هینبود اما 

 : فتمگدادم و  رونیکه از آشپز خونه اومد ب میرو دست مر امیدادم ت رونیب نفسمو

  یباش امیمراقب ت ی. حسابخوامیم میمر -

 : رفت و با لبخند گفت میبه آغوش مر امیت

  میسالم خاله مر -

 : با لبخند گفت میمر

  ماهت یسالم به رو -

رو  یتاراضافه شده و حقوق پرس فتیهم به وطا امیت یپرستار خوامیم میمر -من

 کنمیهم اضافه م

 : که ادامه دادم دمید میمر یرو تو چشما یشاد برق

  رمیگیاگه نه براش پرستار م چیدر کنارت راحته که ه امیاگه ت -

 : گفت یبا شاد میمر

  کنمیخودمو م یمن سع -

 : دادم و گفتم رونینفسمو ب -

 ... ادین شیپ یورام مشکل دیام -

  دکتر ...مث چشمام مراقبشم یراحت آقا التونیخ- میمر

 : گفتم رفتمیباال که که م یطبقه سمت



  کن بهش صبحونه بده زشیدست و صورتشو بشور مرتب و ترتم -

 : پشت سرم میمر یصدا

 ... دکتر چشم یچسم آقا -

چه  منیعمو بب یبرم خونه  دیبعد از کارم با مارستانیگرفتم و آماده شدم ب دوش

 ارمیخبره ؟ عسل رو متقاعد کنم بر گرده خونه .من بدون عسل دووم نم

 . من از محاالته ممکنه یاصال...بدون عسل بودم برا
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 رو نتونستم چشم رو شبیکل د دمیبود که از خواب پر یگوش ی برهیو یصدا با

 . هم بذارم

گه ا یجواب بدم حت خواستمینم نکهیرو منتظر بودم که زنگ بزنه با ا شبید کل

ال اص یتک زنگ ینه حت یامیپ هینه  دمید یکردم وقت هیگر نقدیاما ا زدیزنگ م

تو  یبینفرت عج هیمتنفر شدم و  شتریبود که ب نجایکار رو نداشتم و ا نیانتظار ا

 دمیسام بود از خواب پر نکهیا الیدلم کم کم جونه زد و چقد دلم شکست به خ

اب خو یبود و دست دراز کردم برداشتم دمر بودم که نگاه یرو کنار تخت لیموبا

 : انداختم یگوش یآلود به صفحه 

  نبود ...ساناز بود سام

بود آخه ، چرا بهم زنگ  ی، چه حس  به دلم پر زد اون لحظه یمیغم عظ چه

 هیشدن  دایبا پ یعنیکرده و  ریدو روز تغ نیسام ا نقدیشده ؟ که ا ی؟ آخه چ زنهینم

 ؟ کنهیپسر منو راحت ولم م

، دوست دارم  دهیهم آزارم م یتفاوت یهمه ب نیببخشمش اما ا خوامیمن نم درسته

 .هیچه عادت بد نیبخواد التماسم کنه ، و ا نکهیمنتمو بکشه عادت کردم به ا



فت و رتا حاال که  شبیسام از د ییاعتنا یقطع شد ... و من تمام مدت به ب تماس

زنگ خورد و  میبودم که باز گوش ریبهم زنگ نزد همچنان در فکر و در گ

 : با خنده گفت دیخواب آاودمو که شن یدادم و جواب دادم صدا رونی...نفسمو ب

  ساعت خواب خانم به به -

 : تمام گفتم یو خواب آلودگ یحوصلگیب با

  ساناز خانم دمیو نخواب شبیکل د -

 : خنده گفت با

  یدینخواب گهید یداشت اتیعمل -

 ؟ یکشیاوووف ...تو خجالت نم -

 : با خنده گفت -

  شد مینوچ ...منم حسود -

 : طاق باز شدم و گفتم برگشتم

  رسهینوبت تو هم م -

  یچته امروز کم حوصله ا یعسل -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  کنهیخستم سرم درد م -

 : خنده گفت با

  یداشت تیفعال ی...کل یخسته باش گهیمعلومه د -

 ؟ یزنگ زد یاه تو رو خدا حوصله ندارم ... واسه چ -

 : با خنده گفت بازم

  درست شوهر جونت دهی؟ نکنه بهت نرس یچقد بد عنق شد -



  قطع کنم یندار یساناز جون من حوصله ندارم کار -

 ... اوف چه بد اخالق -

 : کردم که گفت سکوت

 ست؟یخونتون سام ن امیب -

 : بزنم که گفت یاصال حوصلشو نداشتم تا خواستم حرف 

  یخواستگار ادیهامون قراره آخر هفته ب -

 : حال و هوام عوض شد که گفتم کمی

  انشاال یچه خوب به سالمت -

  میجور هیدلشوره دارم  یخونتون کل امیب یعسل -

  ستمیمن خونه ن -

 : با تعجب گفت 

  پس یسحر که خواب هم بود یتو کله  ییکجا -

 : تر کردم و گفتم لب

 .... نایمامانم ا یخونه  -

 : گفت یادیتعجب ز با

  ؟ ییاونجا -.

 : کردم که گفت سکوت

 با سام حرفت شده ؟ -

  منم تنهام ایب یخوایم -

 ؟ یکنیچرا حرف رو عوض م -
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  ساناز دلو دماغ ندارم الیخیب -

 ام؟ین یاگه حوصله ندار -

  اینه ب -

  اونجام گهیباشه تا به ساعت د -

  بخوام رمیمن باز بگ یایتا تو ب -

 . نمتیبیباشه فعال م -

عکس  نهیزم ریبود که رو تصو یگوش یقطع کرد ...که نگاهم به صفحه  ساناز

عنت لب زمزمه کردم ) ل ریو ز دمی، کش یسام بود با لبخند جذابش ..پوف کشدار

 ( یعذابم بد یخوایبه تو که کل عمرم م

رو کنار تخت  لمویکه خاموش شد موبا  لیموبا یبودم به صفحه  رهیخ هنوز

 یشمااون زن با چ ریاما تصو رهیخوابم بگ دیبستم که شا گذاشتم و چشمامو یخواب

  دهیتا حاال نفسمو بر روزیو اون پسر بچه از د سشیخ

 ستیکردم خوابم نبرد کل وقت تو اتاقم بودم معلوم ن یآرامش داشتم هرکار مگه

 . بهم بزنه یسر هی ومدیکه مامان کجاست که ن

 باز شد رومو ینذاشتم که در اتاقم با تقه ا رونیاصال پامو از اتاق ب منم

خندش در قبال لب یجون مهیبرگردوندم ساناز بود لبخند  به لب داشت منم لبخند ن

 . دادم رونیزدم و نفسمو ب

 : شد و در رو بست و با خنده گفت داخل

  برهیشوهرشو نداره خوابش نم یخانم طاقت دور یوا یوا -



 : نشست و باز ادامه داد رو تخت جلو اومد کنارم نشستم

  برهیخوابت نم یبغل سام جونت نبود -

تنش و بوسه  یتنش و گرما یدلم کباب شد جدا بد جور عادت کردم به بو یآ )

  ( منحصر به فردش یها

 : با خنده گفت دمیکش یآه که

 آ یسوزیم یتو تب نبودش دار -

  گهی..شروع نکن د کنمیساناز خواهش م -

 : زد و گفت یچشمک 

  مگه شهیم یچ یشب نخور هی...حاال  یدلو دماغ ندار شتینبوده پ -

  ینبود ینجوریتو قبلنا ا یادب شد یب یلیساناز خ گمیم -

 : و گفت نیگذاشت رو زم فشویخنده ک با

 ؟ یمگه تو قبلنا شوهر داشت -

  خدا من از دست تو چکار کنم ؟ یآ -

 ؟ هیدعواتون سر چ نمی...بگو بب الیخیب یچیه -

 : به موهام بردم و گفتم یدست

  نپرس یچیولش کن ، ه -

 : نشد که ادامه دادم لهیبگم که پ خوامینم دونستیم

 از هامون چه خبر ؟ -

 : لبخند و منو من گفت با

 ... جمعه یخواستگار ادیقراره ب گهید یچیه -



  یخوشبخت باش هیعال -

 : گفت یحالت ملتمسانه و لحن کودکانه ا با

 ؟ یعسل -

 : تمام گفتم یحوصلگ یبا ب منم

 ؟ هیچ -

 : دمغ شد و گفت دیکه د لحنمو

 واقعا یاحساس یب یلیتو ذوقم ،،، خ یگفتنت زد هیچ نیبا ا -

  به جان ساناز امروز حالم گرفته است -

  بذار من هنوز جوونم آرزو دارم هیاز خودت ما -

 :ادامه داد یخنده و چشمک با

  ناکامم جون عسل -

 :به لبم مهمون کرد که گفتم لبخند

 ؟ یبگ یخواستیم یچ -

 . دلهره دارم ییباشه من تنها فتیاگه سام ش ایجون من جمعه شب تو هم ب -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  انهی دهیسام اجازه م دونمیدلو دماغ ندارم ...بعد نم -

 : خنده گفت با

 به خاطر من . شهیم یچ نیبغلم هم بر رتریشب د هی -
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 یحالو روز خوش ی، در ثان هی، بحث خانودادگ ستیاوال اومدن من درست ن_

  ندارم

 ؟ شهیم یچ یچته ؟ اشکال نداره اما ...حاال باش یبگ یخوایتو که نم -

 ؟ یبهش بگ ادی...دختر خالت نم تونمیاصرار نکن ساناز نم -

  الیخیب -

 ؟ دارم یچه حال یدونی. تو که نم کمیناراحت نشو جون من ساناز درکم کن  -

حالم  متنیبیم ینجوری، ا رونیب ایحالو هوا ب نی، اما جون من از ا یباشه عسل -

  ...زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنند شهیگرفته م

 : زدم و گفتم یپوزخند

  من ابلهم که باورش کردم -

  قرمزه یلیاوضاع خ نکهیمث ا -

 : دادم و گفتم رونیب یبا حسرت و آه بلند نفسمو

  بودم که زنگ بزنه اما اصال انگار نه انگار داریرو ب شبیکل د -

  یمنتظره تو بهش زنگ بزن دیخب شا ییمقصر تو -

 : فتمگتو گلوم  دیدم مشکم  از چشمم افتاد که که با بغض شد یاشکا نیاراده ا یب

 نه اصال شبیاما د نجا،،،ی. درسته قهر کردم اومدم ا ستمیمقصر ننه ...من  -

 . داد یامیزد نه پ یزنگ

  یوجود تو زنگ بزن نیحتما انتظار داره با ا -

 : گفتم هیگر با

 . داغونم ساناز داغون ... حالم بده -



 یشیقدم نم شیخودت چرا پ شهی...خدا نکنه ...چند روزه تموم م یاله رمیبم -

  مرده غرور داره خب...اونم 

گم بهم  تونستمی...نم هیچ انیجر دونستینگاش کردم زل زدم بهش اون نم هیگر با

 . کردیم ینی...اما رو دلم هم سنگ

 . سام نباشه یو بچه  گهیاون زن دروغ م دیشا هیچ انیندونه جر یکس بهتره

 ... شهیمعلوم م یهمه چ ذجرهیبگ شیآزما دیبا

ردم چرا احساس ک دونمیاز نظرم گذشت ... نم رشیاون بچه افتادم و تصو ادی به

  سام بود یها یبچگ هیشب یلیخ

 . دمدفه به هق هق افتادم و سرمو گذاشتم روزانوهام و به شدت هق هق کر هی که

د که تو لحن صداش بو یادیز یدادن من بود. با ناباور یدر دلدار یسع ساناز

 : گفت

   زمی؟ چت شدعز یچت شد ؟ عسل یوا یا -

 : ...که منو بغلم کرد  باز گفت دنیلرزیم هیهام از شدت هق هق و گر شونه

دن و ، دعوا کر نیبا خودت ...زن شوهر یکنیم یطور نی...چرا ا یاله رمیبم -

 . هیعیبحث کردن طب

 : خودمو به آغوش خواهرانه اش رها کردم و گفتم هیگر با

 ... کشمیم یچ یدونینم -

 : حال نوازش موهام بود و گفت در

  هیعیخب  طب ادیم شی؟ بحث پ یکنیم نیبابا ...چرا همچ یا -

 : و گفتم کردمیم هیباز گر من

  شهیختم نم نجایقصه به ا نیا -

 : جدا کنه و گفت نشیداشت سرمو از تو س یسع



 . ادیم شی؟ بابا پ یکنیگندش م یچرا الک -

 : برداشتم و با گربه نگاش کردم و گفتم سرمو

 ...دارم یچه حال یدونینم  ستیمن ن یجا یشکیه -

 : هق کردم با هق هق ادامه دادم هق

دواجمون غمه مال منه ...اون از از یدارم ، چرا هرچ یمن چه حال دونهیخدا م -

 ... میاز زندگ نیا

 : که باز هق هق کردم و گفتم یدر حال هیگر با

 ... آرش دامنموه گرفت ...چشمش دنبال من بودآه  -

 . گذاشتم هق هق کردم به شدت شیبه شدت هق هق کردم و سرمو رو زانوها باز

 

 [17:24 21.05.19] ,نیآنال رمان

  ۶۶پارت_#

 : داد و گفت میدلدار

ه اگ یناراحته خواسته تو هم راحت باش کمی...  یکنیشلوغش م یدار یالک -

  زنگ نزده

  اشتمگفتم که سرمو برد هی؟( با گر یزدیحرف رو نم نیشده ا یچ یدونستی) اگه م

 : نگام کرد و گفت که

.حاال .. زیهات بهم نر هیاعصاب منو هم با گر نقدریپس ا یبگ یخوایتو که نم -

  یبخور غش نکن یزیهم پاشو دست و صورتمو بشور به چ

 خواستیم هیدلم گر ی...ول سیاصرار کرد تا آخرش بلند شدم و رفتم سرو نقدیا

 ریس نیچه مرگم بود که دلم ع دوننستمی... دام آشوب بود نم کردیآرومم نم یچیه



رو از خود  تیواقع دیحتما با مهناز حرف بزنم ؟ با دی...با دیجوشیو سرکه م

 که پسرشو آورده بده به سام ؟ مارهیواقعا اون زن ب نکهیخودش بشنوم ...و ا

  شوکت بود که برام صبحونه آورد رونیاومدم ب سیسرو از

د و حواسش به من نبو رفتیورو م یشیرو مبل نشسته بود و داشت با گو ساناز

و  تادمسیا نهیتنم بود ...پشت به ساناز شدم  مقابل آ پوری...لباس خواب کوتاه گ

 ... سرخ و متورم شد هیبه خودم کردم چشمام از شدت گر ینگاه

دوم در آوردم و با حرص مشغول شونه زدم  یاخل کشوشدم و شونه رو از د خم

 ... موهام شدم

 . بودم که کل حرصمو سر موهام در آوردم یچه حال دونمینم

 : ساناز بود و گفت یبه صدا که

  دارن یریچه تقص نایموهات ا چارهیب -

 زیشونه زدم ، شونه رو روم شتریدادم و باز موهامو با حرص ب رونیب نفسمو

 : و گفتم کردمیکه جمع م پسیتوالت انداختم  و با کل

  کوتاهشون کنم کمی دیبا یلعنت -

 ؟ کنهیسام قبول نم یگیتو که م -

 : گفتم ضیخدا من چه مرگم بود که با غ یوا

  ، گندش بزنه کنهیبلند رو تحمل م یموها نیمگه سام ا -

 : خنده گفت با

  یشیم مونیبعد پش یکوتاه کن -

 : بهم کرد سر تا پامو بر انداز کرد و گفت ینگاه

  سام چارهیب کنهیسام از دست تو ، اندامت آدمو وسوسه م کشهیم یچ -

  اووف ...بره گم بشه-



 : با خنده گفت دیخند

 تو حالت خوبه ؟ -

 نکهیا ینداشتم برا ییو اشتها لیم نکهیجلو با ا دمیرو کش ینیرو تخت نشستم س 

 : از حال نرم چند لقمه بخورم و گفتم

 خوبم ؟ یلیکه خ دهیحال و روزم نشون م -

 یکرد یکوچلو قاط یدعوا هینه با  یزدینه به اون روزا که واسه سام له له م -

 : قورت دادم و گفتم ییکره عسل رو به زور چا ی لقمه

 ؟ یکنیم یچرا قضاوت الک هیچ انیجر یدونیتو که نم -

  نگفت یزیسکوت کرد چ دمید

با  احتماال، که دهیم امیداره پ دمیبرداشتم نگاش کردم که چرا ساکته د سرمو

 : پوزخند گفتم

 ... یلعنت به عاشق -

 : سرشو برداره گفت نکهیا بدون

  بله میواسه تو خوبه واسه ما اله بله ج -

 : همزمان گفتم دمیجویدادم لقمه ام رو که م رونیب نفسمو

 خودم کردم لعنت به خودم به دلمآره  -

 : برداشت با اخم و تشر گفت سرشو

 یامروز حالمو گرفت یخونیم أسی ی هیاه چته تو ...آ -
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  ؟ اشتباه منو تکرار نکن یتو مث من نباش ...عاشق شد -

ادم و دادم و ادامه دتو گلوم قورت  یانداختم و لقمه ام رو با بغض خفه   سرمو

  : گفتم

  شدم یمن عاشق بد آدم -

 :داد و گفت رونیب نفسشو

  یشت، هر جور بود با تموم بد و خوبش قبولش دا یشناختیخودت که سام رو م -

  یایخودت کوتاه ب دیاومده با شیپ یحاال اگه مشکل یو عاشقش بود

 : زدم و گفتم یپوزخند

  و ساده بگذرم امیکه بخوام کوتاه ب ستین یزی...چ امیعمرا کوتاه ب -

  زنگ زد لشیلحظه بود که موبا نیهم

 :بهش بود که با لبخند گفت نگاهم

  هامونه -

  گهیجواب بده د-

 : داد که گفتم امیکنم تماس رو رد کرد و احساس کردم پ فک

 ؟ یچرا جواب نداد -

 : بلند شد که گفت 

  گهیمن برم د -

 : گفتم متعجب

  ؟ یاومدکجا تازه -

 : گفت داشتیرو که بر م فشیک 

  منتظره رونیمن برم که هامون ب -



 ؟ نجای؟ ا یگیم یجد -

 : زد و گفت یلبخند مصنوع هی

 ... گهیشد د ز،هیچ -

  یکه با هماون قرار بذار یما امود یخونه  یبه هوا -

  دفه شد هیبه جون خودم  -

 : شد و گفتم یکم لحنم عصب هی

  و تو دونمیمن م یبکن نکاریا گهید یدفه  یکرد خودیب -

  ییدفه شد خدا هیبابا نزن حاال ... یا -

  شهینم یبگ یتونستیم -

 : بود که سرمو برداشتم و گفتم ساکت

  منتظرته گهیبرو د -

 : گفت یداد و با لحن شرمنده ا رونیب نفسشو

 خوامیمعذرت م -

 . برو راحت باش -

 : و گفت دیسمتم گونمو بوس اومد

  زنمیبهت زنگ م -

 : خنده گفتم با

  هامون بذاره نیاگه ا -

 : وگفت دیخند

  باشه فعال -



 : شدم از رو تخت که بدرقه اش کنم گفتم بلند

 ... شیپ ریخ -

تخت  کنار تختم و رو زیرو برداشتم گذاشتم رو م ینی..من موندم تنها ...س رفت

 ... داده امیپ دمیبرداشتم که د لموینشستم دست دراز کردم و موبا

باز  و دمیکش یقیدهنمو قورت دادم ضربان قلبم چنان به تپش افتاد که نفس عم آب

 اش (دنبالت آماده ب امیروح نوشته بود ) ظهر م یسرد و ب یلیو خ امشویکردم پ

 نیبه هم ی، فک  کرد یلب گفتم ) عمرا ...آقاهه کورخوند ریزدم و ز یپوزخند

 ؟( گردمیبر م امیه مکوتا یراحت
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ه با لباس کباز شد مامان بود  ینگذشته که در اتاقم با تقه ا قهیچند دق دمیکش دراز

 ... داخل شد نگاهم بهش بود که رونیب

 : جلو اومد و گفت مامان

  یخورد یزیچ -

 : کردم و گفتم ینیچشم اشاره به س با

  خوردم یا چند لقمه -

 : بود که گفتم ستادهیروم ا روبه

 ؟ نیبود رونیب -

 ؟ دیرفته بودم خر -

 ؟ دیمتعجب گفتم خر -



 ؟ میمهمون دار -

  : متعجب گفتم -

 ؟ یک -

 مامان ( یسوسن )دختر خاله  -

 : تعجب تکون دادم و گفتم یبه نشونه  یسر

 ؟ ادیم ی؟ ک نیگیراست م -

  گهید یگفت هفته  -

 ... چه خوب یوا -

  کنه دایپ صلهیف هیقض نیا ادیکه سوسن ب یخدا کنه زمان -

 نگفتم یزیکه امروز سام داد چ یامیپ ادیغصه هام افتادم و  ادیکردم  سکوت

  بشه یبه مامان بگم عصب دمیترس

 : و گفت دیدادم سکوت کنم. خم شد گونه ام رو بوس حیترج

  ارنیو کتاباتو ب لیبفرستم خونه ات وسا -

ودم که بافتاده  یتو دلم نشسته بود ، اما سر لجباز یسام افتادم ترس بد امیپ ادی

 : گفتم

 . آره فردا کالس دارم -

  احسان  بره گمیاالن م باشه

 : کرد و گفت تیکه سوزش آهن نتها دل منو بلکه مامان رو هم اذ دمیکش یآه

 ماریبهت برسه دکتر از روزگارش در م یگزند ذارمیآه نکش من نم ینجوریا -

 : گفت یجور نیمامان که ا



حرفاش و  دونستمیم ستیجلودارش ن یکنه کس یشوکه شدم مامان که قاط جدا

 : که کل دهنمو قورت دادم و گفتم کنهیم یعمل داشویتهد

  ستین یقطع یچیفعال که ه -

 . باشه یگیطور که تو م نیخدا کنه ا رفتیم یکه سمت در خروج یدر حال -

ن چه مرگم بود ....مگه آروم قرار نداشتم هرچه زما دونمیکردم من نم سکوت

 . تو درونم شعله ور تر شیو آت شدمیمن مضطرب تر م گذشتیم

و و لباسامو آورد و متاسفانه شناسنامه و مدارکم ت لیاز وسا یمقدار احسان

  ارهیگاوصندق سام بود نتوانسته بود ب

 : تاقم بود دلهره داشتم آب دهنمو قورت دادم و با منو من گفتما تو

 منه ؟ یاون بچه هنوز خونه  -

 داد رونیب نفسشو

  بودش که سکوت کرد دهید پس

نم اشک تو چشام  دمینگفتم ، رو تخت بودم پشت کردم بهش و دراز کش یزیچ

 نیو اتمنو  یکس خواستیبدبخت  بودم دلم نم نقدیا نکهیاز ا نهیاومدو نذاشتم بب

 یکه صدا خوردندیرو گونه ام سر م ی...قطرات اشک به آروم نهیحالو روز بب

 هق عقب که تو سکوت اتام مهمونم یو بسته شدن در رو ...و صدا دمیپاشو شن

 یسا لیبه وسعت باران س ستمیمادر مرده ها گر نیشد .تو خودم جمع شدم و ع

 .... شمال یایآسمان در
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دهنم و معذبم  ذاشتیبابا اصرار کرد و خودش قاشق م نقدیا میناهار بود زیم یپا

چرا  دونمینم کردیم تمیهمه محبت اذ نیبه زور خوردم  ، ا یقاشق کردچندیم



بعد از ناهار بود من قلبم  یدلشون برام سوخته .ربع ساعت یادیز کردمیاحساس م

که  دونستمی، م ادیبه تپش افتاده بود و آرام و قرار نداشتم هر لحظه منتظر بودم ب

آرامش نداشتم  زدمی...و مث مرغ پر کنده بال بال م کنهیم یعمل زنهیکه  م یحرف

 . اومدم یرفتم و م یمدام طول و عرض اتاق رو م

م خشک چرا دهنم مدا دونمیو نم کشمیم قیبود مدام نفس عم دهیامونمو بر دلشوره

 از آب یبار جرعه ا کی قهیکه هر چند دق کردیم تمیته گلوم اذ یو تلخ شدیم

م دهن ینه خشک کردیاما نه التهاب درونمو کم م خوردمیتوالت م زیرو م وانیل

 . شدیبرطرف م

  بگم ؟ یچ ادیاگه ب دمیکشیداشتم عذاب م یلیخ

  باهاش روبه رو بشم ؟ یچطور

ن سام مدرسته   امیبا اون بچه کنار ب یبه راحت تونمیببخشمش ؟ من نم تونمینم من

 . مونیبچه به زندگ نیدوست دارم اما ... با ورود ا یلیرو خ

 یکیاز من ، از  ریتحمل کنم اون به غ تونمیتو دلم کاشت ، اصال نم یبد نفرت

 . بچه داشته باشه گهید

 .چه برسه ثابت بشه اون بچه از سام باشه  کشهیموضوع منو م نیتصور ا یحت

 . موضوع کنار اومدم نیداشت من  با ا یادیز یسام رابطه ها

 .... بچه اونم حروم هیداشتن  اما

ه اراد یفکر چنان قلبم رو چنگ زد  و نفسم تنگ شد که ب نیمن  ، ا یخدا یوا

 ایاگفتم :) خد یلب به سخت ریو ز و دستمو رو قلبم گذاشتم و دمیکش یقینفس عم

 خودت کمکم کن (

. تازه آب بدم .. یسرو گوش هیکه  رونیاز اتاق رفتم ب ومدهیآرامش به من ن یلعنت

و  یعصب یلیکه خ دمیمامان رو شن یعصب یدفه صدا هیکه  رونیاز اتاق زدم ب

 : خشن گفت

 یعسل رو با خودت ببر یمگه از رو نعش من رد شب بخوا -



برم و دلم  خواستمینم دمیترس کمینرفتم  نیتند کردم و سمت پله ها رفتم  اما پا پا

 ... بلرزه

 .  امیدست دلم بدم و کوتاه ب ارمویاخت دنشیبا د خواستمینم

و  اومده بود که متوجه اومدنش نشده بودم ی. سام کزدیضربان قلبم به شدت م 

 . بود و متوجه اومدنش نشده بودم قیعا واراشیاتاقم د

مامان  یکه با فاصله روبه رو یدر حال تیسام بود که با عصبان یعصب یصدا

 : بود گفت ستادهیا

  اون زنمه دوسش دارم -

 : داشت و گفت یمگه لحن آروم مامان

  یاون بچه معلوم نشه حق بردن عسل رو ندار فیتا تلک -

ا ببود که  یبر افروخته بود و چنان عصب تیبه سام بود صورتش از عصبان نگاهم

 : گفت یلحن ناز آروم

 ... ستیمعلوم ن یچیهنوز ه-

قبل  یتو کل میدونستیه عسل چه همه مسام چه من چ نیبب -هم مامان بود باز

  یازدواج دوست دختر داشت

 : گفت عیحرف مامان اومدو سر ونیم سام

نبودم  یکس ، اما بعد ازدواجمون با نیدونستیقبل ازدواجم بود خود شماهم م نایا -

  به جون عسل

  سم نخورجون عسل رو ق - دیغر مامان

 : زد ادیفر تیبا عصبان سام

  ؟ نیگیم یطور نینداشتم چرا ا گمیدارم م -

 : زد که سام گفت یفقط پوزخند مامان



 فکر نکردم و یمن عسل برام مهمه و دوسش دارم و بعد ازدواجمون به کس -

 شیبه چند سال پ گردهیاون بچه بر م انینبودم  ...جر
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شه که طالق عسل تو با ی، اگه بچه  یکن نیمع دیاون بچه رو با فیتلک - مامان

  رمیگیرو ازت م

نفس  به نرده دادم و هیحرف رو زد پام شل شد و توانم رفت که تک نیمامان ا تا

فس ن...نفسم تنگ شد و  کردینم میاریچرا ضربان قلبم  دونمینم دمیکش یقیعم

 . دمیاشکم سوخت و لب گز یسوزنده  یو گونه ام به خاطر تر دمیکش یقیعم

 یکه فقط صدا گنیم یبه هم چ دونستمی، نم دمیشنیصداشونو نم گهیبستم د چشم

 نیداشتم که ا یبیعج ی جهی...احساس سر گ دمیشنیم ادشونویو فر دادیداد و ب

 .کردیم تمیروزا اذ

مامان  مدینداشتم مخصوصا که شن  ستمیواقعا بخوام رو پاهام به ا نکهیتوان ا گهید

 : زد ادیفر تیبا عصبان

  یعسل رو با خودت ببر رمیمگه بم -

 دمیشنیبه نرده ها دادم ...فقط صداشونو م هیشد و نشستم و تک یحجم بدنم خال کل

 : گفت ادیسام بود که با فر یعصب یباال گرفته بود که صدا یلی...بحثشون خ

 ...؟ عسل یشنو ی، صدامو م کنمیعسل ....عسل ...خواهش م -

ظ کنم ، غرورمو حف دیبودن و طاقتم رو کم ...اما با دهیندادم اشکام نفسمو بر محل

و  زنهیهمه داره شور م نیابه خاطر مامان هم که شده و اونو خجالت زده نکنم که 

 . نکنم  خیاونو سنگ  رو  رهیگیطرف منو م



ا سام منو داره که داره به خاطرم ب یهر حال اون مادرمه و دوسم داره و هوا به

مگه  دلسوزتر از مامان ؟ ی...ک خوادیوگرنه مامان که بد منو نم کنهیدعوا م

  کنه تیهم هست که بخواد  بچسو اذ یکس

ل کرده رو تحم زایچ یلیاون زن افتادم مهناز .... اونم به خاطربچش  ممکنه خ ادی

  ... و

 : گفتیمامان بود که م ی...که صدا کردمیچقد داشتم هق هق م دمینفهم

  ...با توام کجا ؟ یه -

 : تر گفت یعصب سام

  نیزنمو نگه دار نیشما حق ندار -

  یعصب یقدم ها یالبته صدا... و شدیم کتریکردم صداشون نزد احساس

 ... . مامان و خشم سامدادیو داد و ب ادیفر 

 یم بود داشت م یدر چند قدم ینگاه کردم که سام عصب هیبرداشتم با گر سرمو

 ...وردهق هقم بند اومد...شدت ضربان قلبم بود که نفسم رو بند آ دنشیاومد با د

 تیبدون توجه به عصبان دشیداشت منفجر م تیکه از عصبان یاومد در حال سمتم

ا بلندم کنه ب کردیم یکه سع یمامان سمتم خم شد و دستمو گرفت و در حال یها

 : تمام گفت تیعصبان

  خونه میپاشو بر -

ستش ددستم رو از  کردمیم یکه سع یبلند نشدم اجازه ندادم .مانع شدم در حال من

 : گفتم هیبا گر یباز کنم و عصب

  امیجا نم جیمن ه -

منو  جلو دارش نبود که بلندم کرد یبود کس یعصب نقدیبلندم کرد ا یپر کاه نیع

 . تمام تیو با عصبان دیدنبال خودش کش

 : گفت ادیبود و با فر ستادهیبود جلومون ا یعصب مامان



  شیببر یحق ندار شیبریکجا م -

تر از هر لحظه مامان رو کنار زد و به زور منو  یاومد عصب یکوتاه م مگه

 . بردیم نییو از پله ها پا دیکشیدنبال خودش م

بال نداشت ...زورشو نداشتم تمام مدت که منو دن یا دهیچه مقاومت کردم فا هر

ه داد زدم و مقاومت کردم ...مانع شدم اما نتونستم ...هرچ غیمن ج دیکشیخودش م

 . اما نتونستمبودم  یکردم عصب دادیو ب

 : هیمن با گر بردیکشون منو دنبال خودش م کشون

تو  گهی. د دوست ندارم گهی...د امی... نم امیجا نم چیولم کن ...ولم کن ...من ه -

 ... خوامیرو نم

 و  دستمو محکم شدیم شتریبود که هر لحظه فشار دستش به دستم ب یعصب چنان

 زدیحرف م ادیکه با فر گرفتیتر م
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  یولم کن یترکم کن دمیارم ، اجازه نممن دوست د  - سام

 نکهیاز ا کردمیکه ممانعت م یام گرفته بود به شدت با هق هق در حال هیگر

 : باهاش برم گفتم

  دوست ندارم گهیمن د خوامینم -

و منو  رهیو  بگاش بازوم ر گهیشدت مقاومت کردم ...مجبور شد با دست د به

خودش  آوردم که نتونه منو دنبال یفشار م نیبا پاهام به زم دیکشیدنبال خودش م

 . بردنم یبکشه ...من مانع اون تقال برا

 . مامان کجا رفت دمینفهم نیب نیا تو

 : دیدندوناش غر یتر که از ال یکردم که عصب دادیزدم و داد و ب غیج نقدیا



 کنمی...ولت نم خوامتیم یزنم -

 : اشک  تو چشاش نگاه کردم و گفتم با

   .ولم کن.. یاشتباه کردم عاشق تو شدم ...اشتباه کردم...غرورم نابود شد لعنت -

  دیو غر ادی، بازهم فر تیهم عصبان باز

 ... ؟ عسل من دوست دارم یگیم نویا یحاال که زنم شد -

 : صورتم آوردم داد زد کیصورتشو نزد 

  که بخوام ترکت کنم شهینم نیمانع ا یچیدوست دارم ...ه -

 نکهیبود و با ا کیسرام نیزم دیبگم که باز منو دنبال خودش کش یچ دونستمینم 

و و من خوردمیسر م نیاما رو زم دادمیفشار م نیو پامو رو زم کردمیمقاومت م

و دنبال من  غامیاعتنا به ج یاون هم ب زدمیم غی... ومن فقط ج دیکشیدنبال خودش م

 . دیکشیخودش م

ستش اما تو د رونیاز اتاق خوابشون  اومد ب یمامان عصب دمیبود که د نیح نیهم

ه که اونو با دوتا دستاش سمت سام نشونه گرفت یاسلحه بود هنگ کردم در حال

 . بود

ه بود من متعجب شدم هم سام ماتش برده بود به مامان اما همچنان دستمو گرفت هم

 : فتگدندوناش با خشم  یکه از ال نمونیقدم جلو اومد فاصله بود ب هیکه مامان 

  زنمیرو م یهمه چ دیق یکن تیبهت گفته بودم اگه دخترمو اذ -

  زدیحرف م یاز چ گفتیم یدهنمو قورت دادم مامان چ آب

 : گفت تیسام با عصبان که

 ... زن عمو ...من عسل رو دوست دارم من -

 : گفت تیحرفش اومد با عصبان ونیم مامان

  ادینم جایولش کن ...عسل باهات ه -



 : گفت تینگام کرد با عصبان سام

  دخالت کنه میهم حق نداره تو زندگ ی...کس کنمیزنمو دوست دارم ولش نم -

 : اسلحه رو جلوش تکون داد و گفت مامان

  رمیگیطالق عسل رو ازت م -

  نیکارو ندار نیشما حق ا -

 حروم زادتو بزرگ کنه ؟ یبرگرده خونت که بچه  -

 :زد ادیفر تیسام با عصبان دیباز رو گونه ام غلت اشکم

  خودم به خودم مربوطه یزندگ -

 ونینبود که م ینیشبیاصال رفتار مامان قابل پ  یستکریه دیخند یعصب مامان

 : وارش گفت ونهید یخنده ها

  نداره گهیتو د یتو زندگ یدخترم نقش -

 : سمت مامان بود و گفت شیبه دستم داد اما نگاه برزخ یمحکم تر فشار امس

  دخترتون زنمه -

 : زد ادیفر مامان

 ستین گهیلحظه د نیاز ا -

 : بار و گفت نیبود که پوزخند زد ا سام

 ... ستیمگه به حرف شماست که زنم ن -

  :ادامه داد ادیفر با

 زنمه  نیزیو زمان بهم بر نیزم -
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 : اما با پوزخند گفت یعصب مامان

  یعسل رو ببر یبخوا رمیمگه من بم یکور خوند -

 : گفت تیفقط نگاه مامان کرد که مامان با عصبان سام

  رمیگیتو باشه شک نکن، شک نکن  طالق عسل رو ازت م یاگه اون بچه  -

 : گفت ادیو با فر دمیداد که خودم ترس رونیچنان نفسشو ب سام

  من باشه یاگه اون بچه  یحت دمیمن طالقش نم -

 :اسلحه رو جلوش تکون داد و گفت مامان

  خونه نیولش کن ...گورتو گم کن از ا -

 : گفت ادیکه مامان با فر دیدستمو گرفته بود سمت خودش منو کش سام

  ختمیگفتم ولش کن تا خونتو نر -

 : تفاوت گفت یو ب تیبا عصبان سام

 . زنمه...مگه شهر هرته -

 : گفت ادیبا فر مامان

  گفتم ولش کن -

امان م دیو به تهد دیکه دستمو گرفته و دنبال خودش کش یمحل نداد  و در حال سام

م برداشت و من تیبا عصبان یو چند قدم هیتوخال دینکرد و فکر کرد تهد یتوجه

 : د گفتاما نتونستم که مامان پشت سرمون بود وبا دا دمشیو مانع م زدمیم غیکه ج

 ادیباهات ب خوادیولش کن ... عسل هم نم یعوض  -

 : برگشت با خشم به مامان گفت سام



شما هم  ، دمیمن زنمو دوست دارم طالقش نم نیمانعم بش نیتونیاسلحه نم نیبا ا -

  نیاسلحه منو نترسون نی،با ا نیمانع من بش نیتونینم

 : بود و گفت یو عصب یجد یلیبه مامان بود که خ نگاهم

 ... باره نیآخر نیا -

 : وگفت کیبود و شل غیبرداشته مامان با ج یباز محل نداد تا قدم سام

 .... ولش کن -

  کرد کیتمام شل یدر ناباور مامان

...تا  ترسونهیداره سام رو م کردمیکنه فک م کیکه شل کردمیباور نم اصال

 . نیافتاد زم ادیکرد سام با فر کیشل

 نیکه هم یطور در حال نیکردم ...هاج و واج به مامان زل زدم که هم هنگ

طور دستش با اسلحه هنوز سمت سام نشونه گرفته بود ثابت بود اما نگاهش 

ه زجه افتاد و  شروع کرد ب شیدفه اسلحه از دستش افتاد و رو زانوها هی. یبرزخ

 : و گفت هیرو گ یو حالت ناباور هیبا گر کردمیزدن ...نگاه دستاش م

 ... من زدم ...زدم ...سام رو زدم ...و -

 ...حالش اصال ستیگریوار م وانهیتمام وجودش شروع کرد زجه زدن ...د وبا

 . حال مامان  نبودم فینبود من قادر به تعر ریوصف ناپذ

 و شروع کرد زجه زدن نیمامان افتاد زم یمن ...وقت اما

ن مامان زد تو شکمش چنا رفتیدفه زانو زدم کنار سام که خون ازش م هی منم

به خودش  یزیکه تمام وجودم به درد اومد داشت از درد و خون ر کردیناله م

ه ب ونیگر یبا چشما ستمیگری...کنارش زانو زدم و با تمام وجودم م دیچیپیم

 : گفتم یو ناباور هیمامان نگاه کردم و با گر

 ؟ی...تو سام رو زد شی...زدمامان  -



خودش هم  کردمیم هیو گر زدیوار با خودش حرف م وانهیجور د نیهم مامان

  باور نداشت که سام رو زده

و دست گذاشتم رو زخم شکمش و دستام پر خون  زدمیبا تمام وجودم زجه م من

 . شد

 ... کردیهم که از درد ناله م سام

 : گفتم هیگر با

  ...چشماتو باز کن ....؟ باز کنسام ؟ ....سام  -

  خمارش داد و بست یبه چشما یسرشو تکون داد و تاب یسخت به

جه ززدم  غیشد نابود شد که با تمام وجودم ج اهیبا بستن چشماش س امیدن انگار

 . آورم یزدم و اسمشو به زبون م

. و من از حال اون از خود  رفتیازش م یادیخون ز خوردیتکون نم اصال

 ... شدم خودیب
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لباس  یک اومدم یاومدم با ک نجایا یمن ک مارستانمیتو ب دمیبه خودم اومدم و  د تا

 !تنم کردم ...؟

 ... کردمیم هیگر زیر هینشسته بودم و تو بغل  احسان بودم و  مکتین رو

  اومد ؟ مامان چطور شد ؟ یک احسان

ه رو به احسان ک هیکه سرمو از رو پاهاش برداشتم و با گر ه؟یسام چطور حال

 : گفتم دادیم ینشسته بود و تمام مدت منو دلدار نیمغموم و غمگ

 مامان کجاست ؟ -



 : داد و گفت رونیب نفسشو

ه ...براش سرم وصل کردن خون ششهیمامان چند بار غش کرد  و االن عمه پ -

  ؟ شهیم یا قهیچند دق هیبردنش 

 ریت...با  گنیپسر عمه ام و عموم هم بودن ...اونا هم ناراحت و غم مارستانیب

 : خبردار شدن که احسان گفت نکهیمث ا لیخوردن سام کل فام

  بابا گردن گرفته و االن باز داشته -

 هیا گربحرف رو زد باز به هق هق افتادم خودمو تو بغل احسان انداختم و  نیا  تا

 : گفتم زدمیحرف م دهیبر دهیکه بر شتریو هق هق  ب

 ؟ شهیم یحاال چ -

  شهینگران نباش ...درست م -

  منه ریهمش تقص -

 : کرد منو آرومم کنه گفت یکه سع احسان

 ؟ ینکرد یچرا تو گلم ...تو که کار -

 : بود و گفتم یکه سام تحت عمل جراح ینگاهم به اتاق هیگر با

 ادیم شیپ یچ دونهیحالش خرابه ...خدا مسام اتاق عمله ، بابا بازداشته ، مامان  -

 ؟

  ادی...آقا بزرگ داره م شهیدرست م یتو نگران نباش همه چ -

 : برداشتم و گفتم سرمو

  آقا بزرگ ؟ -

 : گفتمیکه م یکردم و به حالت زجه در حال هیدفه باز به شدت گر هی بعد

 بود ؟ یبتیچه مص نیخدا ا یوا -



 : که سرمو برداشتم نگاش کردم گفتم ستادیعمه ام باال سرم ا پسر

 ؟؟ آره ؟ شهی؟ اون خوب م شهیسام حالش خوب م -

 : گفت بردیبه موهاش م یکه کالفه دست یداد و درحال رونیب نفسشو

 میخون داد ایازش رفته منو  آر یادیوران اما خون ز دیدکترا که ام .

 : گفتم هیگر با

  رمغمو ندا نیکمکم کن طاقت ا ای...خدا خوامیمن سام رو  از تو م ایخدا -

ان کردم و احس هیاحسان و باز با تمام وجودم گر یسرمو گذاشتم رو زانوها باز

 . در آروم کردن من داشت یهم سع

 یا کاحسان و پسر عمه ام ب دمیکه نفهم کردمیم هی...داشتم گر شدمیآروم م مگه

اد بود و شراره سرمو برداشتم فره هیو که با گر کردنیم یسالم احوال پرس

 ... دوتاشون نگران و آشفته

 زدیتوش موج م یکه نگران یآروم و قرار نداشت که نگاهم کرد که با لحن فرهاد

 : گفت

  شهینگارن نباش خوب م -

نشه  مارستانیب یمارانیکردم صدام باعث آزار ب یکه سع یو رجه  در حال هیگر با

 : گفتم

  شمیم ونهیدارم د -

 : آروم گفت ختیریو اشک م کتنشستینم یرو شراره

  شوکه شدم ...باورش برام سخت بود دمیشن یوقت -

ق هاومد و به شدت هق  ادمیدلخراش  یاومد باز اون صحنه  ادمیغصه هام  بازم

 . کردم
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ونه هرچه منو به زور برد خ ایحالم بد بود که آر نقدیچقد گذشت که ... ا دونمینم

 ... اصرار کردم بمونم اجازه ندادن

رف ح لیو مامان تو سالن  شسته بود و با وکل شدیخونه بودم مدام حالم بد م تو

 . خونه شلوغ بود عمه و رونیب ارنیکه زود تر بابا رو از بازداشت ب زدیم

 ... بود شلوغ یشوهرش هم بودن و عموم با زنش و پسراش ...جو خونه حساب

ومد  ساناز هم ا شدی...من مدام حالم بد مادیهم منتظر آقا بزرگ بودن که ب همه

 . موند و رفت یساعت هی شمیپ

د که احسان زنگ زد و خبر دا یحال سام بود ...وقت قرارینداشتم و ب یدرست حال

 دمیکش یتموم شد همه خوشحال شدن و من بل اخره نفس راحت تیعملش با موفق

... 

و  سام( یو صد در صد عموم ) بابا ارهی...رفت فرودگاه که آقا بزرگ رو ب عمو

در انتطارمونه  یو چه مشکالت ادیم شیپ یچ دونهیعصمت هم اومدن و خدا م

 . زن عمو عصمت آماده کرده بودم یو حرفا نایتوه ی...و خودمو برا

... به هر حال  نهکیم یاساس  یدعوا هیو  کنهیجو رونا آروم م ادیاگه ب دونستمیم

خدا رو  یخورده و جونش در خطر بود...ول ریحق داره پسرش ت ییجورا هی

 . گذشت ریشکر به خ

دو داخل سالن  رفتی...چنان با جذبه راه مدیقرار نداشتم ...تا آقا بزرگ رس آروم

 ... که قلبم از جا کنده شد زدیم نیشده و عصاشو  هنگام قدم برداشتن به زم

نو مبل نشسته بودم و زا یبه احترام آقا بزرگ بلند شدن جز من که گوشه  همه

 ... هامو بغل کرده بودم و کز کرده بودم و



بهش رفت ...عمو و زن عمو عصمت پشت سرش که از اون نگاه  نگاهم

سرخ بود چشاش که تموم وجودمو  تیو چنان از عصبان دیباریم شیآت شیبرزخ

رو نداشت خصوصا حاال که سام تو تخت  نمدیزن چشم د نیوحشت گرفت ا

 . بود مارستانیب

سرد و  یلیکردن خ یبزرگ که جلو اومد همه رفتن و با هاش احوال پرس آقا

 . خشک جواب همه رو داد

فته گرفته بود از حرفهاشون متوجه شدم اول  انگار  ر شیهم که انگار آت عصمت

 . نجایبمونه اومدن ا یو چون اجازه ندادن کس مارستانیبودن  ب

آقا بزرگ که اومد  یضرب عصا یهمراه با صدا  دمیشنیقدم هاشو م یصدا 

  اشکم بود که رون بود رو گونه هام ستادیروبه روم ا

ا اشک سرمو   برداشتم ب دمیپر  ابهتش رو که شن یبود صدا ستادهیروبه روم ا که

 : نگاش کردم که گفت

  باال ایب -

  باشه سمت پله ها رفت یاز کس یمنتظر حرف نکهیا بدون

 . دم نزد یکالم کس هیساکت بودن  و از حضور و ابهت آقا جون و بود که  همه

 بودم .آقا بزرگ دهیترس یلیدادم بلند شدم از رو مبل ... خ رونیب نفسمو

ود که تا ب انیاطراف زیترحم انگ دینگاه شماتت بار ، و شا ریها رو باال رفت ز پله

چنگ زد  انهیخواستم از مقابل زن عمو عصمت رد بشم با سرعت بازومو وحش

ز بخوام بهش نگاه کنم نداشتم که ا نکهیکه سرجام خشکم زد چشم بستم جرات ا

 کرد باال یکه سع ییصدا بادندوناش و خشم و نفرت تمام که تو لحنش بود  یال

 : نره گفت

  یتاوان بد دیو با که از پسرم رفت یقطره قطره خون -

ادم بود که مامان به د نجاینتونستم بگم الل شدم ا یزیدهنمو قورت دادم چ آب

 : تمام گفت یو با خون سرد ستادیعصمت ا یجلو دیرس



 . دخترمو بده یتاوان دونه دونه اشکا دیپسرته که با نیا -
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و  بلند آقا بزرگ بود که از رو پله ها نگاه همه رو سمت پله ها کشوند یصدا

 : گفت

  عسل -.

 موو ول کرد باز دمیکش یچنگشو تو بازومو فرو کرد که آه بلند انهیوحش عصمت

... 

 یداصکه با عجله پا تند کردم و سمت پله ها رفتم اما  شدیم ریچنان سراز اشکم

 ...؟. .ادیم شیپ یاالن چ دونهیلند شد .خدا ممامان و عصمت بود که ب یبگو مگو

 : بزرگ تو اتاقم بود داخل شدم که گفت آقا

  در رو ببند -

 نییاپبودم سرمو انداخته بودم   ستادهیرو بستم رو مبل نشست هنوز جلو در ا در

 .صدام زد دلمو لرزوند یکه لحنش وقت

لمو دکه رو لباش بود  یاز اشک نگاش کردم و لبخند یبرداشتم و با هاله ا سرمو

 : قرار داد که آروم گفت ریتحت تأث شتریب

  جونم زیعز ایب -

ه دادم ک رونیجلو برن نداشتم ... نفسمو با حالت هق هق ب نکهیقدرت ا پاهام

 : تکرار کرد

 چه به روز عسلم اومده ؟ -



که  زانو زدم ...سرمو برداشته بودم نگاش کردم و نیرفتم کنار پاش رو زم جلو

 : تر شد و گفت قیبخندش عمل

 دوروزه ؟ نیا یدیکش یچ -

 . شدمیخفه م کردمیاگه هق هق نم شدمیداشتم خفه م دمیبه زور بلع نفسمو

م که ) پاهاش( گذاشتم  و با تمام وجودم هق هق کرد شیدفه سرمو رو زانوها هی 

 : آقا بزرگ در حال نوازش موهام گفت

 ... حالش خوبه -

 : و هق هق گفتم هیگر با

 ... من داغونم -

 ... اما بخشمیمنم سام رو نم -

 : بردارم گفتم نکهیبدون ا سرمو

  اون بچه شک ندارم پسرشه -

  بود ادیز طنتشیسام ش یدونستیتو که م -

  بچه داشته باشه نکهیآره ...اما نه ا -

  مامان اون بچه سرطان داره گفتیم ایآر -

 : برداشتم نگاه آقا جون کردم و گفتم سرمو

  آقا جون تونمیاونو قبول کنم...نم تونمیمن نم -

 ؟ یمگه تو سام رو دوست ندار -

 : فتمآقا جون گذاشتم و گ یبه شدت به هق هق افتادم سرمو دوباره رو پاها بازم

 ... خوامینم بخشمیآره اما نم -

 : کرد بعد چند لحظه سرمو برداشتم و گفتم سکوت



 دم،یبخش گفتم دوسش دارم دمید  بیپارسال که اون کار رو باهام کرد من فقط آس -

 .... شهیجلو چشام بزرگ م مونهیتمام عمر گناهش جلو چشام م بخشمینم گهیاما د

 : ادامه دادم شتریهق هق ب با

کنم سام  فک یهمه درد رو چطور نیا کشمی...نم تونمیببخشم ...نم تونمینم گهید -

 بچه داره ؟ گهید یکیاز 

 : داد و گفت رونیب نفسشو

و  ستیبهم و مطمئن باش اوضاع آروم ن ختهیکل خانواده به خاطر کار سحر ر -

  .دیایخانواده به وجودم نیب یقیعم یها نهیک

 : گفتم هیچه خبره که با گر نیحاال پا دونهیافتادم خدا م نیپا یطبقه  ادی

 . عمو نگاه کنم یتو رو تونمینم -

 اصال ستین ریتقصیگل قشنگم ، سام هم ب یستیتو که مقصر ن -
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بچه،   نیدوسش داشتم ، بهم جفا کرد اما باز عاشقش بودم اما ا اشیبا تموم بد -

سام که بعد  یبه گذشته  کنهیمنو باور م دهیمن عذابم م یوجودش تو خونه 

 یچ همه ارهیم ادمیبچه منو  نی. ا اشویفراموش کرده بودم بدازدواجمون کنارش 

 ... رو

 داشتم اجیساعات و لحظه ها بهش احت نیبود که ا یحس نیآرام بخش تر نوازشش

 : که گفت

 ؟ یگرفت متویتصم -



پاک  ادیز یقرار یدهنمو قورت دادم با پشت دست  اشک جفت چشمامو با ب آب

 : کردم و گفتم

 ... آرهاگه بچش باشه  -

  مطلقه یساله  ۲۱دختر  هی؟  یکرد ندهی؟ فکر آ یفکر بعد هم کرد -

  کردم سکوت

 : داد ادامه

 ... اختالفات از خداشه نیعصمت که با ازدواجتون مخالف بود ا -

 .. شهیازم متنفر م گهیاتفاق که د نیبا ا ادیزن عمو که از من خوشش نم -

 : ادامه دادم هیباگر

 کنم زن عمو رو تحمل یها هیو کنا شین تونمینم تونمینم گهینه... نه... د -

 قیزرآرامش بهم ت داد،یم دیبرداشتم نگاه آقا بزرگ کردم که نگاهش بهم ام سرمو

 : و گفتم کردیم

 نکنه ؟ مونتیعمر پش هی یریگیکه م یمیتصم -

 . کردم سکوت

 تونمینم یتخود رندهیگ میخانواده ها نزن عسل ،،، اما تصم نیدامن به اختالفات ب -

 یریکنم طالق بگ قتیتشو ایبل اجبار  یبا سام ادامه بد یمجبورت کنم به زندگ

 . ات هم باش ندهیو خام . فکر آ یجون یلی...عاقالنه فکر کن هنوز خ

 هیکه با گر کشتینداشتم جز هق هق که داشت منو م یبگم ؟ حرف یچ دونستمینم

 : گفتم

  ...آقا بزرگ کمکم کنتمام غرورم نابود شد  -

  شهیدرست م یخدا بزرگه ...همه چ -

 ؟ شهیم یبابا چ فیتکل -



  دهیم تیرضا رضا دینگران نباش حم -

 ... کنهیاما زن عمو عصمت قبول نم -

 : بزرگ سکوت کرد که ادامه دادم آقا

 کنهیمنو درکم نم یچکی،،، ه کشمیم یمنه بدونه من چ یجا یک -

  یدوست داشت یلیتو سام رو خ -

  کشهیموضوع منو داره م نیآره اما ا -

 عسلم ؟ هیچ یدونیم -

 : حرف آقا بزرگ بودم که گفت یکردم و منتظر ادامه  نگاش

   مال گذشته بود ستیبچه خب مال االن ن نیا -

 : گفتم زدیکه هنوز به گلوم چنگ م یدیانداختم و با بغض شد سرمو

اون بچه  نداره درسته مال گذشته بود رابطه اش اما وجود یریتاث میرو تصم نیا -

 ...سام فقط مال من بود سهم من حق من و رمیبپذ تونمیرو کنار سام رو نم

 : بردارم با خجالت گفتم نکهیبدون ا سرمو

  دوست داشتم من مامان بچه هاش باشم -

 : داد و گفت رونیب نفسشو

 ... باشه یمنف شیخدا کنه جواب آزما -

 . دمیبا حسرت کش یآه فقط
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داد  تیرضا رضا دیگذشت بابا هم از باز داشت آزاد شد عمو حم یروز چند

چند لحظه نگاش  شهیرفتم از پشت ش مارستانی...من هر روز تمام مدت به ب

  . ختمیریدم و دستگاه بهش وصل بود تمام مدت اشک م یکل کردمیم

با زن عمو  ییارویتحمل رو  رفتمینبود من م مارستانیزن عمو عصمت ب یوقت

ما مستقر بود و زن عمو و  یمدت آقا بزرگ هم خونه  نیرو نداشتم تمام ا

 ... عمه یهم خونه  درضایحم

راه  یازب یو کول  کردمیم هیگر نقدیاما ا مارستانیکه برم ب دادیاجازه نم مامان

 . رفتمیر دفه با وساطت آقا بزرگ مه نکهیانداختم تا ا یم

 . شدیآروم م یو دلم کم ختندیریکه اشکام م  کردمینگاهش م شهیاز پشت ش نقدیا

 . ماومدم خونه تا داخل شدم با زن عمو مواجه شد مارستانیبود تازه از ب عصر

ه ک ستیاحتماال آقا بزرگ خونه ن کردمیکه با مامان بحث م دمیشنیم صداشونو

چند روز که  آقا بزرگ بود زن  نیو گرنه ا نجایزن عمو عصمت اومده بود ا

 ... عمو اصال پاشو خونمون نذاشته بود

 یآروم جلو رفتم زن عمو پشتش به در بود و متوجه حضور من نشد حت آروم

 . بود  یمامان هم که اونم که عصب

 . کند کردم و رفتم جلو قدمامو

 : عمو با پوزخند گفت زن

  درسته من از اولم با ازدواج سام و عسل مخالف بودم -

  ر دادبچه ها رو تحت شعاع قرا نیا ینفوس بد شما زندگ نیهم - مامان

  زیتمسخر آم یخنده  هیاونم  دیعمو خند زن

 : که بد جور دلمو سوزوند و گفت یهمون خنده  با

  بود شیآه اون پسر بد بخت پشت سر دخترت و زندگ رمینخ -

 . آرش افتادم و  و بد جور ته دلم سوخت ادیحرف زن عمو  با



 : که رفتم مامان با پوزخند گفت جلو

 یزدیحرف رو نم نیبهم زد ا شویچرا عسل نامزد یدونستیاگه م -

 : که مامان نگام کرد زن عمو برگشت نگام کرد  با پوزخند گفت دمیرس بهشون

  عسل خانوم یپسرمو خام خودت کرد گهیآره د -

  کردم فقط نگاه مامان کردم سکوت

ه مامان رو منو مامان و سام ...و با التماس نگاه مامان کردم ک نیراز بود ب هی نیا

 : به عصمت گفت

  هم دوست داشتن شیرو قبل از نامزد گهیعسل و سام هم د -

 : عمو با پوزخند گفت زن

  نیتو خونت که اونو خام خودتون کن یخود تو سحر خانوم پسرمو آورد -

 : نازک کرد. گفت یپشت چشم مامان

 ... نداشت اقتیبشکنه دستم که نمک نداره، سام ل -

 : عمو با طعنه نگاه من کرد و گفت زن

  عسل خانم یخودتو کشت  یخواب پسرم بش ریبار ز هیفقط  نکهیواسه ا -

 : تلتن که مامان با خشم گفبستم و اجازه دادم که اشکام رو گونه هام بغ چشم

  گمینم یچیعصمت ه نیمتوجه حرفاتون باش -

 : رو به من گفت رفتیمگه از رو م عصمت

تر خوشگذرونه و دوست دخ یکل یدونستیعسل خانوم م یشناختیتو که پسرمو م -

 زیپسرمو چ دونهیخدا م یزنش بش نکهیواسه ا یداره  خود تو هالک پسرم بود

 یخورش کرد

 : بگم که مامان گفت یچ تونستمیشده کار هر روزم و نم هیگر



  بهم بزنه شویپسر تو باعث شد عسل نامزد نیهم -

 یوردخکرده و دل پسرمو برده حاال که  یبس که تو خونه واسش دلبر گهیآره د -

  ؟ من که از خدامه  یخوایطالق م یپسرمو، ازش خسته شد یدیو چش

 : گفتم یدیاخره زبون وا کردم با بغض شد بل
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ازش جدا شم  خوامیدوسش دارم م یلیدوست دارم و چون خ یلیمن سامو  خ -

دم هم بپسر داره که بخوام هم اونو عذاب  گهید یکیتحمل کنم از  تونمی...چون نم

و با رام س تونمیزهر کنم هم به کام اون هم خودم .من نم مویخودمو و بخوام زندگ

 . جز خودم قسمت کنم یکس

 : دهنمو قورت دادم و ادامه دادم آب

 پسرش ؟ ایمال کنه  ای -

 : زد و گفت یپوزخند

ا و سام ب کنمیبزرگش م برمیاگه اون پسر از سام باشه خودم با دل جون م -

  کنمینه مخالفت م کنمینه دخالت م نباریهرکس که دوست داره ازدواج کنه ا

  وزونهو پامو بس ارهیزن فقط اومده عذابم بده اومده اشکمو درب نیمن ا یخدا یوا

 : عصمت بود و گفتم یکه سوزنده تر از حرف ها یاشکا نیزدم ب یپوزخند منم

  خودت  ی، پسرت ارزون خوامشینم گهید -

 : از آرامش نداشت گفت ینشون چیمن کرد و به لحن که ه روبه

رنه از و خدا رحم کرد وگ فتادیواسه پسرم ن یاتفاقخدا بهت رحم کرد عسل که  -

  ه خداواگذار کردم ب گمینم یچیساکتم و ه ینیبیو االن که م گذشتمیخون پسرم نم



ون داره ...حق با منه و ا فیزن چقد پروو تشر نیبا اشک نگاهش کردم ا متعجب

 .؟ کنهیداره ادعا م

 خوامشینم گهیکه تو چشمامه ، نتها د یهمه اشک نیاز ا گذرمیمنم از سام نم -

 . زودتر ازش جدا بشم هرچه زودتر بهتر خوامیم

 : باال انداخت و با اخم گفت ییابرو

 کشنیهستن منت  پسرمو م ایلیدلت بخواد ... خ -

منتشو  هیقبندارم ،بذار  یزندگ نیا یبه ادامه  یعالقه ا چیه گهیمن متاسفانه د -

  بکشن

 : من خوشحالش کرد و گفت میرو لبش اومد و انگار حرف و تصم لبخند

  شنوهیبذاره نه نم  یبهتر پسرم دست رو هرکس -

  نمیبشدنمو ن ریتحق نیاز ا شتریبزنم و سمت پله ها رفتم که ب یحرف نکهیا بدون

 ( خودم کردم که لعنت بر خودم )

 : مامان بود که گفت یصدا

  ادیگند کار در ب دیآخرش با نهیعواقب داشتن روابط متعدد هم -

 :عموحق به جانب گفت زن

 دومادتون  نیوخودتونو کشت یشناختیخوب م  یدونستیخوبه سحر خودت که م -

 بشه حاال پسرم بد شد ؟

  رفتمیروم پله ها رو باال م آروم

 کنمیتو نابود ماومد که پسر شیپ یعصمت دهنمو وا نکن اگه بگم چ نیبب - مامان

  پسرته ینگم که به نفع آبرو یچیاما بذار ساکت باشم ه

 : گفت یعصب عصمت

  چسبهینم رمیوصله ها به پ نیا -



 : گفت یزیتمسخر آم یبا خنده  مامان

 ... زنهیشدن اصال مو نم یکیبلکه  دهیفعال نتها که چسب -

 . دمیصداشونو نشن گهید رفتمیراه رو بودم سمت اتاقم م تو

دستمال  یتخت نشستم از جعبه یرو مبل انداختم و لبه  فمیاتاق شدم ...ک داخل

 ردمو اشکامو پاک ک دمیبود چند برگ تند تند کش یکه رو کنار تخت خواب یکاغذ

. 

 ... دادم رونیب نفسمو

ق هم ححرف عصمت افتادم ...البته  ادی.  دمیکشیروزا بد جور داشتم عذاب م نیا

دلم  ت ...من بد جور دلشو شکوندم و دارم تقاص دلشو باداشت آه آرش دامنو گرف

؟ چقد  دهیکش یآرش چ دونهی. خدا م رهیگیم شیکه بد جور داره آت دمیپس م

 ی.هر چ شمیمنم که دارم نابود م نیحاال ا ینگفت . ول یچیکرد و ه یصبور

 . لحظه ها عذاب آوره نی.چقد تحمل ا کنمیدارم منم تجربه م دیآرش کش
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  چکار کنم ؟ دونستمیبودم که نم ریبا خودم کلنجار رفتم درگ نقدیا

اد ش؟ دل دشمنان بد خواهانم  هیکار درست رمیاگه از سام طالق بگ دونستمینم

  ؟ شهیم

جود و تحمل کنم و تونمیبه سام بر گردم م یاگه بمونم و باز به زندگ دونستمینم

 دایو ممکنه ز ضهیزن رو اونم با حضور بچه اش ؟ درسته اون زن مر هی ی هیسا

 پسر داره هیزنده نمونه اما 

مهلک  یبا جدا شدن از سام تنها ضربه  دیکم تحملم ... شا ستمیصبور ن نقدیا من

 نکهی...مهم ا ستیاما...مهم ن شهیو برچسب زن مطلقه بهم زده م خورمیرو من م

سام رو دوست داشته جلو چشام  یلیخ یزمان هی گهیکه م یپسر از زن هی نمینب



و از عشقش نسبت به  فتهیاون زن ب ادیاون  دنیو سام هر لحظه با د رهیجون بگ

  من کم بشه

ه ذره از که دارم ذر نمیتلخ نباشم و بب عیوقا نیبهتر که من نباشم  و شاهد ا همون

 متونینگم ...من نم یچیبوده دق کنم و آب بشم و ه یکیسام سهم  نکهیحسادت ا

  ... صبور باشم

 میتقس یاونو بعد ازدواجمون با کس تونمیم ی...چطور یلیرو دوست داشتم خ سام

جز من رو  یندارم که کس نویتحمل ا یبچه است من حت هیکنم درسته اون فقط 

 . دوست داشته باشه

 نمیونم و بببم تونمیتفاوت باشه ...اما من نم یب تونهیبه بچش محبت کنه نم دیبا اونم

 ... که مال اون باشه رمیپس م

 . بشه و بتونه اون بچه رو قبول کنه دایپ یزن دیشا

چه سر ب مویممکنه بمونم و تمام دق دل امیدادم من از پسش بر نم رونیب نفسمو

 . کنم یخال

  اومده ؟ اینداره دن یبچه که گناه اون

ردم و ک الیفکر و خ نقدیکنه .ا یواال بمونه و واسه بچش پدر سام بوده ... مقصر

که  یاقدر ات ی شهیسام افتادم از پشت  ش ادی دمیکش یقیسر درد گرفتم ... نفس عم

 . بود نگاهش کردم یبستر

 خوب یبود که با عمل جراح دهید بیامروز حالش بهتر بود و روده اش آس یکمی

 . باشه یبستر مارستانیب دیشده بود و البته  حاال حاالها با

 ... بود یچند روز که بستر نیبود ا دهیالغر و رنگ پر یلیخ

و گود  زدیم یاهیبسته اش بود دور چشاش به س یدور من نگاهم به چشما از

 نیا یاشک روگونه ام  هم خونه  یمن ،من چه مرگمه که داغ یافتاده بود ... خدا

حالو  نیتو ا دنشیدوسش دارم که طاقت د نقدیچشمام شده ؟ا زیغم انگ یروزا

سر فرصت  نذارمو  دیبانذر کردم و  یلیسالمت حال سام خ یروز نداشتم ...برا



حاال به  دیحال سام رو از خدا خواستم اون اجابت کرد و با یادا کنم .که سالمت

 ...  بود که گذشت شتریهم ب دیشا یساعت هیوعده ام عمل کنم .

  در آوردم لمویبرداشتم ...و موبا فمویلند شدم  و کباره از سر جام ب هی

 ؟ انهیبکنم درست بود  خواستمیکه م یکار  دونستمیدادم نم رونیب نفسمو

و روشن ر لیزدم و موبا ایدو دل بودم ...اما دلمو به در  یلیدادم خ رونیب نفسمو

 ... کردم و و شمارشو گرفتم

۰۹۱۲... 

 .رفته بود ادمیبه ذهنم فشار آوردم  دمیگز لب

ه اومد با شک گرفتم و منتظر شدم نکنه اشتبا ادمیکردم شمارشو کم کم  مرور

  گرفته باشم ...؟

..آب . زدیم ونیدر م یکیبود که ضربان قلبم  نجایبعد چند بوق جواب داد و ا اما

 : دهنمو قورت داد وگفتم

 ...آرش ؟ -
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 (سام )

 ... با کمک مامان جابه جا شدم . اون تخت رو داد باال یکم یسخت به

ما اخورده بودم  ری...ت ومدیاما ن ادیچند روز منتظر عسل بودم که ب نیا تمام

 . عسل منو از پا انداخته بود ومدنیعذابم نداد که درد ن نقدیدردش ا



 دنید دیچقد دلم براش تنگ شدن بود و شا رمیکه دم دستم نبود شمارشو بگ لمیموبا

 . ومدیکه متاسفانه ن کنهیحالمو بهتر م طیشرا نیعسل تو ا

 . تونستم حرف بزنم یتر کردم به سخت لب

 : اومد اما گفتم یبه زخمم م یادیز فشار

  مامان ؟حالش خوبه یدیعسل رو ند -

و  ختیریآب پرتقال که گرفته بود م وانیکه برام تو ل یزد در حال یپوزخند

 : گفت ذاشتیم یداخلش ن

 عسل ؟ -

  آره عسل زنم -

 : گفت هیبه دست و با کنا وانیل ستادیا کنارم

  شناسمیبه اسم عسل نم یکدوم عسل ؟ من شخص -

 : نشم و گفتم یکردم عصب یبستم سع چشم

 عسل رو حالش خوبه ؟ نیدیگفتم د -

 :خوذدم و گفت یکم ذاشتیدهنم م یرو در حال یرو مقابل دهنم گرفت و ن وانیل

-  

 تو ؟ ایحالتو بپرسه  دیبا اون

  نکن مامان تمیاذ -

  اومد یکه م یاگه براش مهم بود -

 : نگفتم ادامه داد یزیچ -

  نجایا امیب نکهیاتفاقا اونجا بودم قبل  ا-

 : که زد و گفت یرو از دهنم خارج کردم و کوفتم شد با هر حرف ین



  یطالقش بد دیبا -

 : و گفتم دمیبا حرص کش ینفس

  نیما دخالت نکن یلطفا مامان شما تو زندگ -

 : تو چشمام و با پوزخند گفت رهیتو چشم من بود خ چشم

 خوادیزنت خودش طالق م-

 د (حرف دلم نبو نیدم , و گرنه احرف رو از زور دلم ز نیحقم داره خو ) ا -

 : گفت تیعصبان با

  زنتو بکن ی؟  خوبه واال ...همه جوره تو طرفدار یچه حق -

  چرا نکنم ؟ زنمه دوسش دارم -

  خوادیکفش طالق م هیاون که پاشو کرده تو  -

 : کردم که گفت سکوت

  که مشخص بشه پسرته ریبگ شیآزما هی امیاز ت -

د که تو نگاهش بو یبه لب داشت و با لبخند و برق خاص یبهش بود لبخند نگام

 : گفت

   مونهیخودت م یها یبچگ نیبخدا قسم ع -

 : افتادم و گفتم امیت  ادیخودمه   نیع گفتیدهنم. قورت دادم و راست م آب

 خوب بود ؟ امیت -

 : لبخند گفت با

 زنه؟یدلت شورشو م -

 : دادم و گفتم رونیبا حسرت ب نفسمو

 . ستیحالش خوب ن یدینداره ، مامانش هم شن یمامانش خو کس ریبغ -



 ... دمید روزیمامانشو د -

 :  ادامه داد  دویکش یآه

  ستیدختر ن  نیا فیح -

  حاال که شده -

 : آب پرتقال رو باز جلو دهنم گرفت و گفت وانیل

  افتاد یاتفاقا هم نم نیا یکردیم اطیاحت کمیاگه تو روابطتت  -

 : دادم آب پرتقال رو گفتم قورت

  کنهیم تمیداره اذ  ومدنشیچکار کنم عسل هم که با ن دونمیواقعا نم -

  یطالقش بد دیبا مارستانیبه محض مرخص شدن از ب -

 دمیمن عسل رو طالق نم -
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 : گفت تیبا عصبان مامان

 ... بودممن از اول هم با عسل مخالف  -

 دمیندارم من دوسش دارم و طالقش هم نم یرادیا چیعسل ه -

 : پوزخند گفت با

از تو خوشگلتر و بهتر و  یخوابن باشه  ک ریز خواستیعسل خانم فقط م -

 ...گرنه

 : و گفتم دمیحرفش پر ونیم تیعصبان با



...شما به عشق و دوست داشتم ن  نیدرست حرف بزن کنمیمامان خواهش م -

  چه طرز حرف زدنه نیخواب ...؟آخه ا ریز یگیم

  خوادیشده طالق م ری؟ حاال که ازت س گمیدروغ م -

 نیما کوچکتر امیتا قبل وجود ت اریحرف در ن یخودیب کنمیمامان خواهش م -

  بار هم بحثمون نشد هی میهم نداشت یمشکل

 : گفت تیحرص و عصبان با

  کنهیم یطور نیناراحتم اگه دوست داره چرا ا نیاز ا گهید نیدهم .

  میستیاون ن یما که جا -

  پسرتو هم قبول کنه دیو  دوست داره با خوادیداره ؟ اگه م یچه ربط -

 : حق با مادرم بود که بعد چند لحظه گفت نجایا دیکردم شا سکوت

  داره اجیباال کنم پسرت به مادر احت نیزودتر طالقش بده که برات آست -

 دست بردار مامان -

 : گفت یعصب یلحن

کر ...اون وخ تو فشیخوش گذرون یعسل بره پ یکرد خودی؟ ب هیدست بردار چ -

 ؟ یاون

از خدا  ، البته که  یبگ میحاال هرچ دمی...من زنمو طالق نم زمنیمادر من عز -

  تونه من عسل رو طالق بدم

 ؟ یچش بود نخواست نیدختر خواهرم نسر -

 ... مادر شروع نکناه  -

  خالت چقد از دستت هنوز و هنوز ناراحته یدونیچته تو ؟ واال م -

  من عسل رو دوست دارم نیمادر من شما درک ندار -



 : پوزخند گفت با

سل ع شهیهار م یپر و بال بد یبه کس گنیم می، از قد یچوب دلتو خورد ایب -

ن او  کردیکه بچتو قبول م ؟ واال اگه دوست داشت یاصال خودتو واسش کشت هیچ

 هوس بود تموم شد رفت هیدختر دوست نداره 

 : دادم و گفتم رونیبا حرص ب نفسمو

ه رو گرفت میتصم نیو ناراحته ا یاالن اون عصب نیحرف رو راجبش نزن نیا -

  دمیبهش حق م ییجورا هیمنم 

و که زنتو دارم نه مادرش ر دنیسام من نه چشم د ستیحرف ها حالم ن نیمن ا -

 یطالقش بد دیبا کهیزن نینداره ا یرحم

 خودمه خودم یزندگ نیشما دخالت نک یکنیم میبا حرفات عصب یمامان دار -

  رمیگیم میتصم

  : داد و گفت لمیتحو یپوزخند بازم

ار خودمه چقد مخالفت کردم چقد حرف زدم اصال بدهک یخودمه ، زندگ یزندگ -

ه خوش ...من از اول هم با عسل مخالف بودم قبل ازدواج با تو با اون پسر ینبود

خته نوبت کدوم بدب شیبعد ستیشد معلوم ن ریکرد و حاال هم از تو س اشویگذرون

 موندینامزد م وناگه بود که رو هم ستیدختره سالم و نرمال ن نیا
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شتم و کنار دستم بردا زیآب پرتقال رو م وانیبرداشتم و ل زیشدم خ یدفه عصب هی

 : فتمگ ادیپرتاب کردم و با فر واریاونو به رو به رو که د ادیو فر تیبا عصبان



  تمومش کن -

حرف ها بودم که باز  نیتر از ا یداشت آرومم کنه اما من عصب یسع مامان

 : گفتم دادیبلند شدم با داد و ب یبرداشتم و به سخت زیشدم خ یعصب

 ن؟یزنیحرف م یخود یچرا ب نیدونینم یچیشما ه -

و رسرم  تیو با عصبان نیداشت آرومم کنه از رو تخت اومده بودم پا یسع مامان

 : گفتم نیرو زم کردمیکه اونو پرتش م یو در حال دمیاز دستم کش

  دمیمن زنمو طالق نم -

ا وحشت اومدنم از رو تخت بود که مامان ب نییپا  یبود که به خاطر ناگهان نجایا

غض و با ب کردیکه به شکمم اشاره م ینگاهش به من بود و با ترس و لرز در حال

  یگفت چکار خودت کرد

 : کردم و گفتم دادیندادم باز داد. و ب محل

 ... شدمیو راحت م ردمیکاش م -

ودم لباسم ب یسیو خ رمیم جیچم شد که به دفه احساس کردم سرم داره گ دونمینم

 یزیبه خاطر خون ر شیسیخ دمیبا بهت به شکمم بندازم که د یکه باعث شد نگاه

 ... بود و یناگهان

از  یریتخت گرفتم که باعث جلوگ یو دست به لبه  کردمیم یزیخون ر داشتم

ر که با ترس و پرستا یو در حال دیو سمت در دو هیسقوطم بشه و مامان به گر

ام به و ...جلو چشم افتمیخودمو کنترل کردم که ن ادیز ی...به سخت زدیرو صدا م

 ستین ادمی یچیه گهیو د رفت لی...تا به خودم اومدم قدرت پاهام تحل زدیم یاهیس

 آخر و التماس عسل یها هیجز گر

 ( عسل )

ت پر آرامش بود مث همون وق شهیداد   مث هم  رونیکه ب یانگار با نفس صداش

 : با تنه پته گفت نباریها اما ا

 ع...سل ؟ -



 واش حبس بود  نهیکه تو س یبا نفس شدمیدادم خودم داشتم خفه م رونیب نفسمو

 مویکردم خون سرد یسع یلیکنه خ میرسوا دمیبلند ضرب آهنگ قلبم ترس یصدا

 : و گفتم یبه سخت دمیکش یقیحفظ کنم  آب دهنمو قورت دادم نفس عم

 ... بله خودمم -

 : که آروم گفت دیکش یقیس کردم نفس عمح یخوب به

 شما ؟ نیخو...ب -

وت دفه بغضم شکست ...سک هیرو خودم مسلط باشم که  تونمیچمه نم دونمینم من

  کردم

تو  ی، مث همون موقع که دلواپس مایبرش غالب شد و مث قد یخودش نگران که

 : گفت شدیو دلواپس م زدیصداش موج م

  شده ؟ ع...سل خانوم ؟ یچ -

  ردمکه در حقش ک ییاومد و جفا ادمیمرد  نیا یایسکوت کردم بازم مهربون بازم

 نمیرمن بهش بد کردم اما باز هم مهربونه ؟ آرش دلش رو شکوندم ؟ نف نکهیا با

  کرد ؟

کار  نیا تونهیبا اون دل پاک و صاف و ساده اش م شیمرد با تموم مهربون نیا

  رو کرده باشه ؟

از هم هام مسلط باشم که ب هیبه گر تونستمی؟ مگه م شدمیخدا من مگه آروم م یوا

 : تمام گفت یبا نگران

 ؟ ادیاز دست من برم یعسل خانوم  حالتون خوبه ؟ کار کنمیخواهش م -
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  چقد کم تحمل و ناصبور شدم من



فت . دخترونه هام گر یایه سام منو از دنبعد اون شب ک ستیمن ن یبرا  ییبایشک

و سام  دمیبعد اون روز که آرش دلش شکست و بعد اون روز که پسر سام رو د

 . آرامشم رو حفظ کنم تونمیخورد ...من نم ریت

 : گفتم هیکه تو صدام بود با گر یدیسخته با بغض شد یلیخ

 ... آرش منو ببخش -

 : گفت زدیتو صداش موج م شتریکه هر لحظه معلوم بود ب یتته پته و نگران با

 .... عسل ؟ -

به  هیربشنوم که داشتم از شدت گ نیاز ا شتریادامه بده نتونستم صداشو ب نذاشتم

 : که گفت دمیشنیصداش رو قشنگ م نیرو آوردم پا یگوش عیسر دمیلرزیخودم م

 ....عسل حالت خوب -

 : لب گفتم ریز هیتو چشمام قطع کردم که با گر ادیلرزونم و اشک ز یدستا با

  ( دمیمن دارم تاوان دل تو رو م )

زنگ صداش بلند شد فک کردم آرشه با اشک تو  میلحظه بود که گوش نیهم

 هیگر چه مرگمه که با دونمینم ختیر یبود دلم هرر ایآر دمیدیچشمام به زور م

 : جواب دادم

 : گفت عیجواب دادم سر تا

 ؟ یخوب یعسل -

 : هام مسلط باشم که گفتم هیکردم به گر یسع

 ...خوبم ؟ -

 : دفه با تنه پته گفت هی خودش

  ...سام یعسل -

 : گفتم شتریبا بغض ب دمیمن تا اسم سام رو شن یخدا یوا



 شده سام چشه ؟ یچ -

 هیو حق به جانب با گر یعصب یکه با لحن کم دمیرو شن دنشیپوف کش یصدا

 : گفتم

 شده ؟ شی؟ سام طور یچرا ساکت ایآرا -

 ... ...سامزهیچ -

 : گفتم تیعصبان با

  ؟ یزنگ زد یخب د بگو پس واسه چ -

  سام حالش بد شده ...اتاق عمله -

 : گفتم هیبود ... و با گر غمیج یصدا دمیخبر رو شن نیمن تا ا یخدا یوا

  خوبه االن -

  فعال اتاق عمله تازه بردنش -

 : گفتم دیشد ی هیگر با

 دفه چش شد ؟ هیآخه حالش خوب بود ... -

حالش  گفت کردیم هیگر دمید ییبمونم زن دا ششیمنم تازه اومدم که گفتم شب پ -

  بد شد بردنش اتاق عمل

د با تنم بو رونیقطع کردم و هنوز لباس ب هیچکار کنم که با گر دونستمینم -

  رونیبرداشتم و از اتاق زدم ب فمویسرعت ک

در  نداشتم که یتو اتاقشون بود که به سرعت سمت اتاقشون رفتم حال درست مامان

 نکهیدر رو باز کرد مث ا دینکش هیمامان خودش به چند لحظه دوثان هیزدم با گر

 : متعجب گفت دیقصد خروج از اتاق رو داشت ، حال منو که د

 چته ...؟ -

 : گربه گفتم با



 ؟ یدیرو بهم م چیسو -

 : ود و گفتنگاش بهم ب متعجب

 سیخ یحال روز و چشما نیبا ا یبر یخوایکجا م-
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 : گفت رفتیم رونیکه منو کنار زد و از اتاق ب یدر حال مامان

  ؟ مارستانیب یبر یخوایم -

حرف  نیکه ا دهیخبر بهش رس نکهیمث ا  رفتیداشت سمت آشپز خونه م برگشتم

 : گفتم  هیرو زد با گر

  ستی، سام حالش خوب ن کنمیمامان خواهش م -

 : بر گرده گفت نکهیا بدون

 ؟ یمگه تو دکتر ستیکه ن ستین -

 : و التماس گفت شتریو بغض ب هیگر با

  اون هنوز شوهرمه یگیم یجور نیمامان چرا ا -

 : زد و گفت یپوزخند

 غرور داشته باشه کمیبهت کرد ؟ دختر  نیمامانش کم توه -

  شمیاز دور فقط داخل نم رمیمامان تو رو خدا م -

 حرف نزد محل نداد و وبا شوکت مشغول آماده کردن شام شد رو به شوکت اصال

 : گفت



  سرما خورده شوکت سوپ آماده کن واسش کمیرضا  ریام -

 : بهش بود ملتمس که شوکت گفت نگاهم

  چشم خانم -

 : گفتم هیملتمسانه با گر من

  یکنیم تمیچرا اذ کنمیمامان خواهش م -

 : کرد و با خشم گفت نگام

 مارستانیب یبر یخوایبود ؟ اون وقت م یرفت االن حرفت چ ادتیمگه  -

 ؟ یخالفشو ثابت کن

 : کردم که با شماتت تمام گفت هیگر فقط

 کنه ؟ رتیباز تحق یبر یخوایم -

 ... اما -

 اشته باشخورده غرور د هیگفتم ... نکهیهم یرینم مارستانیب میاما و اگر ندار -

 : باز گفتم ملتمسانه

  مامان لطفا -

 : داد و گفت رونیب نفسشو

خوبه  نمارستایب  یریم یهر روز دار زیاعصاب منو بهم نر نقدیبرو تو اتاقت ا -

  دهیخفتت م یوگرنه حساب دهیعصمت تو رو ند

 : گفتم هیگر با

  مارستانیو نرم ب نمشیبب ینجوریبخدا طاقتشو ندارم ا -

 گهید رونیدر بود که شوکت از در آشپز خونه رفت ب فونیآ یلحظه صدا نیهم

 : نکردم که مامان گفت یتوجه



ا م دنیبه خاطر خودته ، اون زن نه چشم د گمیم یخدا عسل هر چ یبخدا وند -

و  لف توحاضره تو رومون نگاه کنه اون از اول هم مخا گهید نکهیرو داره نه ا

  اومده که براش برگ برندست شیاوضاع پ نیسام بود ا

 : گفتم هیگر با

  هراحت باش المیخ نمشیباشه مامان ...حق با توعه اما اجازه بده برم بب -

 : شد و گفت جیدر حال خورد کردن هو -

  حالش باش یایو جو ایزنگ بزن آر -

شد که  یکیمن  ی هیآقا بزرگ و گر یگفت که با صدا یچ دونمیلب نم ریز

 و به دی...مامان هم دست از کار کش دمیبود چرخ کمونیسمت آقا بزرگ که نزد

 ... استقبال آقا بزرگ رفت

مد بودم او ستادهیبا مامان  سمت من که با فاصله ا یبزرگ بعد احوال پرس آقا

 : و گفت دیبه ابرو کش یاخم

  ونهیچته عسل خانوم بازم که چشمات گر -

 وبهش نگفته بود که حالش بد نشه  یآقا بزرگ خبر نداشت انگار کس نکهیا مث

 . مدادم سکوت کن حیکه ترج شدیم نیچند روز مدام فشارش باال وپا نیآخه تو ا
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 : و گفت ستادیبزرگ مقابلم ا آقا

 ؟ مارستانیب یبر یخوایم -

 : پاک کردم که خودش ادامه داد یه نرمدهنمو قورت دادم و اشکامو ب آب

  یبهتره نر -



 : نگاش کردم که باز ادامه داد متعجب

  مارستانهیعصمت ب -

ه آقا بکرد که مامان رو  دیبه مامان رفت که با ابرو حرف آقا بزرگ رو تا نگاهم

 : بزرگ گفت

 بره اونجا عصمت خفتش بده ؟ نهیمنم حرفم هم -

 : تازه کرد و گفت یبزرگ رو مبل  نشست و نفس آقا

 امروز رو به حرف مامانت گوش بده -

 : گفتم هیگر با

 ... چشم آقا جون -

 . باشم با سرعت سمت پله ها رفتم یاز جانب کس یمنتظر حرف نکهیبدون ا و

 (شراره )

تم رف دوش گرفتم و هیخسته بودم ... یلیرفته بودم خونه ...خ مارستانیاز ب تازه

 ... که اتاقمون استراحت کنم

مطب و  رفتیم ونی... به روز در م رفتیمطب نم ادیزود م کمیامروز  فرهاد

 ... رونیشام ب میکه بر ادیبود و قرار شد ب یلیامروز روز تعط

 ... ادیتا استراحت کنم فرهاد هم م گفتم

گذشت تازه چشمام گرم  یرو تخت ...ربع ساعت دمیهمون تن پوش حوله خز با

 ... بود لمیزنگ موبا یخواب شدن که صدا

 کنم ( لنتیرفت سا ادمیلب گفتم ) اه ... ریباز کردم ز چشمامو

  کنار تخت خواب برداشتم زیاز رو م مویدراز کردم و گوش دست



ال حبود اصال  یبود خودش هم بستر یکه سام بستر یمارستانیبود  که تو ب مهناز

 لیو خودش هم تحل کردیم شرفتیپ شیمارینداشت و روز به روز ب یمساعد

 . رفتیم

 . ال عالج رو نداشت یماریب نیمطمئنم توان مقابله با ا و

 . جواب دادم عیسر

فس نببره و با  دهی...و بر دیکشیم قیو مدام نفس عم شدیم دهیشن یبه سخت صداش

 :که گفت زدینفس حرف م

 الو... شراره ؟ -

 مهناز  ؟جانم  -

 : که گفت شدیدلم کباب م دمیشنیم ینجوریمن صداشو که ا یخدا یوا

 ؟یمارستانیب -

 نه تازه اومدم خونه ...چطور ؟ -

 ؟ یاز حال... سام ...خبر دار -

  خدا رو شکر یبودم خوب بود رو به بهبود مارستانیکه ب شیساعت پ هی -

 : و منتظر شدم که گفت دیکش یقیهم نفس عم باز

  کرده یدیشد یزیاالن پرستارا گفتن که حالش بد شده خون ر -

 : شدم و نگران گفتم زیخ میجام ن از

 ؟ یدیشن یشده چ یچ -

 ملعبردنش اتاق  مهیشده ؟اما پرستارا گفتن حالش وخ یدرست چ دونمیمن نم -

  رمیگیخبر م زنمیمهناز االن زنگ م دونمیمن نم -

 : داشت صداش که گفت بغض



  نگرانشم یلیخ -

 . ستین یزیانشاال که چ زمینگران نباش عز -
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  مهناز قطع کرد 

  . مببخش تونمیخودمو نم ادیسر سام ب ییمن بال یخدا یدادم ...وا رونیب نفسمو

نم کبشه  من چکار  شیمن  ! اگه سام ... طور یمنه . خدا ریهمش تقص هیقض نیا

 . کشمیعمر عذاب م هی

 .شدی مبعد مرگ مهناز بر مال هیقض نیکار بکنه و ا نیبه مهناز نگفته بودم ا کاش

 . افتاد یاتفاقات نم نیا دیو شا دمیکشیعذاب نم نقدیاون وخ من ا 

( دستمو  خوامیاون مرد رو از تو م یسالمت ایلب گفتم ) خدا ریبستم و ز چشمامو

که  دمیم بچه قسمت نیبه ا ایرو شکمم قرار دادم و با تمام وجودم ادامه دادم ) خدا

 نشه ( شیطور

 ... رو نگاه کردم یزنگش بلند شد .گوش یهنوز دستم بود که باز صدا یگوش

 ... بود وایش ی شماره

 : صداش گفتم دنیجواب دادم و با ذوق از شن عیبه لب گرفتم و سر یلبخند

 جان وایبه ش به -

 ؟ زمیعز یسالم شراره خوب -

 خوبه ؟ نی؟ شرو یتو خوب زمیخوبم عز -

  چطوره ؟...فداش بشم من ین یمنم خوبم .اونم خوبه ... ن -



 : خنده گفتم با

  خدا نکنه ...اونم خوبه -

 پسر ؟ ایحاال دختر ه  -

 : ذوق گفتم با

  شهیمعلوم م گهید یهفته  -

  االن منصور بهم زنگ زد گمیمنتظرم ... م هیعال -

  عه ... خب ؟ -

  خورده ری؟ سام ت یچرا بهم نگفت -

 : که گفتم نینگفته بودم فرهاد هم نگفته بود حتما به شرو یزیچ دمیگز لب

  داشت یریگفتنش چه تاث -

 یزیبد شده االن خون ر یلیکه حالش خ گفتیناراحت شدم ...م یلیخ ییخدا -

  کرده

  یزیخون ر نی... خوب بود تا قبل ا دمیمنم تازه فهم -

 شراره ؟ -

 : صدام زد گفتم یجور نیا نکهیاز ا متعجب

 جان ؟ -

  مهناز برگشته -

به پسر  نکهیراجب برگشت مهناز نگفته بودم خصوصا ا یزیکردم من چ سکوت

 : هم داره اونم از سام که خودش ادامه داد

 ؟ یبهم نگفت یچیچرا ه -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو



  بودم ریابن چند روزه همش در گ -

  االن مهناز حالش خوبه -

 : و گفتم دمیکش یآه

 ... نه اصال -

 : که کردم گفت سکوت

  دلم براش لک زده -

  پسر داره هیمنصور بهت گفته که مهناز  -

 : گفت متعجب

 نگفت مگه ازدواج کرده ؟ یزینه ...چ -

 خورده ؟ ریت یمنصور نگفت واسه چ -

  بوده انگار کار  مادر زنش  بوده یاختالف خانوادگ -

که  ...چند لحظه ساکت ادیم شیپ یرو بگم چ تیاگه واقع دونستمیکردم نم سکوت

 : دیپرس وایبودم ش

 ؟ هیچ انیشراره جر -
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 ... کردم فیتعر وایش یرو برا انیتر کردم و تمام جر لب

 یب شیباعث شده بود مهناز به خاطر باردار لیدل نیپسر سامه و ا امیت نکهیا از

اون به دختر  نکهیخبر گذاشته رفته و حاال برگشتنش به خاطر پسرشه و ا



رو دست پدرش بدم  امیرو نداره و ازم خواست بعد مرگش ت یو کس هیپروشگاه

کار شد  نیبه ا یراض تاشستم پاش ن ریکار رو بکنه چقد ز نیاما من گفتم خودش ا

  خوردن سام شد ریو آخرش منجر به ت

راش بمو به مو رو  ازیتا پ ریکل ماجرا رو از هرچه اتفاق افتاد رو از س.....

 ... بودم که مونیکه کردم پش یهم از کار یلیکردم خ فیتعر

  بخشمیخودمو نم فتهیواسه سام ب یمن اگه اتفاق یخدا یوا - من

  که افتاده هیحاال اتفاق -

  کردمیکار م نیبه ا قیمهناز رو تشو دیمنه نبا ریهمش تقص -

  خودتو سرزنش نکن نقدیا -

.االن .. گفتمیمقصر منم کاش گذاشته بودم بعد مهناز بهش م وایچکار کنم ؟ ش -

  ادیم شیپ یچ دونمیسام اتاق عمله زنش ترکش کرده و نم

 داشت از عسل ( یانگار دق دلزنش رفته جهنم ) چنان با حرص گفت که  -

 به دیمقصر منم نبا شینگرانشم اگه طور وای. خودش ش ستیاما زنش مهم ن -

ش هم نایدخالت کنم ...جون سام در خطره ...و ا دی...اصال نبا گفتمیمهناز م

 مکنیم یچکار کنم همش دارم خود خور دونمیمنه...بخدا نم هییفکرا یب ریتقص

  مکردیاصال دخالت م دینبا

  بخدا ستیخودتو سرزنش نکن واسه بچت خوب ن -

اما اگه  یزیچ هیباز  زهیسام بهم بر ینداشت زندگ یارتباط چیبه من ه هیقض نیا -

  بشه شیطور

 : بغض گفتم با

 بشه چکار کنم ؟ شیطور رهیزبونم الل زبونم بم -

 حاال الیخی...ب یکردیبه عواقبش هم فکر م کمی دیبا -

  رهیکردم آخه ؟که جبران ناپذ یکنم، چه غلط یخود خور دیکل عمرم با -



  ینذار خبریمنو از حال سام ب زنمیشراره بازم بهت زنگ م -

  ...فعال زمیباشه عز -

 

  سالم منو به فرهاد برسون -

ن تنگ هم دلم براتو یلیبرسون خ نیتو هم سالم منو به شرو رسونمیم تویبزرگ -

  شده

  ... منم بخدا یگفت یآ -

 ... خب مزاحم نباشم -

  ... دادم رونیکردم نفسمو ب قطع

 شدیم داشیرو تخت بلند شدم که آماده بشم  خواب که نشد بخوابم االن فرهاد پ از

رو از  ییکه ...صدا رونیباز بود ...رفتم از اتاق ب مهیتا بلند شدم در اتاق که ن

 . دمیآشپزخونه شن

تو  ذاشتیکرده بود رو م دیکه خر یلیتو آشپزخونه بود و داشت وسا فرهاد

 : آشپزخونه که متعجب گفتم

 ؟ زمیعز یاومد یک -

نو مبکنه که جواجب  ینگاه مین یحت داشتینگام نکرد ... سرشو هم بر نم اصال

 . دیبوس یاومد اول منو م یبده هر دفه که م

 : تو ابرو داشت و با لحن سرد و خشک گفت یاخم

  شهیم یربع ساعت -

اقعا و ختیاراده ... آب دهنمو قورت دادم و قلبم ر یب دمیمن ...لب گز یخدا یوا

 اخم کرده ؟ نقدری؟که ا دهی.نکنه حرفامو شن
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و پالتوشو از ر رفتیکه م ینگام کنه سمت در خروج نکهیبازهم بدون ا فرهاد

که  بودم ریمبل که انداخته بود برداشت و  من نگاهم هاج و واج بهش بود و متح

 : گفت کردیآپارتمان رو که باز م یدر خروج

 ... دمیشن وایکل حرفاتو با ش -

  مبل نشستم یاراده رو یو ب دمیکش یبلند نیه

ود در ب یتانه رخش به من بود و در باز بود. در آس میپشت به من داشت ن هنوز

 : و گفت

  وقت چیشراره ه  خشمتیوقت نم چیه -

من با و بود در بست  رید گهیاما د دمیدفه بلند شدم از سرجام دنبالش تا در دو هی

 : التماس گفتم

 ... فرهاد ...فرهاد ...صبر کن -

  نامناسب بود فقط تن پوش حوله تنم بود نشد در رو باز کنم لباسم

 ... گرفت میدفه گر هیبه در بسته دادم و  هیتک که

ه چکار کنم فرهاد اگه قهر کن دونستمینم زدمیلب داشتم با خودم حرف م ریز

 . هم نبود یسادگ نیخصوصا موضع و اوضاع به ا االیواو

ود توالت ب زیرو از رو م لمیموبا هیاتاقم پا تند کردم با سرعت و با گر سمت

  فتمفرهاد رو گر یلرزونم و اشک تو چشمام شماره  یو دستا هیبرداشتم و با گر

  زنگ خورد اما جواب نداد کامل

خدا  شمارو باز گرفتم ) جواب بده تو رو شتریو حرص ب هیکه باز با گر یحال در

 جواب بده (

 : گفت تیچند بوق جواب داد که با خشم و عصبان بعد



  بله -

 : گفتم زدیم که تو صدام موج یو التماس دیو بغض شد هیگر با

 ؟ یالو فرهاد ..کجا رفت -

 دیبود صداش معلوم بود پست رل بود که با خشم شد نیو خشمگ یعصب یلیخ

 : گفت

  ... نگو یچینگو شراره ه یچیه -

 : گفتم هیو گر ادیالتماس ز با

  اما فرهاد -

 : زد ادیفر ادیز تیعصبان با

 ... فعال راحتم بذار -

وز بود که معلوم بود پرتابش کرد و ...من با التماس هن یبرخورد گوش یصدا و

 ... ...اما جواب نداد و ...قطع شد هیبا گر زدمیداشتم حرف م

با  یطور نیشده بود هم یعصب یلیمن قطع کرد...قطع کرد ...( خ یخدا ی) وا

و  زدمیتمام با خودم حرف م یو با ناباور کردمینگاه م لمیلرزونم به موبا یدستا

شده بودم که واقعا از ترس و دلهره بود که داشتم به خودم  یدچار شوک بد

 گهیکنم ؟ خدا من ...د شیراض یمتقاعدش کنم ...چطور ی)حاال چطور دمیلرزیم

 ( کنهیحرفامو باور نم

داشت ن یهم وزن یلیخ نکهیبا ا ستمیسر پا به ا یلیخ تونستمینم میخاطر حاملگ به

 یه داشتم که  لب یدیشد ی جهیسر گ کردمیم و احساس منداشت ستادمیاما توان ا

 ... تخت نشستم و باز شمارشو گرفتم ...اما خاموش بود

ع امون تنم و که قط یب ادیو لرز ز ادیز ی هیاز دستم به خاطر گر میگوش که

 ... شدینم



بچه تو خودم جمع شدم و  هی نیرو تخت و ع دمیرو تخت کشوندم و خز خودمو

 . گفتمیم ونیو هذ ختمیریفقط ناباورانه اشک م
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 (عسل )

 آماده عیو سر ستیسام ن شیپ یبهم خبر داد که کس ایبعد عصر بود که آر روز

نه زدم از خو عی...مامان هم خونه نبود ...و بهتر شد و سر مارستانیشدم که برم ب

خونه  خارج شدن از یبرا نقدینداشتم ا یحالم داغون بود و حال درست یلیخ رونیب

مان دفه ما هیمنتظر بشم که نکنه  زکه با رمیبگ سیعجله داشتم که نخواستم سرو

 . بشه داشیپ

 رونینرفته بودم و نفسمو ب یادیکردم و هنوز البته مسافت ز یرو ط ابونیخ

 . حالو روز سام بود شیداشتم تمام فکرو ذکرم پن یو حال درست دادم

 ... ادیم یپشت سرم داره به آروم ینیاحساس کردم ماش که

 نکهی..اصال نگاه نکردم و از ا دیدهنمو قورت دادم محل ندادم که کنارم رس آب

 ... منو معذب و ترسونده بود یهمگام با من کم رفتیکنارم راه م

 آشنا تو ییقدمامو تند کردم که ...صدا یکردم محل ندم و راهمو برم کم یسع

وقف کوب شدم ...  اونم کنارم ت  خیکه باعث شد لب بگزم سر جام م دیچیگوشم پ

 . کرد

 کردمیانداخت که حس م یم ییروزها ادیکه منو  یدوباره صدام زد با لحن آرش

 . لحنش عاشقانه است اما من درکش نکردم

 عسل ؟ -



بود و سمت خودش بود  نیکه پا نیماش ی شهیدهنمو قورت دادم ...کنار ش آب

 . بودم ستادهیبا فاصله ا بایتقر

 : باز صدام زد که

  کنمیعسل ...خواهش م -

 . زدیوقفه م یو ب عیسر نقدیا کشتیمن ضربان قلبم منو داشت م یخدا یوا

 : دادم  زبونم قفل کرده بود که به زور چرخوندم و آروم گفتم رونیب نفسمو

 

 ؟ نیکنیچکار م نجایشما ا -

  رونیب یایاز صبح تا حاال منتظرم ب -

که  یمن ! آرش همون پسر جذاب مهربون یچرخوندم نگاش کردم ...خدا سرمو

 . ارهیقشنگش قلب منو بدست ب یباز نتونست با اون چشما

  نتونستم نگاش کنم اصال

 ... نگرانت شدم یلیخ یکه زنگ زد روزید -

 : گرفتم و همزمان گفتم راهمو

 کنمیبرو ...برو خواهش م -

 : همراهم و گفت یحرکت کرد به آروم بازم

 ... کردنتو ندارم تیعسل قصد اذ -

 : کردم و گفتم نگاش

  یجور نی...آراش زشته ...ا کنمیخواهش م -

ز اداد  رونیسرشو ب یاومدو جون یکنارمون به آروم ینیم ماشحرف رو زد نیا تا

 : و گفت نیماش



 خانم مزاحمه؟ -

 : رو به پسره گفت آرش

  برو رد کارت -

 : رو به من ادامه داد و

  رسونمتیسوار شو م -

 : با خنده گفت پسر

 ... ناز نکن خانوم سوار شو -

 ... نه من نه آرش اما مینداد محل

ش و در کنار دست دمیچرخ عینه که سر ایکه گرفتم درست بود  یمیتصم دونمینم

 . رو باز کردم و سوار شدم
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آرش مشاممو نوازش کرد ...چشم  یعطر آشنا یدستش که نشستم...و بو کنار

 . دمیکش یقیعطر تن سام نفس عم ادیبستم و به 

 : نگام کنه گفت نکهی...بعد چند لحظه بدون ا میکه کرد حرکت

 ؟ ستیحالت خوب ن نکهیمث ا -

شدم معذب شدم احساس  یطور هیکه بهم انداخت  ینگاه میکردم اونم ن نگاش

حظه بعد چند ل دمیبهم دست داد که سرمو انداختم و نگاهم و دزد یدیشد یشرمندگ

 : گفت

 ؟ رسونمتیم یریکجا م -



 : متمام گفت یو اصال توان حرف زدن نداشتم و به سخت شدیبلند م یبه سخت صدام

 .... مارستانیب -

 : گفت متعجب

  شده ی؟ طور مارستانیب -

 : دفه که منغلبم کرد و آروم گفتم هیشد  دایتو صدام  پ یبد بغض

 ... آرش تو رو خدا منو ببخش -

 : گفتم دیکرد که با همون بغض شد سکوت

 ... بد کردم یلیمن بهت خ -

 : گفت یبود اما با لحن آروم و مهربون یبه رانندگ حواسش

 ببخشمت ؟ یواسه چ ینکرد یتو که کار -

 گهید هیحرفاش منو نابود کرده و خبر ندارم که با گر نیبا هم نیمن ا یخدا یوا

 : نتونستم تحمل کنم گفتم

 ... حرف نزن یجور نیتو رو خدا ا -

که   خواهمیکرده  ... ازت هم نم شونتیپر نقدریافتاده که ا یچه اتفاق دونمینم -

  دمتی...اما بدون من همون روز بخش ی،،،شابد دوست نداشته بگ یبرام بگ

 : گفتم هیگر با

 ...آهت دنبالمه -

 : حرفم اومد و گفت ونیم عیسر

 ....ینه ...نه عز -

 بودم ؟ زیقورت داد ...من هنوز براش عز حرفشو



که با  یعقدمون من کینزد قایکه ولش کردم دق یکردم ...من تشیکه اذ یمن

 تیذفرار از سام اونو ا یکه برا یکردم و دلشو شکوندم  ...من یاحساساتش باز

ه قلب چ...  دهیمنو بخش گهی...اما خودش م دمیکردم و االن دارم تاوان دلشو رو م

پسر  نیدل ا یو سادگ یصافداره ... اون گذشت اما خدا بود که از  یمهربون

 ... دمینگذشت و دارم تقاص پس م

 : دادم که گفتم رونیب هیبا گر نفسمو

  که ازدواج کردم یدونیم -

 : خون سرد گفت یلیخ

  تو مجلس ما نشسته بود یهمون پسر، همون که روز خواستگار دمیآره شن -

 : کردم و که ادامه داد سکوت

 نی.) احساس کردم ا ی...چقد  خوشگل شده بود دمتیاومدم د تیشب عروس -

 داشت بغضشو پنهون کنه ( یسع یلیحرف آخرش رو که زد خ

 : گفتم هیدفه به هق هق افتادم و با گر هی

  منو ببخش کنمیخواهش م -

 . مکنیمن سرزنشت نم یازدواج کن یکه دوست داشت یکه  با اون یتو حق داشت -

 : گفتم هیگر با

  ستیشوهرم حالش خوب ن 

 : بهم کرد و گفت ینگاه مین

 .  ... از خدا بخواه عسل ...از خود خدا -
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ا بمنو  یتوقف کنه و کس مارستانیمقابل ب دمیترس  میبود مارستانیبه ب کینزد

 : گفتم هیو برام دردسر بشه که آروم اما با گر نهیآرش بب

 ... جا نگه دار ممنونم آرش نیهم -

 : نگه داره نگام کرد و گفت نکهیاز ا قبل

 ؟ یرو من حساب کن یتونیم یداشت یمشکل یعسل -

 : نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

  نباشه ...برام دعا کن آرش یانشاال مشکل -

روبه روم  یدستمال کاغذ یبود که جعبه  نی...سرم پا یمناسب یکرد جا توقف

 :و آروم گفت دمیلرزونم کش یبود چند برگ تند تند با دستا

  برادر رو من حساب کن هیمث  -

 : اشک بود که ادامه داد سیکه هنوز خ ییبرداشتم نگاهش کردم با چشما سرمو

 ... نمیتو بب یدوست ندارم ناراحت -

 : ام بهش بود که ادامه داد یکردم هنوز تمام نگاه بارون سکوت

  برادر بهم اعتماد کن هیمث  -

  کنتو هم فقط برام دعا  -

 یداد نگاهش و از من گرفت و به رو به رو گذاشت و به نقطه  رونیب نفسشو

 : نامعلوم و گفت

  منه یتو آرزو یخوشبخت -

رده بود و دست و پامو گم ک دیلرزیمن ...نتونستم تحمل کنم تمام تنم م یخدا یوا

 : گفتم شدمیم ادهیکه پ ی. در حالادیز یو با دست پاچگ

 ... باش اتی...خوبممنونم ...مراقب  -



ند چ بزنه و پا تند کردم و  یرو بستم، نذاشتم حرف نیبا سرعت تمام  در ماش و

 . رفتم مارستانیراه رو با چشم اشکبار سمت ب قهیدق

ان نگهب گهیچند روزه رفتم و اومدم د نیشدم بس که ا مارستانیسرعت داخل ب با

 . شناختیبود و م دهیالبته از قبل هم منو د شناختیمنو م

 ... دمیرو د ایبود آر یکه سام بستر یشدم سمت  بخش داخل

...ازش  نیو رادو ایلیچند روز با سام بودن با ا نیا نکهیاز ا دم،یرو بوس گهید هم

 . شهیتشکر کردم باز دوباره مثل هم

با  دمیدفه از دور مهناز رو د هیبود رفت که  یکه سام توش بستر یبه اتاق نگاهم

بود و به  نیکه سرم دستش بود و سرش پا یدر حال مارستانیلباس مخصوص ب

 ایجلو آر  عیبود و اصال حواسش نبود که سر نیسرش هم پا رفتیراه م یسخت

 ایو که آر دمیکش مرو با خود ایو همزمان آر واریشدم و رفتم پشت د یمخف

 : متعجب گفت

 ... چت شد-

 : و گفتم دمیکش یراحت نفس

 ... مهناز بود -

 : انداخت که متعجب گفت یبرگشت و نگاه ایآر

  که ستیکو ...ن -

 ... و اما نبود دمیکش واریاز پشت د یبرگشتم سرک اطیاحت با

 : کج کردم و گفتم  لبامو

 .. االن نیهم دمیعه خودم د -

 : برگشت نگاه کرد وگفت ایآر

  که نزد بشیغ -



 : گفتم متفکرانه

 م ؟سا دنینکنه رفت د -

 : ساکت زل زد بهم که گفتم ایآر

 آره ؟ -

 : دادم و حق به جانب گفتم رونینگفت که نفسمو ب یزیساکت بود چ بازم

  ؟ با توام ایآر -

 : انداخت که با بغض گفتم سرشو

 ؟...آره ؟ یدونستیسام ؟ ....تو م دنید ادیهر روز م -
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 : گفت یادیز یشرمندگ با

  یشدیصد در صد ناراحت م گفتمیاگه بهت م -

 سمت اتاق سام رفتم یدادم از کنارش رد شدم و با سرعت و عصب رونیب نفسمو

 : گفت شدیکه مانع رفتنم م یدر حال ستادیکه خودشو هم رسوند ...جلوم ا

 ... آروم باش کنمیخواهش م -

 : گفتم یدادم و عصب هلش

  نمیبرو کنار بب -

 : گرفت و نذاشت برم منو متوقف کرد و گفت بازومو

 ... تو رو خدا آروم باش-



د و سر جاش مون ایبا سماجت تمام از دستش رها کردم و سمت اتاق رفتم آر بازمو

 . رفتم ییمن به تنها

 واریکوب شدم و پشت د خیدفه سر جام م هیپشت در اتاق که باز بود رفتم  تا

 : گفت زدیحرف م یسام که به سخت دمیشدم که شن یمخف

 ... یبار دار یگفتی...و همون موقع بهم م ینبود ضیکاش تو مر -

 : چند لحظه سکوت ادامه داد بعد

  میکردیو با هم ازدواج م -

ن دستمو رو قلبم گذاشتم و اجازه دادم بارو گهیداره م یچ نیمن ا یخدا یوا

  ... ببارن چشمام

رده ک رونیو و الساتیکه س یبا چشمام آشناست .بارون یلیروزا خ نیکه ا یبارون

جودمو تو قلبم و تا ته و  نهیاز اشکام بنز ینگاهم و قلبم رو انگار هر قطره ا

 . سوزونهیم

 : که گفت دمیشنیم مارشویب یصدا یهم که به سخت مهناز

 . کردمی، من اصال فکرشو هم نم شهیم یجور نیا دونستمیمتاسفم عشقم نم -

  ... شهیدرست م ینگران نباش همه چ -

؟  رو دست دارن گهیبهش گفت عشقم ...هنوز هم،، همد یزانوهام افتادم وقت رو

 . دمی...فک کنم به ته خط رس شمیمن من دارم تمام م یخدا یوا

 ... ستین شیحرف ها رو حال نیاما دل من ا مارهیزن ب نیچند ا هر

 : سام گفت دمیشن یبدتر از اون وقت که

تر از   بد یچی...ه طیشرا نیتو ا دهیمنو داره عذابم م نیمهناز و ا یضیتو مر -

 یا گهید زیاز هر چ شتری... حال تو داره ب نمیبب طیشرا نیتو رو تو ا ستین نیا

 . کنهیم تمیاذ



 نی.همبرد .. اطیبلندم کرد و منو به ح یحرف چیاومد بدون ه ایآر یچطور دمینفهم

 . یعیهمچون کودک مط رفتمیطور  دستمو گرفته بود ... دنبالش م

شست و نمنو نشوند کنارم  مکتیاشکام روانه بودن رو گونه هام ...رو ن نیب نیا و

 : آروم زمزمه کرد

 ؟ یعسل یخوب -

 : گفتم هینگاش کنم  با گر نکهیا بدون

  حالو روزم  هیعال -

 : داد و گفت رونیب نفسشو

احت تر ر دیاما با یروزا رو درسته نداشت نیانتظار ا یشناختیرو متو که سام  -

  یایکنار ب

 : دادم و گفتم رونیب هیبا گر نفسمو

  نمیروزا رو بب نیا خوامینم گهید -

 ؟ یجدا بش یخوایم -

 : کردم که ادامه داد سکوت

 ... دوست داره یلیاما سام خ -

 : پوزخند گفتم با

 دوسم نداره گهیدوسم نداره ... د گهینه د -

 ؟ شینیبب یچند روز چقد منتظرت بود بر نیا یدونیم -
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 ( سام )

سل عقرار گرفتم باز هم در  انتظار  یحالم بد شد باز تحت عمل جراح نکهیا با

د که رفت هم بو ایلیبود مامان صبح تا ظهر بود ا شمیپ ای...آر ومدیبودم اما باز ن

 قهیدق ...چند یاز اتاق با گفتن اجازه ا رونیبود ...تلفنش زنگ خورد رفت ب ایآر

 باز رو کنم مهیکرد سمت در اتاق ن ارمواد یآروم یقدم ها یینگذشته که صدا

 ... باطل یالیخ یفک کردم عسله اما زه

 نیابه لب داشت  یجون مهیدادم و مهناز بود با سرم دستش لبخند ن رونیب نفسمو

 ... دنمیاومد د یچند روز هر روز م

 ... و داخل شد  یبه در زد به آروم یا تقه

نار کوچولو جا به  جا شدم. جلو اومد  سرم دستش رو ک هیبه زور  یبه سخت منم

نشست  یم دیکش تخت کیکه نزد یکرد و همزمان که رو صندل زونیسرم من آو

 : گفت

 ؟ یچطور -

نداشت دوست  یفیبدم اون حال روزش تعر لشیتحو یلبخند یکردم به سخت یسع

 . کنم ییبشه و بهش ترش رو رینداشتم از دستم دلگ

 : که نگاهم بهش بود ...گفتم یدر حال آروم

 ؟ یخوبم ...تو خوب -

اشت بود نه ابرو د ختهیتمام موهاشو ر یدرمان یمیزد ش یکامال  مصنوع یلبخند

 : گفت یکرده بود که با لبخند رییتغ یلیسر ...خ ینه مو

  شمیم کیخودم دارم نزد یانیپا یبه روزا -

 : دادم و آروم گفتم رونیب نفسمو

  یدر عجبم که چقدر خون سرد -

 : لبخند گفت با



  کنهیم تمیاذ امیت شتریب کنهینم تمیاذ نی...اما ا رمیدوساله در گ-

 یریو تاث ضهیمر دونستمیگفتم چون م یحرف ها رو واسه خاطر دلخوش نیا ) 

 ( مونهیزنده نم یلیبهم زد گفت خ یکه اومد سر شبیمهم نداره گفتنش دکترش د

 : لب تر کردم و گفتم

  یبار دار یگفتیو همون موقع بهم م ینبود ضیکاش تو مر -

 تو ی؟ بعد چند لحظه نگاه مشتاقشو که برق شاد گمیم یمن دارم چ یخدا ی)وا

 : کردم( و گفتم شتریجراتمو ب دمید مارشوینگاه خسته و ب

  میکردیو با هم ازدواج م -

 : و گفت دیکش یقینفس عم دیکشینفس م یبه سخت چارهیب

  کردمی، من اصال فکرشو هم نم شهیم یجور نیا دونستمیمتاسفم عشقم نم -

وسم که هنوز د شیدلدار یو برا دمیاومده کش شیبا حسرت به خاطر اتفاقات پ یآه

 : داشت گفتم

 ... طیشرا نیتو ا دهیمنو داره عذابم م نیمهناز و ا یضیتو مر - -

 .. نمیبب طیشرا نیتو ا  ستین نیبد تر از ا یچیه

 : حرف ها الزم بود اصال که گفتم نیگفتن ا دونمیکردم نم نگاش

  کنهیم تمیاذ یا گهید زیاز هر چ شتریداره ب حال تو -

 : زد و گفت یجونیکرد بازم لبخند ب نگام

 ... رو حال من نداره یریتاث گهیحرف ها د نیمراقب زنت باش ...گفتن ا -

  برگردون زنتو

  ومدهین دنمیچند روزه اصال د نیا -

  بهش حق بده -



 : و ازش گرفتم و گفتم نگاهم

 کنهیم همیداره منو تنب دیشا دونمی...م دمیبهش حق م -
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 : گفت داشتیکه سرم رو برم یدر حال  یشد از رو صندل بلند

 ... خب من برم -

 : زدم و گفتم یلبخند

  برام دعا کن -

 : زد و گفت یلبخند

  دهیمنو گوش نم یخدا حرفا -

 : ادامه داد رفتیم یکه سمت در خروج یحال ودر

  حالو روزم نبود نیوگرنه ا -

 : از در خارج نشده بود که صداش زدم هنوز

 مهناز ؟ -

 : نگام کرد و متنظر بود که گفتم برگشت

  شمیهم پسرم نباشه من باباش م امیاگه ت یحت -

 : زد چشم بست و با همون لبخند گفت لبخند

  دینفهم که قلبمو تنم وجودم از آن خودش بود یاون پسرته ...پسر عشقم کس - 

حرفش به لبام  نیحرفش بدترم کرد  ،مهر سکوت با ا نیکه داغون بود با ا حالم

 . رونیزد و از در رفت ب



 ریکه قلبمو تسخ ی.دختر ومدیطور به در زل زدم اما عسلم ن نیانتظار هم چشم

دم که بو رهیبه در خ یا قهینتونست تو قلبم جا کنه ...چند دق یدختر چیکرده و ه

ازت  ایلب گفتم ) خدا رینگاهم و از در گرفتم و رو کردم سمت پنجره و ز

ناه کردم خطا رفتم ، گ باهاشت میتو زندگ یلیخراب نشه ، خ مونیزندگ خوامیم

 ( پامو کج نذارم, فقط عسل برگرده گهید خورمیجا قسم م نیمرتکب شدم اما هم

 .... بستم چشمامو

 (عسل)

 : که بلند شدم و گفتم میبود اطیتو ح قهیدق ستیب

 ؟ دارهیسام خوابه ب نمیبرم بب -

 : هم بلند شد و گفت ایآر

  آب بدم یبذار اول من برم سرو گوش -

 : که گفتم میافتاد راه

  گهید میریبا هم م -

  .جلو افتاد ایآر میاتاق ارسالن که رفت یکیبا هم تا نزد میشد داخل

  منتظر موندم یگوشه ا من

 : تو گف رونیکه منتظر موندم اومد ب یطوالن یقیداخل اتاق شد و بعد دقا ایآر

  دارهیب -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  برم خونه یچیخب پس ه -

  ادیب یزنی؟ بهش زنگ نم ومدیاالن گفت  عسل ن نیمنتظر توعه هم یلیخ -

 : انداختم و گفتم سرمو

  ستیمهم ن -



  تنهاستمن برم  -

  مراقبش باش -

 : زد و گفت یلبخند

  چشم یچشم خانم -

اق رو تا در ات ایزدم که رفت نگاهم بهش بود ، نگاه مضطربم آر یمحزون لبخند

  بدرقه کرد که رفت در رو هم بست

دم رفتم قخارج بشم ...چند  مارستانیدادم ...و راهمو گرفتم که از  ب رونیب نفسمو

 ... و مردد برگشتم

که سام  یاتاق یدل بودم اما ...چشم بستم و مصمم شدم و رفتم ...رفتم و از جلو دو

 بعد قهیبود. رفتم ...چند دق یکه مهناز بستر یبود رد شدم و به بخش یبستر

 .... دمیرس
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و در  در اتاق رو باز کردم یدر اتاق بسته بودم در زدم و با گفتن اجازه ا پشت

 . دمیدر بودم که ...نگاه متعجبشو د یآستانه 

 : گفتم یخون سرد و معمول یلیخ

 تو ؟ امیب شهیم -

 جالبه جا شد یبه سخت ینداشت که کم یفیکه بهش بود حال و روزش تعر نگاهم

 : کرد لبخند بزنه و گفت یرو تخت و سع

 ... ایب -

 : برنداشته بودم که ادامه داد یشدم هنوز قدم داخل



 یستیاگه از من متنفر ن -

اال داشت صد در صد تا ح یزن حال خوب نیاگه ا یشل شد وا یاراده کم یب قدمام

 ( وایداره صد رحمت به ش شین یلیمن زود تر از همه جون داده بودم ) زبونش خ

 : دادم و داخل شدم جلو رفتم و گفتم رونیب نفسمو

 مزاحمت شدم ؟ -

 : اشاره کرد و گفت یصندل به

  نه -

  حالو روز نیبا ا یعذابم بده حت دنشیبمونم که د ادیز خواستمینم

 . ستمیدادم سر پا به ا حیج تر

ه نابوش کرده بود حس کردم از نگاهم معذب شد ک یدرمان یمیبهش بود ش نگاهم

 یکرد  روسر یسع دیلرزیم یبا دست آزادش که سرم بهش وصل نبود و حساب

 ... جلو بکشه یسرش رو کم

 : دهنمو قورت دادم نگاهم و ازش گرفتم که گفت آب

 ؟ یشوهرت نرفت دنید -

  دنشید یریاز من م شتریتو که ب -

 : و گفت دیکش یقیعم نفس

  اونجا کشونهیدلم منو م -

 ؟ یدوسش داشت یلیخ -

انگار حرف زدن براش سخت بود که  دیکش یقیزد همزمان باز نفس عم لبخند

 : گفت

  دارم -

 : گرفتم به وضوح اما آروم و خون سرد گفتم شیآت



 اون بچه پسرشه ؟ -

  یبدون نویا یاومد -

  سامه هیاون بچه کپ --

 ... شک نکن -

 : کردم که ادامه داد سکوت

 ؟ یازش جدا بش یخوایم -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 ؟ یکنیدرکم م -

 شمیبرات محسوب نم یدیاما من تهد -

  دمیکش یمن چ یدونیتو نم -

  شهیاما عاشقت بود هم یدختر بچه بود نکهیسام با ا -

   شدم یمرتکب شدم عاشق بد کس یچه اشتباه دمیتازه االن فهم -

  نکن اون دوست داره اشتباه

  باورش ندارم گهینه نداره د -

 چرا ؟ -

 بوده ؟ شیتو زندگ یکی شهیدوسم داشته اما چرا هم شهیهم گهیدرسته م -

  بوده درکش کن ازشیخب ن -

 : زدم و گفتم یپوزخند بازو

 ... رهیتو کتم نم گهید -

 ؟ یدوسش داشت یتو که زنش بود انیجر نیتا قبل ا -



 : تر کردم و گفتم لب

  احمقم من یلیخ هیچ یدونیم -

 حماقته ؟ یکیدوست داشتن  -

 ؟ ستین -

 

 [11:35 27.05.19] ,نیآنال رمان

 ۹۶پارت#

  یریگیم دهیرو ناد زیچهمه  یدوسش دار ی...وقت ستینه ن -

وع موض نی...اما ا دمیداشت و من ند یبد یلیکار رو کردم سام خ نیمنم هم -

اما  یلیداشت خ یبد انیجر نی... سام قبل ا رمیبگ دهیناد تونمیچرا نم دونمینم

  بذاره یمنف ریام تاث  ندهیآ یممکنه رو زندگ دونستمینم

  ذارهینم یریمطمئن باش تاث یول -

  تحت شعاع قرار داره مویاالن زندگ نیچرا نداره هم -

 ؟ ادینم ادتیچرا عشقتونه  -

ا باز با چر یدوسم داشت از بچگ نیگیاما ... شما که م ادیم ادمی؟  ادینم ادمی -

  هوسه هیعشق نبود  نی؟ نه ا گذروندیخوش م گهید ییکسا

  کنهیسرکوفتش نم دهیجواب م ازشیخوش گذرون بود ...به ن یادیخو سام ز -

 ... ارداست یب یلیاون خ -

بهت  یدونیهم که باهات ازدواج کرده که م یاز وقت ریخب پس ازش خورده نگ -

 . وفادار بود و خواهند موند

 : انداختم. که ادامه داد سرمو



داشته اما نه بعد  یکیتار یسل جان درسته گذشته شک نکن ع -

  ازدواجتون...بهش اعتماد کن عسل اون مرد دوست داره

 یمه چداره رو ه یکیتار نیاما ا ستین یرنگ یاهیباالتر از س کهیتار شیزندگ -

 زنهیخط م

دلت  یتو قلبته که باعث پاک یبیعج ییروشنا هیعسل  ،،، یدار ییخودت روشنا -

  سام غلبه کنه یها یکیبه تار تونهیوجودت و روحت شده که م

 و بتونم پسرتو قبول کنم ؟ ادیکه دلم به دست ب یزنیحرف هارو م نیا-

  رو گفتم دمی...من اونچه د یریرو بپذ امیحرف رو نزدم که ت نینه من ا -

 : دادم که گفت رونیب نفسمو

 دنشید ی؟ منتظرته...چشم دوخته به در که بر دنشید یریچرا نم -

  نمشیدوست ندارم بب گهید -

 : زد و گفت یلبخند مصنوع هی  دیجلو کش شویهم روسر باز

 زشت شدم ؟ -

  بودم دهیمن که قبالً شما رو ند -

 شد و گفت ؛ رهیرو به رو خ به

 ریخقلبش رو تس یدختر چیه ییبایبوده ...اما ز یادیز یسام با دخترا دیشا -

  نکرد

ش ...روحش قلب خواستمیمن فقط قلب سام رو نخواستم ...تمام وجودش رو م -

..من .نبود قبل من  یا گهید یوگرنه با کس بودیاز آن من م دیبا زشیتنش همه چ

  عشق رو باور ندارم نیا گهید

  اشتباه... نکن... عسل ...جان -



جلو  یحرفاش رو زد که قدم دهیبر دهیبر زدینفس نفس م زدیحرف م یسخت به

 چیرو برداشتم از سر جاش و وصل کردم براش بدون ه ژنیرفتم و ماسک اکس

  روشن کردم یحرف

 : و با همون ماسک که رو دهنش بود گفت دیکش یقیبهش بود نفس عم نگاهم

ه ک یلی... هستن خ ی... باش... عسل  تو ...اگه ترکش کنتیمراقب... زندگ -

 . رنیبگ بخوان جاتو

شه پسرتو ب دایپ یزن دیکه آزاد باشه ...و شا رمی...م ستیبرام مهم ن یچیه گهید -

  قبول کنه

 : ماسک هنوز رو دهنش بود و گفت دیکش یقیهم نفس عم باز

 تیذا...خودتو  یاز اونچه خودت  فک کن شتریب یمن مطمئنم تو عاشق سام هست -

 یخودت شهیکه داغون م ینکن ...تنها کس

 : گفتم رفتمیکه م یدر خروج سمت

 ...نشم چون مادرشم دوسم نداره ریتحق نیاز ا شتریکه ب رمیم -

 : نگاش کردم و ادامه دادم برگشتم

 هوسه هی ستیمن  عشق  ن یلعنت یزندگ نیا -

 

 [12:00 27.05.19] ,نیآنال رمان

 ۹۷پارت#

 ( شراره )

ه بر نگشت هرچ ومدین  ،،یاز خونه عصب رونیعصر که فرهاد رفته ب روزیاز د 

و  هیبودم فکر و عذاب و گر داریرو تا صبح ب شبیزنگ زدم خاموش بود کل د

 . چشم رو هم بذارم ینذاشت لحظه ا یخود خور



دم هر رو جواب ندا یشکینرفتم تلفن ه مارستانیحالم بود نگران بودم که ب نقدیا

  فرهاد باشه نکهیا دیبه ام شدیبلند م لمیوقت زنگ موبا

 نیمزتلفن رو رو  دیهست نا ام یا گهید یکس دمیدیاما م داشتندیبرم زیخ چنان

 . انداختم یم

 . نا راحت و مغموم  دمیکشیدو باره با حال زار رو تخت دراز م و

 . کردم که حد نداشت یخود خور نقدیا

ا محل نخورده بودم خودم احساس کردم قندم افتاده ام یزیتا حاال هم چ روزید از

 . ندادم

 یحال رو تخت افتاده بودم و منتظر خبر یطور ب نیغروب بود که ...هم کینزد

بودم  تو فکر نقدیکه اومد ...ا دمیپاهاشو شن یاز فرهاد بودم که صدا یزیچ یزنگ

 . دمیدر رو نشن یاومد که صدا یباز هم متوجه نشدم ک

 . دادم به زور رو تخت جا به جا شدم رونیرو ب نفسمو

شد .خود  رفت . در باز نیدر بود که پا ی رهیدر اتاق بسته بود ...نگاهم به دستگ 

 . فرهاد بود

و منتظرم بهش بود که ت تابیفروغ و ب یحبس بود که ...نگاه ب نهیتو س نفسم

 : مبود گفت اقیشتکه از ذوق اومدنش در بغض و ا ییدر بود که با صدا یآستانه 

 ؟ یاومد -

 بهم داد ...درسته یعطرش چه جون یشد پالتوشو رو انداخت رو  تخت بو داخل

 . میمنو فرهاد با عشق ازدواج نکرد

ه دلبست یلیبچه بود اما بهش خ نیازدواجمون ا لیرو شکمم گذاشتم و دل دستمو

 . میشناختیرو م گهیوقته هم د یلیما خ دیوابسته اش شدم شد

ت حس دوس نیا دیشا دونمیبهش فکر نکنم و ازش جدا شم نم تونمیواقعا نم اما

 . بدون فرهاد بمونم تونمیعادته اما هر چه هست نم هیداشتنه وابستگ



 : داد و گفت رونیب نفسشو

  تا حاال روزیاز د دمیکش یچ یدونینم -

 : دادم و با بغض گفتم رونیب نفسمو

  منو ببخش فرهاد -

 : بود و گفت ستادهیاباال سرم  -

  یریاز سام انتقام بگ یخواستیکارت م نیبا ا -

 : تیو ادامه داد با عصبان  شدیم یکم کم داشت عصب لحنش

 چون پست زد ؟ -

 : گفتم یدیبغض شد با

 اریتو رو خدا به روم ن -

 دنشی،،،زنش د مارستانیب یاون بد بخت افتاده گوشه  یختیبهم ر گشویتو زند -

  ادینم

 :گفتم هیگر با

 ...گفتمیاگه من نم -

 : زد ادیفر تیبا عصبان دیحرفم پر ونیم

بعد مرگ  اتی؟ نها ی...تو چرا دخالت کرد افتادیاتفاقا نم نیا یگفتیاگه تو نم -

  شدیبرمال م ینخوا یبخوا یمهناز همه چ

 : .ادامه داد ادیام گرفت که با فر هیگر فقط

 چرا تو ...چرا ؟ -

 : گفتم هیبا گر 

 ... ترسمیتو رو خدا آروم باش م -



 

 [16:37 27.05.19] ,نیآنال رمان

  ۹۸پارت#

  دیتو شکمم هم ترس یکوچولو ادشیکه فر تیبا عصبان دادزد

 آروم باشم ؟ یآروم باشم ؟ چطور -

 : گفت شتریو خشم ب ادیزدم که با فر غیگرفتم ج گوشامو

  یکن ریتحق یخواستیکارت منو م نیتو با ا -

 : منگاش کردم دستامو رو از رو گوشم برداشتم و گفت هیبرداشتم و با گر سرمو

 ... نه ...نه فرهاد من -

 : تمام  گفت تیحرفم اومد و با عصبان ونیم

 ؟ یریاز سام انتقام بگ یخواستیم -

 : و که ادامه داد ختیر شتریدهنمو قورت دادم چشماممو بستم و اشکم ب آب

  یغرورمو نابود کرد یکرد با من چکار یدونیتو و نم -

 : گفت ادیبا فر و

 ؟ یکنیتو هنوز به سام فکر م -

 : و التماس گفتم هیگر با

  نه فرهاد نه ...من دوست دارم -

  میما به خاطر اون بچه با هم ازدواج کرد یدونیخودت م -

و به  دادیبهم دست م یدیشد ی جهیهر چند سرگ یرو تخت بلند شدم به سخت از

 : گفتم ادیو التماس ز هیزور رو پا بند بودم با گر

 آره اما من بهت دل بستم ...عاشقت شدم -



 : گفت تیکرد و با عصبان نگام

نش بهم ز ختهیر شی؟...چرا ؟ جون سام در خطره زندگ یکار رو کرد نیچرا ا -

  یکردیدخالت م دیداره ؟ تو نبا یزنش چه حال یدونیقراره تو نم یتاب و ب یب

 و التماس هیو به زور سر پا بودم که با گر کشتیداشت منو م جهیسرگ  احساس

 : گفتم

 ... کنمیمنو ببخش ...خواه...ش م -

 : و گفت دیبود و بازم نا آروم کالفه دور خودش چرخ یعصب بازم

 یگفتیت نمقد ساده و راح نیا یکرد ریکارت چقد منو تحق نیبا ا یبخدا اگه بدون -

  منو ببخش

که  مستینتونستم سر پا به ا گهید رهیم یاهیکم کم احساس کردم جلو چشمم س گهید

 .... و غش کردم مویشونیپ ی...دستمو گذاشتم کنار و گوشه 

 ... چطور شد گهید دمینفهم

چشمامو نابارور باز کردم به خاطر سوزش سوزن تو رنگم بود ...هنوز  یوقت

 ... و منگ بودم جیگ

 . بودم اوردهیرو به دست ن تمیهنوز موقع و

من که چشمامو  دنیتخت در سکوت نشسته بود و با د یچرخوندم ...لبه  سرمو

 : باز کردم آروم گفت

  ؟ ینخورد یزیتا حاال چ شبیاز د -

ا بآب دهنمو قورت دادم ...تلخ تلخ تلخ بود ته گلوم زبونم خشک که  یسخت به

 : بغض گفتم

 ؟ یدیمنو بخش -

 : نگاه کنه در حال وصل کردن سرم بود و گفت نکهیا بدون



 ... لطفا مراقب بچم باش -

 : داز اشک نگاش کردم که ادامه دا یسرشو برداشت نگام کرد منم پشت هاله ا و

بچم  ، فکر یستی، فکر خودت ن ستی،فعال حالت خوب ن میزنیبعد با هم حرف م -

 . باش

دت شز منم براش مهم تره ؟ و به شد فرهاد بچش ا لیدفه بغضم به هق هق تبد هی

 ... کردم هیگر

 

 [17:09 27.05.19] ,نیآنال رمان

 ۹۹پارت#

 (عسل)

 ینمونده بود قرار شد سوسن  دختر خاله  یزینوروز چ دیگذشت ع یروز چند

 ... کردیامروز فردا م یه یول ادیمامان ب

بوده  ششیخودش مادرش پ یمرخص شد و رفته خونه  مارستانیهم که از ب سام

 . بهم گفت ایآر نویتا حالش خوب شده بود ، ا یچند روز

 . نمشیبب تونستمیاز دور هم نم گهید

م هم اچند روزه چه مرگم بود و ...ماهانه  نیا دونمیسالن نشسته بودم و نم تو

 ... اما ادهیبه خاطر استرس ز دیعقب انداخته بودم و گفتم شا

لم دچک گرفتم و دل تو  یب یداروخانه بدانشگاه که اومدم سر راهم عصر از  از

ردم هرچه نشستم حساب ک دیجوشیو سرکه م ریس نیقرار بودم و دلم ع ینبود و ب

 ادمیل کو حال سام بودم که به  مارستانیب ریدرگ نقدیدوهفته عقب انداختم ا قیدق

 . رفته بود

 چک رو امتحان کردم و یب یب زیشدم قبل از هرچ داریزود از خواب که ب صبح

  کردمیبنفش روش نگاه م یبه خطا یبودم با ناباور ستادهیا نهیآ یجلو



درست اون رو مطالعه  ی قهیلرزون و  نگاه ناباور طر یبار با دست ها چند

 . کردم

 .... باور کنم که ...حامله ام خواستمیچرا نم دونمینم

سام  سقطش کنم .اگه کردیمجبورم م دیفهمیافتادم اگه مامان م هیدفه به گر هی 

ه چک نگا یب یجور با چشم اشکبار به ب نی...هم دادیطالقم نم گهید دیفهمیم

 . گفتمیم ونیلب هذ ریو ز کردمیم

و ر فونیو س یچک رو انداختم تو توالت فرنگ یب یقبلش ب رونیاتاق اومدم ب از

 . دمیکش

نم هم م نمود انگار تمام حجم تناخواسته برا یباردار نیبا ا یدرست و حساب ینا

م ؟ چکار کن دونستمیکردم نم هیگر یو کل دمیرفتم رو تخت خز هیشد با گر یخال

 . دیرس یبه ذهنم نم یراه چاه چیه

که  یبار دار نیبودم ...با ا هیمنتظر احضار میطالق هم داده بود درخواست

 . رمیبگ تونمیطالقمو نم

  گرفتیم میاومد باز گر یکه م ادمی

 .؟ شهیبچه مانع طالقمون و جدا شدنمون م نیمن حضور ا یخدا یوا

چقد گذشت که خودمو جمع جور کردم و دوش گرفتم و مرتب  رفتم   دونمینم

 ... به حال خرابم ببره و یکه مبادا مادرم پ نیپا

 میصمتبفهمه ...درسته من  یکس دمیترسیگرفتم بچه رو نگه دارم که م میتصم نکنه

من شکل  بچه از خونه من داره تو وجود نی... ا دارمینگه م رو گرفتم بچمو

هرچند بچه خواهد بود هرچند پدرش ؟  ... نیا می...من ...من تنها دلخوش رهیگیم

بهش و با تمام وجود  بتبود به روز دوست داشتن نس یبچه عشق نیپدر ا

 ... خواستمشیم



نه  بحانه نشستم در خلوت خونه صبحونهص زیتو سالن نبود پشت م یرفتم کس نیپا

تا  موجود ناخواسته که مهمون وجودم شده بود خوردم نیا یخاطر خودم برا یبرا

 . بچه تمام تالشمو رو بکنم نیا یریبتونم در تکامل و شکل گ

صبحونمو خوردم ..تازه از صبحونه خوردن فارغ شدم  ینیو سنگ بیبغض عج با

 ونریکه مامان از اتاقشون اومد ب کردمیرو مبل نشستم و داشتم با ساناز چت م

 ... شده بود داریتازه ب نکهیمث ا

  . نماما دادیم یخوب ی...چه بو دیدادم و سالم دادم . گونمو بوس رونیب نفسمو

 ؟یصبحونه خورد - مامان

 ... حرف روز زد نیا رفتیسمت آشپز خونه مکه  یحال در

 : نگاش کنم گفتم نکهیا بدون

 ...منتظر نموندم خوامیمعذرت م -

 . نگفت یزیچ

 

 [17:28 27.05.19] ,نیآنال رمان

 ۱۰۰پارت#

گذشت مامان تلفنش زنگ خورد داخل اتاق شد ...که حرف بزنه  یساعت هی

 نهزیحرف م یرفت تو اتاق  کن من متوجه نشدم با ک یبود . واسه چ یک دمینفهم

 ... رونیربع ساعت بعد اومد ب زنه؟کهیحرف م یو از چ

روش که تو اب یاز اون نگاه و اخم هیعصب یلیخ دمیاراده . د یبهش رفت ب نگاهم

 : گفت ستادیکه اومد مقابلم ا یبود و در حال

  رونیب میپاشو برو آماده شو بر -

 : جلوم گذاشتم و گفتم زیرو م مویگوش متعجب



 کجا ؟-

 : داد و گفت رونیب تیبا حرص و عصبان نفسشو

  یشیبرو آماده شو متوجه م -

 : و گفتم دیبا ترد ستادمیشدم ا بلند

  میریخب من بدونم کجا م -

 : گفت یو عصب یجد یلیخ

  رمیازت بگ شیآزما هی میبر -

من  دونهیکه نم یشکی...هنوز ه هیمنظورش چ ختیر یمن دلم هر ر یخدا یوا

 زنه؟یداره حرف م یبار دارم مامان از چ

 : گفت عیجواب افکارمو داد و سر که

  رمیبگ دزیا شیآزما -

 : که گفت یو رو مبل رها شدم با ناباور دمیکش یبلند نیحرف رو رود ه نیا تا

  میبرو زود آماده شو بر -

فه خبه گلوم ناجوانمردانه چنگ زد و داشت  یدهنمو قورت دادم بازم بغض بد آب

ما الب گفتم  ریکه آروم ز یشدم و در حال رهیو ناباور به روبه رو خ کردیام م

 : و گفتم دیمامانم شن

 ... امکان نداره نیا-

 : زد و گفت یپوزخند مامان

  ستین دیبع یچیامکان داره ه -.

شن آب دهنمو قورت دادم و قطرات اشک بود که اجازه دادم مهمون صورتم ب بازم

 : و سرمو برداشتم نگاه مامان کردم که گفتم



  کنمینه ...باور نم -

  راحت بشه المیکه خ میپاشو ...پاشو بر -

و  کرد دنیاراده کل تنم شروع به لرز یکه ب یرو مبل جمع شدم در حال هیگر با

با  که یزانوهانو بغل کردم و در حال دیگنجیتو وجودم نم هیقض نیاصال باور ا

ردم کحرف مامان رو که شروع  نیو خودم باور نداشتم ا دمیلرزیم یادیز یناباور

 دمیزلریره بودم و مدام به خودم میخ ینامعلوم یگفتن و به نقطه  ونیبه شدت هذ

 ... به شدت ختمیریناباور و اشک م

...سام  ستین میزیمن ...دروغه من ..من چ یه ...خداامکان ندارم ...ن نیا - من

  نبود شیزیچ

 : دستمو گرفته که بلندم کنه ... و گفت مامان

  راحت بشه المیازت من خ رمیبگ شیآزما میپاشو بر -

 غیج یوار ونهیدفه شروع کردم به حالت د هیمامان  دستم رو گرفت بلندم کنه  تا

 .نداره ییتو باور من جا نیزدن ...ا

بخواد  نکهیو مانع از ا زدمیم غیوار ج ونهیداشت منو بلندم کنه ...من د یسع اون

 : گفتمیم غامیو همزمان تو ج کردمیم هیو گر زدمیم غیبلندم کنه ..ج

 .... ...ولم کن ستی......من خوبم ...سام ...نه ن ستین میزیمن چ -

در  هیشد با گر ریکه مامان هم خودش اشکش سراز زدمیم غیدم ج یزجه م چنان

 : داشت منو بلندم کنه گفت یکه سع یحال

 . ...نگرانتم رمیگیم شیدارم آت -

 ... و ممانعت زدمیم غیتمام مدت ج من
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ود و با بمامان دستمو گرفته  کردمیم هیو گر  زدمیم غیوار همچنان ج وانهید داشتم

کارش  که باهاش برم همون موقع بابام از اتاق کردیو التماس م دیکشیمنو م هیگر

 که متعجب و هراسون اومد با یو در حال دیو سمت ما دو رونیهراسون اومد ب

 : گفتم غیسمت بابا رو کردم و با ج هیگر

  بابا کمکم کن ...کمکم کن -

شت ندا یاز  که اونم تعادل درست یدستمو که مامان گرفته بود رو به سخت بابا

 : گرفت و جدا کرد و با خشم رو به مامان گفت

  یکرد ونهیچته ولش کن ...دخترمو د -

 و خشم گفت هیرو مبل نشست و با گر هیو با گر یو عصب یستکریحالت ه مامان

: 

  لعنت به من ...لعنت -

و  مدیلرزیکه به شدت م یدر حال ی هیبه آغوش بابا پناه بردم و با گر هیگر با

 : شده به خاطر هق هقم گفتم دهیبر دهیصدام بر

  ییکمگ کن ..کمکم کن بابا-

بابا با  رفت و تو آغوش بابا رها شدم که لینتونستم تحمل کنم و زانوهام تحل گهید

داش صزانو هام و کتفم و  ریو ناباورانه منو بغل کرد. دست برد ز یحالت نگران

در  هیرگبه خودم که با  دمیرزلیو م کردمیم هیپر دلهره بود بلندم کرد به شدت گر

 : گفتم بردیسمت پله ها به اتاقم م وکه دست دور گردنش گذاشتم و من یحال

 ... ترسمیم -

 : گفت یبا لحن آرام بخش بابا

  دختر خوشگلم برم من یفدا -

 یشکیه مهیداشتم  بابام که االن تنها مرد زندگ اجیدختر کوچولو بهش احت هی نیع

 . ذارهیدخترشو تنها نم یطیشرا چیکه تحت ه شهیآدم نم یمثل باال



م نگاهش به زدیبوسه م مویشونیراهم رو پ کمیکل اون  یبرد اتاقم در حال منو

 ... کردیم قیتزر یبیآرامش عج

که   کردمیم هیتخت نشست هنوز گر یمنو رو تخت گذاشت لبه  میاتاق شد داخل

 یاشکا یو به نرم زدیو از رو صورتم کنار م شونمیپر یکه موها یدر حال

 : گفت کردیصورتمو پاک م

  دلم من پشتتم زیغصه نخور عز -

 : گفتم هیگر با

  تنهام نذار بابا تنهام نذار -

 کنارتم شهیبه هم اعتماد کن دختر خوشگلم ...من هم -

 : آروم گفت دمیرس یبه آرامش نسب یتو اتاق موند ...وقت یطوالن یقیدقا

 ؟ ادیزنگ بزنم ساناز دوستت ب یخوایم -

 : گفتم یدیچشممو پاک کردم و باز بابغض شد یگوشه  اشک

 دارم ؟ دزیبابا نکنه من ا -

 : حس  کردم و گفت شویتلخ کمیزد اما  یلبخند بابا

  ستینگرانته دست خودش ن یلیناراحت نشو مامان خ -

 : گفتم هینگران کرد که با گر یلیحرف مامان منو خ نیا جدا

  ترسمیمن م -

امانت م یهم ندار یمشکل چیگلم ه ی...تو سالم فتادهین یاتفاق چینترس گلم ه -

 .زنهیشور م یادیز

 : گفتم هیگر با

 یاتفاقا برا نی...آخه چرا من ؟ چرا ا رهیگیم شینگرانم ...نگرانم ... دلم داره آت -

 منه؟



 : و گفت دیکش یقیعم نفس

  شهیدرست م یگلم ..همه چ شهیدرست م -

 : گفت یکرد و با لبخند محزون نگام

 . در کنارتم مث کوه پشتتم شهیمن هم یاگه از شوهرت جدا شد -
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د گرفتم قرار ش دیبود سراغ سع شمیپ یبابا که رفت ساناز اومد دوساعت......

 ... ادامه درسش رفته بود آلمان  یبرا ادیتابستون ب

 یراکه غمم ب پروندیمزه م نقدیا یطیشرا نیدلم براش تنگ شده بود تو همچ یلیخ

 . رفتیم ادمی یساعت

 میروزا حال نیهم ا یزیدرس بودم هرچند که چ ریروزها گذشت ...من درگ...

 . نبود

 . و دفنش رو بهم گفت عیبود که مهناز فوت کرد و روز تش دهیاز سام شن ایآر

 ... قبرستون میچه مرگم بود که اون روز با ساناز رفت دونمینم

 ... نهیما رو نب یکس میشد یمخف یپشت درخت  دمید درست

 . نبودن یادیقبرستون تعداد ز تو

 . سام و تمام دوستاشون بودن اما

وز رخودم ...چند  یمهناز برا ینه برا ختمیلحظه من تمام مدت اشک ر نیاول از

ه هنوز طالق...ک یکه تو دادگاه خانواده برا یبودم جز چند بار دهیبود سام رو ند

 نیو از ا فرستادیمدام مارو به مشاوره م یقاض رمیحکم طالقمو نتوانسته بودم بگ

 ... حرف ها



ا ب یمشک رهنیتنش بود با پ یا رهیرنگ ت یبه سام بود کت و شلوار دود نگاهم

  ... یکروات نقره ا

 ... هم جذاب بود رهیت یلباس ها نیبا ا یحت

تا ...و نگاهم من طوفان به پا کرده بود ... دندیرقصیتو معرض باد م موهاش

 . از پشت درخت بهش بود انهیلحظه نگام مخف نیآخر

که  اشک  دمیرو جسد مهناز به وضوح د ختیریکارگر قبرستون خاک م یوقت

 . چشماشو پاک کرد یگوشه 

 یکلوهم اومده بودن  وایو ش نیشرو یبودن ...شراره فرهاد ...منصور ...حت همه

 ... گهیآدم  د یها

ال ح ینشه و من تمام مدت برا دهیدور که د یتمام مدت نشسته بود گوشه ا ساناز

 ... ختمیریخودم اشک م یکس یداغون خودمو  و ب

 . همه رفتن نیچقد گذشت که بعد از مراسم تدف دونمینم

 : گفت یو با لحن مهربون نیرفتن اونا ساناز اومد بلندم کرد از رو زم بعد

 گهیهمه رفتن د میپاشو بر -

 : گفتم هیشدم با گر بلند

 ؟ ختیریاشک م یچطور یدید -

 : گرفته بود که گفت دستمو

 . ستیآدم مرده  ها ...گوسفند که ن هی -

 : نگاه قبر مهناز کردم  از دور و گفتم هیگر با

  چقد ناراحت بود یدی، سامو د  یدی،،  د رمیمیدارم م -

 : دنبالش برم و گفت دیدستمو کش کالفه

  شهیاالن حالت بد م میبر -



 هنکیکردن بود و سر دردم و ا هیبه خاطر  گر کردمیم یدیحالت تهوع شد احساس

 یوقته ها خودمو از مامان مخف یلیخ کردیم تمیاواخر اذ نیا یکم میباردار

 ... ام اوووق زدم هیهق هق و گر ونیدفه م هیو  ستادمیکه ا کردمیم

منو  که شدیداشت بد م یلیبه زور خودمو کنترل کردم حالم خ ستادیمتعجب ا ساناز

 : گفت یکه از شدت نگران یکرد و در حال تیها هدا یسمت آب خور

 ...؟ یبا خودت چکار کرد نیبب -

 آب رو برام باز کرد و با شستن ریش یبه سخت دمیرس شدیداشت منغلب م حالم

 ... حالم جا آمد یدست و صورتم با آب خنک کم
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 لیتحو بردمیرو م شیآزما ی جهیبدم و نت یحاملگ شیآزما رفتمیصبح م دیفردابا

 ... دادمیدادگاه م

و  و روز به روز الغر تر دادیقد نم یینداشتم و اصال ذهنم به جا یخوب حال

 . دادیقد نم ییچکار کنم ذهنم به جا دونستمی...نم شدمیتر م دهیرنگ پر

 . وقت بود که به ساناز زنگ زدم رید کردمیرو من فکر م شبید تمام

  بوق  جواب داد نیهمون اول با

 یدنامز گهیکه حاال د کردیبود و حتما داشت با هامون چت م داریآوردم ب شانس

 ییطالق و حال خرابم بودم ازشون به جورا ریکرده بودم و من چون درگهم 

 . غافل بودم

  جواب داد عیسر

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 مزاحمت شدم ؟ -



 ؟ ی...خوب زمینه عز -

 : و گفتم دمیکش یآه

  ستمیبدک ن -

 ؟ یجونم عسل -

 میهمراهم بر یایازت فردا صبح ب خواستمی...فقط م رمیگیوقتو نم یلیخ -

  شیآزما

 : گفت متعجب

 ؟ یچ شیآزما -

 ... یحاملگ -

 : گفت یادیتعجب ز با

 ؟ ی؟ مگه حامله ا یعسل -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  خوامیدادگاه م یبرا -

 : و گفت دیکش یراحت نفس

  دمیخدا ترس یوا -

  به ساناز نگفته بودم یمن باردارم حت دونستینم یشکیه

 فردا رو چکار کنم ؟ اما

 دهیحکم طالق نم یمعلوم بشه باردارم که قاض اگه

؟  کنهیسقطش کنم ، سام اگه بفهمه چکار م کنهیمامان بفهمه که مجبورم م اگه

 بشه ؟ مونیبه طالق شده ؟ ممکنه پش یحاال که راض

 ... گهیبودم حاال د شتریدوماه ب کیگذاشتم رو شکمم نزد دستم



 دیمابچه تمام  نیفرصت برم پزشک وتحت نظر باشم ا نیدر اول دیاز طالقم با بعد

 . ادیب ایسالم دن دیمنه با

تو فکر بودم خواهد داشت ... یالعملآوردم چه عکس ایسام بعد بفهمه بچشو دن اگه

 گفت که دیکش رونیبلند و نگران ساناز بود که منو از افکارم با ترس ب یکه صدا

: 

 عسل ...حالت خوبه ؟ -

 : دادم به خودم اومدم و گفتم رونیب نفسمو

  آره ...آره خوبم -

 : گفت یادیز دیو ترد باشک

 ؟ یمطمئن -

  نگران نباش خوبم -

  دنبالت امیباشه من فردا صبح زود م -

 .. باشه من منتظرم -

لوم مع زیبدم خب همه چ شیچکار کنم اگه فردا آزما دونستمیقطع کردم ...نم...

شت و گذا دید مویاشتها یت نداشتم به مادرم بگم ، سرشام که بجرا ی. حت شدیم

 دهیالغر و رنگ پر یلیاومده بهم گفت خ شیسخت که برام پ یروزها نیا یپا

 . ( یعاد یروزها هب یگردیگفت ) بعد طالق برم دیشدم ، سکوتمو که د

ع هامه . شرو ی؟ تازه شروع بدبخت یعاد یبه روزها گردمیبعد طالقم بر م جدا

 . کابوسهامه

اگه  دونمیکودک تو وجودم که نم نیا یخصوصا وجود نا بهنگام وناخواسته  و

 بقبه بفهمن عکس العملشون چه خواهد بود ؟

 نید اخوابم برد ؟ فقط به خاطر وجو یچه طور هایدلواپس نیبا تموم ا دونمینم

 کوچولو .؟
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ه با ک دیفهم یشد وقت داریزود آماده شدم بدون  خوردن صبحونه .مامان هم ب صبح

  . اومده بود نشیراحت شد . ساناز زنگ زد پشت دره با ماش الشیخ رمیساناز م

سوار شدم  یبه لب گرفتم با گفتن سالم یمصنوع یلبخند رونیخونه زدم ب از

لو د دیساناز د یگذشت . وقت در سکوت شگاهی.مغموم و ناراحت بودم تا خود آزما

 : نگفت یزیزبون  چ یدماغ حرف زدن ندارم اونم ب

دا خکه چکار کنم ؟ و تمام طول راه رو  کردمیفکر م نیتمام طول راه رو به ا 

  معجزه بشه هیکه  کردمیخدا م

ه ؟ جا به جا بش ی؟ مثال خونم با کس یزدم چه معجزه ا یافکارم پوزخند نیا به

 . ستین دیبع یچیدادم از خدا ه رونینفسمو ب

  . گرفت رشیساناز پذ میشد شگاهیآزما داخل

 من چنان دلهره داشتم که رنگ به میکت نشسته بود میشلوغ بود ...رو ن کمی

رس مال ترس و است دونستمیبود نم دیرخسار نداشتم نگاه دستم کردم مث گچ سف

 گذشت که یساعت می...ن فتهیفشارم ب دمیترسینخورده بودم ؟ م یزیچ نکهیا ایبود 

... 

 : که ساناز گفت رشیزدن هراسون رو کردم سمت پذ صدام

 عسل نوبت توعه ؟ -

  دهنمو قورت دادم آب

 . کرد شتریو اضطرابمو ب دیچیخانمه پ یباز صدا که

 : ساناز گفت که

  بله بله ...اومدم خانم -



 گفتم ؛ عیدادم و آروم اما سر رونیب نفسمو

 ... تو برو -

 : گفت یو با حالت ناباور ستادیشد ا بلند

 ؟ییچ -

 : نگاش کردم و گفتم ملتمسانه

 ... تو برو کنمیخواهش م -

 : گفت متعجب

 عسل حالت خوبه ؟ -

 : که تو نگاهم و لحنم بود گفتم یتمام التماس با

 ... ساناز لطفا -

 : تر گفت یعصب یخانمه بلند تر و کم یصدا باز

 .... شماست عسل احتشام ...نوبت -

 : به ساناز که دستماشو گرفته بودم و با التماس گفتم رو

  کمکم کن کنمیازت خواهش م -

 : نگام کرد با شک و  و آروم گفت فقط

 ؟ یحامله ا -

 : التماس گفتم با

  گهیبرو د -

 .. رو گرفت و رفت رشیپذ یبرگه  ساناز

 . دل تو دلم نبود از ترس و اضطراب زدیقلبم داشت به شدت م ضربان



بعد ساناز برگشت نگاهم  قهیو ترس که ده دق جانیاز شدت ه زدمینفس م نفس

بلند  که شد کیآرود نزد یم نیمانتو رو پا نیداشت آست دمیکه د یبهش بود در حال

 با  بردیم یمنو سمت در خروج یکه با حالت عصب یشدم  دستم رو گرفت در حال

 : دندوناش گفت یا از الام یحالت عصب

 ؟ یتو حامله ا -

 : گفتم دیکشیکه دستمو م یدر حال رفتمیدهنمو قورت دادم دنبالش م آب

 ...آروم تر بابا چه خبرته -

 ...بود یعصب یلیخ
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 فتگ تیبا عصبان میرفتیم رونیب شگاهیکه از در آزما یبود در حال یعصب یلیخ

: 

 ؟ یچرا بهم نگفت -

سام  ودفه سرمو برداشتم  هیکه  مینرفته بود نیهنوز پا میپله ها بود نیاول رو

 . جلومون سبز شد ...آب دهنمو قورت دادم و سرجام خشکم زد

 : ت...با تنه پته آروم گف ستادیسام که اونم رو به رومون  ا دنیبا د ساناز

  شما نیدکتر خوب یسالم آقا -

ناز باال انداخت نگاهش به من بود و اما مخاطبش سا ییبهش بود تک ابرو نگاهم

 : بود و گفت

 ... یعال میمن عال -



  کردن و عذاب دادن منو داره تیقصد اذ نیخدا من ا یوا

ل خودم دنبا  خواستمیکه اونو م یبار من بودم که دست ساناز رو گرفتم در حال نیا

 : گفتم ضیبکشم با غ

 ... ساناز میبر -

م کوب شد خیقدم رو برداشتم توسط سام که به بازوم چنگ زد سرجام م نیاول تا

 : خواستم خودمو خالص کنم که با خشم همزمان گفتم ادیاما من با سماجت ز

  ولم کن -

 یصورتم آوردم با لحن خشن و عصب کیکه سرشو نزد نمونینبود ب یا فاصله

 : گفت

  یتو هنوز زنم -

 : یو عصب ادیبا خشم ز -

  ستمین گهید -

 یرهم گرفته بود و چنان فشا انهیکردم  بازومو از تو چنگش که وحش یسع یلیخ

که  یلاما در حا یکه دردم گرفته بود و باز تو گوشم با حالت عصب دادیبه دستم م

 : دیصداش باال نره غر کردیم یسع

  اگه طالقت بدم یحت یتو گوشت  فرو کن هنوز زنم نویا -

بده  جادوگرشو نداشتم نکنه قلبم وا یزدم و  جرات نگاه کردم به چشما یپوزخند

 : گفتم یادیو با حرص ز

  آزادم گهید رمیطالق که بگ -

 : که از ترس چشمامو بستم که گفت دیتو صورتم غر یادیخشم ز با

  یزدیحرف رو نم نیچقدر دوست دارم ا یاحمق اگه بدون یدختره  -



زور از  ازم جدا شده بود ما رو تنها گذاشته بود که بازومو بهساناز  یک دمینفهم

 : گفتم نیپا امیب خواستمیکه با عجله پله هارو م یچنگش رها کردم و در حال

  شب هوسه هیهمش  نیا ی...ندار یتو دوسم ندار -

باز  نیهم بهم رسد  ا عیکه پا تند کرد چه سر دمیشنیقدم هاشو پشت سرم م یصدا

 یمن به دادم برس حرارت دستش لعنت یخدا یدستمو گرفت وا ادیبا خشونت ز

 گرفت یاحسامو به باز

  سمت خودش چرخوند ادیبا خشونت ز منو

 نه کننیشماتت صد در صد دارن نگاهمون م ایبا تعجب  شدنیکه رد م ییها آدم

د هنوز دستم تو دستش بو تیبه اطرافم داشتم نه سام  که با عصبان یمن توجه

 : گفت

   هوسه یگیبه ازدواجمون م یلعنت -

 : زد ادیتو گوشم فر ادیزد و با فر ادیبار سرم فر نیا

 هوس ؟ یگیتو به عشق من م -

 دستمو از دستش کردمیم یکه سع یتو صورتش نگاه کردم و در حال تیعصبان با

 : جدا کنم گفتم

   ببر ؟صداتویزنیچرا داد م -

 : داد زد تو صورتم و گفت بازم

 . ستین تیحال یچیه نکهیا یبرا -
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 : گفتم یعصب منم



 یچگاز همون ب یعاشقم یدوسم دار شدیمن ؟تو که ادعات م ای ستین تیتو حال -

 داره ...هان ؟ ییرابطه ها چه معنا نی..پس ا

 : پر غضب و گفت ینگام کرد اونم نگاه فقط

  یدونستیراجبم م زیتو که همه چ -

  تحمل کنم میرو زندگ تونمیزن رو نم هی ی هیآره اما حضور و سا -

 : تمام گفت تیناراحتش کرد که با عصبان یلیکنم حرفم خ فک

  ... اما اون زن مرده -

 : باال نره گفتم یلیکه صدام خ یجور یعصب منم

 پسر داره ...پسر تو هیدرسته اما  -

 : تو چشمام نگاه کرد و گفت 

  یعسل ندار یهم دوسم ندارتو  -

 : زدم و گفتم یپوزخند

  قسمت کنم یتو رو با کس تونمیاتفاقا چون دوست دارم نم -

  حرف رو نزده بودم نیا کاش

  : با حرص گفت که

  هوسه ستیدوست داشتن تو هم عشق ن-.

 : ادامه داد دیگوشم غر تو

ما ا نمونینبود ب یحرف امیچطور تا قبل وجود ت   یدوسم دار یگیتو هم دروغ م-

 ؟ یکرد ریدرجه تغ ۱۸۰دفه  هی  امیحاال با وجود ت

 : حرصم داد و گفتم یحرفاش حساب با

 . سرم به سنگ خورد ریشناختمت د رید یهوس باز آشغال یمث خودت ،تو قایدق-



تو صورتم بود که نگاه اشک بارم تو  یلیدفه سوزش س هیحرف زدم  نیا تا

  یمونیاز پش یصورتش بود و دنبال رد و نشون

که دستش که دور مچم بود  شل شد  یلیسوزش س یدستم رو صورتم رفت جا که

ر از جذابشو که دما یاون چهره  دمیاز اشک تار د یبود که پشت هاله ا نجایو ا

 .... روزگارم در آورده بود

 : م گفتمتو صدا دیبغض شد با

 .شدمیمازت متنفر  یهمون شب که دخترونه هامو ازم گرفت دیازت متنفرم ،،، با -

 نه ؟ ایحرف رو از ته دلم زدم  نیا دونمینم

م رفت نیپله ها رو پا ی هینگفت که با سرعت بق یزیشد چ یچرا ساکت دونمینم

 . بودن یهند لمیشاهد ف ایکه از دور گو ینگاه رهگذران متعجب ریاونم ز

 : مگفت هیدفه ساناز جلوم سبز شد با هق هق و گر هی دمیدو هیسرعت و با گر با

 ... میساناز بر میبر -

 . لحظات نیکردم ا یگرفت چقد احساس بدبخت دستمو

ن تمام داد اما م میتمام مدت اون در حال دلدار گفتیم یاصال چ دونستمینم ساناز

 یدعااهمه  نیباور کنم سام که ا تونستمیبود که خوردم ...اصال نم یلیفکرم به س

رگه بزنه ...باورش مث م یلیداره و هنوز و هنوز مخالف طالقمونه بهم س یعاشق

 ... برام

دم نداشتم و نفس نفس ز یساناز شدم ...حال خوب نیو هق هق سوار ماش هیگر با

 ... گفتمیم ونی...با هق هق با خودم هذ

 وهام  هیگر ونیم کردیچم شد که احساس حالت تهوع داشت حالمو بد م مدونینم

 یه دست پاچه و نگران گوش چارهیکرد که ساناز ب تمیهق هم حالت تهوع چنان اذ

باز هم  یآب کمک کرد دست صورتمو بشورم ول یپارک کرد و با بطر ابونیخ

 ... کردمیم هیهنوز گر



 ب بزنملحالم بد بود که نتونستم  نقدیگرفت اما ا ریو ش کیاز سوپر مارکت ک برام

... 

 : گفتم هیمنو برسونه خونه با گر خواست

 ... به حال خرابم نبره یبذار حالم خوب بشه بعد برم مامان پ -

 یلیو  درد س ختمیریقرار گرفتم که تمام مدت اشک م ریناراحت و تحت تاث نقدیا

 .رهیم ادمیتا عمر دارم مگه  گهیسام د

 . حساس تر و دل نازکتر شده بودم یکم یبه خاطر باردار صوصاخ
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 نکهیگفتم و از ا میو از حاملگ میتو پارک نشست یبه خاطر من دوسه ساعت چارهیب

  متوجه نشه یکس کردمیبفهمه ... و تا روز طالق خدا خدا م یکس دمیترسیم

  : ساناز گفت اما

  شنی؟ بعدش که همه متوجه م یچکار کن یخوایبعدش م-

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  دونمینم -

 . حالم جا اومد یرو خوردم و کم کیو ک ریساناز ش ادیاصرار ز به

من خون داد جواب  یرو گرفتم و چون ساناز به جا شیروز بعد جواب آزما دو

...من  بود گهیآخر دادگاه دو روز د یداد گاه دادم و جلسه  لیبود اونو تحو یمنف

هم  ارنیهم سوسن رو ب یآرام و قرار نداشتم مامان و بابا دو روزه  رفته بودن دب

 . بودن نجایبابا به کار مهم داشت و البته فردا ا



شمم اومد وقت بود ومن مگه خواب به چ ریتو اتاقش بود منم تو اتاقم البته د احسان

  .کرده بود ابمخویب  یقرار یو ب یتاب یب

سام  ؟ناخواسته چکار کنم ؟ بعد طالق چکار کنم  یبچه  نیا یلیالبته فکر و خ و

  .مطمئنم نویا ذارهیاگه بفهمه بچشو تو شکم دارم راحتم نم

 . کنم الیکردم چشمامو ببندم تا بلکه بخوابم و کمتر فکر و خ یسع

 ( سام )

ق اتا ستیوقت رو تخت بودم تو اتاق خودمون ، البته عسل که ن ریشب بود و د 

 . خوابم بودم

 . گرفتم متوجه شدم اون پسر منه امیکه از ت یخون شیآزما با

 یهم که به خاطر لج عسل هم که شده خوشحال بود و مدام قربون صدقه  مادر

  . رفتیم امیت

 امیبه ت یادیچون مامان زو البته   رازیبا خودش برده اونو ش هیچند روز االن

 . هم اونو دوست داشت امیت کردیتوجه و محبت م

 امیتبه  یا ژهیو ینبودن جدا عالقه ا ششیکدوم از نوه هاش پ چیهم چون ه مامان

 . کرده بود دایپ

م عمو رو و برا ینه حت دمیروز قبل که دادگاه داشتم زن عمو سحر رو ند چند

  ایازآر ذاشتیسوال بود که چرا عسل تنهاست ؟ زن عمو اصال اونو تنها نم

  یکه گفت رفتن دب دمیپرس

ق دارم عسل رو طال نکهیتاب بودم جدا از ا یاما شب آروم قرار نداشتم و ب و

 .... که  عصر شمیم ونهیدارم د دمیم

عمو شدم  یخونه  یو راه ام کردم و از رو تخت بلند شدم یبه ساعت مچ ینگاه

وارد  یبهش پول دادم وکه اجازه بده دزدک یخونه کل داریوقت هم بود سرا رید

مدت  نیتو ا ادیکوتاه ب دیبا هاش  حرف بزنم شا نمیخونه بشم و بتونم عسل رو بب



 دادیاصال اجازه نم داصال حاضر به حرف زدن نبود خصوصا مادرش هم بو

 . و اونو از من دور کرده بود کردیم شیتمام مدت مادرش راهنما

 . کنم یکه بتونم با احساسات عسل باز یکه مادرش بود فرصت خوب حاال

 . عمارت شدم یشدم و راه نیماش سوار

  . نگران بودم یلیدل تو دلم نبود و خ البته

 بودمش درست و فقط با دهیقرار بودم ...مدت ها بود هم ند یب ییبه جورا و

ت و نداش دنمیکه اونم اصال چشم د دمشیدیو جلسات دادگاه مو نفرت ت تیعصبان

 . پسر منه امیکه ت  دیبه گوشش رس یخصوصا وقت

شدم و  ادهیپارک کردم و پ ابونیخ یرو گوشه  نیدر خونشون بودم ماش یجلو

 ... یکه گوش به زنگ بود و داخل شدم دزدک یداریزنگ زدم سرا

 وارید آباژور ها و یکیتار مهی...خونه در  ن شدیکنده م نهیقلبم داشت از س جدا

 . بردیکوب ها به سر م
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واسم حداخل خونه شدم و سمت پله ها رفتم و سمت اتاقش و تمام  ادیز اطیبا احت 

 . فقط احسان خونه است دونستمیمتوجه نشه البته م یبود که کس نیبه ا

 بود صدا قیها عا واریچون د شدیراحت م المیخ شدمیداخل اتاقش م هیکاف فقط

  رفتینم رونیب

سه ماه  نکهیخصوصا ا کردیتابم م یب دنشید جانی...و ه زدیبه شدت م قلبم

 . بودمش دهیبا لباس خواب ند شترهیب

 . نمشیبیبا لباس خواب م شهیندارم مث هم شک

  آوردم باز شد نیپا یدر رو به آروم ی رهیدستگ



و بهم رزاپاس اتاق  دیکل داریکه در اتاقش قفل نبود البته سرا دمیکش یراحت نفس

 . قفل بوده باشه بتونم بازش کنم انایداده بود اگه اح

د هام پر ش هیر دمیکش یقیبستم نفس عم یو در رو به آروم یشدم به آروم داخل

 . عطر تنش یو بو اسی یاز بو

ر نور داشت. س یکمیروشن بود   یواب رو کنار تخت خواببا دوتا چراغ خ اتاق

 . بود که نگاهم بهش بود ستادهیدر ا کیجام نزد

 . بود دهیبه پهلو خواب شهیهم مث

 . جلو رفتم یبود که به آروم دهیدادم تا کمر مالفه رو تنش کش رونیب نفسمو

 . کردینم میاری دنیتپ یبرا نهیقدم برداشتم و ...قلبم تو س یآروم به

 . دختر هنوز زن منه و من هنوز با تمام وجودم دوسش دارم نیا

 . قدم برداشتم یآهستگ با

و منظم ... ت یلی...خ دیکشینفس م ی. به آروم ستادمیسرش ا یتخت باال کنار

به  دیتابیاتاق نور چراغ خواب که بهش م ی مهین یکیعمق خواب بود ...تو تار

که خودم براش  یتنش بود همون رنگ یرنگ یکه لباس خواب جگر دمیوضوح د

 یماز روزگارم در  رو دما کردیم کمیتحر دیپوشیم یکه وقت یبودم همون دهیخر

قط رو فکوچولو  هیبرهنه بود و  یلیبود و باالتنه خ یکوتاه و سکس یلیآورد ....خ

  . پوشوندیهاشو م نهیس

..و . انشویداد تن عر صیتشخ شهیلباس ، به وضوح م ادیز یانیبه خاطر عر االنم

ه ب یدیشد یروتکیو ا یجذاب یهارمون هیاز حد تنش که با رنگ لباس  شیب یدیسف

 . کردیم کیتنمو تحر یوجود آورده بود که کل سلول ها

ش رو دمیدفه خز هیرو تخت و  دمیآروم کفشاهو از پام در آوردم و خز یلیخ که

ام و دهنش گذاشتم و با پاهدستمو جل عیکه سر دیروش از خواب پر دمی...تا خز

 ... پاهاشو قفل کردم



ور که ط نیکرد  ازم جدا بشه اما اجازه ندادم ...هم یسع یلیتکون بخور خ نذاشتم

دم تکون دستام قفل کرده بو نیدستم دهنشو گرفته بودم و توسط ساعد دستام ب هیبا 

 . دیکشینخوره دستم رو دهنش بود از دماغش نفس م

 .... بزنه اما غیج کردیم یسع یلیخ که

و به  نمونیبود ب یام  با انگشت اشاره رو لبام گذاشتم فاصله اند گهیدست آزاد د با

 :گفتم یآروم

  سسسی...ه سسسسیه -

 . نگاهم به چشماش بود ...که  پر اشک بود من نگاهم ملتمس اون پر خشم تمام

زش م اتاقش که احالت اومده بود نیطور و به هم نیافتادم که هم یاون شب ادی

 . میترم یبخوام ببرمش دکتر برا

از روش  هنکیا یبرا ییچرا تقال دونمیاون شبا افتادم ...هنوز روش بودم ...نم ادی

ه باش  نهیآرام شده بود اما هنوز نگاهش پر خشم بود .س یبلند بشم نداشتم کم

 دمیکش یقیلحظه نفس عم هی.؟دستم هنوز رو دهنش بود و  شدیم نیشدت باال و پا

 . بود زیانگ وسهعطر تنش که وس یو روبه هام پر شد از بو
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 : بود آروم زمزمه کردم سشیخ یبه چشما نگاهم

 ؟ یکنیچرا باورم نم -

 یزیچ کردیم یحرف بزنه آخه هنوز دستم رو دهنش بود اما باز سع تونستینم

 . نگاه پر نفرتش هزار تا دشنام بود برام نیهم یبگه ول



 نرویلمس تنش تنگ شده بود ...نفسمو ب یدهنمو قورت دادم ...چقد دلم برا آب

گردنش پر حرارت  ریبوسه گذاشتم ز هیگردنش  یدادم و صورتمو بردم تو گود

 یسع وشد  یکارم عصب نیکه تا حاال باهاش گذرونده بودم که با ا یاز تمام لحظات

 . ذاشتمیکرد باز منو هلم بده اما نم

تو چشماش که باعث شده بود صورتم نم  یسیو خ گفتیم ینامفهوم یزهایچ

 ... رهیاشکشو بگ

ان بوسه گرفته بودم و همزم یپر حرارت با زبونم گردنش و گوششو به باز هنوز

 : تو گوشش گفتم

 ... ی؟هان ی...ترکم کن یخوایچرا ...م -

 : برداشتم تو چشاش نگاه کردم و آروم زمزمه کردم سرمو

 .... بخدا نفسم به نفست بنده -

 : ادامه دادم یادیالتماس ز با

 ... تنهام نذار -

 : از و دهنش بردارم گفتم خواستمیبگه که دستمو م خواستیم یچ دونستمینم

  نزن غیدستمو برداشتم اما ج -

 .... تو چشماش بود که پر خشم بود نگاهم

 : تمصورتمون که گف نیکم بود ب یلیانگشت اشاره ام رو لبام گذاشتم  فاصله خ 

 ....سسسسی...ه سیه -

 : گفت یو عصب هیبا گر دیکش یقیدفه نفس عم هیدستمو برداشتم که  یآروم به

 ؟ یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 : ملتمسانه گفتم -

  نمیاومدم زنمو بب -



 : منو کنار بزنه گفت کردیم یکه سع یدر حال تیعصبان با

  ستمیزنت ن گهیمن د -

 : ادامه داد تیداد و با عصبان هلم

  یبرو کنار خفم کرد -

 : حرفا بودم که گفتم نیسمج تر ا من

 . من که طالقت ندادم یاما هنوز زنم -

 : گفت تیعصبان با

  شهیتموم م زیهمه چ گهیدو روز د -

 : دستم تنش رو گفتم کردیکه نوازش م یالتماس در حال با

  باهات حرف بزنم یمدت اجازه نداد نیعسل ا -

 : پوزخند گفت با

  میواسه گفتن ندار یما حرف یچه حرف -

  تو رو خدا به حرفام گوش کن -

 : تمام گفت یرحم یملتمسم نگاه کرد و با ب یتو چشما تیبا عصبان 

  نه تو رو دوست دارم نه حاضرم به حرفات گوش کنم گهیمن د -

 : دادم و گفتم رونینفسمو با حسرت ب -

 ... منو تو مونهیمامانم م شیاون بچه پ -

 : گفت یادیحرفم اومد و با خشم ز ونیم

  یبچه  هیتو ... یاون بچه بچه  -

بگه که باز دستمو رو دهنش گذاشتم نذاشتم ادامه بده و  خواستیم یچ دونستمیم

 : ملتمسانه گفتم



  گذشتمو یریگینم دهیچرا ناد -

 شد نیباال و پا زیگلوش به طرز وسوسه انگ بکیدهنمو قورت داد س آب
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 : بهش بود که با خشم گفت نگاهم

  روزمهحالو  نیگرفتم که ا دهیناد -

راده ا یداره که ب اجیدختر رو طالق بدم ؟ذره ذره وجودم بهش احت نیا تونمیم من

 ... زد یفیخف غیگلوشو گاز گرفتم که ج ادیصورتم تو گردنش و به حالت حرص ز

 : گفت تیبرداشتم تو چشاش نگاه کردم لب تر کردم که با عصبان سرمو

  ینظرمو عوض کن یتونینم -

 : فتمگرفته بود و گ ینرم به باز یلیخوش فرمشو  خ ی نهیمدت دست آزادم س تمام

 ... یکله شق یادی..چون ز دونمیم -

 : پوزخند گفت با

  احتشامم هیاز خون تو به ارث بردم  -

 : و با خنده گفتم دمیخند

  اما دمیطالقت م - 

 : تو چشمام بود که ادامه دادم رهیخ چشماش

 ... فرانسه رمیچون دارم م -



گلوش وادارم کرد  لکیس نیکه آب دهنشو قورت داد باز ا دمیوضوح د به

گازم رو که سرخ هم شده بود ببوسم همون طور که  یصورتمو ببرم و جا

 : گفتم قیعم بوسبدمیگردنش بود و م یصورتم تو گود

رده کاگه ازدواج  گردمیو بر م رمیپرواز دارم ...اما م گهید یدرست هفته  -

 .... یباش

اه تو چشاش نگ رهیسرمو برداشتم خ دیکش یقیاش که پر هوا کرد  و نفس عم نهیس

 : کردم و ادامه دادم

  کشمیم شیرو به آت ایدن -

 زیترس بود با چ دانمی، نم دادینگفت آب دهنشو مرتب قورت م یزیتر کرد چ لب

 . یا گهید

و و سرم عیبه من  نشوندم سر رهیبود و خ  ریلباش که باز و متح یرو یا بوسه

 : بود و ادامه دادم نمونیب یبرداشتم اندک فاصله ا

  اما برگشتم رمیچون دارم م دمیطالق م -

 :  گفت عیکه قورت داد با خشم سر آبدهنشو

  گهید ینیمحاله ...محاله منو بب -

 : زدم و گفتم لبخند

 ... و گردمیبرم یعسل برم و بشنوم ازدواج کرد -

 : گفت تیو با عصبان دیحرفم پر ونیم

  یبکن یتونینم یغلط چیه -

 : زدم وگفتم لبخند

 چقد کله شقم یدونیامتحان کن ...تو که م یخوایم -

 ... یکور خوند -



 : زدم و با خنده باز گفتم لبخند

 ... دید میخواه -

 : شد و گفتم یو جد یعصب یبه دفه لحنم کم بعد

  ارمیدر ب یباز ونهینذار باز د -

م چنگ زدم و فشار داد یکه تو مشتم بود عصب نشیس ادیکرد که با خشم ز سکوت

 : دندونام با خشم گفتم یزد از درد و از ال یکوتاه غیبه شدت که ج

  به تنت دست بزنه یکس رمیمیم -

دم با و  ادامه دا دمیاز شدت درد بسته که خم شدم دونه دونه چشماشو بوس چشاشو

 : و گفتم دادمیاش م نهیکه به س یشم تو لحنم و با همون فشارهمون خ

 .... یتو فقط مال من -

 : اش روگرفته بودم گرفت و گفت نهیکه دستمو که س یخشم در حال با

 ... یلعنت ادیدردم م -
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 : خشم گفتم با

  دمیکش یمدت چ نیا یدونینم -

 : گفت تیعصبان با

  یمقصر خودت -.

مه همنم  یو ازدواج کن یباش یباشه دوست دارم و بفهمم با کس ادتیعسل ... -

 زنمیم مویزندگ دیق رمیگیم دهیرو ناد زیچ



 : نکرد و و گفت یادیز یمنو هل داد سع کمی

  یبرو کنار خفه ام کرد -

 : ازش فاصله گرفتم و گفتم کمی

  یداد لیرو تحو یحاملگ شیآرما-

 : کردم که ادامه دادم سکوت

  یکاش حامله بود -

 : شد و هلم داد و گفت یدفه عصب هیباز  که

  رونیگم شو برو ب -

ع اما لباشو من تقال اون مان قیعم دمیسماجت تمام فاصله رو کم کردم  و بوس با

و  دمشیبا حرص بوس خواستیکه موفق شدم اون جور که دلم م شتریمن زورم ب

 : شدم اما خودمو کنترل کردم ازش جدا شدم که با خشم گفت کیچقد مست و تحر

  کثافت -

 : خنده گفتم با

   یهنوز زنم -

 : و گفتم نییمنو کنار زد نشست از رو تخت اومدم پا یسخت به

  شمیسه سال داغون م نیا گردمیو برم رمیتا م -

 : گفت ادیحرص ز با

  یکه بر نگرد یبر -

باال   کمیکوتاه لباس خوابشو دادم  یلیخ پوریلباس گ یکه انتها یخنده در حال با

دم  هم که کامال معلوم شد و که محکم زد پشت دستم و لباسشو ول کر رشیلباس ز

 : انداختم ....گفتم



  یچقد دوسم دار یدونیهم تو م دونمیحرف ته دلت نبود هم من م نیا -

 : پوزخند گفت با

  همش حماقت بود نایا -

  تیبچگ یبه پا ذارمیم اشکال نداره -

 : دادم و گفتم رونیشد که نفسمو ب ساکت

  دوست دارم یلیاما بدون خ رمیم -

 : گفت تیو با عصبان نیاز رو تخت اومد پا -

  ، به هوس بود و تموم شد و رفت یو نداشت ینه تو دوسم ندار -

 : کرد که گفتم میواقعا عصب حرفش

 دهیدکه ...که اشتباهاتمو نا یاگه دوسم داشت یدوسم دار یگیم یتو هم الک -

  یگرفتیم

 : گفت یعصب

  رمیبگ دهیناد تونمینم -

 ... یعسل توهم دوسم ندار هیچ یدونیم -

 : حرص گفتم با

م ، عسل تو ه  کنمیفکر رو راجبت م نیهوس منم هم یگیاگه به  عشق من م -

  یهمبسترم باش یفقط خواست

ه و با مشت ب کردیکه سمتم حمله م یتر شد و در حال یدفه به وضوح عصب هی که

 : گفت تیبا عصبان زدیسرو صورتم م

مه هبه  دیدوست ندارم ...همون شب با گهی... بخدا د یتو بد ادیازت بدم م -

 ... یچکارم کار گفتمیم



 : گفت هیبا گر زدیکه هنوز منو م یشد در حال لیتبد هیدفه خشمش به گر هی

  گفتمی...م یچکارم کرد گفتمینداشتم به همه ماگه دوست  -

دامه ا هیقابل کنترل که با گر ریبود و غ یگرفتم که آرومش کنم اما عصب دستاشو

 : شتریداد و خشم ب

افتاده  منفورت ی هی...اما تو سا یمال من باش خواستمیدوست داشتم م شهیمن هم -

 . تیرو زندگ
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م هنگرانش شدم آخه من با تمام وجودم دوسش داشتم اگه  یبود و کم  یعصب چقد

نشه  تیاذ نکهیبه طالقش بدم هم به خاطر رفتنم بود هم به خاطر ا میتصم

 . نشه دایپ شیتو زندگ یدوسم داره که کس یاونقدر دونستمیم

ه که فرصت فکر کردن رو بهش بدم مطمئنم اون فقط و فقط زن من شمیجدا م ازش

  ریو الغ

ه و تو گوشش زمزم دمیکه اونو به آغوش کش یبغلم گرفتش به زور و در حال تو

 : کردم

  یباش یبا کس رمیمیاما بدون م یبخشیمنو نم دونمیم -

 : گفت دادیکه هلم م یزور از تو بغلم جدا شد و با خشم در حال به

 ... شمی....نم شمیخام حرفات نم گهید -

 : ادامه داد تینگاش کردم که با عصبان فقط

 ... رونیگم شو برو ب -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو



  که سندش رو به نامت بزنم ایکاراشو کردم ب  یخونمونه  همه  تیمهر -

  ستیبه من ن یاجیاحت ادیم لمیوک -

 : که بشنوه گفتم یلب طور رینگاش کردم که در رو باز کردم و ز فقط

  نکن با رفتنت کیتار امویدن شهیتو چشات خالصه م امیدن -

نم لرزو ینگفت که در رو باز کردم و از اتاق خارج شدم و در رو با دستا یچیه

 . شب کابوس نیتو ا دمیخودم رو د یو قلب شکسته ام بستم . و نابود

 ( عسل )

ا ب کردمیکه هق هق م یدر حال هیدر رو بست که سمت در رفتم با گر رونیب رفت

دوست داشته  خوامیاتفاق افتاد، چرا تا م نیلب گفتم ) آخه چرا ؟ چرا ا ریز هیگر

ه کچقد دوست دارم ... دوست دارم  یدونی, تو که م یدلم رو بشکن دیباشم با

 عذابت بدم با موندنم، ( خوامینم

بزرگش کنم؟  یدستمو رو شکمم گذاشتم وگفتم )بچتو چکار کنم ؟  چطور هی

چرا قبل  یانصاف تو که دوسم داشت یب ه؟یبگم باباش کجاست ؟باباش ک یچطور

ادامه دادم  یشتریب ی هی؟ ( با گر یکردیقسمت م یا گهید یمن شبتو با کسا

ا چر معرفتی؟ب مبه بعد شبامو سر کن نیتو از ا یب یچطور شمیم ونهی:)دارم د

 ؟چرا آخه ... ( یطالقم بد یشد یراض

کردم  هیگر یگذشت که دل از در بسته کندم و به تخت پناه بردم و تا ک قهیدق چند

 . چقد گذشت که خوابم برد دونمینم

 خونه منو میاز محضر اومد یدور سرم خراب  شد وقت ایکه گرفتم ...دن طالقم

 ... مامان و سوسن ،حالم از خوب نبود

در آروم کردنم داشت  ی...هرچه مامان سع کردمیم هیها فقط گر ونهید نیع

 . کردیم هیو گر ختیریمن اشک م ی...اون خودشم پا به پا تونستینم

 ... افتاده بود ریآروم کردن من و مامان گ نیب چارهیب سوسن



 کردنم درد گرفته بود هیحالت تهوع داشتم .سرم هم به شدت به خاطر گر همش

د مهر طالق تو محضر به شناسنامه ام خور ی...اصال آروم و قرار نداشتم وقت

 و خاطراتم رو با خودش یاشک رو گونه ام تمام هست یهمون موقع بود که داغ

 . سوزوند

ن و که سوسن با قرص مسک گفتمیم ونیهذ هیمبل زانو بغل کرده بودم و با گر رو

 ... بود ستادهیآب جلوم ا وانیکه با خودش آورده بود با ل یآرام بخش خارج

 : هق هق گفتم هیبودم و با گر رهیرو به رو خ به

 ... قرصا  براش خطرناکه نیمن حامله ام ...ا -
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د اوم بود که سمتم هیدفه از سر جاش بلند شد با گر هیحرف رو زدم مامان  نیا تا

 : گفت تیو با عصبان ستادیو جلوم ا

 تو ؟ یگفت یچ -

که  یکس نیطور ع نینداشتم هم یاصال تعادل درست دمیلرزیبه خودم م داشتم

 یو به نقطه  گفتمیم ونیلب هذ ریو ز زدمیکرده از دست داده بود زجه م زیعز

که  تمگفیم ونیو هذ زدمیوار حرف م وانهیبه خودم د دمیلرزیبودم و م رهیمقابل خ

 : باز تکرار کرد تیاش بند اومد با عصبان هیگر

 ؟ یگفت یتو االن چ -

 : گفتم دهیبر دهیهق هق بر با

  من حامله ام -

 : ناباور کنارم رو مبل نشست و گفت مامان

  بود پس یچ شی؟اون آزما یگیچرا چرت م -



 : گفت یطرفم نشست و آروم با لحن مهربون نیهم ا  سوسن

 خوشگلم ؟ حالت خوبه خاله ؟عسلم ؟  -

 : گفتم هینگاهش کنم بازم با گر نکهیبدون ا بازم

  دونهینم یشکیه -

 : گفت تیبازومو گرفت رومو سمت خودش کرد و با عصبان مامان

  یگیکه نم یعسل جد -

 : تو صورتش نگاه کردم و گفتم هیگر با

  اون بفهمه خوامینم -

 : زد و گفت ادیتمام سرم فر تیچشم بست و با عصبان مامان

 ؟ یگیاالن م -

از  شدمیکه بلند م یکه سرم زدبه شدت به هق هق افتادم در حال یادیخاطر فر به

 : گفتم هیرو مبل با گر

 ؟ کردمیکه سقطش م گفتمیم -

  دنبالم اومد رفتمیپله ها که م سمت

 : گرفت منو سمت خودش چرخوند و گفت بازومو

 ؟ گهید یگیم یعسل جد -

 : گفتم هیگر با

 ... آره -

 : مهم نبود که با خشم گفت یلیبد جور تو چنگش بود که دردش برام خ بازوم

 چند وقته ؟ -

 : گفتم هیبستم و با گر چشم



  سه ماه -

  ...؟ دونستیسام نم -

 : زد ادیفر بایگفت تقر تیباعصبان

 ؟ یفکر یب نقدریتو چرا ا -

 : گفتم تیبا عصبان منم

 منه؟مگه دست  -

 : گفت تیعصبان با

 ؟ یچرانگفت -

 : گفتم هیاز تو چنگش آزاد کردم و با خشم و گر  بازومو

 ؟ گفتمیم یواسه چ -

 : گفت یبا حالت عصب مامان

ه عذاب هم نیگرفتم ا لیزدم وک ریرو زدم و بهش ت یهمه چ دیق میاز خودم زندگ -

 ؟ یو نگهش دار یکه تو بچشو حامله ا دمیکش

 : گفتم هیو گر تیعصبان با

 ...منه یبچه بچه  نیا -

 : ام زدم و گفتم نهیانگشت اشاره به س با

 ... من یبچه  -

 : هم اصال آروم نبود که با خشم گفت مامان

 ...هیاما باباش اون عوض -
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  :گفتم هیبا گر 

  من نه اون یبچه  نیا -

 : گفت تیبا عصبان مامان

به  یضتا را میدیکش یچه مکافات یدونی...خودت م ذارهیاگه بفهمه راحتت نم -

 ... طالق شد

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

  فرانسه رهیم گهید یهفته   -

 : زد و گفت یپوزخند مامان

  یکه تو بار دار چهیخبر بپ هیباش فقط کاف الیخ نیآره به هم -

 : زد ادیفر تیعصبان با

 ... گردهیبر م -

 : لحظه سکوت کردم که بعد دست پاچه و آروم گفتم کی

 ادیب اینفهمه تا دن یشکیه ییجا هی رمیم -

 : کردو و گفت یزیتمسخر آم یخنده  مامان

  ستین شونیحال یچیمردم احمقن ه -

 : گفتم هیگر با

  بندازمش یمجبورم کن یتونینم -

 : با خشم گفت مامان

  یبکن یتونیازدواج هم نم گهیبچه د نیات رو خراب نکن با وجود ا ندهیدختر آ -



 : گفتم هیگر با

  ام بازم ازدواج کنم ونهیمگه د -

 : گفت تیبا عصبان مامان

 مگه تو چند سالته ؟ -

 خشم گفتم ؛ با

  راحت بذار -

 : تمام مدت ساکت بود رو به مامان گفت سوسن

 دایپ یهم به راه حل یبا هم فکر مینیشیفعال آروم باش ...بعد م زمیسحر عز -

  میکنیم

 : گفت تیبا دست اشاره به من کرد و با عصبان مامان

  من آرامش گذاشته یبرا نیمگه ا -

 : گفتم هیمامان باز بغضمو شکوند با گر حرف

  افته یاتفاقا م نیا دونستمیمن مگه م-

 : با خشم گفت مامان

  یدادیهمه منو عذابم نم نیو االن ا ینگرفته بود یاگه اون شب الل مون -

 : کردم که مامان  رو به سوسن گفت سکوت

  از دست خودشه کشمیم یهرچ -

  : در آرام کردن مامان داشت و گفت یسع سوسن

 هدی؟ سحر از تو بع یکنیسرزنشش م یدار یبد یدخترتون دلدار نکهیعوض ا -

  یگاه و پناه دخترت باش هیتک دی...تو با

 : گفت یدادم که مامان باز عصب رونیبا هق هق فقط ب نفسمو



  تو شکمش چکار کنم ؟ یبچه  نیمن حاال با. ا -

 : ادامه داد و گفت یبه من عصب رو

اما  می...گفتم با طالق گرفتنت راحت شد تهیرو زندگ یاز اون عوض یبازم رد -

  سال باطل یزه

 : گفت هیکه مامان با گر کردمیم هیگر فقط

  بدم یرو چ هیمن جواب بقحاال  -

 : گفتم هیگر با

 مگه خالف شرع کردم -
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فتم رسمت بابا  هیلحظه بابا بود که هراسون داخل شد و سمت ما اومد با گر نیهم

 : گفتم هیو با گر

  بابا ...بابا ...کمکم کن -

 : سمت ما اومد با خشم گفت تیبا عصبان مامان

 ... دختر ت نیبب ایرضا ب ریام -

 : حرفش اومد و با خشم گفت ونیم بابا

و ...امروز که طالقش ر میبسه بسه سحر تو رو خدا امروز بذار آروم باش -

  گرفته

 : با خشم گفت مامان

 آره اما دخترت بارداره -



 : متعجب نگام کرد که مامان ادامه داد بابا

 سه ماهشه -

و  رو مبل نشست تیکه مامان با عصبان کردمیم هینم فقط گرنگام کرد که م بابا

 : گفت

  مینیرنگ آرامش بب دیما نبا -

 : رو به مامان گفت بابا

 ... میریگیم یمیتصم هیبعد  زمیفعال رو اعصابت مسلط باش سحر عز -

 : که باز تمام مدت ساکت بود گفت سوسن

  بدم ینظر هیمن  دیکنینم  یاگه حرف منو  دخالت تلق -

 : منو رو مبل نشوند و کنارم نشست و گفت بابا

 ... سوسن جان یدار اریاخت -

مامان که فقط دوسال از مامان کوچکتر بود و مث مامان  یدختر خاله  سوسن

 : بابا نشست و گفت یهم بود رو به رو بایز

ده اگه ازدواج کر هیپسرم که دوسال  دیویرضا من کانادا تنها هستم ...د ریام -

  اونجا برمیعسل رو با خودم م دیاجازه بد

 : حرفش اومد و گفت ونیم تیبا عصبان مامان

  اصال حرفشو نزن سوسن جان اصال -

 : رو به سوسن گفت بابا

  شنومیسوسن جان م نیادامه بد -

 : سرشو انداخت و گفت سوسن

 ... بچه سه ماهشه بزرگه گناه هم داره نیا -



 :  گفت تیمامان با عصبان باز

  بشم یکه باز چشم تو چشم اون عوض ارهیب ایبچه رو دن -

 یبغضم ب گفتیم یور یچرا تا مامان به سام در دونستمیافتادم نم هیبه گر باز

 : که سوسن ادامه داد شکستیهوا م

ام اونجا من تنه نکهیاز تولد بچه هم ا شهیخبر دار نم یکانادا هم کس ادیعسل ب -

  دخترم نیبمونه هم درسشو بخونه منم تمام حواسم بهش هست ع شمیپ

 : داد و متفکرانه گفت رونینفسشو ب بابا

  میبرس جهیفکر کنم و به نت یاساس دیسوسن جان با دونمینم -

 : با خشم گفت کردیم یبود و خود خور یکه تمام مدت عصب مامان

  دمیازت ند یریجز عذاب خ -

 : گفت تیوعصبان خبانهیحرف رو زد هق هقم گرفت که بابا تو ب نیمامان ا تا

 ... سحر -

  کردیلب غر غر م ریساکت شد اما ز مامان

 : رو به سوسن گفت بابا

 ... سوسن جان کنمیفکر م شنهادتونیرو پ -

 : من کرد و گفت نگاه

 ؟ شهیتموم م یبا دور شدن عسل همه چ -
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 : گفتم هیبابا  کردم و با گر نگاه



  بمونم نجایا خوامینم گهیبرم د نجایاز ا خوامیمن م -

 : گفت دهیداد که تمام نگاه ها سمتش کش رونینفسشو چنان با حرص ب مامان

  ینبابد برگرد گهید یاگه بر -

 : دلم به رفتن رضا نبود گفتم نکهیا با

  مونمیو م رمیم -

 میتونینم گهیبه گوش سام برسه د  یبدونه تو حامله ا یاحد و ناس چیه دینبا -

  خونه اش یازت برگرد خوادیم ای رهیگیبچشو ازت م ای میبکن یکار

 : و گفت یپوزخند زد مامان

  عمرا اجازه بدم -

 : نگاه من کرد و گفت بابا

 ؟ یاونجا طاقت موندن رو دار -

 : تو شکمم فکر کردم و گفتم یدهنمو قورت دادم به بچه  آب

 مجبورم -

  .ام بود هیسام هم به نام من شد  مهر یگذشت خونه  یروز چند

از  یشکیرفتن بودن ه یمن برا یو مامان و سوسن در حال انجام کارها بابا

چون  کردیآرومم نم زایچ نیبرادر هام  ...اما ا یمن خبر دار نبود حت یحاملگ

 سام قصد رفتن داشت اصال آروم و قرار نداشتم

هستم تحت نظر باشم و از  نجایا یسوسن هم رفتم پزشک زنان تا وقت همراه

بچه رو بدونم اما سه ماهم  تیدوست داشتم جنس یلیبچه غافل نباشم ...خ یسالمت

زد بود که بهم زنگ  ایرود بود .عصر بود و آرام و قرار نداشتم آر کمیبود هنوز 

سام رو بهم اطالع بده  ازخودم به اصرار ازش خواسته بودم ساعت و روز پرو

رو هم با خودش برده  امیاکثرا هم قرار شده بود برن بدرقه اش ...سام پسرش ت

 دونمیبهم گفت چقد دلم گرفته بود تو اتاق بودم و کز کرده بودم  ، نم ایآر نویبود ا



خوابه هر  هیهمش  نایز سام جدا شدم ...اچه مرگم بود انگار باور نداشتم که ا

 ... منو به خودش ببره ادیاتاق باز بشه و ب نیبودم در ا رلحظه منتظ

 بود ؟ یبه خاطر باردار یو دل نازک تیهمه حساس نیا دونمینم

 ( سام )

ودم خرو هم با  امیرفتن به فرانسه انجام دادم و قرار شد پسرم ت یبرا کارهامو

 رمیاگبمونه قبول نکردم .گفت اونجا دست و پ ششیببرم هر چه مامان گفت بذارم پ

نو از مامان بزرگ بشه و او یتیترب ی وهیبمونه و به ش خواستیاما دلم نم شهیم

زرگ ب خوادیکه دلم م یببرم و اونجور ماونو با خود خواستمیهمه متنفر کنه من م

م آماده کن کهیعسل تا کوچ رشیپذ یعسله و مغزشو برابشه... وبگم که مامانش 

سم ابه  امیت ی.قبل رفتنم شناسنامه برارهیم ادشی یاون که تا بچه است همه چ

امه از اول هم شناسن امیگذاشتم ...ت یمادر نه ....جاش خال یخودم گرفتم و ل

  ....هم براش در  آوردم و پاسپورتنداشت .

لم و چه قرار بود تود ی...بمیرو آماده کردم ...امشب پرواز داشت امیمنو ت چمدون

تو  میگکه تمام زند یاونم بدون عسل ..عسل رفتمیم نجایداشتم از ا یآشوب وحشتناک

ل رو تحم یدور نیا تونمیم دونمی....و نم شدیشهدد چشماش و لبخندش خالصه م

  نه ؟ ایکنم 

به  ینز یباشم و هوا بندیبستم پا میخداکه با  یو به عهد ستیزنم ن یوقت تونمیم

 و شومم تکرار نشه ؟ کیتار یسرم نزنه ؟و گذشته 

ا در کنارم باشه تحمل کنم ...خصوص یزن نکهیسه سال رو بدون ا نیچطور ا من

و گپاسخ  ازمیبه ن شهیدرونمو سرکوب نکرده بودم و هم ازیوقت ن چیمن ه نکهیا

  بودم

م طع دنیچش نکهیساله عسل زنمه و ا هیکه  نهیمشکل کنه ا ستین نیمشکل ا اما

 سه سال رو بدون عسل سر کنم ؟ نیا ینابشو چطور

م فکر و کنه چون تما داینخواد توانست به بسترم راه پ یزن یچیه میمطمئن نویا اما

 . من خواهد بود یذکرم هان
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ط آخر فق یلحظه  دیمنم آروم و قرار نداشت باسام پرواز داشت . و دل ۱ ساعت

 ...  آتش درونم فروکش کنه یتا کم دمشیدیم

..با . رونیمامان رو برداشتم و از خونه زدم ب چیمتوجه بشه سو یکس نکهیا بدون

 . متوجه شدن نیاالن مامان و بابا با بردن ماش نکهیا

 جواب یسوسن هم زنگ زد ول یمامان به تلفنم زنگ زد اما جواب ندادم حت چقد

 زیفرودگاه کل طول راه رو به ر دمیرو ندادم ...دلم آشوب بود تا رس یشکیه

 ... ختمیریبدون صدا اشک م

 . کردم دایپارک پ یزور جا به

ا مر یاریو آهسته انگار قصد مساعدت و  زدیم ونیدر م یکیتاب بود،  یب قلبم

..با . دمیکش یقیکه مدام نفس عم شدیتنگ م نهیرحمانه نفسم تو س ینداشت  وچه ب

 .... بود خودم رو به سالن رسوندم یهر جون کند

قت من هنوز پبداشون نکرده بودم ...دلم طا دیچیفرودگاه تو گوشم پ جیپ یصدا

 با چشم تیواقعا نبودن ... تو جمع ای دیدینم یزیچشمام چ دونمینداشت نم

 ... گشتمیدنبالشون م

   نهیمنو بب یکه مبادا کس انهیبه صورت مخف البته

 ... دمشیبل اخره د نکهیا تا

 . کردمیاز اشک داشتم نگاهشون م یشدم و پشت هاله ا یستون مخف پشت

 . بودن ییعمه هام و پسر عموهام چند تا پسر

 ییزهایبدرقه ...چ یپسرش رو برا دنیبوسیهمه م شدیدست به دست م امیت پسرش

 ... سالن برام نامفهوم بود یکه از اون فاصله تو شلوغ گفتنیهم م



  بود نه لبخند داشت نه ...نه ناراحت بود یعاد سام

  یکردن برا ی...همه باهاش رو بوس دی...پسرشو به آغوش کش دمیکش یقیعم نفس

 . و من تمام نگاهم بهش بود یخدا حافظ

 ی دهیزبانه کش یبر شلعه  ختیریبود م نیبنز ایراهش کردم ؟ یبدرقه  اشکام

 نفرت دورنم.؟

 ... ...پرواز سام بود دیچیفرودگاه پ جیپ یصدا بازم

 ... رفتیم دیبا

 : لب گفتم ریطور نگاهم بهش بود و ز نیهم

 معرفت ؟بچتودچکار کنم نامرد ؟ یبچتو چکار کنم ب -

 کرد و با بدرقه ی...چمدونشو گرفت و بازم خدا حافظ کشتیداشت منو م بغضم

 ... شد یپسرا  ، پسرشم بغلش بود ..راه ی

فت ، رلب گفتم :)دلم منم رفت ،  ریمنم رفت ؟ دلم منم با خود ش برد ... ز دلم

 با خودت نامرد روزگار تلخم ، نامزد شب شوم زفافم .( یبرد

 و گردهینبود که رفت اونم بدون من هر چند گفت بر م یبرام باور کردن اصال

 یعنتلب گفتم ) ل ریرش باشم ...اما دلم لج کرده بود امشب با رفتنش که زمنتظ

 ( مونمی، نم مونمیمنتظرت نم

بود که  یمنتظر شدم و باز از پشت ستون نگاهم به در خروج یطوالن یقیدقا

کامال از رفتنشون مطمئن شدم خودمو  یخودش رفت پسرا هم کم کم رفتن وقت

 . که سام از اون رفت رسوندم یا شهیپشت در ش

قلب من ...و دمیند گهیسام رو د رفتنیبود که م  ییتمام نگاهم به مسافرا هیگر با

کرد ن یکردم اون چرا لجباز ی. چرا طالقم داد من لجباز رهیباور نداشت داره م

 شدیتموم م دینداشت ؟ اون دوسم نداشت همون شب با یبردنم اصرار یو برا

 . بود نمونیکه ب یهرچ



 یرفتنش گفتم )چطور یزل زده بود به جا شهیکه از پشت ش یدر حال هیگر با

 مونمینامرد منتظرت نم مونمی؟ نم مونمیمنتظرت م ی، فک کرد یباور کنم رفت

 ( مونمیمنتظرت نم گهیمنم د یدلت اومد بدون من بر یچطور

 . قلبم ناروا گفت و قصد انتظار نداشت یو از سر لجباز کردمیهق م هق
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 ... بود که منتظر نگاهم به رفتنش بود یطوالن یقیدقا

 . با پشت دست پاک کردم اشکامو

 گهید دونمینم یا شهیدر ش نیدل بکنم از ا تونستمیرو با خودش بود و نم دلم

  بودم من که ازش طالق گرفته بودم یمنتظر چ

که  بود ؟...آب دهنمو قورت دادم اشکام یچ یبرا یقرار یو ب یتاب یهمه ب نیا

 یبه جا رهیکه نور خ یلب در حال ریبند اومده بودن که محکم و مصمم ز گهید

ارم دوست د گهینه د مونمیاما بدون نه منتظرت م یبودم گفتم )تو رفت ینامعلوم

)... 

ن هوس بود که همو هی یوقت دوسم نداشت چیزدم و ادامه دادم ) تو ه یپوزخند

 و، لعنت به من  کردمیتمومش م دیبا  یکه دخترونه هامو حروم کرد یشب لعنت

 ت (، لعنت به تو لعنت ، دخترونه هام حروم دهیعشق که طعم تلخ هوس م نیبه ا

. نمیشلوار ج بیبلند شد از ج لمیموبا یدادم و با حرص که باز صدا رونیب نفسمو

 . در آوردم و  نگاه کردم مامان بود

 یجواب دادم که صدا کردمیکه سالن رو به قصد خارج شدن ترک م یحال در

  تو گوشم دیچیپ ادشیخشم و فر

  احمق یدختره  یهست یکدوم گور -



ه آروم باشم و صدام بغض نداشته باش کردمیم یکه سع یخون سرد  در حال یلیخ

 : وانمود کنم آرامم گفتمو 

  امیدارم م -

 بشه ؟ یفرودگاه که چ یرفت -

 : دادم که و گفتم رونیب نفسمو

  مونمیعسل احمق سابق نم گهیبرم ، من د دیمنم با-

 : لحنش آروم شد و گفت مامان

 ؟ یعسل دخترم خوب -

 و دیدر من بعد رفتن سام بع یهمه خون سرد نیتر کردم مامان گرفتم بود ا لب

 : که گفتم یعاد ریبود غ

...سام  برام تموم شده گهید ینگران نباش مامان من خوبم ... با رفتنش همه چ -

  مرد مامان مرد گهیمن د یبرا

 : با بغض گفت مامان

  تموم شده زیچهمه یباور کن دیو با یدخترم چند روزه طالق گرفت -

 : بر حال داغونم غلبه کرد و گفتم یدادم باز هم خونسرد رونیب نفسمو

 ستیشوهرم ن گهیباور کردم که د گهیامشب با رفتنش د -

 : گفت هیگر با

 خودتو عذاب نده مراقب بچه ات باش استرس واسش سمه نقدیا یاله رمیبم -

  زمیعز

 : دادم و گفتم رونیتو وجودم افتادم و نفسمو ب یادگاری ادی

  برم دیمنم زود تر با -



  یریتو هم م یزود نیو خاله سوسن دنبال کارت هستن ...به همبابا  -

 : که مامان گفت دمیکش یآه

  وقته ریخونه مامان د ایب -

 ... امیباشه مامان االن م -

 : گفت هیبا گر مامان

  قربونت برم یمراقب خودت باش اله -

 : که گفتم رفتمیم نیپله ها رو پا داشتم

 .... باشه مامان باشه -

رو  نیبود تا ماش یادیرفتم ...که مسافت ز یقطع کردم و سمت در خروج تماس

و  مدیکردم و سوار شدم ...نم اشک تو چشمام بود که لجوجانه باهاشون جنگ دایپ

 ,نیرمان آنال رو روشن کردم و رفتم خونه ... نیندادم ماش زشیر یاجازه 

[30.05.19 13:09] 

 ۱۱۹پارت#

 ی...منو خاله سوسن امشب راه نیرو باال گذاشت تو صندوق عقب ماش چمدونا

امان برادر هام جز احسان که م یهمه مجهول بود حت یو رفتنم برا میکانادا بود

 . نگه یازش قول گرفت به کس

 ... رفته مسافرت و کجا طفره برن نیبگ رهیسراغمو بگ یشد هرکس قرار

 ... رفتن برام راحت تر بود نیهم یبرابا من نبود  نجایآشوب بود دلم ا دلم

 یکیت و داد دس دارهیکه سام مهرم بود رو به نامم زد مامان برام نگه م یا خونه

 انریا انیچند بار فقط م یاز اقوامش که پزشکع با زنش که کانادا هستن و سال

 . توش باشند

منو مامان بابا و خاله سوسن که همراهم  میبا من نبود ...تو فرود گاه بود دلم

 نه ؟ ایخواهد داشت  یبازگشت ایآ دونمیکه نم یسفر یبود.برا



اد که د نانیهر چند خاله سوسن اونو اطم ادیتولد بچه ام ب کیقرار شد نزد مامان

 . کنه تیمنو اذ یزیبشم و چ تیمراقب منه و نذاره اذ

 . کردمیو سر سختانه مقاومت م زهیکردم اشکم نر یسع یلیخ

 یرافرود گاه ب دمیکندن از مامان و بابا برام سخت بود ساناز هم من که رس دل

  بدرقه اومد

 دمیدیمدوتا رو با هم  نیا نکهیتنها نبود هامون همراهش بود و از ا نباریا اما

  خوشحالم کرد یلیخ

ت اجشان نبودم ناراحتو جشن ازدو نکهیازدواج کنن اما از ا وریشد شهر قرار

 .من حتما حضور داشته باشن یبودم اما مامان و بابا قول دادن به جا

 ادیه بو  دمیکه نبود و نخواب ییهاگذشت ،،، چه شب یماه ها چطور دونمینم من

 نیمتولد دخترم بود . که ه میتنها دلخوش ختمیتن سام اشک نر یآغوش و عطر بو

  هخودشو برسون یمامان هم قرار بود به زود دمیکشیروزها انتظار تولدش رو م

ثبت  مدت منو تنها نداشت دانشگاه نیکرد تمام ا یمادر یلیسوسن در حقم خ خاله

 یذاشتوقت تنهام ن چیگرفتم ... ه ینام کردم اما به خاطر تولد دخترم فعال مرخص

 . دیچرخیپروانه دور و برم م نیمدت ع نیو تمام ا

 ... دادیمنتظره ام عذابم م ریو طالق غاز سام  یمن غم دور اما

بلکه  نشد قیبهم تزر یچرا آرامش دونمیدختر که از خون سام بود نم نیتولد ا با

قرار تر  یتاب تر و ب یمن ب شدمیبه تولدش م کینزد شتریروزها هر چه ب

 . شدمیم

کرده براش انتخاب ن یهنوز اسم شدمیم کیتولدش نزد یانیپا یبه روزها نکهیا با

 . بودم

 یموضوع با سام حرف نزده بودم و در مورد اسم بچه حرف نیوقت راجب ا چیه

  میبچه دار شدن فعال نداشت الیبود چون اصال خ ومدهین شیپ



ود  و بدوسه هفته بعدش  میاون شب افتادم واز جشن عقد فرهاد و شراره  اومد ادی

 نانیطمکرد و چقد غر زدم و گفتم ممکنه حامله بشم اما با ا یاطیاحت یب کمیسام 

 ... شهیبار که نم هیگفت با 

ه ...نفسم ب نییاز رو تخت اومدم پا یچشممو پاک کردم ...به سخت یگوشه  اشک

 ... شدیم نیباال و پا یسخت

  کردیدرد م یکم کمرم

 ... بلند شدم که آب بخورم یو به سخت دمیکش یقیعم نفس

 .ام کردن ونهیدادم ...نم اشک تو چشمام د رونیب نفسمو

شوهرش کنارش باشه  شیلحظات زندگ نیحق داره تو سخت تر یهر زن 

 طیشرا نیقورت دادم ...اما من تو ا یاما ...آب رو به سخت یخصوصا باردار

ب گفتم ل ریکرد .دستمو رو شکمم گذاشتم و ز تمیاذ یاز تحمل باردار شتریب ییتنها

 عسلکم ( کنمیرو تحمل م ی) به خاطر تو همه چ
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 ( سام )

سرم  تانمارسیهم ب رفتمیهم دانشگاه م امیبود که فرانسه بودم با پسرم ت یماه چند

 رو اکثر مواقع با خودم امیشلوغ بود اصال وقت سر خاروندن نداشتم ت یلیخ

 . کردینم تمیبود اصال اذ یپسر آروم یلیخ بردمیم

 ایحال عسل بودم و متاسفانه آر گرید شهیاما هم یمشغول بودم حساب نکهیا با

 . شدمیوقتا نگران م یو گاه کردیم یخبر یاظهار ب شهیهم



درس  ریدر گ نقدی.ا ستیازش ن یخبر چیه گفتیم شدمیحالش م یایوقت جو هر

 . چکار کنم دونستمیبودم که نم مارستانیو دانشگاه ب

خونه سوسن که درسشو ب شیکه آقا بزرگ گفته رفته کانادا پ دمیاز مادرم شن یول

 . راحت شد المیخ یکم

و  دهکریصحبت م یبود که آقا بزرگ با خود عسل تلفن دیشن یاتفاق یلیهم خ مامان

 . متوجه شده

ادا افتاد مب یبه جونم م ینگران یکم یحالش خوبه ول نکهیراحت بود از ا المیخ

 ...رهیو اونو ازم بگ ارهیمنو به دست ب یبشه و دل هان دایپ شیتو زندگ یکی

  ( عسل )

دلم ،خاله سوسن اسمشو  زیالعاده ناز و عزدختر  فوق قایاالن سه سالشه دق دخترم

 ( زیگذاشت) دن

  نکردم یهم موافق بود من اما دخالت مامان

 لحظه هیبرام رقم زد که  یتازه ا یایکم کم جلو چشمام بزرگ شد و دن دخترم

 . سر کنم تونستمیبدون دخترم نم

ه جوره . البته بابا هم کردمیموسسه زبان کده هم کار م هیو تو  رفتمیم دانشگاه

 . پشتم بود

طر چند بار فقط به خا یرو دوست نداشت اما االن سال زیدن یلیخ لیاوا مامان

داشت  به دخترم یخاص یبه همراه بابا ...و عالقه ا کردیکانادا سفر م زیدن دنید

 . با عاطفه و محبت بود یلیخ نکهیزبون و هم نیریش یادیهم ناز بود و هم ز

سال نو نوروز بودو مامان خبر داد که ممکنه سفرشون رو کنسل  یها یکینزد

قا آگفت که  ادیبا  و اصرار ز نکهینداد تا ا یکنه ...هرچه التماس کردم جواب

 . هیبستر مارستانینداره و سکته کرده و االن ب یبزرگ حال مساعد

ش حرف مدت که کانادا بودم باها نیبه آقا بزرگ داشتم تمام ا یدیشد یوابستگ من

 . دختر دارم هی دونستیو اون م زدمیم



 ... رازمو نگه داشت اما

 نکهیت افرص گهید دیشا میدیو آقا بزرگ رو م رفتمیم دیدلم تاب نداشت با نکهیا تا

 . رو نداشتم نمشیبب

 یهکه چند ما دمیبشه ...سام هم شن فمیخاله سوسن مخالفت کرد نتونست حر هرچه

 . رانیبود که برگشته بود ا

حمل تلحظه  هی شویدور تونمیرو با خودم نبرم اما نم زیسوسن اصرار کرد دن خاله

 . کنم

بابام  خواستیهم مخالف موندن بود و م زیاما خود دن ارمیرو ن زیهم گفت دن مامان

 . دوست داشت یلیاونا رو خ نهیو مامان رو بب

و  شناخته بودم زیتک تک اقوام برادرم و آقا بزرگ و همه رو با عکس به دن من

 . شناختیهمه رو م بایتقر

 یرانین اسه سال و چند ماهش بود اما فوق العاده باهوش بود مسلط به زبا نکهیا با

 ... بود یسیو انگل

و دلم نبود قرار بود ...و دل ت یتاب و ب یدلم ب نکهیشدم با ا رانیا یدخترم راه با

 . قرار بود یهمه قلبم ب نیا یچ یبرا دونمینم

که  بذارم ...نفس یاسمشو چ دونستمیزده بودم که نم جانیه نقدیبرگشت ا یبرا

 یه سععطر.... و چه لجوجان یبو شدیکه تو ذهنم زنده م یالی...تنها خ دمیکشیم

 . در انکار آن داشتم

کامل و  یپخته  یساله  ۲۵ یعاشق نبودم زن یساله  ۱۹من اون عسل  گهید

 . عاقل
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 یراتهران آرام بخش بود ب یو آلوده  یدود گرفته  یهوا یکه برگشتم حت رانیا

 ... قرارمیقلب ب

  استراحت کردم تمام روز رو با دخترم دمیرس شب

ه از کساعت  ۱۲ رفتمیم دیو خسته کننده داشتم از کانادا به قطر با یطوالن یسفر

 یلیقطر بودم تا شب که پرواز داشتم خ دمیکانادا تا قطر بود و از صبح که رس

 . خسته کننده بود

 . تمام روز رو خواب بودم رانیا دمیتا رس نیهم یبرا

حد  دوسش داشت که نقدیخوش گذروند و مامان ا ینه .با مامانم حساب اما دخترم

دن و دخترم اومده بو دنینداشت برادرام همشون که حاال ازدواج کرده بودن به د

 . عاشقش شدن یهاش حساب ییو دا شناختیاون تک تکشون خوب م

رفتم  آماده شدم و عینتونستم تحمل کنم سر گهید مارستانیدو بود که رفتم ب ساعت

رچند هسر درد داشت و موند خونه  کمیچون  ادیمامان نتونست ب نکهیبا ا زیبا دن

 . بود مارستانیصبح ب

اون روز نوبت احسان بود که  موندنیآقا بزرگ م شیپ لیفام یتک پسرا تک

 یاو گفت که فعال تحت مراقب ه ادیبه مالقات آقا بزرگ ن یشکیکرد که ه یکار

 . بره یکس ستین یاجیاست و احت ژهیو

 . راحت به مالقات پدر بزرگ برم الیمن با خ تا

بزرگ  و  خودش دکتر آقا کنهیکار م مارستانیب نیبهم گفته بود که سام ا احسان

 . اومد و تو مطب بود یهست اما خوشبختانه امروز نم

اصرارو خواهش و  یبود با کم یخصوص مارستانیشدم با دختر کوچولوم ب داخل

 . هم داخل بشه زیاجازه دادن دن زیدن یها یزبون نیریش

 . کار داشت رفت منو با آقا بزرگ تنها گذاشت یهم کم احسان

 . نم اشک تو چشام جا گرفت اریاخت یبود ...ب دنشید تابیمن دلم ب یخدا یوا

 ... باز کردم و داخل شدم یرو به آروم در



ند بغضم رو به زور فرو خوردم چ دمشیتو اون حال د ی...وقت دمیکش یقیعم نفس

 ... بودمش که دهیسال بود ند

 . خواب بود نکهی...مث ا دیکشینفس م یشدم ...به آروم کیرو بستم نزد در

کرده  رییشکسته شد بود چقد تغ رویو الغرش بود چقد پ فیبه صورت نح نگاهم

تو ذهنم  شیضرب عصا یصدا  بتیاراده ه یو ب یبود ...چشم بستم لحظه ا

 ... دیچیپ

ت با تو دستم بود و تمام اون لحظا زیبودم دست دن ستادهیطور کنار تخت ا نیهم

که  یژنیبا ماسک اکس  قیاشک زل زده بودم به آقا بزرگ ...که  تو خواب عم

 . دیکشیرو دهنش بود نفس م

 : آروم گفت یلیبود که خ زیدن یصدا

 آقا بزرگ خوابه ؟ -

دست پا چه اشکامو پاک کردم سرمو خم کردم و نگاش کردم لبخند تند تند  

 : آروم  گفتم یلیبه لب گرفتم و خ یمحزون

 ... آره خوابه -

 : تلخ  آروم گفتم یزد  که خم شدم بغلش کردم و با لبخند لبخند

 ؟ زمیعز ادتهیعکس آقا بزرگ  -

م خوابش به آقا بزرگ بود که به خاطر مصرف داروها بود که فک کن نگهش

 : بود و گفت قیعم

  آره ...دلت براش تنگ شده -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 . یلیخ یلیآره خ -

 . حس کردم نمیشلوار ج بیتو ج لمویموبا ی برهیلحظه بود که لرزش و نیهم



 . در آوردم بمیاز ج لمویگذاشتم وموبا نیرو رو زم زیدن

 

 [19:34 30.05.19] ,نیآنال رمان

 ۱۲۲پارت_#

و دانشکده تکردم ...دوستم )پائوال ( بود از کانادا که همون سال اول  لمیموبا نگاه

 . باهاش آشنا شدم

 : نشوندم و آروم گفتم یرو صندل زیدادم دن رونیب نفسمو

  ینکن داریآقا بزرگ رو ب نیسرو صدا نکن آروم بش -

 ؟ یریکجا م -

 : لمس رو گفتم یدکمه  دمیکشیکردم و همزمان که م لمیبه موبا ینگاه -

 . زود یلیخ امیدوستمه ،االن م  -

 اطیسرو صدا اتاق رو ترک کردم و رفتم تو ح جادیبا سرعت بدون  ا و

 .... مارستانیب

  ( سام )

   شلوغ بود یداشتم سرم حساب ماریب یلیامروز خ شدمیوارد مطب م تازه

 ومدهیشدن آقا بزرگ دو روز مطب ن یهم به خاطر بستر یچند روز خصوصا

 . بودم

فتن گزنگ خورد با  لمیکردم که ... موبا تیزیرو و ماریمشغول شدم  چند ب تازه

  ماریاز ب یاجازه ا

  بود ایبرداشتم آر زیرو از رو م لمویموبا

 . جواب دادم عیآقا بزرگ افتاده باشه سر یبرا یکه مبادا اتفاق دمیترس 

  ایالو جانم آر - من



 : بود که گفت یپر نگران صداش

 ؟یمارستانیسام ب -

 : گفتم یادیبه جونم افتاد و آروم اما با دلهره و ترس ز ینگران

 نه مطبم چطور ؟ -

 است .؟ ژهیو یاحسان زنگ زد گفت آقا بزرگ تو بخش مراقبت ها شیپ کمی -

 : بلند شدم هراسون و گفتم زیحرف رو که زد از پشت م نیا

 ؟ یچ یعنی؟  دونمیمن نم -

  شده شیآقا بزرگ طور یتو خبر داد  دیسام ...گفتم شا دونمینم -

 : دادم و گفتم رونیبا ترس ب نفسمو

 مستین انیافتاده من در جر یاتفاق دیشا رسونمیخبر ندارم االن خودمو م -

 : ادامه دادم متفکرانه

  بدون اطالع من ؟ -

 نتقل کردن ؟اونو م ینکنه حالش بد شده اضطرار دمیگز لب

 : گفتم آروم

 . مارستانیب رسونمینگران نباش من خودمو م -

 : دلهره گفت با

  نگفتم که نگران نشن یزیچ نایا ییمن به دا -

  یکرد یخوب کار -

 . زود خودتو برسون -

  قطع کردم عیسر



ر مطب رو د یحرف چیکردم و بدون ه تشیزیمنتظر زل زده بود به من که و ماریب

که هاج و واج  یحاضر در مطب و منش یمارایمتعجب و منتظر ب یمقابل چشما

  مارستانی. ترک کردم و خودمو رسوندم بمردنینگام م

 هیو  مارستانیخودمو اصال رسوندم ب یچطور دمیآشوب بود دلم که نفهم نقدیا

 اما ...نبود ...متعجب سراغ آقا بزرگ که ژهیو یراست رفتم بخش مراقبت ها

گرفتم پرستار اظهار کرد که حالشون خوبه و تو اتاقشون خوابن متفکر سمت 

 گفته ؟ ( یچ حسانلب گفتم ) پس ا ریبود رفتم و ز یکه آقابزرک بستر یاتاق
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ار داشتم رو باز کردم  داخل شدم  انتظبه در زدم  و در  یاتاق رفتم ...تقه ا سمت

زرگ  بمدت که آقا  نیا یبود ول نیسر سنگ یباهم کم نکهی...با ا نمیاحسان رو بب

 بودمش دهید یبود چند بار یبستر

ر که نبود اما...جلو ت یبستم .در نظر اول کس یاتاق شدم  در رو به آروم داخل

 یلب شعر ریتمام ز ینشسته بود و به آروم یرو صندل ییرفتم دختر کوچولو

 . نامفهوم  حواسش اصال نبود کردیزمزمه م

 بود لبخند به لب گرفتم یسیکه شدم دقت کردم به زبان انگل کترینزد

  بود قیبزرگ به خاطر مصرف دارو خواب عم آقا

  پام سرشو چرخوند سمتم یصدا دنیجلو. تر رفتم دخترک با شن که

  زدم یصورت نازش لبخند دنیاراده با د یب

  خاص یطور هی کردیمتعجب نگام م  نیاومد پا یاز رو صندل که

ه باز تعجب به ابرو دادم رو  یطور لبخند به لب گرفته بودم و اخم نیهم منم

 : و آروم گفتم ستادمیروش ا

  کنهیچکار م نجایخانوم کوچولو ا نیا -



  طور مات زل زده بود بهم نیهم

 : زدم و گفتممقابلش زانو که

 ؟ یگم شد -

 : طور که زل زده بود تو صورتم آروم گفت نیهم

  نه -

 بور و بلندش یداشت چقدم تو دلبرو جذاب بود و خصوصا موها ینیریش ی لهجه

 . بسته بودن براش یرو خرگوش

 : با لبخند گفتم که

 : هیآقا که رو تخت هست ک نیا یدونیم 

  آره ...آقا بزرگ -

مه که من دادم و تو دلم گفتم ) حتما دختر حسا رونیبه ذهنم آوردم نفسمو. ب یفشار

 ( دمیتا حاال ند

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

 خانوم خوشگله هیچ اسمت

  خانوم زیدن - 

  لبخند گفتم با

 خانوم  ؟ زیدن یاومد ی...با ک یبه به چه اسم قشنگ  -

 : لبخند گفت با

  مامانم -

 کجاست ؟مامانت  -

  رونیمامانم دوستش بهش زنگ زد رفت ب -



 : خواستم بلند بشم ادامه داد تا

 ... هیشما چقد شب -

 ردکیکه گردنبد گردنش رو که باز م یکوچولوش در حال ینگفتم که با دستا یچیه

و  و کردیباز م ذاشتنیمدل گردنبند ها بود که توش عکس م نیپالکش رو که از ا

 : گفت

  بابام هیشب -

 رفت کردیمتعجبم به  پالک گردنش که باز م نگاه

ک که پال یهنگ کرد ...با دقت نگاه کردم در حال نهیتر کردم...نفسمو تو س لب

 . رو گرفته بودم

باور  دمیدیو پالک در چرخش بود .  به اونکه م زیدن نیطور نگاهم ب نیهم

 . امکان نداشت نیاما باور نه .ا دیدی. چشمم م کردمینم
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 : کردم چند لحظه که خودش گفت هنگ

  اسم بابام سامه گهیمامان م -

که نفس  یخودمو کنترل کردم و در حال یناقص زدم که به سخت یسکته  یعنی

 : گفتم دمیکشیم یقیعم

 ؟ هیا اسم مامان چ.

 : لبخند گفت با

  عسل خانوم -



طور که زل زده بودم بهش  نیهم  گفتیم یدختر بچه چ نیمن ا یخدا یوا

 : چشمام باور نداشت که گفتم

  خونتون کانداست درسته -

 : لبخند گفت با

  خاله سوسن شیآره پ -

  رو قلبم گذاشتم ...مگه امکان داشت دختر عسل ؟ دستم

 : و بلندش کردم آروم گفتم کردمیکه اونو بغل م یحال در

 عکسم ؟ نیا هیمن شب -

 : زل زده بود بهم و گفت یطور نیهم

  شماست هیعکس مامان گذاشته تو اتاق خواب شب یآره ...تازه کل -

 ... باز کردم یاتاق رو به آروم در

 : عسل برگشته  و برگشتش هم به خاطر حال آقا بزرگ بوده که گفتم پس

 ؟یدیتا حاال باباتو د -

 : گفت یکرد وبا اخم ناز بچگونه ا بغ

 ... دکتر بشه خونهیبابا فرانسه داره درس م گهیمامان م -

 : تر کردم که گفتم لب

 تو چند سالته ؟ -

 : لبخند گفت با

 ؟ یچ یعنی ی؟ خورده ا یسه سال و خورده ا گهیم یمامان -

 رفتمیم مارستانیب یکه سمت در خروج یدختر دختر منه در حال نینداشتم ا شک

 : گفت



 ؟یبری؟ منو کجا م یریکجا م -

 ... نترس گلم -

 : که گفت کردیبغض م داشت

  نرم ییها جا بهیمامان گفته با غر -

  گهیمامانت راست م -

 : گفت هیبغض کرده بود که با گر بازم

 ؟ یبریمنو کجا م -

 ... نترس گلم نترس -

ر جو نیرسوندم هم نیخودمو به ماش عیکرد سر هیبگم که باز گر یچ دونستمینم

 خواستیو مامانشو م زدیحرف م یسیو به انگل کردیم هیداشت گر

 هینفس گر هیجور  نیهم بستمیصندل عقب کمربندشو که م عیسر گذاشتمش

 : که گفتم کردیهق هق م کردمیم

  مامان شیپ میریآروم باش ...آروم باش ... م -

 : گفت هیگر با

  یگیدروغ م -

و  دمیروشن کنم سمتش چرخ نکهیقبل ا  نویسوار شدم و ماش عیرو بستم سر در

 : گفتم

 ادیب زنمیمامان، زنگ م شیپ میریم  گمینه راست  م -
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 . حرکت کردم عیروشن کردم و سر نویماش

د از که ...بع کردی...داشت کالفه ام م کردیم هیگر زیر هیطور  نیهم قهیدق چند

 . پارک کردم ابونیخ یرو گوشه  نیماش یطوالن یقیدقا

شد که  لیتبد یا دهیبر دهیبه هق هق بر کردیکه م هیعقب از شدت گر دمیچرخ

 : دستامو دراز کردم و گفتم

  نمیبغلم بب ایب -

 : اشاره به کمر بند کرد و گفت هیگر با

  بسته است -

  سردر گم وکالفه ام کرد بوده بود که حواسم نبود نقدیا

 : شدم و کمر بندش و باز کردم و گفتم ادهیپ

 ؟ یترسیتو از من م -

و  به اطرافم کردم ینگاه رونیآوردمش ب نیکردکه بغلش کردم از ماش هیگر فقط

 ... نمیبب یکه سوپرمارکت

 م گفتمآورد یدر م بمیاز ج لمویکه موبا ینبود که در حال یزیدادم چ رونیب نفسمو

: 

  نکن هیگر -

 :هق هق گفت با

  مامانم شیمنو ببر پ -

و به  کردمیعکس ها رو باز م لیو فا کردمیرو روشن م لیکه موبا یحال در

 : دادم و اون بغلم بود گفتم هیتک نیماش

 ... نکن هیباشه گلم فقط گر -



 یعکس داشتم از خودمو عسل ...عکسا نیعکس ها رو باز کردم و ...چند لیفا

 زیجلو دن لیکه موبا یبودم در حال قبل طالقمون ...هنوزم نگه داشته ییدوتا

 : نگاه کنه گفتم گرفتمیم

 مامان عسل توعه؟ نیا نیبب -

  عکس رو نگاه من کرد دید ینگاه کرد و با هق هق وقت هیگر با

 : اش بند اومد که گفتم هیعکس بود دونه دونه نشونش دادم و کم کم گر نیچند

 ...توعه یمنو مامان یعکسا نایا -

 : رو داشت که گفت هیته آثار گر هنوز

 ؟ یتو بابا سام من -

 : ام که بغلم بود اشکاشو پاک کردم وگفتم گهیرو گرفتم دست د لیموبا

  نکن هیدلم ...گر زینکن عز هیگر گهید -

 : کرد و گفت یته هق هق بازم

  خوامیمامانمو م -

 مامان شیپ برمتیقشنگم م زیباشه عز -

  از اشکش گذاشتم سینم دار خ یگونه  یرو یدادم بوسه ا رونیب نفسمو

  چکار کنم دونستمیدادم  نم رونیب نفسمو

 : بود بعد چند لحظه ساکت بودم که آروم گفت ستادهیطور ا نیهم

  مامانم شیمنو ببر پ -

 : کردم لبخند بزنم و گفتم یسع

 گلم ؟ یترسیخب منم باباتم چرا م -

  مامان شیپ یبریخب چرا منو نم -



  من اومدم دونهیآخه مامانت نم -

  یکه اومد یگیچرا به مامان نم -

 ... مامان رو ندارم یمن شماره  -

 :گفتم متفکرانه

 ؟ یتو بلد -

 ... داده ادمیآره مامان  -

 : شدم و با لبخند گفتم خوشحال

  یهست یتو دختر باهوش نیآفر -

 : گفتم کردمیروشن م لمویکه موبا یحال در

 ... نمیبگو بب -
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 (عسل )

 ... دیمکالمه ام طول کش یطوالن یقیدقا

م بود ...داخل شدم در رو بست یکه آقا بزرگ بستر یسرعت برگشتم به اتاق با

نبود  ییا...متعجب شدم ...اتاق رو نگاه کردم ...ج دمیرو ند زی...جلو که رفتم دن

 ... بشه یکنه مخف طنتیکه بخواد ش

 یقتبره و رونیمن بخواد ب یهم نبود بدون اجازه  یبه جونم افتاد دختر ینگران

 ... رفتیم رونینره محال بود از اتاق ب ییبهش گفتم جا



سان رخ به رخ اح رونیبزرگ هنوز خواب بود ...تا از اتاق هراسون اومدم ب آقا

 : گفتم یشدم و با نگران

 ؟ یدیرو ند زیدن یاومد یم یداشت -

 : و با دلهره گفت ستادیا جلوم

 االن اومدم نیهم دمینه ند -

 ... اطرافمو نگاه کردو نبود که نبود شونیمن مضطرب و پر یخدا یوا

 نبود که نبود میکرد رورویرو ز مارستانیطرف کل ب هیطرف احسان  هی من

 ... گرفتمیم دمیدیسراغشو از هرکس که م دمیپرس ینگهبان از

  بود دهیاونو ند یکس

 ... چکار کنم دونستمینم کردمیم هیرسما داشتم گر گهید

رو  مارستانیزنگ زده بود مامان که اونم هراسون  خودشو رسوند ب احسان

  . کردمیم هینفس گر هینشسته بودم و  اطیح مکتین

 . بودن ریگیهم پ مارستانیو حراست ب ینگهبان

 ... من که یپا به پا ختیریهم اشک م مامان

  بود که زنگ خورد ...شماره ؟ میگوش

؟  دونمیخودش بود نم یمیقد یسام بود همون شماره  یمن شماره  یخدا یوا

شتباه اخودش نبود من  دیجواب دادم شا هیاما ... با گر دیدیچشمام درست نم دیشا

 . کردمیم

 : بود که گفت زیدن یجواب دادم صدا تا

  یالو مامان -

 نکهیا و ذوق از هیدفه از سرجام بلند شدم و با گر هی... دمیرو شن زیدن یصدا تا

 : گفتم دمیشنیصداشو م



 ؟ یتو کجا رفت یی...مامان کجازیالو دن -

 : که آروم با اشک گفت ستادیجلوم ا مامان

 زنه؟یکجاست ؟ از کجا زنگ م -

 : به مامان بود اما گفتم نگاهم

 ؟ یزنیزنگ مگلم ؟ حالت خوبه ؟از کجا  یتو خوب -

 ... نبود و گفت :مامان  من خوبم هیاز ترس و گر یصداش اصال نشون زیدن

 : تکرار کردم باز

 مامان ؟ ییکجا -

  ییبابا شیمن پ -

 نخواستم بشنوم ؟ نکهیا ایمتوجه حرفش نشدم ؟  جدا

ن که که نگاهم و تنگ کردم و به ماما یبا تعجب و ترس و تکرار کردم در حال که

 : مشتاق منتظر بود گفتم

 کجا ؟ -

  ...بابا سام ییبابا شیپ -

 : ادامه داد یادیز اقیشوق و اشت با

امان م هیاومده ...عکسشو نشونش دادم خود بابا  ییبابا یبابا اومده مامان -

  ...مامان

 . گفتیذوق زده شده بود با ذوق م چنان

اد و در از دستم افت لیکه تونستم اون لحظه بکنم دستام شل شد ...موبا یکار تنها

با خودم   ی... رو زانوهام افتادم و با حالت ناباور رفتنیم یلیتح میکه  پاها یحال

 امکان نداره( نیگفتم ) ا

 : گفت غیبود با ج مامان



 شده ؟ یشده عسل چ یچ -
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 : فتمگو با بهت و ترس  هیسرمو برداشتم نگاه مامان کردم با گر یبا ناباور -

 .... سامه شیپ -

 .... دیکش یبلند  نیزد به صورتش و ه یچنگ مامان

 : گفتم شدمیکه بلند م یدر حال هیگر با

 حاال چکار کنم ؟ ایخدا -

 : هنگ کرده بود که متعجب گفت چارهیهم ب احسان

  مطب باشه دیسام که االن با -

 : مگفت  تیو خشم و عصبان هیخود سام جواب داد که با گر نباریگرفتم ا شمارشو

 دخترم حالش خوبه ؟ -

 : خنده گفت با

  به به عسل خانوم -

 : گفتم دمیلرزیکه به شدت به خودم م یدر حال تیتر شدم و با عصبان یعصب

 ؟ یدخترم کجا برد یعوض -

 : قصد حرص دادن منو داره که گفت دونستمیپر خنده بود م صداش

  خبریب نقدریخانوم ...چرا ا ریبه خ دنیرس -

که از خشم  یدر حال ادیشدم و با فر یچکار کنم با تمام وجودم عصب دونستمینم

 : زدم ادیبه شدت فر دمیلرزیبه خودم م شدمیداشتم منفجر م



 ؟ یدخترمو کجا برد -

 دخترت ؟ -

 : تو صدام و گفتم ادبودیفر بازم

  آره دخترم -

 :خون سرد بود که گفت چقد

  دختر منه زیدخترت ؟ دن یبگ دیبا -

بودم  به دل گرفته نهیمرد ک نیشد از ا شتریوجودم نفرتم ب ادشدیمن فر یخدا یوا

 : و گفتم شیخون سرد کردیترم م ونهیو د یو عصب

  ستی...دخترت ن ستین -

 : خنده گفت با

 پس دخترمه؟ -

رو از دستم  یبودم مامان گوش یو جصب زدمیم ادیتحمل کنم فقط فر نتونستم

  گرفت

 ( سام )

 دیدختر منه رو تا زیدن نکهیبر ا  تیهمه خشم و عصبان نیبود  ا یعصب یلیخ 

 و نبوده هرگز .ابن دختر از ستین یعسل با کس ستین نیا ریغ میزی.چ کردیم

 .منه ی شهیخون و رگ و ر

رد سخون  یلینزد خ ادیبود ، اما فر یاونم عصب دیچیمامانش تو گوشم پ یصدا که

 : خشن گفت یول

  سام به نفعته اریاون بچه رو ور دار ب -

 : پوزخند گفتم با

  عروسک ناز و خوشگل  دختر منه نیا -



 ... دهنمو آب بکشم دیبا به زبون آوردن اسمت  با -

 : گفت یکرد و خشن تر شد و عصب ریدفه لحنش تغ هی

 ؟ یبچه رو کجا برد یلعنت -

 : خون سرد باشم که گفتم دیحرص دادنش با یدادم برا رونیب نفسمو

 چون بار دار بوده نیدور کرد نجایشما عسل رو از ا -

 : داد سکوت کرد که گفتم رونیب نفسشو

دختر  نیکنم ا سهیرو با سن بچه مقا مونیجدا خیبخوام فکر کنم و تار قیاگه دق -

 منه ... عسل به من دروغ گفته اون موقع طالق باردار بود
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 : گفت تیباعصبان

  مگه عسل برات مهم بود که حاال دخترش برات مهم شده -

 ستمیا که بتونم در مقابلش به ستین یزن دونستمیم دهیحرصم م دونستمیخانم م سحر

 : اما خودمو نباختم و محکم گفتم

  مرتکب نشدم یاما من بعد ازدواجمون هه بو اشتباه -

 : زد و گفت یپوزخند

 گهیخورد و دوسال د یتو اون خراب شده چه گوه ستیچهار ساله معلوم ن -

  ادیگندش در ن

شد و  یلحنم عصب یکه کم شمیزن نم نیزبون ا فیدهنمو قورت دادم جدا حر آب

 : گفتم



  بعد طالقمون مرتکب نشدم یحت یاشتباه چیمن ه -

 : پوزخند گفت با

رنه گو    اریزود اون دختر بچه برو بردار ب ستیحرف ها به من مربوط ن نیا -

 . کنمیم اهیروزگارتو س

 خون سرد گفتم ؛ یلیخ منم

  دمیکه دختر من نباشه بهتون م یبه شرط -

 : حرفم گفت دنیبعد شن ادیدفه با فر هی

 . وسط قلبت زنمیباز صاف م نیا -

 : تمام گفتم تیو اما با جد تیعصبان با

  به زنم نیرو بد یگوش -

 :خشم گفت با

  ستیاون زنت ن -

  یبه هان نیرو بد یگوش -

 : که گفتم کردیم هیداشت گر دیچیعسل تو گوشم پ یصدا که

  گمیکه بهت م یبه آدرس ایب -

 : گفت هیگر با

  بده و بهمتو رو خدا دخترم -

دونه ب یعسل کس یایهم ندونه کجا م  یشکیه ایتنها ب میزنیباهم حرف م ایب -

  یشنویرو هم نم زیدن یصدا گهید خورمیآدرس رو قسم م

 : گفت هیگر با

 ؟ یا ونهیتو د -



  یریچقد کله شقم ...مامانت ندونه کجا م یدونیکه م تو

 : گربه کرد که ادامه دادم فقط

 ... اما دمیخدمتکار م لیخونتون تحو برمیرو م زیاالن من دن -

 : گفت هیگر با

 یفرستیمبرام  یریگیم یسلف هیکه گفتم اونم تنها ...از اونجا  یبه آدرس یریم -

 زرنگ  ی...بخوا  امیتا ب یمونیبدم, همون جا منتظر م لیتا من بچه رو تحو

  ینیبب یعسل رنگ دخترو تو حوال یاریدر ب یباز

 : گفت هیگر با

  یذاریچرا تو دست از سرم بر نم -

 : خون سرد گفتم یلیخ

  چون عاشقتم -

 : تو صداش گفت ادینفرت ز هیگر با

 . زاری... ب زارمیازت ب -

 ... خونتون رمی...من دارم م یدیکه گفتم انجام م یکار -

 : گفت هیگر با

  بذار صداشو بشنوم -

 : خواب بود که گفتم نمیعقب ماش یکردم صندل زینگاه دن برگشتم

 ... دخترم خوابه -

 یبا چاشن رهیگیم شیوار تو لحن صداش که معلوم بود داره آت وانهیحالت د با

 : گفت هیهق هق و گر دیشد

 ... ستی...دخترت ن ستی...ن ستیدخترت ن زیدن -
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  (عسل )

  زور مامان منو کنترل کرد به

 : گفتم هیگر با

 خونه ...من؟ ارهیرو م زیخونه االن دن نیشما بر -

 : گفت تیبا عصبان مامان

 ؟ یتو چ -

 : گفتم هیو با گر دمیکش یقینفس عم -

  گردمیو بر م رمیمن م -

  : چکار کنه گفت دونستینم چارهیکه ب احسان

  سیبذار زنگ بزنم پل-

 : گفتم ادیو التماس ز هیگر با

بذار  شرتیازم بگ ترسمیدخترشه ..م زمیاست  دن ونهیاحسان ...اون دنه ...نه  -

  برم باهاش حرف بزنم

 : حق به جانب و محکم گفت مامان

 ... مگه شهر هرته....مگه من مردم -

 : و التماس به مامان گفتم هیگر با

  هیحرفش چ نمیمامان ...بذار بب کنمیخواهش م -

 : احسان



 ... ده کهآدرس رو ب یریحاال کجا م -

 : گفتم عیحرفش رفتم و سر ونیم

  منتظر بشم دینگفته ...با یزیچ دونمینم -

 : داد و گفت رونینفسشو ب مامان

  رهیخطا نم رمیبندازه ت رونیب مشیبخواد پاشو از گل یعنی -

  ستین یزی... چ نیعصابتون مسلط باششما رو ا - احسان

 : گفت تیبا عصبان مامان

شم رو چازت   رهیرو وسط بکشه اونو بخواد بگ زیدن یبزنه و پا ادیبخواد زر ز -

  زنمیرو م یهمه چ دیو ق بندمیم یهمه چ

 : و التماس گفتم هیگر با

 نمیبب نینکن یتو رو خدا مامان با حرف زدن ممکنه درست شه ...شما فعال کار -

  گهیم یچ

 : مامان با پوزخند گفت-

 .... دخترشو ای یزنش بش ای خوادیم یچ -

 : بدون مراعات گفتم ادیحرف مامان رفتم و با خشم ز ونیم تیعصبان با

  دختر منه ، فقط من زیدن -

 : داد و گفت رونینفسشو ب مامان

  گهی...دخترشه د میبکن میتونیثابت کنه دخترشه  چکار م -

 : گفتم ستریب ی هیگر با

 مال منه فقط من زیدن -



کردم مامان به خونه رفت احسان هم بر  یهم زور مامان و احسان رو راض با

 دیرو با یمنتظر شدم که سام آدرس یآقابزرگ ...ربع ساعت شیگشت داخل پ

 . فرستاد رفتمیم

 عکس مقابل هی دمیتا رس دیطول کش یساعت میدر بست گرفتم و رفتم ...ن عیسر

 . که گفت گرفتم فرستادم یساختمان

 لیرو تحو زیبعد مامان زنگ زد و دن قهیچند دق دیجوشیو سرکه م ریمثل س دلم

چکار  دونستمیخاموش نذارم . نم مویسفارش کرد گوش یگرفته بودن .مامان کل

ه نکن یقسمش دادم کار زیاطالع بده اما جان دن سیاصرار کرد به پل یلیکنم خ

 . ادیم شیپ یچ نمیبب

شدن  ییرو ایخوند که از اومدن و رو اسی ی هیناراحتم کرد با حرفهاش و آ نقدیا

 . بذارم انشونیافتاد در جر یکرد ازم خواست هر اتاق مونمیبا سام منو پش

زش اباهاش مالقات داشته باشم ...کاش  نجایاصال چرا قبول کردم ا دونستمینم

ه و اگ میحرف بزن میهم باشند و بتون هیو بق ادیخواسته بودم همون خونمون ب

 . مامان بابا هم باشن و بتونم از خودم دفاع کنم ادیب شیپ یمشکل

چرا از  دونستمینم کردینم میاریچرا ضربان قلبم باز چه مرگش بود و  دونمینم

 نیا نداشتم از تنها بودن در کنار یتنها بودن باهاش واهمه داشتم خاطرات خوب

 . مرد
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.  یگذشت ..گذشت اما با ترس و دلهره ، با اضطراب و دلواپس یساعت مین

ش گرفتم بود و از سالم بودن لیرو مادرم تحو زیچرا حاال که دن دونستمینم

 یفاق؟ چه ات دمیترسیم یبودم و خوب بود چرا موندم ؟ چرا نرفتم ؟ از چ یمطمئن

 ... ستین دیبع یچیه ه؟ آر رهیدخترمو ازم بگ خواستی؟ مگه م فتهیب خواستیم



ر بود دخت دهیدخترمو حاال که فهم فیو تکل زدمیو باهاش حرف م موندمیم دیبا

 ... اونم هست مشخص کنم و

ر پبود رو   یاسم بابا که تو شناسنامه اش خال یخال یدادم و جا رونیب نفسمو

 ؟ کردمیم

ه  با متوقف شد جلو ساختمان ...ک ینیماش یتو فکر بودم که حواسم نبود ک نقدیا

 ادهستیاش و نگاهش و باعث شد سرمو بردارم .روبه روم با فاصله ا هیسا ینیسنگ

 . بود

نظر  بودمش ....پخته تر و کاملتر به دهیدهنمو قورت دادم ...چهار ساله ند آب

 . دیرسیم

و د جلفاصله بو کمی...  رونگریو یبا همون نگاه و چشما تیبا همون جذاب اما

 : گفت کردیرو م رورویاومد با لبخند که قبلنا دلم رو ز

  به به عسل خانم -

 نیریکه خاطرت. تلخ و ش یمرد ، مرد نیدر مقابل ا یمن، من چطور یخدا یوا

اون  یتداع  ینگاه  ،یحرکت  ،یحرف نیرو برام ساخت و حاال کوچکتر یادیز

 لحظه سر کنم .؟ هیخاطرات و زنده کردن اونهاست، 

ه کردم از نگا یقورت دادم سع عیدادم و آب دهنمو سر رونینفسمو تا محسوس ب 

 : فتمگبودم و  دهیترس نقدریچرا ا دونمیکردن به چشماش فرار کنم که آروم اما نم

 ؟ یخوایم یچ -

 : گفت کردیباز م دیکه با کل یساختمان شد در حال یورود یدر اصل سمت

 ... میزنیباال حرف م ایب -

 : که صدام باال نره گفتم یاما طور یادیو با خشم ز ستادمیسرش ا پشت

  ذارمیمن پامو خونت نم -

 : بر گرده نگام کنه در رو باز کرد ومحکم و خشن گفت نکهیا بدون



  ستین یمناسب یجا نجایباال ...ا ایب -

 : دادم و گفتم رونیبا حرص ب نفسمو

  میزنیبا هم حرف م یی، جا یشاپ یکاف هی میبر -

 : شد برگشت نگام کرد و گفت داخل

 .... شهیم دایپ یهم قهوه ، نسکافه ، بستن نجایا -

 خشم گفتم ؛ با

 . بخورم یکه باهات بستن ومدمیمن ن -

 : و با خنده گفت دیخند

  بهتره نجایا نیواسه هم دونمیم -

 : کردم که جلو راه افتاد و گفت سکوت

 . کار دارم یلیکه خ ایب -

ت دادم و پش رونیب شتریحرص ب ایطور زل زده بودم به رفتنش که نفسمو ب نیهم

 . تند خودمو بهش رسوندم یسرش رفتم با قدم ها

 : داخل  شدم که خنده گفت دیآسانسور که شد با ترد داخل

 ؟ یدیترس نقدریچکار کنم ا خوامیمگه م -

 . کدوم واحد رو زد دمینفهم ستادمیکردم و مقابلش ا سکوت
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 ... داشت یاحساس بد قلبم



ر خور تمام وجودمو د ینطوریکه تا حاال ا یدر قلبم به پا بود،  دوئل یسخت جنگ

اال نبود تا ح شیکه نظر یام ... نبرد یمینفرت و عشق قد ونیآشوب نکرده بود م

 . مرد نیتو وجودم ...در برابر ا

 ... پشت سرش رفتم رونیآسانسور رفت ب از

ا در کنار رفت و ب یاز جلو یدستش در رو باز کرد ...بدن حرف دیهمون کل با

 . چشم اشاره کرد که داخل بشم

 یرو برا دیچرخش کل یشدم و پشت سرم اومد در بست و قفل کرد  . صدا داخل

  و دمیبا ترس سمتش  چرخ دمیقفل کردن شن

 : گفتم

 ؟ یکنیچرا در رو قفل م -

 نیبرو  بش -

 : گفتم تیبودم  جلو اومد که با عصبان ستادهیا هنوز

 با توام ؟ -

آب  که زل زد بهم لب تر کردم و نمونیبود ب یبود اندک فاصله ا ستادهیا هنوز

 یاز اون مدل لبخند یدهنمو قورت دادم چنان زل زده بودم بهم لبخند مرموز

 یزل زدم بهش برم قدم طور که نیمنو که باعث شد هم ترسوندیکه م طونیش

  .تر شد قیعقب لبخندش عم

قب طور با ترس رفتم ع نیبود که هم ستادهیعقب تر با ترس و لرز هنوز ا رفتم

اون  ادیو  کردمیم یآروم آروم جلو اومد من از ترس داشتم قالب ته نکهیتر تا ا

 . به باد داد میشب افتادم اون شب که تمام هست

 ... جلو اومد من عقب اون

و رها شدم رو مبل  دمیباره خودمو رو مبل د کیبا ترس و لرز عقب رفتم که  

نشستم با ترس رو مبل ... سرمو برداشته بودم و نگاه پر ترسم بهش بود جلوم 

 : بود و به لبخند گفت ستادهیا



  یچکارت کنم ؟سنگ کوپ کرد خوامیچته مگه م -

ا ته گلوم ت یقورت دادم و خشکدادم آب دهنم تلختر از زهر بود رو  رونیب نفسمو

 : و گفتم دیدرنمو بر

 ... هیکه ازت برام مونده اون شب لعنت یتنها خاطره ا -

 : و قهقهه سر داد و با خنده گفت دیخند

 ؟ یچ میکه با هم داشت ییپس تموم اون شبا -

نداره   ییتو دلم جا گهیمرد د نیزدم ا بیبه دلم نه کمیچه مرگم بود اما  دونمینم

 : کردم محکم باشم و گفتم یکه سع

  ستین ادمی یزیمن چ -

و پالتوشو که تمام مدت دستش بود رو  نشیدستشو گذاشت تو شلوار ج یدایکل

 انداخت رو مبل و

 : انداخت و گفت یخون سرد پا رو یلیمبل کنار دستم نشست خ رو

 ... یانصاف یب یلیخ -

  طور زل زده بودم نیچکار کنم هم نمیدونینم

 . برام نداشت یا گهید یمعنا چینگام جز ترس بهش ه اصال

 همسرم بود و ی...زمان یمرد زمان نیازش واهمه  دارم ...ا نقدریچرا ا من

 زیکردم که االن ثمره اش دخترم دن یعمرم رو باهاش سپر یشبا نیعاشقانه تر

 . بود

ر باالت گهیه هامو غصب کرد دچرا قلبم پر ترسه ...مگه اون شب که دخترون من

 برام رقم بزنه ؟ خوادیرو م یچ اهیاز اون شب س
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ه در راه ک یبیآرامش به طوفان مه نیدر پس ا دونستمیخون سرد بود اما م چقد

 . نابودم خواهد کرد

 هیده بود پخته تر شده بود و تازه جذابتر ش یکم نکهینکرده بود جز ا یآنچنان ریتغ

  ودبکننده  وانهیشلخته و و فرمش د شهینمه موهاش بلند تر از قبل بود و مث هم

و  شیشونیو برد عقب از رو پ یافکارمو خوند که دست برد تو موها نکهیا مث

 : بار نگام کنه گفت نیا نکهیبدون ا

  رو بهم بگو زیدن قیتولد  دق خیتار -

 : دادم و با حرص گفتم رونیب نفسمو

  ستیاون دختر تو ن -.

 : باال انداخت و گفت ییبار نگام کرد و با خنده ابرو نیا

 ؟ گهید یمقدس میمر -

 : که گفتم کنهیام م ونهیمرد د نیمن ا یخدا

 ؟ یحاال که چ -

  یداد لیتحو شیتو موقع طالق برگ آزما -

 : بود و گفتنگاه موشکافانه و متفکرش بهم  تمام

 تو خون داد ؟ یاون جا یاون روز با ساناز رفته بود -

 : ادامه داد عیکردم که سر لب

 خب ؟ -

 : بهش حواله کردم و گفتم یدادم با خشم نگاه رونیب نفسمو

 ؟ یخب که چ -



  یبهم بد دیدخترمو با -

 : زدم و با پوزخند گفتم یپوزخند

  باشه ریخ یدیخواب د -

  رمیگی...دخترمو ازت م تهیواقع ستیخواب ن -

 یبعص یلیکردم خ یرو مبل جا به جا شدم  سع امیدر مقابلش کوتاه ب تونستمینم

 : نشم که آتو دستش ندم و گفتم

  دمیدخترمو بهت م یراحت نیبه هم یکنیچرا فکر م -

  کنمیم شیعمل کنمیفکر نم --

  یتونینداره ، نم یرانیا تیهو زیدن دمیاما من بهت نم -

 : خنده گفت با

  براش گرمیم -

 : بروز ندم که گفتم یزیچ کردمیم یسع یلیخ مردمیاز ترس م داشتم

  یدونیفرق داره و حق با منه خودتم م نجایقانون اونجا با ا -

 : داد و گفت رونیبه من بود نفسشو ب نگاهش

  اما اون دختر مال منه از خون من دختر منه -

 شد یخال یکه ته دلم حساب گفتیبا حرص م چنان

 گفت واما صداشو باال نبرد  تیبگم که خودش ادامه داد با عصبان یچ دونستمینم

: 

 ؟ یکرد یچرا دخترمو ازم مخف -

  بهت نداره یاجیاحت چیدخترت ه -

 : که تمام نگاهش رو به من دوخته بود و گفت یزد و در حال یلبخند



 من باباشم؟ یپس چرا گفت -

 : دهنمو قورت دادم  تو ذهنم دنبال جواب بودم که گفت آب

  شناخت دیاون تا منو د -

 ؟ هیبدونه باباش ک دیاما با دمیدرسته بهت نم زیدن -

 : گفت دادیتکون م نیو تحس دیتا یکه سرشو به نشونه  یلبخند در حال با

 یر نکردکه دخترتو از باباش متنف نی...آفر نی...آفر ینظر یچه مادر ب نیآفر -
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 : قورت دادم و گفتم یادیدهنمو با حرص ز آب

  بابا داره ومدهیبته که عمل ن ریاز ز -

 : خنده گفت با

 ... هیعال -

 : به لب داشت و گفت یقیکه لبخند عم یخم کرد جلو آورد و در حال سرشو

 ؟ یارهنوز دوسم د -

 :زد و گفت یزدم که چشمک یپوزخند

  مامان کل عکسامو گذاشته تو اتاق خوابش گهیم زیدن  -

اد باال د ییتر کردم فقط با حرص نگاش کردم که اونم لب تر کرد و تک ابرو لب

  و فاصله کم کمتر کرد و اومد

نفسهاشو حس  یکه داغ یبود به حد یکه اندک فاصله ا دیمبل خودشو کش رو

 : بود اون لحظه که آروم زمزمه کرد یدیاحساس شد یو چه تالق کردممیم



  یدوست دارم برگرد -

ه با کعاشقانه ام  یلحظه ها ومدین ادمیاون شب افتادم و  ادی یبستم لحظه ا چشم

 : همون چشم بسته زمزمه کردم

  رو زدم که االن تنهام زیهمه چ دیق-

  بود بهم که رهیخ

 : آروم گفت باز

  شهیاجباره ...تموم م هی ییجدا نیا نهیباورم ا -

  یخودت باعث شد ستیاجبار ن -

 : گفت یداد و باز آروم با خون سرد رونیداغشو تو صورتم ب نفس

  میتو زندگ ایلیبودن خ یدونستیاون اتفاقا مال گذشته بود ... تو که م -

 : دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 ... م بود و  پس چرا قبل منعاشق یاز بچگ یگفتیمگه تو نم -

 : بود بهم و گفت رهیخ هنوز

  یشیآت یساله  ۲۲جوون   هیملوس عروسک من  یساله  ۱۲دختر  هیتو  -

 : .کوتاه ادامه داد یمکث بعد

 ؟ کردمیتند... چکار م یحشره ا-

از  به مبل که با لبخند دمیرفتم عقب تر و چسب دمیترس کمیحرف رو که زد  نیا

 : حرکتم گفت

کار دختر کوچولو چ هی...  یدونیخودمو کنترل کنم خودتم م تونستمیمن نم -

  برام بکنه ؟ تونستیم

 : که ادامه داد گفتیم یچ نیمن ا یخدا یوا



 ... ییحال بد اون روزامو مسببش تو -

 چرا من ؟ -

 : خنده گفت با

 سالش بود اما ۱۲که  ییعاشق همون دختر کوچولو ،یلیآخه عاشقت بودم خ -

و لباس کوتاه  بستیم یو موهاشو هنوز خرگوش کردیم یهنوز با عروسکاش باز

  دیپوش یم یعروسک

  کرد از رو مبل بلند شد سکوت

 : کرد بهم و گفت پشت

 ...دزیبه جونم م شیشبا آت گرفتمیکه ازش م یکه بوسه ها یعاشق همون دختر -

د . بو میتمام زندگ یمرد روز نیدادم نگاهم به قد و باالش بود ا رونیب نفسمو

 : نگاهم بهش بود که گفت دیهنوز ساکت با بود که چرخ

 کنم ؟ یکار تونستمی...م یشیپسر آت هیمن ...   یتو جا -

 : بود و لحنش و گفت یعصب یداد و کم رونیبا حرص ب نفسشو

 ؟ یکنیچرا درکم نم -
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 بعد برگشت نگاهم به دستاش قهیبودم که سمت آشپز خونه رفت و چند دق ساکت

اراده سر جام رو  یهمراهش رو ، ب کیشراب ...و پ یبود که تو دستش  بطر

ند بهش وصل بود چنان ضربان قلبم ت یمبل جا به جا شدم قلبم انگار بمب ساعت

 . شدینده مام ک نهیکه داشت از س زدیم

  وسط گذاشت زیم رو



 : بود و گفت ستادهیبهش بود که هنوز ا نگاهم

 ... چهار سال شهیم قیدق گهیسه ماه د -

 : گفت تیبا عصبان هویبه چشاش بود که پر خشم بود که  نگاهم

  یولم کرد یچهار ساله لعنت -

 . حبس شد نهیکه نفسم تو س ادشیفر یزدم از ترس از صدا پلک

 : رو برداشت و باز خون سرد شد به ظاهر و گفت یشد بطر خم

 .... نزدم یکوفت نیساله لب به ا شیش -

 : که گفت کردیو داشت درشو باز م تیبود که با عصبان یبه بطر نگاهم

 ... دوسته هی یا هیهد نیا -

متوقف شد نگاهش به  یباز کردن بطر یبرداشت نگام کرد و دستاش برا سرشو

 : من ثابت شد و گفت

  خواستم بدمش به فرهاد ...وقت نکردم -

 انداخت و نیرو باز کرد چوب پنبه رو زم یسرشو انداخت و در بطر دوباره

 : گفت

 .... یالیخیبشه ب تیاحساسم بعد دور فیح -

ت اما تمام حرفاش به من بود ؟آره به من بود و داش زدیبا خودش حرف م داشت

 . کردیگله م

 ... کردمیبرگشتن م نیبودم  تمرکه ن ییهاتموم ساعت - سام

 : برداشت نگام کرد و ادامه داد سرشو

 شمیوقتا از کنارش رد م یبعض دهیعطر تو رو  م یکه مهرت کردم بو یخونه ا-

 . اما دوست داشتم ی, بچه بود کنمیتو رو با تمام وجودم حس م یو بو



  رهینتونست جاتو بعد رفتنت بگ یشکی...ه یغم تنها شدن رو تو بهم داد نیا

  زدیطور داشت حرف م نیداد هم رونیب نفسشو

  مدیعالمه بغض  و من رفتم و دل پر دردم که فهم هیعالمه درد ,منو  هیمنو -

ال قبل ام دوسم نداره که باورم نکرد، باورم نکرد هرچه بود م ی،هان یدوسم ندار

 .... بود نه بعد ازدواجمون

 :نگام کرد و ادامه داد باز برداشت سرشو

 رو کرده و  تو رویز مویزندگ  تیخال یباشه ،جا یتو کنارم خال یسخته جا-

  یداشتم ...ولم کرد اجیبهت احت داً یشد یوقت یرفت

 : دفه گفت هی ادیفر با

 یدشزنم  یمدت هی؟ آره فقط  یدوسم داشت ؟یتو  که ولم کرد ایهوس من بود  -

ازم  یزی.... بعد تو چ ی؟ ...درکم نکرد یازم که راحت ترکم کرد یشد ریس

 ... نمونده

  چه مرگم بود که فقط ساکت بود دونمینم

 : گفت تیعصبان با

  شب هوس هی یبرا یحت میتو زندگ ومدین یشکیبعد تو ه -

 دیدندوناش غر یاز ال تیداشت حبس شد که با عصبان نهیتر کردم نفسم  تو س لب

: 

 ... رو یتو چهار ساله دستم لمس نکرده زنبعد  -

 ... کردیم تمیچرا حرفاش داشت اذ دونمینم

 : گفت ادیفر با

 یچهار ساله تنهام ...لعنت -

 : آورد و ادامه داد نیدفه ولوم صداشو پا هی 



 . کردمینبود هروقت اراده م یوقت خال چیکه تختم ه یمن -
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 یرو نصفه پر کرد و بطر زیرو م کیخم شد و پ دیلرزیداشت م گهید دستاش

  گذاشت و زیرو م

باز  بودم اگه بخوره و دهیترس یلیخ کردیچکار م دونستمیآشپزخونه و نم برگشت

 ... دونستمیقابل کنترله م ریمرد غ نیحالش بد بشه چکار کنم ؟ ا

که رو  خی یبودم که برگشت با ظرف حاو دهیو بد جور ترس کردمیفکر م داشتم

و  کشیگذاشت چنگک مخصوص  برداشت و چند قالب  انداخت داخل پ زیم

 : داد و گفت رونینفسشو ب

  رفته ادمی نایطعم ا -.

 :بهش بود که نگام کرد و گفت نگاهم

  رفته ادمیهم   یطعم خوش  -

 : تر کرد و ادامه داد لب

  نرفته ادمیاما طعم تو  -

 :کردم که با لبخند ادامه داد یمن قالب ته یخدا یوا

ن همو شهیهم نمتیبب یطور نیا کردمی،،، اصال فکرشو نم یزن جذاب شد هی -

 . که باهاش ازدواج کردم یساله تو تصورم موند ۱۹دختر 

 : اخره بعد از تمام مدت سکوت و ترس به خودم جرات دادم و گفتم بل

  برم خوامیدر رو باز کن م -



 چرخوند یرو تو دستش به آروم کیو پ داشتیرو بر م کیکه پ یخنده در حال با

 : و گفت کیتوش خنک بشه شراب داخل پ یها خیکه هم بخوره با  

  میما که هنوز سنگامونو وا نکند -

  دمیدخترمو بهت نم نهیحرف آخرم هم -

 : نگام کنه گفت نکهیدو دستش بود بدون ا کیبه پ نگاهش

  خوامیدخترموبدون مادرش نممن  -

 : پوزخند گفتم با

 ینیمگه تو خواب بب -.

  کنم ریتعب دیخوابامو با -

 : برداشت نگام کرد و گفت سرشو

سر عقل  دی...رفتم اما مجبور بودم گفتم شا دمیکش یمدت چ نیتمام ا یدونیتو نم -

تم داش ییکجا دونستمیبودم نم رتیگیمن تمام مدت پ یکه نبود یتمام مدت یایب

 . آروم شدم ییکانادا دمیفهم یوقت مردمیم

گرنه وکار کنم  مارستانیکه تو ب یاجازه خروج نداشتم تا مدت رانیبرگشتم ا یوقت

 اومدم دنبالت یم نایزود تر از ا

 . آشوب تو دلم به پا کرد شترینتها آرومم نکرد بلکه ب حرفاش

مبل کز  کردم با ترس نگاش  یکه گوشه  دمیترس یلیجلو کنارم نشست خ اومد

  :کردم و گفت

  که باهات اون کار رو کردم یاون شب لعنت یحالمو درک کن خوامیم -

 : متوجه منظورش نشدم که با ترس و تته پته گفتم اصال

 ؟ هیمنظورت چ -



شالمو از  بردیکه دست م یو در حال زیرو گذاشت رو م کیکه نشسته پ کنارم

 : گفت ارهیسرم در ب

  ... حال االنمو یحال اون شبمو درک کن -

 تیزد و با عصبان مهیزدم که  امون نداد. و روم خ غیج دیشالم از سرم کش تا

 : گفت

  ستیبشم دست خودم ن ونهید یشناسیکه م مویاخالق سگ -

م به بود دهینبود که برم و چسب ییجا گهیپاهاش قرار گرفتم و د نیکه ب یحال در

 : با بغض گفتم  یادیمبل تو گوشه با ترس و لرز ز یپشت

 ... برو کنار -
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بر  تا به مقصودش نرسه دست ادیکوتاه ب یراحت نیکه به ا ستین یآدم دونستمیم

 داره ینم

 غیتا خواستم ج رهیپاهاش که قرار گرفتم پاهاشو قفل کرد که منو محکم بگ نیب

 : نم دستشو گذاشت رو دهنمو با خشم گفتبز

  ام نکن بذار آروم باش ونهید -

نگاش  یادیپر خشمش دوختم و با ترس و لرز  ز یپرترسمو به چشما یچشما

 : کردم و با التماس خودشم نگاهش به من بود و گفت

  نزن غیج -

م بوده که با پلک زدن مدام پشت سر هم و تکون سر اشک تو چشا دهیترس نقدیا

  باشه یعنی



 : گفتم هیبا گر دمیکش یقیبرداشت نفس عم دستشو

 ؟ یبکن یخوایتو چکار م -

 : گفت کردیموهامو باز م پسیکه دست برد کل یزد و در حال یعصب لبخند

  مگه نه ادتهیاون شب  -

 : گفتم هیگر با

 ؟ یشیچرا تو آدم نم یلعنت -

 : خشم موهامو آورد جلو و گفت با

  موهاتو یچرا رنگ زد -

 : گفتم هیگر با

  یکنیم تمیبره خاطرات تلخ رو اذ ادمی خوامی...چرا تا م یذاریچرا راحتم نم -

 : شروع کرد پاک کردن و گفت اشکامو

 ؟ ادینم ادتیخاطرات خوبمون چرا  -

 : و گفتم با هق هق ختمیکردم فقط اشک ر سکوت

  وقت چیه یشیتو آدم نم -

  یقشنگمون رو فراموش کرد یچرا شبا -

 :هق هق کردم که ادامه داد فقط

  ؟ ادتهی -

 : دز ادیبار تو صورتم بود و فاصله در حد نفس فر نیکردم که ا هیفقط گر بازم

 اد؟ینم ادتی یلعنت -

  زدم و چشم بستم غیزد از ترس ج ادیفر تا



 : با خشم گفت  داشتیشراب رو بر م کیکه پ یدفه در حال هی که

ا صبح ت یی...چه شبا یچقد دوسم داشت ارمیم ادتی... ارمیم ادتیاالن همه رو  -

 تو آغوشم یبود داریب

 : گفتم هیرو برد باال  نگام به دستش بود با گر کیپ

  بذار برم تو رو خدا ....تو رو خدا -

 هیگر ادیفکرشو بخونم که با التماس ز تونستمیطور دستش باال بود م نیهم 

  که بذاره برم کردمیو التماس م کردمیم

 : من با خشم گفت یتفاوت به التماسا یخودش ب اما

 یم نکنککم روز دادگاه التماس کردم تر  ؟یداد تیمن اهم یمگه تو به التماسا -

... 

 :زد ادیدفه فر هی

 کم التماس کردم ؟ -

 هیتو صورتم که چشمام پر گر ختیریرو کج کرد و قطره قطره شراب م وانیل

 : و التماس گفتم هیقطرات شراب بستم اما با گر زشیبود به خاطرت ر

 . ...آروم باش کنمیازت خواهش م -

فه با د هیحرفا بود  نیتر از ا ونهیاما د رمیشراب و بگ کیدراز کردم که پ دستمو

ا خشم دستمو گرفت و مچ دستمو محکم فشار داد .که آخ از نهادم بلند شد و ب

 : گفتم هیالتماس و گر

 .... آروم باش کنمیخواهش م -

 : گفت ادیو با فر نیآورد پا دستمو

  ی... داغ به دلم گذاشت یچهار ساله منو ذره ذره با رفتنت سوزوند -

 



 مکردیمو جلو دهنم گرفته بودم و هق هق مکه دستا یو التماس در حال هیگر با

 : گفتم

 . یستی.تو نرمال ن یکنیم نیچرا تو همچ -
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قط که ف یگوشه ا هیرو پرت کرد  وانیکرد تو صورتم ... ل یرو که خال  کیپ کل

 ... دمیشکسته شدنش رو شن یصدا

 : گفتم هیگر با

 ... بذار برم کنمیسام التماس م -

 : تو چشام نگاه کرد و گفت -

 خوامیدخترمو م -

 و یاومد که با سخت یکردم. نفسم داشت بند م هیحرف رو زد به شدت گر نیا تا

 گفتم ؛ دهیبر دهیبر

  مرمیم زیمن بدون دن -

 : دیداد و غر رونیتو صورتم ب نفسشو

  حال منو دونهینم یمتحرکم ... کس یمنم چهار ساله مرده  -

  دوست ندارم ...ندارم گهیمن د -

 : گفت ادیبه موهام زد و با فر یحرف رو زدم به دفه چنگ نیا ات

  یگیدورغ م -

زدم و دست بردم و دستشو  غیشدن موهام چنان دردم گرفته ج دهیشدت کش از

 ... بود یچه حال نیمن ا یخدا یگرفتم ول



  ( سام )

 مال من بشه دوباره که دیزن با نیگرفت کل وجودم ا شیگرفت آت دستمو

چه مرگم بود  دونمینبود اما نم تمین نیشراب رو برداشتم البته ا یدفه بطر هی

که چنگ  یطور نیعذابم داد ...که هم یلیمدت با نبودش وطالقش خ نیعسل ا

 : دمیغر یادیبا خشم ز دمیزدم به موهاش و محکم کش

  دینفهم یکس دمیمدت کش نیکه ا ییدردا -

 ... زد، گوشم بدهکار نبود غیشدن موهاش ج دهیشدت کش از

 یدیهاش هق هق شد هیرو که برداشتم دستمو از موهاش جدا کردم تو گر یبطر

 خوامیم دیآوردم. باال انگار فهم  یدفه با دست فکشو گرفتم و بطر هیکرد که 

رفتن گبه خاطر  یکه به سخت یدر حال هیچکار کنم با التماس نگام کرد ...و با گر

 : فکش تا مفهموم گفت

 ... تو رو خدا -

 : دندونام گفتم یبا حرص از ال 

ون تا به پر خاطرم یاون شبا ادیب ادتی دیعاشقونمون تکرار بشه...با یشبا دیبا -

  هوس یعشقم نگ

ام تم تیکرد، دستمو که فکشو گرفته بودم محکم  گرفته بود با عصبان هیگر فقط

تو دهنش از شراب تو  تیدهنشو  باز کردم و شروع کردم با حرص و عصبان

تو صورتم  ختیریتو دهنش با فشار  همه رو م ختمیریم یهرچ ختمیریم یبطر

ا بشدم و   یعصب هدف هیکار رو تکرار کرد که  نیبود که چند بار ا یچنان عصب

 یا حرص کم کم طوردستم دهنشو باز نگه داشتم و ب یانگشت شصت و انگشتا

 رو به زور به خوردش یادیتو دهنش مقدار ز ختمیکه بتونه ببلعه شراب رو ر

 . گرفتمیم شیکه خودم هم داشتم آت یدادم در حال



ود عسل بودم و نب داریکه تا صبح ب ییهاانتقام تمام شب کردمیداشتم چکار م من

اره و چقد دوسم د ارمیب ادشی خواستمی.؟ م گرفتمیرو ازش م دادیکنارم  آزارم م

 من عاشقشم ؟

ه بنگه داشتم اون  قهیهنوز فکشو گرفته بودم چند دق زیرو گذاشتم رو م یبطر

 . شده بودم ونهیمن به شدت د کردیم هیشدت گر

 . هنوز روش نشسته بودم یچند لحظه ولش کردم ول بعد

حتم   نکهیبا ا ارهیفکش رو ول کردم اووق زد ...اما مطمئن بودم باال نم نکهیهم

 .... دارم کانادا هم بوده است حاال لب نزده

 : دفه تف  انداخت تو صورتم با خشم نفرت گفت هیحرص نگام کرد و  با

  خشمتیوقت نم چیه -

 : دادم با سر شونه و کتفم صورتمو پاک کردم و گفتم رونیب نفسمو

 یحالمو درک کن خوامیم -
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 ... یآشغال پست هیتو  -.

 : گفتم ادیبا حرص ز منم

  یراحت ولم کرد یشد ریازم س یاحساس شدم ...وقت یب یآره که عاشق تو -

 : با نفرت نگام کرد که منم با حرص ادامه دادم فقط

 یشبکه همبسترم  یخواستی؟ فقط م یلعنت دیهوست خواب یدیطعم سام رو که چش -

  ...؟

 : ادامه دادم ادیفر با



  ....؟ آره یهست یحشره ا یدختر هوس هیتو هم  -

 : گفت هیگر با

 ... نکن بذار برم تمیقد اذ نیتو رو خدا ا -

هت ب ی...وقتیعاشقت بودم و ولم کرد یدارم ...وقت یچه حال یبدون خوامیم -

 منو گهید یخواستمت اما ...نخواست ی...وقت یداشتم و تنهام گذاشت اجیاحت

 رهذایم ریکم کم روش تاث دونستمیفاصله گرفتم م یزدم بودم کم مهیروش خ هنوز

که  ییهاو تمام شب یداشتم اون شب لعنت یبدونه چه حال دی...با شهیو حالش بد م

 ام کرد....فقط نگ دمیکش یخوابیلمس تنش ب ادیبه  یادیز یهافرانسه بودم و شب

... 

 : با بغض گفتفاصله گرفتم ...تو خودش جمع شد  ازش

 ... در رو باز کن بذار برم -.

 : گفتم رفتمیزدم سمت آشپزخونه که م یپوزخند

  یمن یتو امشب مهمون چند ساله  -

 : گفتم یبلندتر یباصدا

  یرق دارفزنا  ی هیمهمون خونه ام نشده ...اما تو با بق یچند ساله زن یدونیم -

 : گفت هیگر ونیکه م دمیاش رو شن هیگر یصدا

 .... ادیازت بدم م یلعنت -

 : گفتم کردمیآب  پر م یوانیل یخشم در حال با

  یگیدروغ م -

نمو التهاب درو یچیه گرفتمیم شیداشتم آت دمینفس سر کش هیرو پر کردم  وانیل

 . کردیکم نم



هش طور در سکوت اون با نفرت من با لذت زل زده بودم ب نیهم یقیدقا  برگشتم

  بروز نده کردیم یسع یلیاما  خ شدنیقشنگش داشتن خمار م یچشا دمیکم کم د

دش بلند شد با سرعت بلند شدم خو لشیموبا یلحظه که نگاهم بهش بود صدا نیهم

  آورد یدرش م نشیشلوار ج بیداشت از ج

 یستکم کم آثار م  نکهیآرود که با حرص از دستش گرفتم اجازه نداد و با ا در

 ... درش معلوم بود

  سماجت ازش گرفتم نگاه صفحه کردم ) مامان ( با

 : گفتم دیعمو سحر بود پس نگران بود که با حالت تهد زن

  کنمیقطع م عیبهش بگو  نگران نباشه سر -

 : مست نشده بود که با خشم گفت داً یبود هنوز شد ستادهیبه روم ا رو

 ... کثافت -

 دمیلمس رو کش یاما دکمه  کنهیچکار م دونستمینم 

  خمارش با غضب نگام کرد که یرو گذاشتم رو گوشش با اون چشما یگوش

 ازش خواستم جواب بده یزیآم دینگاه تهد با

 :کرد مثال آروم باش و گفت ینفرت نگاهش و بهم داد و جواب داد و سع با

 ...... سالم مامان -
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 .... مامان من خوبم آره

  نگران نباش امیمامان م دونمی........نم ستین یزینگران نباش چ -



..... 

 ......خوبه مامان ؟ زیدن -

.... 

  باشه مامان 

 یقطع کردم و گوش عیرو از رو گوشش برداشتم سر یداد و گوش رونیب نفسشو

 : گفت  رهیاز دستم بگ خواستیکه م یدر حال تیرو خاموش کردم با عصبان

  نگرانمه ی....تو اصال احساس ندارواقعا که  -

  رهیرو از دستم بگ یندادم گوش اجازه

کارم  نیبا ا کردمیم کیکه صورتمو تو صورتش نزد یبا خنده آروم در حال که

 : رفت عقب بهش رسوندم باز خودمو و آروم زمزمه کردم و گفتم یکم

 چکارت کنم ؟ خوامینگرانته؟ مگه من م -.

 حالت شتریشد ب نیاش باال و پا نهیس دیکه کش یقیبود به خاطر نفس عم ساکت

 : ترس داشت و  آروم ادامه دادم

 ........بکنم یترسینکنه م -

م به ابرو داد آب دهنمو قورت داد کم ک یظیغل نیدفه برگشت نگام  کرد چ هی

 : که چشاشو باز کرد و نگام کرد و با خشم گفت شدیداشت مست م

 یجراتشو ندار -

 : خنده گفتم با

 یجذاب و خواست خوادیزن م هیکه  خوادیجرات نم -

 : به عمد  ادامه دادم 

 ستیکه همه جوره پا  یدختر حشره ا  هی -



گاهم سر دادم با خنده ن یدفه هلم داد اما قهقهه ا هیگوشش که زمزمه کردم  تو

  بهش بود

 : با خشم  گفت که

  یا ونهیتو د -

 : همون خنده گفتم با

  لمس تنت ی ونهی...د م؟یچ یا ونهیکه د یدونیم -

 گفت تیدفه با عصبان هیکه  شدیم یکم کم عصب زدمیحرف م یجور نیا دونستمیم

: 

 ... خفه شو -

 : لبخند گفتم با

 خفه شو ؟ یگیبه شوهرت م ی؟...تو دار ادیدلت م -

 یکرد کنترل کنه خودشو و در حال یسع یلیخورد و خ یفاصله گرفت ...تاب ازم

 : که دستشو به مبل گرفت و گفت

 ؟ یچکارم کرد نیبب یعوض -

 خواستمیم نویخودم هم من

بشه  اریهوش یبشه ...و حال خراب منو درک کنه وقت خودیاز خود ب خواستمیم

دواجمون بود مال گذشته بود بعد از یطعنه به گذشته ام نزنه ...من هر چ نقدی...ا

ق بعد طالقم هم دست از پا خطا نکردم فقط به عش ینکردم حت ییخطا نیرکوچکت

نش تتنم واسه لمس   یسلوال ککه با تمام وجودم دوسش داشتم و االن تک ت یهان

 یرچطو شمهیپ یهمه سال دور نی، حاال که بعد ا شمهی. حاال که پ زننیله له م

ده سا یمنه چطور یازش دارم و مامان بچه  یبتونم بذاره بره ...حاال که دختر

 . امیبتونم کوتاه ب

 . اگه به زور یمال خودم بشه دوباره حت دیبا اون



 و کمیسوت کور تار یبرگردم به خونه  دیاگه باز مجبور بشه زنم بشه با یحت

 .  تازه یام روح یروح زمستون یب یخونه  ی دهیخشک  یببخشه به جوانه  اطیح

تنش ...محاله امشب خودمو کنترل کنم  یو من مست عطر بو مست شرابه اون

 ... محاله

 

 [18:59 02.06.19] ,نیآنال رمان

 ۱۴۰پارت_#

 

خود شده بود اما هنوز ته  یرسما حالش از خود ب گهیمبل نشست ...د رو

د داد و نگام کر یخمارش تاب یداشت ...سرشو برداشت با اون چشما شویاریهوش

 : و زمزمه کرد

  حالم بده  یلعنت -

با تمام وجودم امشب حس کنم  خواستمی...م خواستمیم نویخودم هم دمیگز لب

  که دوسم داره بتونه اعتراف کنه و باور کنم یدختر

 ... یو راست یمست گنیم ایمیقد آخه

و رخودش بود  یمیقد یاز لباسها یاتاق شدم و تنهاش گذاشتم و لباس خواب داخل

و  و اصال متعادل زدیداشت با خوش حرف م دمیاز تو کمد در آوردم و برگشتم د

 کردیزمزمه م  گهیم یچ نمیکردم و دقت کردم که بب زینبود   گوشامو ت یعاد

 : که گفت دمیشن

 ... دارم ...آخه دوست شمیپ یمونی...بگو که م ونهیبارونه ...با تو آرومه دل د -

 ... کردیگ رو زمزمه مآهن هیکنم  فک

 من یداد و خدا رونینبود  اصال که سرشو برداشت نگام کرد و نفسشو ب حواسش

 : که گفت دیلرزیقلب من م دادیخمارش م یتاب که به چشما



دوست  من آخه شیپ یمونیبگو م ونهیدستم داد ...دل د یاون نگاهت آخه بد کار -

 تو بمون واسم همه یگمشدم ی مهیتو قلبم ...تو همون  ن یدارم عاشقتم رفت

  رو ..... پس بمون واسم یعشق من دوننیم

  کردیقشنگ زمزمه م یلیخ

 : رو مبل نشستم و آروم زمزمه کردم کنارش

 ؟ یهنوز دوسم دار -

  دونهینم یچیه یاز حالم کس -

 ؟ یچرا تنهام گذاشت -

 : چشاشو بست و گفت یزد یلبخند

 اون بچه کجاست ؟ -

  مامانم شیپ -

 ؟ یاون زنو دوست داشت -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  تو رو دوست نداشتم ریغ یشکیه -

 : گفت شیخنده ها ونیو قهقهه سر داد و م دیخند

 ... یگیدروغ م -

 : متاب که گفت یشد و ب ییبا لطافت لباس دلم هوا کردمیم یبا لباس باز داشتم

  مای؟ مث قد یدوسم دار ی...تو چ گمینه نم -

 : نگاهش و ازم گرفت و گفت برگشت

  نمیبیهرشب خوابتو م -

 : و گفت ستادیشد. اصال تعادل نداشت که جلوم  ا بلند



 ... مردم و زنده شدم یرفت یوقت -

 : و گفت شدیداشت کش دار م لحنش

  یچرا ولم کرد -

 : که گفت دادیم یمن حرفاش داشت بهم انرژ یخدا یوا

 واسه نگه داشتنم یندارم ... اصرار نکرد... دوست گهی... دیلعنت -

 : کردم رو مبل بنشونم و گفتم یو سع ستادمیشدم جلوش ا بلند

 .. نیبش -

 : و گفت تیپس زد با عصبان دستمو

 ادی...بدم م گهیولم ...ک...ن ..ازت ..د -.

کرد  نگاش کرد و سرشو برداشت نگاه من دیکه  هنوز از دستم بود  کش دید لباسم

 : و گفت

 مال اون زنه است ؟ -

 : داد زد تیدفه با عصبان هیبودم که  ساکت

 ... هیآره ...مال ک -

مانتوشو  یلرزونش و حالت مستش دکمه ها ینگفتم که شروع کرد با دستا یزیچ

 : و گفت کردیباز م

  دمیپوشیواست م شهیهم نای؟ از ا ادتهی... ادیبه من م شتریب نیا -

 ... نگفتم یچیبستم ه چشم
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 ادهستی...ا دیطور محو تماشاش بود و کامل برهنه شد و لباس خواب رو پوش نیهم

 .  نبود یاراد ریکدوم از کاراش و حرفاش غ چیبود اصال رو پا بند نبود  و ه

 : زد و گفت یچرخ

 ؟ ادیب...هم م -

 خمارشو باز بسته کرد تو صورتم نگاه کرد و باز با یکردم ...که چشا سکوت

 : گفت یاون تا متعادل و لحن کشدار

 ...؟ ومدی....واست... بپوشم خوشت... ن نایاز ا یتو دوست ...داشت -

 دای کردیم ونهیبود اما داشت منو د یغرض یمن تمام کاراش از رو ب یخدا یوا

م در ا قهیدفه چنگ زد به  هید که ازدواجمون افتادم...که فاصله رو کم کر یشبا

 : ...گفت ستادیا یپاش م یکه رو پنجه  یحال

 ؟ یبوسینم مایمنو مث قد گهیچرا د -

 ... کردم یعجب اشتباه نهیحبس شد تو س نفسم

 : نبود و ادامه داد یبغلم کرد و حال درست که

  زنت بشم ؟ ذارهیمامانم نم -

  داشت یاریهوش یکم انگار

 : باز ادامه داد که

  دوست داشتم شهیاما من دوست دارم ...هم -

 یداعاراده تو موهام و ت یلباشو رو لبام حس کردم و دستش ب یبستم که داغ چشم

 و بغلم بود کردمیم تشیطور که هدا نیفوران احساسم شد اون لحظه رو مبل هم

و چشماش فاصله گرفتم حالش داغون بود  یزدم و  ازش کم مهیگذاشتم روش خ

 : خمار خمار که آروم زمزمه کردم

 ... دوست دارم -



 : با اون حال داغونش و گفت دیخند

  ولم نکن گهید -

که  یدختر یلبا قیعم دمی....؟ و بوس کنمیمن دارم چکار م ایبهش بود خدا نگاهم

 ... چهار ساله ازش محروم بودم

  (عسل )

 دمیشدم ...نفهم داریاز خواب ب دیکه با سر درد شد کردیسرم در. م نقدیا

 ... دیدیتار م کمیاومد چشمام  ینم ادمی یچی...ه کجام

انگار بود که ... کیتار مهیشدم سر جام نشستم ...آب دهنمو قورت دادم  ، ن بلند

 . اتاق خواب بود

 ینه تنم نبود ....بره یزیبه خودم کردم ...چ یکردم .نگاه دایرو تخت پ خودمو

 ... مادر زاد

و که مالفه ر یاز رو تخت در حال کردیاومد سرم به شدت درد م ینم ادمی یچیه

چه  دونمی...نم دنی...همزمان بود که اشکام رو گونه هام غلت دمیچیپیدورتنم م

 ... بود یساعت

نابود  کردم داشتم دایخودمو پ تیوضع نیاومد که حالم بد شد ...و حاال با ا ادمی

 . شدمیم

 رونیبود از اتاق رفتم ب ۱۱بلند شدم و چراغ رو روشن کردم ساعت  هیگر با

نجا سمت مبل ها رفتم لباسام او یو هق هق آروم هیچراغ ها روشن بود که با گر

 . بود

 ادمیش تند و تبدار یافتاد و فقط حرارت بوسه ها یاومد چه اتفاق ینم ادمی اصال

... 

 دنی. و مشغول پوش دمیهام کش هیگر ونیم یقی... نفس عم هیبستم با گر چشم

  ... لباسام شدم



  افتاده بود ؟ نمونیب یکجا رفته بود ... چه اتفاق یاون عوض دونمینم

عطرش باعث شد  یقدم ها و بو یکه ...صدا دمیپوشیجور داشتم لباس م نیهم

 . بچرخم هیسمتش با گر  عیسر
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 : مو خشم گفت هیزل زده بود بود که با گر یزیبود با لبخند شهوت انگ ستادهیا

 ... ادیازت بدم م یعوض -

 : گفت نشستیکه رو مبل م یو در حال کردیموهاشو با حوله خشک م داشت

 . کردم یشب عمرم رو سپر نیسال  امشب بهتر نیسالمه وبعد چند ۳۵ -

 : گفتم بستمیمانتومو م یکه دکمه ها یدر حال هیگر با

  تا عمر دارم ازت متنفرم -

 : مبل و گفت یخنده حوله رو انداخت رو پشت با

  یگیدروغ م -

 : گفتم  یو هق هق و عصب هیگر با

  یپست یلیخ -

 : خون سرد گفت یلیمبل و خ یداد به پشت لم

 ... یزدیحرف رو نم نیکه ا یداشت یبا من امشب چطور عشق باز یاگه بدون -

 : باال انداخت و ادامه داد ییابرو تک

 ... یتو هنوز عاشقم -

 : شال رو از رو مبل برداشتم و گفتم تیعصبان با



  یکرد قیجا بهم تزر هیکه نبود  همه رو  یاما امشب اگه  نفرت -

  یگیدروغ م -

 ... برم دیبده در رو باز کن با لمویپاشو موبا -

 

اش بازم نگ نیکه پرتش کرد سمتم افتاد رو زم زیبود برداشت از رو م یچ دمیند

 : نکردم و گفت

 ... یقرصا رو بخور حامله نش نیا -

 یمخصوص انداختم و که با خون سرد یباز ازش گرفتم به قرصها مویعصب نگاه

 : تمام گفت

 ؟ یبلد ایطرز استفادشو بهت بگم  -

رص خم شدم و ق دیکه با ترد شدیداشت تنگ م نهیدهنمو قورت دادم نفسم تو س آب

 : که گفت دیلرزیها رو برداشتم دستام داشت به وضوح م

 ... دوتا رو باز کن -

که لرزش دستام واسه خودم عذاب آور بود با هر  خوردمیداشتم حرص م نقدیا

 : بود دوتا باز کردم تمام نگاهش به من بود که گفت یجون کند

 ... باشه ریگذشته ممنکنه د یچند ساعت هیالبته  -

 : حواله اش کردم و ادامه داد نمویبرداشتم نگاه خشمگ سرمو

  استفاده بشه دیمعموال بعد رابطه بالفاصله با -

 : دندونام گفتم یحرص از ال با

  یهست یهوس باز روان هیتو  -

 : تو صداش گفت یخنده  با



  یتو هم مثل خودم -

و  با زحمت قورت دادم یبگم دوتا قرص رو بدون آب به سخت یچ دونستمینم جدا

  ادامه داد

  نره ادتیاونا رو بخور  گهیدوازده ساعت د -

 : تو چشمام باز مهمون شد با بغض گفتم اشکم

ه خاطر وقت ب چیه گهیبدون  د نویاگه به خاطر گذشته ها بتونم ببخشمت اما ا  -

 . یدی.مطمئن باش تقاص امشبمون م بخشمتیامشب نم

 : و گفت نمیشلوار ج بیقرص ها رو گذاشتم تو ج ی هیشد ، بق بلند

  برو رمیگیم سیبرات سرو -

  بده لمویموبا -

 تیوسط سالن در آورد مقابلم گرفت با عصبان زیم یمخف یاز داخل کشو لویموبا

 . حواله اش کردم ی.و نگاه غضب آلود دمیاز دستش قاپ
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ادم که دالبته قبل رفتن به خونه خبر  ختمیخونه اشک ر دمیطول راه رو تا رس تمام

 ... آروم شدم یلینگران بود خ...و مامان  که دل امیدارم م

کردم بغضمو پنهون کنم ...هرچه مامان اصرار کرد شام  یخونه سع دمیرس

 ید بخو اون با من چکار کرد ؟ و من از کردمیفکر م نیبخورم نتونستم مدام به ا

 ... اصال ستین ادمیشد ؟  یگفتم چ یخود بودم چ



مانش و گفتم منو حبس کرد تو آپارت یاومدم الک ریگفته ...چرا د یچ دیپرس مامان

 ... نهیشیساکت نم خوادی. و دخترشو م رونیرفت ب

ه زد ب یخوابیاذان صبح بود ب کینزد ینتونستم تا خود صبح بخوابم ، حوال شب

زرگ با آقا ب یشدم و آقا بزرگ رو مالقات کردم و ...کل مارستانیب یسرم و راه

ا ب  شبمیحرف بزنه درد و دل کردم اما از مالقات نحس د تونستیم یکه به سخت

 ... نگفتم یزیسام چ

برگشتن به  یکردم برا یرو قطع میصبح ساعت هشت بود رفتم خونه ...و تصم و

از  وشدم قطر  یبکنه ...همون روز راه یا گهیسام اقدام د نکهیکانادا ...قبل ا

 .... اون ور کانادا

ز نه رو دمیخوابینه شب م دمیبر من گذشت که جهنم رو با چشمام د ییها وروز

 چند کردمیفکر م ی، تمام مدت به اون شب لعنت ختمیریاشک م ایآرامش داشتم 

 هیرگکام و بودم که منتظر موعد ماهانه ام بود ...و اش ریدر گ نقدیروز گذشت ا

رو  یبعد یدوتا قرصا بعدرفت دوازده ساعت  ادمیبود  نیهام هم به خاطر ا

 . بخورم

دنم مواقع به اعصابم مسلط بودم ده روز از اوم شتریداشتم نه ب یحال درست نه

ل وقتها سوا یبه حال خرابم  برده بود که بعض یخاله سوسن هم پ یحت گذشتیم

و  ادیب ترسمیم گفتمیو و م کردمیکوتاه رو بهونه م داریو د یمن دلتنگ کردیم چمیپ

 . رهیدخترمو ازم بگ

 . کم اشتها و بد اخالق شده بودم یلیخ کردیداشت نابودم م الیفکر و خ جدا

 یخودم زعفرون چا یچکار کنم تو آشپز خونه بودم و داشتم برا دونستمینم

 .ت بشهراح المیخ یو کمماهانه ام رو جلو بندازم  یدوره  دیشا دادمیدم م نیدارچ

که   بودم یتو فکر اون شب لعنت نقدیا خوردمیم نیدارچ یداشتم چا یدیبغض شد با

 ... نثار سام کردم ینکردم و گلوم سوخت ... فحش ییچا یبه داغ یتوجه

  دمیاز دستش قاپ تیرو با عصبان یاون شب افتادم که ) گوش ادی

 : که با خنده گفت نمونیبود ب یاندک ی فاصله



 چته عشقم؟ -

  خندهیجلوم داره م ستادهیبودم اون صاف ا یدهنمو قورت دادم من چقد عصب آب

 : گفتم تیبا عصبان که

  یآشغال یعوض هیتو  زارمی. ازت بادیازت بدم م -

 : خون سرد گفت یلیداد و خ رونیب نفسشو

  یناراحت یامشبتو با من قسمت کرد نکهیاز ا -

فتم گ زدمیکه با مشت به سر رو صورتش م یدر حال هیشد و با گر شتریهام ب هیگر

 : دندونام یبا حرص از ال

 ... ی...بد یبد یلیتو خ -

ه در آرومم کن نکهیبودم امکان ا یعصب یلیاجازه ندادم خ رهیکرد دستامو بگ یسع

  نثارش کردم یفرانسو یسیحد صفر بود هرچه فحش بود بلدم بود انگل

 : ادامه دادم یو عصب هیگر با

 ( بخشمتینم گهیهزار سالم بگذره د -

  زنگ آپارتمانم  بود ..منو از افکارم جدا کرد یصدا

بلش قمال خودش بود  نجایا نیپا یو خاله سوسن طبقه  نمینشیباال م یطبقه  من

 . بود که بعد ازدواجش کال مستقل شد و رفت دیوید

ود که رفته ب زهیتم فکر کردم دندستم بود سمت در رف نیدارچ یطور که چا نیهم

 ... خاله سوسن شیپ
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  نگاه کنم نکهیبدون ا عیدر رو باز کردم و سر رفتمیدر که م سمت



 : گفتم رفتمیآشپزخونه که م سمت

  حمومت بدم خوامیزود برو تو حموم م -

تا  رو نه ...که زیدن جانیپر شورو ه یاما ...صدا دمیبسته شدن در رو شن یصدا

 . خواستم برگردم

راده ا یکه باعث شد قدمام کند بشه و ب یناباور یتو خونه ، بو دیچیپ یعطر یبو

لب زمزمه کردم : سام ؟ و با حالت بهت آروم سمت در  ریبو کردم ز قیعم

 . دمیچرخ

 .از دستم افتاد ییچا فنجون

بهش  یزده بود ...فنجون رو پارکت ها افتاد و خورد شد ...اما توجه خشکم

 . . اومده بود خبریکه نا غافل  ب یبودم به سام رهینداشتم .خ

ده ماتم بر یطور نیچرا هم دونمیداشتم نم یدهنمو قورت دادم و احساس خفگ آب

 . بود

 شیتدم اومدم آبهش داده بود ؟ به خو یرو ک نجایاومده بود باال آدرس ا یچطور

 . خون جلو چشام گرفت یگرفتم و عصب

 : گفت یجلو بردارم با ترس و نگران  یخواستم قدم تا

 ... نه -

فتم ربرداشتم و جلو  یگام بلند شهیاز رو خورده ش تیبا عصبان دمیفهم منظورشو

 با  دمیپوشیتو خونه که کنار در بود رفتم و با حرص که م یها یو سمت دمپا

 : گفتم ادیخشم ز

 باال ؟ یاومد یچطور -

 : اومد جلو و گفت یقدم -

  راحت بود نجایکردن ا دایپ -



و اصال دوست نداشتم تو چشاش نگاه کنم  کردمیاز حرص خوردن دق م داشتم

 ... یازش متنفر شدم خصوصا بعد اون شب لعنت

 : باز نگاش کنم گفتم نکهیبا حرص بدون ا که

 ؟ یاومد یواسه چ -

 : و گفتجلو اومد  

  خونش ادینداره ، اومدم زنمو ببرم ب یواسه چ -

 : زدم و گفتم یپوزخند

ل رو چهار سا نیا نکهیمث ا ستمیباشه ، من چهار ساله زنت ن ریخ یدیخواب د -

   افتاده یگذشت، چه اتفاق یچطور ستیحواست ن

 : و آروم زمزمه کرد ستادیاومد مقابلم ا یک دمینفهم

  که داغونم بعد تو ادیم ادمی نویفقط ا -

 .برداشتم نگاش کردم ، چقد جذاب بود امروز چقد کامل و پخته تر بود  سرمو

 شهیچرا رنگ نگاهش امروز فرق داشت ؟ چرا رد عشق رو هنوز تو نگاهش م

 شد ؟

 : بستم و با خشم گفتم پلک

 . شناسمی...نه من زنتم نه تو رو م یاومد یاشتباه -

 کردمیرو خودم حس م رونگرشوینگاه و ینینگطور زل زده بود بهم س نیهم

 . رهیساله از خاطرم نم یکه سالها ی.نگه

 یمرد خاطره ها نیوشبامو ناتمام کرده . من از ا اهیکه روزهامو س ینگاه

 . خاطرهام توش  گم شدن ینیریدارم که ش یادیز نیغمگ

و و نفرت اون شب ت نهیک نیطور ساکت زل زده بودم بهش  چه مرگم بود ا نیهم

 : دلم جون گرفت که با بغض گفتم



 ؟ یچرا اون شب اون کار رو باهم کرد -

داشت که سکوت  یمگه چه جواب دمیکه پرس یچشم دوخته بود بهم سوال ساکت

  که با من کرد ؟ یبه اون شب ؟ به کار کنهیفکر م یکرده ...؟ به چ

عشق بود  یبود ؟ لعنت ی. اون شب چ دمیتجاوز بود  بخش شیشش سال پ اگه

 ببخشم تونمینم گهیکه هرگز د اهوس؟ی

 

 [20:42 04.06.19] ,نیآنال رمان

 ۱۴۵پارت#

  ( سام )

  . بود رهینگاهم خ سشیخ یچشما تو

ن که اال یی.چشما شهیمن تو چشماش خالصه م یایمنه ، دن یدختر تمام زندگ نیا

 . سوزنهیدارن با هر قطره از اشکاش داره منو م

از  لمیف هی نینگاهش. . ع یسیاما اون شب رو  تو خ دمیبهش ود رهیبودم خ ساکت

 . جلو چشمام گذشت

 ردمکیمن داشتم چکار م  گرفتمیزدم ...دست خودم نبود داشتم گر م مهیروش خ )

حرومم رو با ولع که که چهار ساله ازش م یدختر یبودم لبا دنیبوس تابیب نقدی.ا

  یطوالن یقیدقا دمیرو بوس

از به شدت که همون طور که داشتم دکمه هامو ب کردمیجدا شدم داشتم تب م ازش

و  تو نگاه یکننده ا وانهیو مست و د قیو مست بود لبخند عم جیگ یلیخ کردمیم

 : گفتم ازیبود که  و آروم اما پر ن رهیلباش بود نگاهم بهم خ

 ؟ یهان-

 : و گفتم شدیبه زور باز و بسته کرد که حالم داشت منغلب م چشاشو

  بگو جانم ...بگو جانم -



 : و گفت یدیشد یبا حالت مست دیخند

 ...؟ ی....چکار ....کن یخوایم -

ر دلباس خوابشو از تنش  عیو سر نییاز تنم در آوردم و  انداختم پا رهنمویپ

 . آوردم

 یقیقاجواب دادم د شویمست یجی....نتونستم تحمل کنم و باز با بوسه گ دمیگز لب

 که شدیبار بود مست م نیاول ینداشت از شدت مست یواقعا حال گهی... اونم د

 من و نفس ازیملتهب پر ن ینفس ها نیبود ب ی...سرمو برداشتم اندک فاصله ا

  نبوداون. . اصال تو حال خودش  اریهوش ریمست و غ یها

 : زمزمه کرد یدیشد یبا مست که

  از دست رفتمو چکار کنم یآبرو -

 : فشار دادم و زمزمه کردم یاش بود به نرم نهیکه رو س دستم

  یام کرد ونهید قرارویتو ب -

 : داشت اما مست بود و گفت بغض

  یلیخ یتو هم منو رنجوند -

 چه مرگم شد اون لحظه که بغضم گرفت و احساس کردم که نم اشک تو دونمینم

 : چشمامه و با بغض گفتم

  عسل دوست دارم ، منو ببخش -

 : داد و گفت رونیتمام ب یبه سخت سشونف

  دمتیهرچه باد و باد ...بخش -

  شتری... من ب یتو که عاشقم -

و چون مست بود  دیدیتو صورتش اما نم ختیریچشمام رسما داشت م اشک

 : نبود که با بغض گفتم شیحال داً یشد



 یای... و دن امهیدن هیتوعه  ی...اشک چشمام برا شمیراحت م گهیاز امشب د -

  امیعسل دن یمن

جفت  دمیو بوس ختیریزده بودم و اشک چشمام م مهیطور روش که خ نیهم

 : چشماشو و گفتم

  هیزندگ تیتو بودن نها شیپ -

 ... کم کم حس کردم از حال رفت و چشاشو بست گهید

لب  ریچشمامو با انگشت شصت  پاک کردم ز یفاصله گرفتم اشک گوشه  ازش

 : گفتم

نگم قش زی. عز رمیمیم یدفه بر نیگناهمو؟ اگه ا کنهیاشکام مث بارون پاک م )

دلت برم  ، منو بعد خودت با اشتباهاتم تنها نذار، قربون زمیتو بشم، نرو عز یفدا

دووم  ی، اگه بر  زیبهم نر مویاشکام خواهش منه ، زندگ نیقشنگم ، ا زیعز

 (.    ارمینم

فه شدم و بغلش کردم و بردمش گذاشتمش رو تخت ...خوابش برده بود ...مال بلند

رت باز پر حرا  یکیبوسه رو لباش و  هیروش ... باز خم  شدم و نرم  دمیرو کش

 ... شیشونیگذاشتم رو پ

 (... و رفتم دارو خانه دمیاتاق رو ترک کردم و لباس پوش 
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 یتکه بعد  چند ساع کردمیطور زل زده بودم بهش داشتم به اون شب فکر م نیهم

دوش آب  ریکه به هوش اومد و من از شدت التهاب و حال خرابم دوبار رفتم ز

 . کنم تشیاذ یسرد و قرص براش گرفتم کم



بهم نگاه  یاون شب بودم قربون چشاش پر اشک و عصب ادیطور ساکت و  نیهم

 : شد با خشم گفت یسکوتم طوالن نکهیبود که بعد ا

  یگینم یچیچته ؟ چرا ه -

 : دفه هلم داد و گفت هیاز سخن قفل زبونم بودم که  فیجور بال تکل نیهم

  ؟ یگرفت یچرا الل مون -

 : تر شد و گفت یدفه عصب هی

  رونیمن برو ب یبرو گم شو از خونه  -

خشم  تقال کرد با ذاشتیا نمو اونو ام دمیجلو برم در آغوشش کش یکردم قدم یسع

  گفتیم راهیولش کنم و بد و ب زدیکه با مشت بهم م یدر حال تیو عصبان

 : آروم تو گوشش زمزمه کردم 

  زمینکردم عز یچته ؟؟؟ من اون شب کار -

تالش  یکه به سخت یو در حال زدیطور منو م نیور نکرد حرفمو باز هم با

 : از آغوشم جدا بشه گفت کردیم

  یلعنت یگی...دروغ م یگیدروغ م -

اکنش وگفتناش و   راهیکردم آروم باشم و خون سرد باشم در مقابل بد وب یسع بازم

 : نشون ندم گفتم

  ، باور کن زمیباور کن عز -

 : آروم تر شد  اما با خشم گفت یدهنشو قورت داد کم آب

 ؟ یپس چرا بهم قرص داد -

 : به لب گرفتم و گفتم طونیلبخند ش هی

  کنم تتیخواستم فقط اذ -



 که باز به یچش شد که باز حرفمو باور نکرد و درحال دونمیشد نم یعصب باز

 : شد و گفت یشدت عصب

  یاالن چند روزه من ماهانه نشدم لعنت -

 : گفت تیلبخند نگاش کردم که با بغض و عصبان با

 !ت؟ی؟ به هوس لعنت یخندیم یبه چ یعوض -

 : لبخند گفتم با

 زمیعز یعقب انداخت یدار یادیاسترس ز -

 : که با لبخند گفتم دیکش یقیتر کرد نفس عم لب

  جان دخترم زمیعز خورمیقسم م -

 : گفت تیعصبان با

  رو قسم نخور زیجان دن -

 : لبخند گفتم با

  ...باشه جان عسل زمینشو عز یعصب نقدیا -

 : شد و هلم داد و با خشم گفت یعصب باز

  یعوض -

ا که بعد چند لحظه ب کردینگام م یطور عصب نیلبخند زل زدم بهش اونم هم با

 : گفتم طنتیلبخند و ش

  یکنیکه حالمو بد م یدونینگام نکن خودت م یجور نیا -

 : و  گفت زدیکه تنه اتم م یکنارم رد شد در حال از

  برو به درک -

 : م کرد و گفتننشست برگشت نگا رفتینگاش کردم ...سمت مبل که م برگشتم



  یاومد یپاشد یخودیهمه راهم ب نیا -

 : دادم و گفتم رونیب نفسمو

  یدیاما اون شب منو بخش -

 : گفت تیعصبان با

 یمن مست بودم لعنت-
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 : خنده گفتم با

  یراست یاما مست -

 : گفتم عیحواله ام کرد که سر یشد نگاه غضب آلود یعصب

 . روزا کم تحمل شدم نینگام نکن جدا ا یجور نیا -

 : برگردوند و با اخم گفت روشو

 ...شششیا -

 : خنده  وملتمس گفتم با

  یتو رو جان عسل گفتم  بگو که دلت تنگ شده واسه منه عوض-  

با  سرشو انداخت و دیکرد که لبشو گز یلبخندشو مخف عیزد و سر مهیلبخند ن هی

 : سماجت تمام گفت

  یعوض هی... یعوض هیکه صد البته  نیا-

 هی... یعوض هی تیبگه دوبار تکرار کرد که خشم و عصبان یچ دونستینم

  هیعوض



 : گفتم طنتیبا خنده و ش که

 عاشقم یعوض -

 آره جان خودت ...اعتماد به نفسو؟ -

حرف  یسیکه با انگل زیدخترم دن یلحظه در زده شد و پشت بندش صدا نیهم

  زدیم

 امان در رو باز کن دختر خانومت اومدهم - زیدن

 لب گفتم ) فداش بشم من ( ریو ز دمیلبخند سمت در چرخ با

  سمت در برداشت من رفتم یعسل قدم تا

 طونهیش یلیخ اشیمث خود عسل و بچگ زیصبرانه به در م یطور ب نیهم زیدن

اه متعجب ناباور نگاهش بهم بود که نگ زیدر باز کردم من لبخند به لب داشتم دن تا

 : رو به من گفت یرانیمنو عسل بود که با ا نیب شیو سوال

 ؟ یاومد یبابا  فدات بشم ک -

 : گفتم  کردمیکه بغلش م یشدم در حال خم

 ییدل بابا زیخدا نکنه عز -

 .... م اونهم منو با لذت بچگانهمن با عشق تما دمیرو بوس گهیهمد همزمان

 : لذت شدم لذت پدرانه و تو گوشش زمزمه کردم غرق

 میبر گرد میاومدم  که بر -

 : با ذوق و شوق فراوان گفت دیبوسیذوق کرد تند تند منو م چنان

  گهی...درسات تموم شده د ییبابا یگی...راست م یگیراست م -

بود و همزمان  یطور خاص هیبه عسل رفت که رنگ نگاهش اون لحظه  نگاهم

 : گفتم



مت مامان سحر مامان عص شیپ میگردیبر م گهیدلم ... چند روز د زیآره عز -

  چقدر دوست داره یدونینم نتتیبب خوادیم

 : ادامه دادم یمکث کوتاه بعد

  یداداش -

 : ذوق گفت با

 ؟ امیت یداداش -

 فتریسمت اتاق که م  دمیرو بهش گفته که د زیزدم نگاه عسل کردم همه چ لبخند

 : تو صداش بود گفت یآروم اما ته بعض

  دهینکن ...خسته است تازه رس تیرو اذ ییبابا زیدن -

و بغلم تاجازه ندادم و سمت مبل رفتم و همون طور  نیپا ادیخواست از بغلم ب زیدن

 یهست ییزمه کردم ) تو عروسک بابازدم و آروم زم یبود نشستم  چشمک

 ( زدلمیعز

 : با ذوق گفت زیدن

  گهیم نویهم شهیمامان هم  -

 با شدت و زمزمه کردم ) فدات بشم من ( دمشیبوس
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  ( عسل )

نم  رمیشد ... و لباس ز سیپام خ یرو که بغل کرد ....احساس کردم ال زیدن

م و فک کنم بل اخره ماهانه شد دمیکش یگرفت. آب دهنمو قورت دادم و نفس راحت

 . نکرده یراحت شد که واقعا کار المیخ



  طور بهشون بود نیهم نگاهم

 ... دیبوسیچه با عشق باباشو م زیدن

وم کردم آر یشدم ...سع یطور هی(  یسام گفت ) داداش  یدادم وقت رونیب نفسمو

مه ه نیبا گذشت ا یحت امیدرست کنار ب هیقض نیهنوز نتونستم با ا یباشم لعنت

  . سال

 جمله خواستم نیچنگ زد که فقط با گفتن ا یخود آگاه گلوم رو بغض خفه ا نا

 . خودم رو خالص کنم و سمت اتاق رفتم تا لباسامو عوض کنم و  پد  بذارم

نگاهش و حس  ینیآخر سنگ یسام بغض پنهونمو حس کرد که تا  لحظه  مطمئنم

 . کردم

موم حاتاق شدم و در رو بستم . اشکام رو گونه هام بود پاک کردم . داخل  داخل

چم بود  دونمینم دیطول کش یا قهیاتاق خوابم شدم و تنمو کامل  شستم  و چند دق

لمو دور . حمو  دمیبا پد که گذاشتم  رو پوش ریاصال آروم و قرار نداشتم ، لباس ز

   . رونیاومدم بو  دمیچیتنم پ

 ستادهیا نهیجمع کردم . هنوز جلو  آ پسیو تند تند موهامو با کل ستادمیا نهیآ جلو

 بودم

 نکردم ... دلو  شیبه خودم انداختم ...سالهاست بعد طالقم اصال آرا قیدق ینگاه

دماغ نداشتم ...آب دهنمو قورت دادم و خم شدم کشو رو باز کردم که رژ لب 

 . که در باز شد ارمیدوست داشت رو در ب شهیکه سام هم یرنگ یکالباس

طور که  نیسمت در سام بود. در رو بست جلو اومد  نگاهم بهش بود هم دمیچرخ

 : گفتم بستمیلرزونم  کشو رو که م یبرگشتم ، نگاهم و ازش گرفتم  با دستا

 .. رونیبرو ب -

 : اعتنا به حرفم آروم گفت یاومد ب جلو

 یایتا تو ن  مونمیم  رم،یجا نم جی...بدون تو هاما  رمیباشه م-



 : گفتم یلحن عصب یدفه جلو رفتم  و  کم هی

 ... تو رو خدا سام برو راحتم بذار ..بذار...بذار من -

سر  قدم رو کم کرد فاصله به حد نفس بود که هیناتمام گذاشتم که همون  حرفمو

 : شو خم کرد تو گوشم زمزمه کرد

 ... روخداآروم باش تو  -

 : برداشتم تو چشاش نگاه کردم و با بغض گفتم سرمو

 ؟ یفهمیتو حالمو نم -

 : لب تر کرد و گفت 

  ی...حق دار یبهم بگ یهر چ ی...حق دار زمیعز فهممتی...م فهممتیم -

 : گفتم یانداختم و عصب سرمو

 ؟ امیراحت کوتاه ب یانتظار دار یپس  چطور -

  بود و باز تو گوشم زمزمه کرد نیسرش پا هنوز

 . ...چهار سال گذشته  عشقم ستیراحت ن -

 : بغض گفتم با

  یدونیبه من گذشته ؟ نم یچهار سال چ نیا یدونیتو نم -

 ادتیه ببودم شبا تا صبح  یچه حال یدونینبودم م یخودمم هم تو خوش دونمیم -

  عذابم داد دنیصبح کردم و نخواب

 : گفتم هیو با گر دادمیداشتم کم کم کنترل از دست م گهید

 یومدیهنوزم عاشقتم چرا ن یگی؟ م یتو که دوسم دار یزنیتو که دم از عشق م -

 دنبالم ؟

 :هیزدم با گر داد



 ... یلعنت یومدیچرا ن  -
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  نشد نتونستم ومدمین-

 : مبا خشم بازم حق به جانب گفت کردمیدور تنمو سفت تر م یکه حوله  یحال در

و کجا ؛ت...کارت از ما مهم تر بود واست نیفقط هم نیآره نشد نتونستم ...هم -

  بودی حاال ؟

کنم گفتم  تتی،،، نخواستم با اومدنم اذ یراحت بود  خوب  المیخ یستیگفتم تنها ن -

 شهیدرست  م یزمان بگذره همه چ

 : ادامه داد کردم بعد چند لحظه سکوت من سکوت

  گردمیبه آقا بزرگ قول دادم که بدون تو و دخترم بر نم -

نو م یآقا بزرگ افتادم آقا بزرگ واسه دوتامون سنگ صبور بوده حتما حرفا ادی

ز ااز سام برام گفت و از دلش و از عشقش و  بیطور که پرش نیبه سام گفته هم

؟ بشم . زشینگفت که من سور پرا یزیکه سام کرده اما از اومدن سام چ یتوبه 

  اومدنش نیداغونم کنه با ا ای

و اشک چشمم رون که خودمو تو آغوشش حس کردم   نیبودم و سرم پا ساکت

 . چونه ام سرمو برداشت ریدست برد ز

 نیا دداینفسهاش آزارم م یداغ  دمیترسیم یبخوام تو چشاش نگاه کنم کم نکهیا از

م گذشته بود برام و آرو زیخاطره انگ یروزها یکه بغلم کرده بود تداع یطور

 : گفت

  تو چشات یاشک نمیتو رو خدا نب-

 گفتم ؛ هیبرداشتم که نگاهش کردم و با گر سرمو

  مادرم یو نه حت هیمطمئنم نه مادرت راض -



ام   ونهیچونه ام بود و و حرارت دستش داشت د ریزد و دستش هنوز ز یلبخند

 : و گفت کردیم

  ارمینم من بدون زنم دوم ام،یبار کوتاه نم نیمخالف باشه من ا ایدناگه کل   -

ه ک گفتمیم دیحرف اما با نیدو دل بودم واسه گفتن ا یدادم و کم رونیب نفسمو

 : آروم زمزمه کردم

  نباشه تیتو زندگ یا گهیکه جز من زن د یدیبهم قول م -

ودم بو تو آغوشش  داشتیچونه ام بر م ریکه دست از ز یدر حال یقیلبخند عم با

 : منو به خودش چسبوند و گفت شتریهمچنان ب

  من شش ساله باهات عهد بستم -

سال  نیآوردم چند یتو بغلش بودم جدا داشتم کم م نکهیدهنمو قورت دادم از ا آب

واستنم که که تنها پناه تنم بود ، تنها پناه خ یآغوش دور بودم ، آغوش نیبود از ا

 : دتو گوشم زمزمه کر

 ... شهیم کیتار امیکه دن رینفسم به نفست بند خودتو ازم نگ -

دست پاچه و کالفه شدم و سمت کشو  یلیفاصله گرفتم و خ یبا دست پاچگ ازش

 : که لباس در آوردم و رو تخت انداختم که بپوشم گفتم یرفتم در حال

 دارهتو اتاقم تنهاست اون بچه است درک ن ستیتنهاست تو سالن درست ن زیدن -

 : و گفت داشتیکه رو تخت اندختم  ، رو برم نمیکه سوت یاومد در حال جلو

  خاله ات شیپ نیرفت پا زیدن -

 فتمبه کارش نداشتم که گ یگرفته بود دستش اصال توجه نمویکردم  که سوت نگاش

: 

 ؟ نیپا شیتو فرستاد -

که حوله رو از دور تنم باز  یفت چرخوندو در حالبازومو گر ستادیبه روم ا رو

 : و گفت کردیم



 . نه خاله اومد برد -

منم  تنم کرد نمویاجازه ندادم خودش سوت فتهیدهنمو قورت دادم حوله خواست ب آب

شتم ندا یبودم  اصال حال درست یطور هی دمیلرزیو من داشتم به خودم م  یهمراه

و تنم ررو که بست باز بغلم کرد حوله هنوز گرفتن بودم رها نشه از  نمویقفل سوت

 : که تو گوشم زمزمه کرد

 دلم  ؟ زیماهانه ات شد عز -

لب داد که حالمو منغ رونیب یشدم نفسشو تو گوشم با حالت اغوا گرانه ا ساکت

 : و ادامه داد کردیم

  نهیمال هم اتیبد اخالق کمی -

 گردنم  ....سکوت کردم که ریبوسه گذاشت ز هی مدیکش قیعم یترکردم نفس لب

 : گفت

 . میگردیبر م یتا ماهانت تموم بشه کاراتو کرد -

 تو بغلش بچرخم زمزمه کردم ... به آقا بزرگ بگو چشم انتظاره نکهیا بدون

 . یطفلک

 ( هیو تو گوشم زمزمه کرد ) داشتن تو موهبت اله دیگردنمو باز بوس ریز
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 (سام)

 ... که میدیساعت دو بود رس یحوال بایشب بود تقر میامروز فرودگاه بود

 بود عمو و زن عمو بابا هم بود مامانم

شتم دا یبیبا دختر و زنم احساس عج گشتمیتو دلم نبود حاال که داشتم بر م دل

لشون داشتم و از عکس العم یدیشد یبا عمو زن عمو دلهره  ییرو ای...اما از رو

 ... واقعا دمیترسیم



 وچه گذشت اون روزها فقط خدا میگردیبر م میبه مادرش خبر داد که دار عسل

اس و التم یزبون نیریبا ش زیسحر خانم چند روز با عسل قهر بود و دن دونهیم

 تایو که عمو نها ختیکرد اشک ر هیعسل گر نقدیکرد ا یسحر خانوم رو راض

 . داد تیرضا

بود  نشدیتاب د یو ب شناختیدختر دارم سر از پا نم هی دیمادرم البته تا شن اما

مادرم چون خودش هم  یدختر برا نیکدوم دختر نداشتن و ا چیچون برادران ه

 . وردآتا با اخره  دل عسل رو به دست  ختیاشک ر نقدیبود ا ایدن هیدختر نداشت 

قربون صدقه  ونیهق هق مادرمو م یقشنگ صدا زدیباهاش حرف م یوقت زیدن و

 . دمیشنیم یها

 دمیم کشچمدون رو دنبال گهیتو دستم بود و با دست د زیدادم دست دن رونیبنفسمو

 دنیچمدون دوم تو دستش و کنارم هم قدم شد با د یطور دسته  نیو عسل هم هم

م ه امیجلو اومدن ...پسرم ت  دنمونیزدم که اونا با د یمادرم از دور لبخند

  باهاشون بود ...که

 یسته د ادیبهمون با ذوق و شوق ز دیشد و رس قیلبخندم عم دیسمتم دو دیمنو د تا

تمام مدت نگاهش  دمیچمودون رو ول کردم و خم شدم و پسرمو به آغوش کش

مو پسرم رو که مادر و عمو زن ع دمیبا عشق بوس یبود کل امیبه ت زیعسل و دن

ت حرف جدا شدم جرا امیبهمون ...از ت دنیالبته با فاصله از هم بودن و اومدن رس

و خوش  ی.بعد از احوال پرسدیزدن ندارم عسل سمت مادرش رفت و اونو بوس

ه با کرفت و پشتم قلبم شد  زیرفت و  که دن زی. اما مادرم ...سمت دن ییآمد گو

 : خنده گفتم

  رفت گلم ادتیمامان عصمت  -

اشک  رد و باسرشو برداشت و نگام کرد لبخند زدم که مادر اومد اونو بغل ک زیدن

 . دشیبوسیو لبخند م

هم بود که نگا امیت یکردم که با صدا یو با زن عمو احوال پرس دمیرو بوس عمو

 : که گفت دیسمت اون چرخ



 یبوسم کن یو بغلم کن نمتیب خواستی؟ دلم م یکنیمامان عسل ؟ بغلم نم -

در  رفت بغلش کرد و با لبخند امیسمت ت هویبه عسل رفت که لبخند زد و  نگاهم

 : گفت کردیکه غرق بوسه اش م یحال

  قربونت برم پسر خوشگلم یاله -

 : با بغض گفت امیت

 ؟ یمامان عسل دوسم دار -

 : گفت دیبوسیطور که اونو م نیهم

 ... یدلم تو عشق من زیآره قربونت برم ...آره عز -

 :با لبخند و اشک گفت دیهم اونو بوس امیت

 دور ؟ یاونجا یرینم گهید -

  ...نه قشنگم زمینه عز -

 : باز خودشو تو بغل عسل جا داد. وگفت امیت

  دوست دارم مامان -

 : با اخم گفت زیکه دن دمیو اشک رو تو صورت همه د لبخند

  یداداش یمنو دوست ندار -

 : و گفت دیاو بوس  امیو ت نیاز تو بغل مادرم اومد پا زیدن دنیهمه خند که

 ... یخودم یآباج -

، عشق پاک  ریرو ازم نگ یخوشبخت نیا ایدادم و تو دلم گفتم ) خدا رونیب نفسمو

 ( کنمیعوض نم ایعسل رو با دن

 رمان این عشقه یا هوس ؟

 98شیرازبهار جلد دوم به قلم مسیحه زاد خو 



 


