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ابراھیمي ：انسیھ  نویسنده  |د  در دستان با  رمان خاطراتی 

telegram.me/avayekhis
...نفسموبایھ پوف بیرون دادم

ھرروزچشام  وبستمو  درحال  ردشدن  ازخیابون  بودن  ،کھ  ھنوزچندقدمي مثل 
بیشترنرفتھ بودم کھ یھ بنده خدایي لطفي درحق شھرداري کردومنوبھ عنوان اسفالتھ نو

چسپوندبھ ریشھ زمین
عادت داشتم گنگستربازي درارم ازبچگي 

خ الھي دستات قلم شھ بااون رانندگیت ا 

برسم خونھھھھ صلوااااااتتتتتتتتتت خدایاامروزسالم 

کھ  بھ  اقاي  ضارب  نگاه  کنم  گردنم  شکست  اي  خدااینم  قده  بھ  من  دادي برگشتم 
ھیییییییییي

....اونم  انگاتازع  منودیده ودماغ  کوچیک  پسرقدبلندبایھ  عینک  دودي  ولباي  قشنگ  یھ 
بود کھ عینکشودراورد زیاداھل نگا کردن بھ پسره مردم نبودم

کوفتھ زنت شي والالاااااااااااااااااا الھي 
معمولي بود چشماش 

خیرم نھ 

توھپروت چشماموریزکردم اقارفتھ 
ش  کشید در  جلوصورتش  زدم  تابھ  خودش  اومد  دستي  بھ  پیشونیھ  عرق  ک  دوتابشکن 

واچلھ پاییزتواین سرما چھ عرقي

خخخخاااللللققق جللللللل 
کھف یااصحاب 

- واقعا  متاسفم  تقصیرمن  بود..حرفشوقطع  کردم  وگفتم  لبخنده  زوري  زدوگفت-  یھ 
معلومھ تقصیرتوبود

.. شاش ازحدقھ زدبیرون من اگ چیزیم شھ بیچارت میکنم تازع مسابقھ ھم داشتم  چ.   .
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من کھ معذرت خاستم حاالھم بفرمایید شوماروبرسونم - نگام کردوگفتباتعجب
  بیمارستان

  خودم میرم مگ چالقم -  تموم نشده بود کھ گفتم ھنوزحرفش
 .. قدمي کھ برداشتم پام کھ ھیچ دردي تویھ موھامم پیچیداولین

 
 
دم  جییغ زدم درحال پخش شدن روي زمین بودم کھ روھوامعلق شدم وقتي برگشتم دییھ

  توبغلھ جناب ضارب مشرف شدم ھلش دادم عقب کھ باعجزگفت
دلم بھ ..خواھش میکنم بزاریدبرسونمتون بیمارستان اگ چیزي شده مطلع شیم - ..

  خعلي خوب-حالش سوختوگفتم 
 

  لنگون رفتم سمتھ ماشین ھیییییییییییییییعععععععععلنگون
   ب ماشینيخدایاتوروبھ پنج تن سالم برم خونھ عج... ماشین گفتم

  کوپھ ایھ مدلش چندھھھھھھواووعجب
   کالفھ یکي بھ خودم اومدمباصداي

 یھ نگاھھ عاقل اندرسفیھ بھش انداختم و باغرورسوارماشین شدم..خانوم بفرماییددیگھ -
   چھ دست فرموني ھم دارععجباپدرصلواتي

ست بعدیھ ربع داخل محوطھ بیمارستان نگھ داشت درسمتھ منوبازکرد تاخوا...
  دستموبگیرع

عذرمیخام نمي - سرشوانداخت پایینوگفت ...یھ نگاه چپکي بھش کردم ... زدمدستشوپس
 سرموتکون دادم و ازکنارش رد شدم...دونستم بدتون میاد 

 
 
* 

 دررفتھ بود جاش انداختن این پسره ھم ازالیھ در زووم کردع رومن ولي کن نیس پام
 ایییییششششش

 
  ت بلند شدم بعدکلي کولي بازي وبستم واروم ازروتخچشام

   بالخره تموم شدبیچاره دکتر گوشش پاره شدبس کھ من جیغ زدمدراوردن
 

کھ . پامو جاانداخت واتل مي بست داشتم بندکتونیمومیبستم اون پامم کھ بیکاربودوقتي
باشنیدن صداي اشنایي بھ پشت برگشتم و باچشمایھ نگرانھ باباتصادف کردم توچشاش 

ستھ بود وداشت بانگراني نگام میکرد ازبچگي تایھ خراش روم میوفتاد اشک حلقھ ب
 من کھ مامان نداشتم بابابرام یھ دنیابود پشت فصلھبابادیگھ میزدبھ سرش کھ جریانش م

  سرش احسان وارد اتاق شد بااخم نگام کر الھي داداش اخمالومونگا
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بھ سینھ اش روي دوبارع احسان میخادشروع کنھ باباجلواومدوسرموچسپوند...

  بازچیکارکردي دخترکم- :شالموبوسید وباصداي بغض دارگفت 
منوازخودش جداکردوتوچشام ..ھیچي فقط پام دررفتھ - بالحن اطمینان بخشي گفتم اروم

 صدبارگفتم باچشم بستھ راه نروتوکھ نمیخاي من دق کنم بابایي-：خیره شد وگفت
 
 
 خدانکنھ بابایي-
سره منوبرد بس کھ - ：.تاخاستم چیزي بگم دکترازپشت گفت ..صدات چراگرفتھ گلم -

 ..جیغ زدیھ پاخاستم جابندازمااونقدجیغ زدکھ صداش عینھ خروس شد
 اونم باچشماش... ھنوزم اخم داشت یھ لبخندکھ بیشترشبیھ دھن کجي بودزدم  احسان

 
 

 ھش زدمچشمکي ب.. خطونشون میکشیدکھ یعني میبرمت خونھ برام
 
 

  کالفھ روشوبرگردوندکھ
  متوجھ اقاي ضارب شدمتازع

 
   زومیده رومنبازم

  ندیدهادممم
 
 

کاراي ���� مھنازخانوم والنازمیدونن ازاولشم واسشون مھم نبودمفکرکنم
امیرجان - :باباروبھش گفت...ترخیصم انجام شد وقتي میخاستیم ازاقاي ضارب جداشیم 

مع کن ھرچندمیدونم دوباره إنسیھ داشتھ چشم بستھ راه ازاین بھ بعدیکم حواستوج
 جانم...میرفتھ 

 
 

 . چشام باباغوریيبابامیشناستش
امیرپسرمھندس -：.. بھ بابانگاکردم کھ دستشودورشونم حلقھ کردوگفت باتعجب

ّزادھستن اتفاقافتھ اینده خونمون شام تشریف دارن یادت نره امیراقابھ بابایاداوري 
 ...کن
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 چشم حواسم ھست-: باھمون لحن متینش گفت یدامیرخند
   بي توجھي بھش کردم ولنگون لنگون رفتم سمت ماشین دروبازکردم ونشستمنگاھھ
  یھ دعواي حسابي بااحسان خان داریم خدابھ خیرکنھامشب

 
 باامیرھمھ سوارماشین شدیم وراه افتادیم یھ کوچھ مونده بھ خونمون بعدازخداحافظي

 احسان جوري زدروترمزکھ مغزم جایھ جاشدوشقیقھ ھام دل دل میکرد
 

 عصبي بھم خیره شدمن وباباواحسانو اون باالیي ازرازبزرگ توسینم باخبریم ازتوایینھ
 ......فقط ماسھ نفر

 
 

   ھم فشاردادمچشماموروي
  باشموافکارومنفي روازخودم دورکنمتااروم

  موندموباصداي داداحسان تنم مورمورشداماناکام
 

 حاالکامالبھ سمتم برگشتھ بودوداشت باچشماي بھ خون نشستھ نگام چشاموبازکردم
بھ خداقسم اگھ گزاشتم تنھایي جایي بري قلم پاھاتومیشکنم دیگھ ھم ازباشگاه -میکرد

 نگفتم اون چشاي بي صاحابتوبازکن وقتي خبري نیس صدباربھ تودختره خیره
احسانوبریدواجازه داداحسان بھ اون  باباباصداش حرفھ..میخاي،ازخیابون ردشي بزنم

 فکھ مبارک استراحت بده
 
 بسھ احسان من تاحاالدست روش بلندنکردم بزارم توبزنیش- بابا-
 
  باباپدرمن ھمین طوري میکني لوس میشھ-احسان-

 یخابوندي توگوشش االن ادم میشد ازھمون اول یکي ماگھ
 ..بسھ احسان راه بیوفت خونھفھمیدنبایدتکرارکنھ- بابا-

 ..  یھ نگاه عصبي بھم انداختاحسان
  افتادوراه

 .. دقیقھ بعدتویھ حیاط خونھ باغ نگھ داشتحدوداپنج
اي این امیرزادچقدفوضولھ ازاین بھ بعدروگوشیم ... پیاده شدرفت زودترازھمھ
 رمزمیزارم

عھ عھ پسره فوضول من میخاسم خودم بلدبودم ازگوشیم شمارع باباموپیداکنم بھش  عھ
 زنگ بزنم
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 -： خاستم پیاده شم کھ بابادستموگرفتوبامھربوني گفتدروبازکردم

   دخترمن کھ ازدستھ داداشش نارانشدهگل
  خندیدم

گھ افرین خوشگل من خودت کھ میدوني چقددوست دارع احسان ا-..نوووووچ بابایي-
 ..تونباشي میمیره منم ھمین طورپس مواظبھ خودت باش

 
 چشم بابایي-：

 .. خانوم ازجلوم بي محل ردشدبابادروبازکردبازم
 .. اینکھ حالموبپرسھبدون
 ..  کھ انگا نھ انگاریدلبخنده زوري براي دلداریھ خودم زدمالنازم

دخترم النازم -： مبل نشستم النازبي تفاوت بھم نگاه کردباباروبھ النازگفتوروي
 برویھ لیوان اب برا خواھرت بیار

 .. بابامگ نمیبیني دارم ناخوناموپاک میکنم-：النازپشت چشمي نازک کردوگفت ..
 ...گفتم پاشووووو- بابا-

  پدرمن بیخي باباکي اب خواست اخھ-： باباتموم نشده بودکھ روبھش گفتم ھنوزحرف
 ... بتول خانوم-： بیرون دادوگفت نفسشوباپوف

  بلھ اقاا- ： خانوم بعدچندلحظھ سریع ازاشپزخونھ دوییدوگفت تولب
 یھ لیوان اب یاشربت براإنسیھ خانوم بیار- بابا-
  چشمم-بتول خانوم-

 ... ظرف شربت خیارسکنجبین روجلوم گزاشت لبخندي زدموتشکرکردمبعدازچندثانیھ
 
 

زکرد بھ سمتھ داخل دراتاقموبا.. وتاخاستم برم باالبابادستموگرفت وکمکم کرد بلندشدم
 .. میرم بااحسان حرف بزنم-گفتم.دستموازدستش بیرون کشیدم ..راھنماییم کردکھ 

 ..  افتادم سمتھ اتاقشوبعدراه
 ....  شالمودراوردموگزاشتم کنارتوراه

 ... جوابي نیومد اي توف توزاتھ منت کشي.. اروم بھ درزدم دوضربھ
 

بامشت افتادم بھ جونھ دروکلھ میزدم بھ ..دوباره بھ درزدم بازم سکوت .. لوس پسره
 ...   درکھ یوھودربازشدو شوت شدم داخل

  اوردم دستموگرفتم بھ میلھ بارفیکسش وگرنھھھشانس
 

 فاااااتتتتتتتتتتتحححححححھھھھھھ
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خودشم رفت وروي ..وروي صندلیش نشستم ... نگاھھ عاقل اندسفیھ بھش کردم  یھ
 ..تخت خوابید وارنجشوگذاشت روچشمش

 .. انگارنھ انگارمني ھم ھستواصن
 ..  دودقیقھ گذشتیکي

 -：  دراومدصداش
 ..  زوم کني رومن کاري باري داري بفرمانداري بیرون لطفناومدي

 .. بگم غلط کردي ول میکني این لوس بازي رو-：
 

بلندشدم کنارش روتخت -： بلندکردونگام کردوباصداي حرصي گفت سرشوباحرص
 .. دلت میاد من برم بیرون دلیھ کنم-：نشستم قیافمومظلوم کردم وگفتم 

 چشاتواونجوري نکن حنات پیشم رنگ نمیده -：چشماشوریزکردوگفت
 

 !!مطمئني؟؟؟-： ترکردم چشمامودرشتذترومظلوم
 

 ... چي میخاي باج گیر-： نگام کردوگفتبابیچارگي
 سالمتي داداشم-：
  خرم عمتھ-：
 عمھ خودتم میشھ ھااااا-：

 
 

 -： بردوگفتاخماشوتوھم
 ...  میخاي جوجھچي
 .. اھاقربون داداش چیزفھم-：

  این بنده خطاکارراعفوفرموده چون طاقت قھره برادرلوسش رانداردمتاسفانھمیخاھم
..... 
  نوچ راه نداره-：

 .. إنسيمرگ
 .. کوفت صدبارنگفتم این حرفونزن-：
 -：بادلخوري نگام کردوگفت.. ..بخشیدي-：
 ...  چیزیت میشد چیکارمیکردماگ
االن دیگ روبھ روم نشستھ بودوپاھاش روشبیھ پسربچھ ھا توبغلش ..شکرخدااا-：

 ...  جمع کرده بود
 ... ایییجشش اخم نکن االن سالمم دوباره ریختھ نحسمودیدي-：
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 ..بخشیدي -： خندیدموگفتمدلخورترشد
 شھتکرارن-: اخم کردوگفتسریع

 
 

 بخشیدي حاالااا-：
  قول میدي ازاین بھ بعداینکارونکني-：

 -：  کوچیکموگرفتم سمتشوگفتمانگشتھ
 ...  مردددووونھھھھقوووووووووووووللللل

منم قول میدم بیشترمواظبت -： کوچیکموباانگشت کوچیکش گرفت وگفت انگشت
 باشم

اگھ چیزیت میشد من -： لبشوبوسھ نرمي روش نشوندوگفت انگشتموبردسمتھ
 چیکارمیکردم خواھري

 
 .. ھیچي یھ فاتحھ واسھ شادیھ روحم میفرستادي-：
 ..زبونت الل چراسقت این قدسیاست-：

 �ممممممممنننننننننن:- سینم گزاشتمودوطرفمونگاکردم دستموروي
  نخیرنیم من-：..

  میگم بامن نبودي-：
 .. چرالباساتوعوض نکردي.دییوونھھ-： خندیدوگفت

 .. بسوزه پدرمنت کشیيھییععع：-
 ..  من برات میارم عوض کنبشین：-

  نوچ میرم اتاق خودم-：
  ھنونبخشیدمتاااااااااااااااشومابیجامیکني：-
 
 
 باشھ بابا بعدازاینکھ ازاتاق رفت بیرون بعددودقیقھ دوباره برگشت پووففف：-
 .. ولباساموگزاشت رومیزلپموبوسیدورفت بیرون..

 ..وجلوایینھ وایسادم کردملباساموعوض
 
 
 دخترباچشماي درشت مشکي وابروھاي مشکي ودماغ کوچیک کھ خدادادي عملیھ یھ

  قد کوووووتااااه حدودا یکوپنجاه وشیش یاھفت
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 ..وھیکل نسبتاالغرکلني خعلي ریزه پیزه فندوقییم دیگ...
 لباس عروسکي سفیدباشلواردستھ سفیدازجنسھ نخ کھ روش قلباي صورتیھ یھ

 ..ولودارعکوچ
 

 ھاي عروسکي صورتي وتلھ کشیھ صورتي باموھاي بلندمشکي کھ تاپایین بادمپایي
 ... باسنم بود باباھیچ وقت نمیزاشت موھاموبزنم

 
 
 

 دخترجلوم بودوداشت منوازتوایینھ نگاه میکردپشتھ خنده ھاشوشیطنتاش غمایھ این
 بزرگي بود

  اون چشمایي کھ دقیقا ھفت،سالھ بااشکوگریھ قھرکردع یھ غمھ بزرگ بودپشتھ
 

 پرت کردموتوگذشتھ ھتغرق شدم گذشتھ ھایي کھ تلخي ھاش وشیریني خودموروتخت
  ھاش باھم قاطي شده بودوبي مزگي روبھ کام میرسوند

 
 گذشتھ اي عجیب...
 
 
 * احسان*
 

    وازپلھ ھاپایین اومدم بابانشستھ بودوتیوي نگاه میکرددراتاقوبستم
 

 .. رومبل بغلیذنشستھ بودمامانم
ھیچ وقت احساسي ... ازاول ھمیشھ ازاون روزي کھ یادمھ ازھم دوربودن  باباومامان

 بینشون ردوبدل نشد
 
  باباحق میدم مامان حتي بھ شوھوخودشم فقرمیفروشھبھ

کمي بعدمامان سکوتھ ..مان مھنازم نشستم روي مبل روبھ رویي باباما....
تمومش کن توگفتھ بودي ..دیگھ بستھ سھراب -：.بینمونوشکست وبالحنھ قاطعي گفت

ّاین دختررومیاري ھمبازي براي احسانوالنازباشھ دیدي نشد یھ کمکي ھم بھ یھ بچ  ّ
 کھ ھیچ وقت باالنازخوب نيپرورشگاھي بکني کھ اینم کردي خداخیرت بده میبی

 ... دحاالوقتشھ برش گردوني سھرابنبو
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 ....  بھ مامان نگاه کردم باورم نمیشدمن شده حقیقتم بگم نمیزارم انسیھ برهبابھت

  بابانگاکردم وقتي متوجھ نگاھم شدباعجزبھ
انسیھ تازماني کھ -： کھ دستي بھ موھاي جوگندمیش میکشیدگفت بلندشددرحالي

 .. ازدواج نکرده تواین خونھ میمونھ
  راه افتادسمتھ پلھ ھاعسری

 
 تواین خونھ بیخوددختررواوردي：- باعصبانیت ازجاش بلندشدوباحرص گفتمامان

معلوم نیس ازکدوم خراب شده اي اومده بھش اجازه دادي بھ توبگھ پدربازم ھیچي 
  نگفتم اصالکدوم اذمي میاداین دختره سبک روبگیره

 
 -： کھ عصبانیتموبھ وضوح نشون میدادگفتمبالحني
 خانوم انسیھ پونزده سالش بیشترنیست کلي خاستگارداره النازچي ازبس افاده ایھ مامان

 ... ھمھ ازش فرارین
 

خواست حرفي بزنھ کھ باصداي بابا ... کاردمیزدي خونھ مامان درنمیومد   دیگ
 ...  بسھ من حرفمویھ بارزدم-：متوقف شد

 
 باشھ سھراب ولي بدون خودت خاستي- مامان-
 
 

 یادش بخیربزرگترین حقیقت زندگیم برام اشکارشد....دتولد نھ سالگیم افتادم  یادوباره
.. 
 

 ..  اصالنمیدونستم کھ سھراب اعتمادپدرمھ ھمیشھ بھش میگفتم عمومن
  تاحاالبایھ ھویتھ دیگھ زندگي کردممن
 

 ..  شناسنامھ جعليبایھ
را تداعي شددوباره باخوندنش ھمھ خاطرات ب.... رفتم سراغ دفترخاطرات بابا   دوباره

 تکرارشد
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پونزده سالم بودکھ ھمراه پدربھ یکي ازروستاھاي شمال براي فروش زمین ھاي )
پدربزرگم بھ اون روستامیریم تویھ این مدت توخونھ کدخداساکن بودیم یھ روزمن کھ 
تاحاالازنزدیک گاووگوسفندندیده بودم داشتم بھ حیووناي توحیاطنگھ میکردم کھ 

 خونھ دروبازکنھ ي منتظرموندم ادب حکم میکردصاحبدروزدن کم
 

 نرفت اونفردم انگارازدرزدن پشیمون شده بود کھ رفتم پشتھ دروبازش کردم اماکسي
یھ دختربچھ کھ پشتش بھ من بودویھ روسري قرمزگل گل سرش بود باموھاي خرمایي 

  کھ ازپشتھ
- ：...داش زدم  زده بود بیرون داشت ازخونھ فاصلھ میگرفت کھ من صروسریش

 .. دخترخانوم کاري داشتي
  برگشت بادباموھاش بازي کردکھ انگاربادلھ من بازي کردهوقتي

 
  درشت عسلي داشت لباي کوچیکوگوشتي بادماغ کوچیک وپوست گندميچشماي

 
 

بفرمایید -： وروبھ روي من مي ایستھ وبالھجھ شیرینھ شمالیش گفت دختربرمیگرده
  کوکب خانوم فرستاده شمافامیالشان ھستیدب ماه بانوبگید مادرم برا

من سھرابھ اعتماد کسي کھ ازروي غرورش جلوھیچ کي کوتاه نمیومدم تویھ پونزده ...
 سالگي محویھ دختربچھ شدم

دخترلبخندشیریني زدکھ دلموباھاش بردوباھمون لھجھ بامزه .. سري تکون دادم فقط
 ...من من مریمم دختر اق علي بھ کوکب خانوم سالم منوروبرسونید-：اش گفت

 
خدافظ -：مریم باھمون لبخندش گفت .. سري بھ عالمت مثبت تکون دادم دوباره

ازچھارچوبھ درفاصلھ گرفتم تازماني کھ مریم توپیچ کوچھ گلي کھ بوي نم بارون ...
 میدادگم شھ بانگاھم بدرقھ اش میکردم

 
 

  نبودم کي بودوسط کوچھ گلي وایستاده بودم کاراماصالمتوجھ
   بھ خودم اومدمبعدچنددقیقھ

وبھ سمتھ تختھ چوبي وسطھ ...بھ داخل رفتمودرم بستم دستي بھ صورتم کشیدم   ....
  حیاط رفتم وروي اون نشستم فکرم مدام پیش دختربچھ بود

 
  ھاموببینم روزبعدمنوپدرم بھ تھران برگشتیم دیگ مجالي نشداون دختره رویاسھ

   روزبھ این ورھمھ تالشم این بودکھ گذرم بھ اون ابادي بیوفتھازاون
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 گذشت من تواین مدت ھیچ وقت ازفکره مریم بیرون نیومدم تا این کھ چھارسال

 پدرمردو تونستم بھ اون روستابرم ویھ ویال براي خودم بگیرم
 

م جمع کنھ  بیشترمواقع توابادي بودم ومریموھرروزکھ میرفت ھیزتقریبا
  یارختاروتوچشمھ بشوره زیرنظرداشتم

  بھ خودم جرعت دادم خودمواماده کردم کھ برم جلووباھاش حرف بزنمبالخره
 
 

   روتختھ سنگ تنھانشستھ بودوبھ یھ نقطھ نامعلوم بایھ لبخنده قشنگ خیره شده بودمریم
   میلرزیدزانوھام
  اسمشوچي بزارم وھیجان باھم ترکیبي ساختھ بودکھ نمیدونستماسترس

 
کنارش روي تختھ سنگ نشست اصال متوجھ من نبود بھ نیم رخش لبخندزدم تواین  

 چندسال زیباترازقبل شده بود
 
  سالم-： لرزشي کھ سعي درمخفي کردنش توصدام داشتم گفتمبا

 متوجھ من شد باترس ازروتختھ سنگ بلندشد وشروع بھ دووییدن کرد منم کھ تازع
 سیده بھ دنبالش دوییدمفک کردم ازچیزي تر

 
 
 دفعھ دیدم مریم افتادترس برم داشت رفتم جلوپاش بھ یکي ازساغھ ھاگیرکرده یھ

  بودوافتاده بود
 

 براولین باراشکشودیدم چقدمظلوم بود...من کھ کاریت ندارم-： بالبخندگفتسھراب
  توروخداکاریم نداشتھ باش-： گفت باگریھ

کاریت ندارم من ھمون پسریم کھ چھارسال پیش نذري اوردي - : خندیدوگفتسھراب
 ... واس کدخدامن مھمونشون بودم یعني اینقدتغییرکردم

 
 پات کھ چیزیش نشد-： دراوردمودادم دستش اروم گفتم دستمالي،ازجیبم

 
  ن خوبم اقا-：
 ... خب حاالاشکاتوپاک کن واگھ سالمي،بلندشو-：
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 کاشوپاک کرد دستش روبھ تنھ درخت گرفتي ازجاش بلندشد سري تکون دادواشمریم
 ... 
توخعلي دخترخوبیھ راستش من ازاون حلواکھ اوردي یھ قاشق بیشترنخوردم -：

  میتوني برام درست کني دلم مونده پیش اون حلواراستي خودت درست کردع بودي
 اوھوم-：

 
 

  میتوني برام درست کني-：
 
خوشتون اومده -：ذوق کردوگفت ..ھ دوباره ببینمشخودمم میدونستم حلوابھونست ک..

 .. اره توعمرم حلوابھ اون خوشمزه گي نخورده بودم-：..بود 
 

  باشھ بازم درست میکنم-：
 ؟؟!!کي-： صبرانھ گفتم بي

 فکرکردبعدلبخندشیریني زدکھ دلم براش ضعف رفت براي چشاشوریزکردیکمي
 بازکردمچندلحظھ چشاموروي ھم گذاشتم وشنیدن صداش چشامو

 
 .. فرداخوبھ-مریم -

 عالیھ-：
 
 
 

 ..نمیخواي اسمموبدوني-：
من ..نھ چرابدم بیاد- ：گفتم شایدبدتون بیاد - ： پایینوباخجالت گفت سرشوانداخت

 .. سھرابم
 منم مریمم-：

 ..  قشنگیھ مریم خانوماسمھ
  کم داشت یخش بازمیشدکم
 

  چندسالتھ-： گفتم اروم
 

 .. من االن شونزده سالمھ-：
 ... من ھنوتونوزده نرفتم ببینم سوادداري- ： 
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 .. بھم کردوبعدسرشوبھ عالمتھ منفي باالپرت کردنگاھي
 

 ...میخاي یادت بدم-： ترازقبل گفتم اروم
 ...نھ اقا سوادواسھ اون باالیي ھاست یکي مثھ شوما-： زدوگفت لبخندي

م ھمھ حق دارن سوادداشتھ باشن من بھت یادمید-： بردموگفتماخماموتوھم
 .. ازکوجامعلوم شایدتوھم یھ روزباالیي شدي

 
 ... نگام کردباتعجب

 مریمممممممممممممم-：
 ...  کھ مشخص بودخعلي بامافاصلھ دارع بھ سمتي کھ صدامیومدنگاه کردیمباصدایي

 ...خدانگھ دار.من دیگ رفتم ..اقاجانمھ-：
 ؟! بلھ-：برگشت سمتم ..مریم خانوم -： داشت میرفت ازدورصداش زدم وقتي
 ... فرداھمینجاباشیداولین کالسھ درستھ-：

 
 
 

   بودم ازاین بھ بعدمیتونم ببینمشخوشحال
 .. ... انگارروابرابودمماصن

 
 روزبھ بعدھرروزمریموتوجنگل میدیدم و باھاش درس کارمیکردم ازاون

 وھرروزبیشترعاشقش میشدم
 
 

 ...دیگ مطمئن بودم یھ روزنبینمش دق میکنم...
   کم یخ جفتمون بازشد جداازدرس حرفاي دیگھ اي ھمکم
 

   ردوبدل میشد ازپشتھ تلفن موضوع روبامادردرمیون گذاشتمبینمون
 

  کھ ازقبلشم میدونستم پاسخش منفیھھرچند
 
 

خوب مریمم من کھ نمیرم بمیرم تھران مگ چقدباشمال فاصلھ -： سختي بودروزه
 ... داره میرم مادروقانع کنم

 اگ رفتي دیگ نیومدي چي-： کردوگفت اشکاشوپاک-：
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 .... امکان نداره دراون صورت بدون مردم-：..

 .. خدانکنھ زبونتوگازبگیر-： سیلي بھ صورتش زدبادستش
 کنارش روتختھ سنگ نشستم تواین سھ ماھي کھ ھرروزکنارم بود بدجوربھش خندیدم

 ... وابستھ شدم
 ....  موھایي کھ ازجلوبیرون زده بود گل ازشاخھ کندم اوایل بھاربود گزا شتم روي،یھ
 .... بخندگلم القل خندت بدرقھ ام باشھ-：

 
صدایي ازدرونم گفت یعني مامان فروق میزاره ... زد دلم گرفت  لبخندزوري

 ....برگردم
 
 

 ماه ازبرگشتنم بھ تھران گذشتھ مامان تنھاشرطھ اینکھ بزاره ازخونھ برم بیرون یک
 ... یکي از بزرگان تھرانھازدواج بامھنازدختره......

 
 خیره شدن بھ نقاشیایي بودکھ خودم ازمریم کشیده بودم واقعن دیگ بھ شبوروزکارم

 ...جنون رسیده بودم
 

   وصیت کرده بودبراي تعلق گرفتن ارث بھم بایدازدواج میکردمپدرم
 
 .... انتخاب مادرمبھ

 .. یک سال گذشتھ ومن بھ زورمادربامھنازازدواج کردم....
 
 

 ... عروسیمھ یھ دخترباچشماي ابي کھ ھیچ جذابیتي براي من ندارع کنارم نشستھشب
 ....  شادن االمنھمھ

 ... دورازعشقم اشک توچشام حلقھ بست.. قویھ مادر اسیردستاي
  االن مریمم توچھ وضعیتیھیعني

 ...  محض اینکھ ساعت روي دوازده رفت ھمھ مھمونامجلسوترک کردنبھ
لي خودشوبراشب اماده کرده بود ولي سھراب بھ محض اینکھ  خوش خیال کعروس

 پاش بھ خونھ رسید زدبھ جاده وروندسمتھ شمال
 
 

 ....    خونھ گلیھ مریم اینانگھ داشت ھمھ جاچراغوني بودجلوي
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  زن گرفتنحتمابراصادق
 
 

  خونشون بازشددره
 

 ...  برم جلوتابھ دومادتبریک بگمخاستم
 ..... ولي

 ... ه پس دوماد کیھ کھ این ورصادق
 .... کھ بھ ذھنم اومد دنیادورسرم چرخیدبافکري

 ...  ممکنھغیره
 دادم ولي وقتي عروس چادرش عقب زدتاسواراسب شھ کھ بدرقھ اش کنن سرموتکون

 ....بادیدن صورت اشکیھ مریمم...خونش 
 ... سست شدزانوھام

 
 

 ...  سیاھي رفت وکناردرخت خوردم زمینچشام
 

 . .... ومد باورم نمیشھ باالنمینفسم
 .... قرارمون این نبود کھمگ

 
 
 ...  ھفتھ گذشتھیھ

  زندگیھ زندگیم یھ پسرقدبلندالغرباصورت الغر وچھره معمولي بیستوپنج سالشھمرده
.... 
 ...  ماھیگیرهویھ

 
 ... ھمشون برام یھ معني میداد... برام بي ھدف بود بودنم نبودنم زندگي
 .... بدونھ مریم برام جھنم بوددزندگي

 
ولي مریم اصالازخونھ بیرون ..ھرروزمیرفت درکلبھ خرابھ مریم اینا تابتونھ ببنمش  

 ...نمیومد
 

 یھ شب کھ گرک بھ ده اومده بود ساالر شوھرش وتمام مرداي ده رفتن تا بھ بالخره
 .... اوضاع رسیدگي کننن
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 .... م احسان اومدتو دستش یھ سیني غذا بوددفترچھ خاطراتوکنارگذاشت)بابازشدن در (
 .... دردکھ نداري..خاھرمن چیکارمیکنھ -
  نھ فقط خستم اشتھا ندارم-
 .... بیخودبایدبخوري ھمین کھ گفتم-
 

   غذام اونم بھ زور احسان ازاتاق رفت بیرونبعدازخوردن
 

 . ....  دفترخاطراتھ باباروبازکردمدوباره
 داخل خاستم ازپیچ راھرویھ گلي گذرکنم کھ مریم بایھ درکلبھ روبازکردم ورفتم(

اول براي اینکھ چھرم توتاریکي بود نتونست منوبشناسھ وقتي کمي - چاقوجلوم دراومد 
 رفتم جلو

 
اشکام .... نگام کردکم کم اشک توچشماش حلقھ بستوبھ ھق ھق ھق افتاد بابھت

 ... صورتموشستن با صداي گرفتھ گفتم
 ... چرامنتظرنموندي-

 ....   جوابش فقط ھق ھق بودوقتي
 )چزامنتظرم نموندي لعنتي- زدمبلندترزجھ

 
 
 ... مجبورشدم سھراب-
 

 ... کي مجبورت کرده- بلندتردادزدم
 .... اقاجانم- زد جیغ

تومال مني خانومھ خونمي جلودنیا وامیستم بھ خاطرت - کردم لبخندي زدم اشکاموپاک
 ... حتي جلومادرم جلواون دختره

 
 مامان مجبورم کرد ازدواج کنم-سرموانداختم پایین  ...کدوم دختره -  گرد شد چشاش

... 
 

 ... دیگ منوتومانمیشیم سھراب برو- زد دیگ لبخندتلخي
 

 ..  زدموگفتم میشیم بھت ثابت میکنمپوزخندي
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  شب میگذرهچندروزاراون
 ...  خونشون کشیکمھرروزدره

 
 
 

سرموپایین انداختم کھ صداي خند ازداخل ...دم    روشنش کرسیگارمودراوردموبافندکم
 .. کلبھ اومد

 ...  ازکلبھ فاصلھ گرفتمکمي
 
 

بھ معنایھ واقعي سوختم دیگھ نتونستم .. دست تودستھ ساالر داشتن میخندیدن مریم
 ... دنبالشون برم بریدم

 ...  شب راه افتادم تھرانھمومن
 

 ...  خونھرفتم... بودموحالم اصلن دستھ خودم نبود مست
 ...  لبخندي زدمھنازجلواومد

 . ...  اون وضعیت ھیچي حالیم نبودھیچيتویھ
 

 ...  بھ دیواراول جاخوردولي انگارخودش فھمیدمستم دستي بھ صورتم کشیدکوبوندمش
 رولباش ھیچ مزه خاسي نداشت برام بي معني،بود ولي انگارباھاشون لج لباموگذاشتم
 .... افتاده بودم

 ....  دادم سمتھ اتاقھلش
 

 .... میکردم بوي مریمونمیدادھرچقدربوش
 یھ لحظھ خاسم عقب بکشم کھ این دفعھ اون پیش قدم شدوسعي داش باھام رابطھ براي

  داشتھ باشھ بالخره تسلیم شدم وکارشدھمون کھ
 

 مھنازمیخاست
 
 

  مستقیم نورخورشیدچشماموبازکردمباتابش
 

   جلب شد بادیدن مھنازدلم ریخت باورم نمیشد جسمي رودستم توجھمباسنگینیھ
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 ازش فاصلھ گرفتم چنگي بھ موھام زدم ھنوزخواب بود بدون اینکھ بفھمھ سري
 .... ازخونھ بیرون زدم

 
  راست بھ مقصدشمال تھرانوترک کردمویھ

 
 

 ...  پارچھ ھاي سیاھھ روخونھ چشام گردشد اینجا چ خبرهبادیدن
 

پسر جون نمیدوني اینجاچ - چھ اي کھ اون جابود زدم  جلودستي بھ شونھ پسربرفتم
 .. خبره

 
 ... مریم خانوم شوھرشوکشتھ فرارکردع-
 
 

  باورم نمیشدچیییییییییي
 
 

 ....  رفتم سمتھ ویالي خودم شقیقھ ھام دردمیکرمات بودم یعني چي....
 ...  من اینکاروکرده اون شوھرشواتیش زده امکان ندارهمریمھ

 ....  روبازکردم ورفتم داخلدرخونھ
 ....  اتاق خوابوروشن کردم براي یھ لحظھ ترسیدم یھ زن روي تخت خابیده بودچراغ

 
 .....  رفتم بادیدن صورت مرین کھ،یھ طرفش خراش افتاده بود ترسم ریختجلوترکھ

 ... مم خودتي..ري..مم..م-
 

 ...  پلکاش لرزیدالي
 

 ھ ھق ھق افتا د چشماشوبازکرداول ترسیدامابعدباروم
 
 ... من ترسیده بودم نمیخاسم بکشمش..سھراب-

  لرزید پس حقیقت دارهزانوھام
 
 

   بھش نگاه کردمباترس
 ... مریم درست بگوببینم چي شد-
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 ...  روي صورتشوزارزار گریھ میکرددستشوگذاشت
 ....  دستاشو گرفتموتکونش دادممچ

ل کوه پشتتم پس گریھ نکن فقط مریم مگ سھراب مرده داري گریھ میکني خودم مث-
 .... تعریف کن ببینم چي شده

 
 
 .... اون شب کھ تواومدي بھ کلبھ ساالردیده بودت-

 ....  بود کھ من توروراه دادمفکرکرده
 

 .... رفتي رفتارش عوض شداون خعلي بداخالق بودولي مھربون شده بودددتوکھ
 یھ چاقودستش بود میگفت  دیشب یھ مرتبھ بلندشدازچشماش خون میباریدتااینکھ

 ...میخادسرموببره بھ ھمھ بگھ یھ خائنم
 
 

 ...  ھق ھقش بلنددوباره
  خب ؟ادامھ بده-
 
 ..... ھمون طورکھ اون جلومیومد من عقب میرفت تااینکھ دستم بھ فانوس گیرکردو-
 .. خب چي شدمریم-
 
کوبوندم توسرش فانوس ازدستم افتاد وگلیم زیرپام اتیش گرفت کاري -

 .... جزفرارنمیتونستم بکنم
 
 

 ....  زدددددجییییغغغغغغغ
 
 مممممنننننن شووووھھھھرررمممموووکککککشششتمممم-
 
 

 .... تویھ لحظھ کشیدمش توبغلم.... برام مھم نبود چي میشھ ھمھ چیروکنارگذاشتم دیگھ
 

 ... ولي بعدسرشوتوسینم فشارداد شوکھ شد اول
 
 ... ھمش تقصیره منھ باید ھرطورکھ بود فرارمیکردم تف بھ من کھ انقدترسوام-
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 ....  میکردموروي موھاشومیبوسیدمبوش
 ...  درزده شدبعدچندلحظھ

 یني کي میتونھ باشھ- .. ھل شد باترس گفت مریم
 
  نمیدونم-
 

 ....  میرم دروبازمیکنمبزارمن
 
 

   سمتھ دردروغ چرادستاي خودمم میلرزید تا دروبازکردم بادیدن پلیسا شوکھ شدمرفتم
 
 

 ...  بنداومدزبونم
  جناب اقاي سھرابھ اعتماد-... کھ ازدرجھ ھاش مشخص بود سرھنگھ گفت یکیشون

  ھھ.ل..ب-
 ... ماحکم تفتیش خونھ رودارم-
 
 .. من اینجام نیازي بھ تفتیش نیس-

 ....  مریم موبھ تنم سیخ شد صداي قدماش ازپشتھ سرم میومدباصداي
    برگشتم سمتشبابھت

  چرامریمم-  گفتم بالکنت
 ... توھنوزم عشقمي نمیحام براتودرد سرشھ- کردوگفت بغض

 
 مریموبردن چندوقتھ ھمون طور اونجا خشک وایسادم تابھ خودم اومدم سریع زود

 شناره وکیلموگرفتم
 
 

  م ھیچي نمیگھ گذشتھ مریدوماه
 

 ...  وقتي ازش میپرسن چکارکرديفقط
 ...  حرفش ھمینھتنھا
 ...  ساالروکشتممن

 ....  میکنم نھ بھ حرفاي من نھ بھ حرفاي وکیلم بھ ھیچ کدوم گوش نمیدهھرکاري
   وکیلم وقتي خوده موکل حرفي نمیزنھ کافي نیساظھارات
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 ....  سھراب ھم بھ ھیچ وجھ رضایت نمیدنخانواده
  خوردن کھ سره عشقموببرن باالي دارقسم

 
 

   دادم دیگھ بریده بودمسرموتکون
 ...  زنگ خوردتلفنم

 .. بلھ-
 ... ھمین االن میاي خونھ- پرذوق مامان توگوشي پیچي  صداي

  نھ مامان کاردارم-
  ھمین کھ گفتم عروسم بارداره-
 

 قده یھ توپ شد قلبم ازسینم کنده شد اما کنج دلم خوشحالیي داشتم بچھ حسھ خوبي چشام
 ... برام بھ ارمغان میاورد

 
  اومدم- بین اون ھمھ دلھره زدمو گفتم لبخندي

 
  گذشتھدوسال

 
 

 .. ھنوزم کاراي مریم تموم نشده..پسرم االن یھ سالوخورده اي رودارع ...........
 

 راي مریمم کمترمیرم خونھ چون یھ شبم کھ رفتم ھمون اتفاق افتاد دنبال کابیشترمواقع
... 
 

 ھیچ حرفي بھم نمیزدفقط وقتي سرش دادمیزدم کھ ازخودش دفاع کنھ تنھاحرفي مریم
 اینھ.کھ میزنھ 

 ....  باش سھراباروم
 

 ....  جلوي چشام بھ دستوپاي خانواده ساالرافتادبي فایده بودصادق
 

 ....   م امروزاخرین داداگاه بودوحکم نھایي اعالم میشد محوطھ نشستھ بودتوي
 ...  دادم مریمواوردن دووییدم سمتشسرموتکون

 ... مریم-
 ...  بود استرس داشتمعلوم

 ..رااب..سھ.س- گفت بالکنت
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 .. جونم نترس قول میدم ھیچي نمیشھ-
 
 

 ... دم شاکي رفت تا خاستھ خودشوازداداگاه بخاد یعني مادر ساالرولي
 

 ...  گریھ کردن تنھاحرفي کھ زد این بودبعدکلي
 بخشیدمت مریم..پسرم عاشقش بود توخواب ازم خاست ببخشمش -
 
 

 ...  میخاست پردربیارمدلم
 ...  مریم ازفرط تعجب بازمونده بوددھن

 ....  جازانوزدم وسجده شکربھ جااوردمھمون
 
 

است پاي پدرساالرببوسھ اقاجا مریمم ازخوشحالي میخ.. اومد سمتم وبغلم کرد صادق
 .. کھ نزاشتن

 
 

 .. دیدي گفتم درست میشھ-.. سمتش رفتم
 ...   توبھت بودھنوزم
متھم بخشیده شد لطفاولي دم این روتوي پرونده بھ -. باصداي بلنداعالم کرد دادگا

 صبربرسنونن ختم جلسھ
 
 
ید کنارم  ھفتھ اي ھست کھ مریم ازاد شده ھمین االنم سرسفره عقد بایھ چادرسفیھ

نشستھ بھترین حسھ دنیارودارم جرعت ندارم بھش بگم ازمھنازبچھ دارم تازع،یکیشم 
 ... توراھھ

 
 ... براي،بارسوم میگم وکیلم عروس خانوم-
 
  بااجازه پدرم وبرادرم بعلھ-
 
 مادرمن بود نھ مادرمریم کھ بخوان اسفنددود کنن فقط خالھ مریم ھوامونوداشت،زن نھ

  ازع عروس بودصادقم کھ خودش ت
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  دوباره خدانگاھیم بھ ماکردخالصھ

 
 

بچھ دومم ھم از مھنازبھ دنیا اومد احسان پسرم شباھت زیادي بھ من داره ولي ***
  النازدختر فوق االده شبیھ مادرشھ

 
... 

 بھ زندگي خودم زدم مشکلي نداشتم دیگ مشکلي نداشتم مریم بھ من لبخندي
  زندگي،بخشیده

 
 

 ... مریم بدجوردلش ھواي بچھ داره ولي براي من مھم نیس.. سال گذشتھ سھ
 

 ..سھراب-مریم - مریم باشھ دنیا ھستفقط
 ... جون دلم-
 ... میگم امروزیھ ادرس ازیھ دکتر گرفتم بریم اونجا بلکھ ایندفعھ شد-

 ... اخھ زندگیھ من خدابخداخودش میده-  شدم روشوگفتم خم
 
ي من دلم میپوسھ توکھ میري تنھا من توویال بھ این بزرگي خوب وقتایي کھ تونیست-

 .. من بچھ میخام...قلبم میگیره 
 

 ھرچي توبخواي- وبوسھ نرمي،روي گونش نشوندم خندیدم
 
 

   مریم سرگیجھ ھاوحالت ھاي مشکوکي دارهچندوقتیھ
 .. میخوره باال میارهتابوبھش

 
 .. ن ور ازاین ور سالن میرفت اونور ازاونور میومد ایھي

 .. مریم جان بشین چقدراه میري االن جوابومیارن دیگ-
 

  بھ نظرت جواب مثبتھ یامنفي- گفت بااسترس
 .. من میدونم جواب چیھ-

   صادق نگاھمون بھ اون سمت چرخیدباصداي
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 رفت سمتش خواست برگھ ازمایشوبگیره کھ صادق برگھ روگرفت پشتش خندیدم مریم
 ... اذیتش نکن جواب چیھ-وگفتم 
 مثبت من دارم دایي میشم-  گفت اروم

 
 

 ...  ازذوق باال پریدودستشودور گردنم حلقھ کرد ازخوشحالي سرازپانمیشناختیممریم
 ... يازاین بھ بعداصلن نبایدتوخونھ تنھاباش- خندیدموگفتم

 
 

** 
 

 ...  دیگ حسابي مثل توپ شدهمریم
 ... ارزومھ یھ دخترعینھ مادرش باشھ... دختره بچمون

 
 ...  احسان پسرفرق الده مھربونیھ النازمم دختره خیلي خوشگلیھپسرم

 
 

 ..  تصمیم گرفتھ اسمھ دخترمونھ بزاره انسیھمریم
 ...  انسان من مخالفتي باھاش ندارم اسمھ قشنگیھیعني

 
  سھھھھھھھھھررررررااااااببببببببب-
اول صداي جیغ مریم وبعدصداي گریھ یھ بچھ اول نگران شدم ولي،وقتي شنیدم  

جفتشون سالمن اشک توچشام جمع شد صادق اومد سمتم ودستشوگذاشت روي،شونم 
  تبریک میگم داداش-وگفت 
یھ بچھ بغلش  اشکوگریھ خنده اي ازتھ دل،کردموبغلش کردم دربازشدیھ پرستاربامیون

 .... اومد بیرون
 ...اه اه حالم بھم خورد چقدزشتھ-صادق -
 
 

 واااصادق ھمھ بچھ ھاوقتي بھ دنیا میان زشتن- جلواومد و باخنده گفت سمیراخانوم
 

 ...  عشقموبھ خودم فشاردادمخندیدموثمره
 

 عمل بازشدو مریم باچشماي بستھ وپیشوني عرق کرده بیرون اومد خم شدم دراتاق
 ... پیشونیشوبوسیدم
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   تویھ اتاقيمریموبردن

 
 
 

*** 
 ..  گذشتھدوماه

 ...  اومدم تھران براسرکشي بھ شرکتامروزمن
   نمیدونم چرادلم اینقدشورمیزنھولي

 
 ...  دستودلم بھ کارنمیرهاصلن
 ... خت یعني کي میتونھباشھ زنگ خورد قلبم ریتلفنم

 ...  سھراب یعني ھیشکي نمیتونھ بھ توزنگ لزنھأه
 

 ...  روجواب دادم بدون اینکھ بھ شماره نگاه کنمگوشي
 ... بلھ-

  ھق ھق صادق تلفنوپرکردصداي
 
 
 .. بلنددادزدم گریھ نکن لعنتي بگوچي شده-
 
 مم..یي..رر.م..م-
 

 ... مریم چي-  ریخت قلبم
 .. رفت اش شدت گگریھ

 .... سھراب بده ماشینویکي دیگ برونھ خودت تنھا نیا-
 

  بوق قطع شدن تلفن توگوشي پیچید ھم زمان بوق ممتد،بدبختیاي منم توگوشم پیچيبعد
... 
 
 

 ...  چي شدهیعني
 

 .....   یکي ازکارکنان شرکت منورسوند شمال.. گیج میرفت سرم
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 گریھ ازخونھ میومد تااومدم یھ قدم بردارم دنیادورسرم گشت زیرپام خالي شد صداي
 .....دیگ نفھمیدم چي شد

 
 

 ...   چھل روزازرفتنھ مریم میگذره ولي خونھ ھنوزم بوي مریممومیدهاالن
 ....   تمام این چندروزیھ گوشھ نشستمو عکسشوبغلم گرفتممثل
 ....   دیوونھ ھاشدممثلھ

اشین شدم بي ھدف زدم بھ جاده حالم دستھ خودم نبود  سوارمبلندشدم
چندبارقصدخودکشي کردم ولي ھمش چشماي نازه دخترم انسیھ جلوچشمامھ مریم رفتھ 

 ... بوده دکترکھ برگشتني ماشین بھش میزنھ
 

 مریم من بدون توچ کارکنم- روي سنگ قبرش بازم ھق ھقم بلندشدسرموگذاشتم
 
 

 ...ھ خاطربچمون زندگي کنسھراب ب- ازدرونم گفت صدایي
 
 

 دست میزنن سمیراخانوم یھ چادرگل گل براي إنسیھ دوختھ دخترم فوق االده ھمھ
  زیباست نھ شباھتي بھ من داره نھ شباھتي بھ مادرش

 
 ...    جعلي جورکردم بایھ شناسنامھ جعليچندتاپرونده

 ... انسیھ بھ فامیلیھ مادرش تغیرپیداکردوشد إنسیھ فرھمنداسمھ
 

 چادروسرش کردمثلھ فرشتھ ھاشده بود براي اینکھ بتونم پیش خودم سمیراخانوم
نگھش دارم فامیلیشوتغییردادم حسرت گفتن بابارواززبونش بھ دلم گذاشتھ ھمیشھ بھم 

براي اینکھ کسي شک نکنھ یھ شناسنامھ جعلي براش جورکردم وبھ بھونھ ...میگھ عمو
 ..  توخونھردمشي اینکھ النازیھ ھمبازي داشتھ باشھ او

  عکس ھیچ وقت ھم باالنازخوب نبودبھ
 

 احسان عاشقشھ وخیاالیي توسرش دارع کھ وقتي بزرگ شد بتونھ باانسیھ ازدواج ولي
  کنھ دریغ ازاینکھ بدونھ انسیھ خاھرشھ

 
 

... 
  ھمھ چیزوبھ إنسیھ بگم ھمھ چیزوامروزقراره
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 ... دختره بابامیاي بریم تواتاق کارت دارم-

 ...  چشماي نازمشکیش نگام کردوسري بھ عالمت مثبت تکون دادبااون
 ... باشھ عموجون-

 . ...   دستشوگرفتمو بردمش تویھ یکي ازاتاق ھا امروزتولدنھ سالگیش بوداومدسمتم
 ...  گرفتیمتولدشوتوشمال

 
 ... تولدت مبارک عشقھ بابا-  بغلم فشارش دادمواروم گفتم تویھ

 
 ..  ازاینکھ کلمھ بابارواوردم شاخ دراورده تعجب کردمیدونمیکم

 ... امروزمیخام یھ حقیقتایي روبھت بگم - خندیدموگفتم
 شروع کردم ازعشقم نسبت بھ مادرش گفتم ازدردایھ زیادم گفتم ازتاوان کاراي براش

 ... نکرده گفتم
 

  کھ جفتمون بھ ھق ھق افتادیماونقدگفتم
 
 

 دستاي کوچیکش اشکاموپاک کردو با بغضش کھ سبب اختالل توصداش شده بود بااون
 - گفت
 ..  نکن بابایي درست میشھگریھ

-  کلمھ بابا ذوق بچگانھ اي وجودموگرفت محکم بھ خودم فشارش دادم گفتم باشنیدن
 .... عمره باباھیچیکي نباید این حقیقتوبدونھ

  باشھ بابایي-
من ھمھ چیروشنیدم -واحسان پرید تو باخنده گفت  حرفي بزنم دربازشدتاخاستم

خندیداومد انسیھ روبغل کردوچندبارچرخوند مات کاراش بودم کھ گفت اخ جون پس 
 .....،ابجیھ خودمي

 
 
 

 ...انسیھ
 

 باباروبستم سرم خیلي درد میکرد رفتم زیر پتو و چشاموبستم بھ صدمھ دفرتخاطرات
 ... ثانیھ نرسید خابم برد
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 ھفتھ بھ سرعت برق وباد گذشت دیروزھمراه احسان رفتم واسھ فرداشب لباس یھ

 گرفتم
 ...  رفتم پاموبازکردمپریروزم

 ...  ترین دوستم چندبارحالموپرسیدهماھایاصمیمي
 دادم توي ایینھ بھ خودم نگاه کردم یھ کت وشلوار سورمھ اي کھ روي سرموتکون

 . بھ لباس میدادکتش پرازمونجوق ھاي ریزبوکھ زیبایي خاصي
  سرم بستھ بودم بااین حال کھ موھاموباالبستھ بودم ولي بازم تاکمرم بودموھاموباالي

.... 
 

 ..  کفشي ھاي سورمھ ایمم پام کردمو رفتم پایینجوراب
 

 ...  دیدم اگ خشک وخالي برم زشتھ رفتم اتاق احسانولي
 

 .... وشھ برداشتم خیلي دوسداشتومطمئن بودم امشب میپدوتاازکتوشلواراشوکھ
 عطرخوب کم داشت سوسک کش زاپاسواززیرتختش حاالیھ

 .. برداشتمولباسوخوشبوکودم
 

 رژصورتي بھش زده بودم روي کت گزاشتم دقیقا روي سرشونھ ھاش خیلي لباموکھ
 ... خوشکل جاي لبام موند

  عجب خالقیتي... بھ بھ
 
 

 ... کھ فوق االدستواقعني
 ... روي پلھ ھا بودم کھ احسان باتعجب ازکنارم ردشد بیرونورفتم پایین ازدرزدم

 
 ..  نمایي بھش زدملبخنددندون

 ...  عالمتھ گیجي باال انداختشونشوبھ
 ...  کھ پشتھ ش بھم شد ازذوق باالپایین پریدمو دستاموبھم کوبیدموقتي

 
 
 ?.! بازچ کلي زدي- باباخندیدچشمکي زدوباخنده گفت ..

 . ھیچي بھ جونھ دشمنھ اق مھندس سھرابھ اعتماد.منننننن  - دادموگفتمسرموتکون
 ..خندید
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 ... دستشودورشونم حلقھ کردو بوسھ بھ پیشونیم زد... نشستم کناربابارومبل
 ....  چیزي بگم کھخواستم

 
 ......انننننننننننننننسسسسسسسسسسسسسسسیییییییییھھھھھھھھھھھھھھ-
 

 ... قایم شدم خندید داد احسان پشت بابا باصداي
 ....  ازاون باالباسرعت نوردوییدجیغھ بلندي زدمودررفتماحسان

 ... وایساورپریده وایسا-
 ....... بابااااااااییییییي کمک..وایسم ازراعیل دخلموبیاررھھ-
 
 

 چیزي بگھ زنگوزدم باخشم نگام کرد بوسي براش فرستادم کھ باباتاخواست
 ...  برم سمتھ درودروبازکنمروشوبرگردوندورفت باال خواستم

 ... صداي مھنازخانوم متوقفم کردکھ
 ... توچاي میاري دخترفھمیدي-
  بیخوداین ھمھ خدمتکار توخونھ ھست چراانسیھ- بابا-
بابا خواست حرفي بزنھ ...من تصمیم میگیرم توخونم کي چ کاري کنھ -مھنازخانوم-

 - کھ لبخندي زدمو گفتم
 ... چاي میارممن
 

  حالیکھ ازپلھ ھاپایین میومدبااخم گفت دراحسان
 ... من نمیزارم-
 .. میارم-

 دروبازکردم باباواحسانوالنازو مھنازخانوم برا خوج امد گویي بھ مھمونادم بعدسریع
  دروایسادن ازتھ باغ خونواده عمو سرداردیده میشد

 ... مگ عموایناھم دعوتن- قد توپ بسکتبال شد چشام
 ...  ارع دختره بابا- بابا-
 
 

اول ..دیگھ بھ مانزدیک شده بودن .. چشماي عصبي سھیل ومیدیدمازھمینجاھم
باعمودست دادم واونم پیشونیموبوسید بعدبازن عمووبعدم باشوق پریدم بغل سھیال 

چشماي درشت عسلي پوست برنزه لباي برامده ...واي من عاشق این دختربودم ...
 این بیچاره فلک زده امردنمیگين-محکم بغلش کردموگفتم ...ون ووووفوق االده مھرب

 ... چطوري ورپریده-خندیدوگفت....زندست مردست نفسش میره میاد 
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سھیل اومد جلودستموگرفتوفشارخفیفي بھش وارد کرد وکنارگوشم ... ردشد ازکنارم
 .. میمیري یھ زنگ بزني-گفت 

 .. واااخوب نشد دیگ-
 .. ھ پراره نشد خونھ ماھم ک-
 ... توچرانیومدي اق سھیل-
 .. من حوصلھ زن عموروبااین النازنداشتم-

ببخشید اقاي سھیل اعتمادجنابعالي وقتي بھ .. حاالکاسھ کوزه ھاروسره من بشکن بلھ
 ... دنیااومدي ننت بھ این فکرنیوفتاداون اخماتوباانبردست بازکنھ

مت ن باال انداخت سرموتکون  بامزه سرشوخاروندویکم فک کردبعد سري بھ عالخیلي
 .. دادم

 ...  بروتو وقتمم گرفتي پسره دییوونھھ-
 ... داخلخندیدورفت

کجایي دختر نیاي -کنارسھیالنشستم مشغول صحبت باسھیالبودم کھ یھوعموپرسید 
 .. طرفھ ماھرچي میگزره غریبھ ترمیشي

 .. من غلط بکنم راستش-
 ..پاش دررفتھ بوده عمو-احسان -
 ...چرا- عمو-

   نگران ھمھ منوقاب کرده بودنچشماي
 ...چراچرادررفت-سھیل-
 ... تصادف کرد-احسان-
 ... احسان توحرف نزني نمیگن این وسط یھ خرتشریف داري دورازجون خر-

 ... بلندزدزیرخنده
  بازم چش بستھ- ازالي دندوناي کلیدشده گفت سھیل

 ...  پایینسرموانداختم
 ... باتوام بازم چش بستھ- دادزد

 اخھ عموجون چراحواستوجمع نمیکني..سھیل اروم باش - عمو-
 
 

 ورفت تو باغ بخت منم بدجورخابیده ھیییي بازم منت کشي.. ازجاش بلندشد یھوسھیل
... 

 ..  دنبالش روي تاب نشستھ بودودوتادستشوکنارسرش روي تا ازھم بازکرده بودرفتم
 

 .... بھ پشت تکیھ داده بودسرشم
 ..  بستھ بود کنارش نشستمچشماش
 ...  بھم نکرد دستموباال اوردم گذاشتم روي پیشونیش وبالحن ھمیشگي گفتمتوجھي
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 ... تبم کھ نداري ھییییعععععع نکنھ داري میمیري چقدسردي-
  ندادجوابي
 ... پسره لوس پاشوخودتوجمع کن..... سھیل
 ..  اصالببخشیدخوبھسھیل

 ... م دیگ من سربھ سرکدوم دیوونھ اي بزارم توبامن قھرکني کھ من دق میکناگ
 ..پاشوبروانسي حوصلتوندارم-
 ... باشھ ولي یادت باشھ خودت خاستي-

 ....   قھرازجام بلند شدم کھ دستموکشیدبعدباحالت
 .... دستشودورکمرم حلقھ کرد وسرش روتوگودیھ گردنم فروکرد.. بغلش افتادم

 
 

 ..  توسینم حبسنفس
 ؟؟!!!! کارایعني چياین

 .. سھیل بسھ ولم کن االن یکي میبینھ فکره بدمیکنھ-
واباون چشماي خوشکل عسلیش کھ یھ چیزه دیگ غیره .. بلندکرد سرشوازگردنم

 ... محبت توش بود براي من گنگ ونامفھوم بود نگام کرد
 ...ھمون موقع درحیاط بازشد... کھ ھمون طورخیره نگام میکرد ولم کرد بعدچندلحظھ

لندباکت وشلوار دودي ویھ خانوم نسبتا مسن باقد متوزط وبعدشم یھ  مردقدبیھ
 ... دخترحدودابیستودوسالھ

 ... واردشدن
 ...  اقاي ضاربودراخرھم

 تیپیم زده یھ پسرھن مشکي مردونھ باکراوات دیدي ویھ کت اسپرت دودي اوووووه،چ
 ... بایھ شلوارجین مشکي

 
 

 ...  جلوسھیلم دنبالم اومدرفتم
 ... خیلي خوش اومدین- بلندورساگفتم باصداي

   ھمشون خیره مقدم گفتمبھ
 .. خوشحالم میبینمت- اقاي ضارب رسیدجلوم دستموفشورد وبالحن ارومي گفت وقتي

 ...ھمچنین بابت سري بعدازت متاسفم-
 ...نھ بابا تقصیرشومانبود کھ بیشترش تقصیرمن بود-
 

 .. رید کناربریم تومیشھ گذشتھ ھاروبزا- حرصي سھیل دراومد صداس
  معرفي میکنم پسرعموم سھیل اقا امیرھمون کسي ک باھاشون تصادف کردم-

 ... بفرماییدتوخاھشا-خندیدموگفتم ... سھیل بدتررفت توھم اخماي
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 ...  رفتیم داخل مشغول صحبت بودیم کھ خانوم باچشم بھم اشاره کردچاي ببرمھمھ
 ... ختھ بود سیني روگرفتم تواشپزخونھ یکي ازخدمھ قبال چي روریرفتم

 ... ازاشپزخونھ برم بیرون کھ احسان رامو صدکردخاستم
  ھیییع بروکنار میریزه-
  محالھ خودم میبرم-
 .. ایش احسان یھ چاي دیگ-
 بریزه ھم نمیزارم ببري-
  بیخودحوصلھ دعواباخانوم ندارم-
  من خودم مثھ کوه پشتتم-

 .. ست چیزي بگھ صداي سھیل بھ دادم رسیدتاخوا..میدونم داداش گلم - زدم لبخندي
 ... انسي واسھ شطرنج ھستي-

  دلت ھاوي باختن کرده - زدم بیرون درحالي کھ چاي تعارف میکردم گفتمازاشپزخونھ
 زکي تارومارت میکنم بھ ھمھ تعارف کردم درخالي کھ روي مبل میشستم گفتم-سھیل-

... 
 ؟!ھستي.امتحانش مفتومجانیھ -
 ھستم-
 .. دخترمامیرم خوب شطرنج بازي میکني- زادمھندس-

 ...  درحالیکھ بھ سمتھ میزشطرنج کھ اون سمتھ سالن بود میرفتم گفتمبلندشدم
 ... اقاامیرم بازي میکنن فیفیتي فیفیتي شرش میبندیم-

 ھمون دخترحدودابیستودوسالھ کھ خواھرامیربود مونا بودپشتم راه افتادبعدھمھ اسم
 جوونا

 
 
 ... دخترعموامروزشکستت بھ دستھ منھ-سھیل-
 ... اوھوع نچاي داداش بشین بینم میخام اشوالشت کنم-
  میبرمت-
واي سقفوبگیر االن خونمون خراب میشھ اي بابا بروخونھ خودتونوتخریب کن -

 ... چیکاربھ خونھ ماداري عھھھ
 خندید

 ... خوب من مشکیم-
 .. منم سفید-امیر-
 .. اقاسھیل شکستت موند واس دوربعد...ید حرفي نیس عھ پس شما حرفھ من-
 

 ....  روشوبرگردوندسھیل
 ..من کھ بماند شرط شوما چیھ اقاامیر..شرط سرچي -
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 - نگاھي بھم کردوگفت-
 ...  بیرون باھم قدم میزنیممیاي

 ... بسم اال شروع کن..باش حرفي ني -
 جزیھ دونھ نیس اونم  ازبازي گذشت وقتي دقت کردم دیدم روي میزھیچ مشکيکمي

 ....پررررررررر
 ..  قده یھ توپ شدچشام

 .. شرشوبردم-امیر-
 ..  بودم اصن چ جوري باختھ بودممونده

 .. حاالبامن باید بیایدقدم بزنیم-
 -.. باھمون دھن بازگفتم-

 ...  حرفي ندارمباش
ي  خاستم یھ قدم بردارم کھ بھ عقب کشیده شدم وبعدچنددقیقھ صداي عصببلندشدم

 ... سھیلودم گوشم شنیدم
بازي کردي،باھاش بازم خفھ ...نشستي بااقادل دادي قلوه گرفتي ھیچي بھت نگفتم -

 .... جرعت داري پاتوبزاربیرون قلم پاتومیشکونم...خون گرفتم 
 
 ...سھیلل-احسان-

 ..  سھیلودرداگھ بري یھ بالسره خودم میارمسھیلومرض
 ... اون فقط میخادقدم بزنھ-احسان -
 سھیل ولم کننننننننننن-

  زدوسریع ازم فاصلھ گرفتورفت باالپوزخندي
 
 

 ...  ھم فشاردادموھم راھش رفتم سمتھ باغچشاموموروي
 .. فکرکنم شونزده سالتھ- لحظھ سکوت بینمون توسط اون شکستھ شدبعدازچند

 ؟!اوھوم شوما-
 ... بیستوسھ سالمھ-
 اھا-
 .. راستش میخاستم راجب یھ موضوعي باھاتون حرف بزنم-
 .. میشنوم-
 ..  خب یکم سختھ-
  راحت باشین-
 . . خب واسھ خودم سختھ-
 .... بیبینم اقاامیرعالقھ مندشدي-

 ...  واستاد چشاش قدیھ توپ شدھمونجاسرجاش
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 ... خندیدموگفتم
 ... بھ النازعالقھ مند شدي-

 .   بلند بلند قھقھ میزد چشام گردشدبھ چي میخنده کم قیافش رنگ خنده گرفت کم
 -  خندیدن گفتبعدکلي
  مند شدم ولي نھ بھ النازخانومعالقھ

 ھییییع فھمیدم سھیال-
   باالابروشوانداخت

  نھ-
 ... خوب توکھ دختردیگھ اي ازفامیالي ماندیدي-
 
گاه کردم تازع چرادیدم تازع االنم جلوم واستاده تعجبم بیشترشد برگشتم چپوراستمون-

 ... متوجھ منظورش شدم
 ..  برگشتمورفتم داخلسریع

 ...  دادم رفتم باال ودراتاقموبازکردم برقوزدمسرموتکون
 ... ھیییععع قلبم ریخت سھیل تواینجا چیکارمیکني-
 
 

 تختم درازکشیده بودودستش روروي چشمش گذاشتھ بود بعدازچندلحظھ باصدایي وري
  کھ گرفتھ بودورگھ ھاي بغض توش بودگفت

 خوش گذشت-
 !چي؟-
 ... قدم زدنتون-
 ..  اییش بس کن مگ میخاسم چیکارکنم کھ ازدستم ناراحت شدي پاشوبریم پایین-
 ... چیھ دوسنداري یھ دقیقھ بامن حرف بزني-
 ... ین چ حرفیھسھیل ا-
 ..پس،بشین پیشم-

   تعجب کردم دستشوازروي چشمش براشتوگفتیکمي
 .. خوب بشین پیشم باحضورت ارومم کن-

 ....  حرفش جاخوردم ولي بھ روي خودم نیاوردم روي تخت نشستمبااین
  جوعوض شھخواستم

 .... سھیل خان خوشمیگذره روتخت من-
 ... ارع چون بوي کسي رومیده کھ عاشقشم-

 ...  لرزیدامابازم خودوموبھ نفھمي زدمچونم
 ....  پسربچھ ھا بغض کرده بودمثل
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 ... چرامثھ پسربچھ ھابغض کردي من ھمیشھ فک میکردم پسرقویي ھستي-
 ...چون درکم نمیکني-
 ... چیرودرک نمیکنم-
 .... بماندفرداھمھ چیروبھت میگم بھ احسان گفتم عموایناروبپیچونھ-
 ... براي چي-
 ... میخام باھات حرف بزنم-

 ... باشھ اقاحاالافتخارھمراھي میدیدبھ بنده بریم پایین غذاکوفت کنیم-  گفتم باخنده
 .... توجون بخاه- تک اجزاي صورتم چرخوندواروم گفت نگاھشوتوتک

 ... نامحرم دستتوبکش- اومد سمتموخواست دستموبگیره کھ گفتم بلندشد
 . .  سرمھ ایمومرتب کردمشالھ
  بالخره سبک شدم- کردوگفت پوفي

سھیلک من دارم ازحرفات تبدیل بھ یھ گوزن شمالي میشم خاھشامثھ یھ ادم حرف -
 .. بزن ازچي سبک شدي

 ... ازاینکھ نگات کنمونگم چقدرمیخامت- خندیدوگفت
 ...  ازپلھ ھاپایین رفتبعدسریع

یتي نداره من  معنیھ این حرفاروعشقارودرک نمیکنم براي ھمینھ کھ برام اھممن
 ... باعشق غریبم

 
 
 

 بیشتراوقات ساکت بودم بعدازصرف شامومیوه ھمھ مھمونارفتن سھیل تااخرشب
 ... بازقراره فردارویاداوري کرد

 
 

   کردم وبلندگفتمپوفییي
  ناموسا نھ خستھ-

 -  باخنده گفتاحسان
انوم  کھ واقعا نخستھ میگم جاي زیورخانوم غذاپختي ظرفاروجاکوکب خجنابعالي

اصالخدمت ارزنده اي .شستي جاي مش رحیمم کھ باغ وابیاري کردي خریدم کھ رفتي
 .. ارائھ میکني

 ھھ ھھ خیارشور-
 بانمک چ خبرازوضعیت اشاي شور-عزیزم خیارشورشرافت داره بھ ادماي بینمک -
.. 

 ... واقعن خستم حوصلھ بحث ندارم-ّ سمتھ پلھ ھاوباحالت کالفھ اي گفتم رفتم
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وبھ ...یھ جیغ بنفش کشیدم ... ازاولین پلھ باال برم یھ مرتبھ اززمین کنده شدم  تاخاستم
 ...احسان نگاه کردم کھ داشت منومثھ پرتوبغلش میبردباال

فلک زده بھ کمرخودت رحم نمیکني بھ قلب گنجیشکیھ من رحم کن میگیره میوفتم -
 ... رودستتون دیگ کوروکچالھم نمیان منوبگیرن

 ربون قلب گنجیشکیت بشم خواھريق- گفت باخنده
 
 
* 

   مدرسھ اومدم بیرونازحیاط
   عینھ جغدباالپایین میپریدنووزوزمیکردنماھایاوشیماھم

اھھھھ عینھ وروره جادوافتادین بیخ گوشھ من ورور حرف میزنیدفکھ خودتون بھ -
 ... درک بھ فکره گوش مبارک من باش

  بفرماییدخانوم افتخارھمراھي- ازخیابون ردشم کھ شیمادادزد خایتم
  نھ جدي قراره تنھابرم..نووووووووچ لیاقت میخاد -
 ...عمرا بزارم تنھاتشریف ببریدبفرماییدماني داداش ماھایامیادمیبرتمون- شیما-
 یابومیگم نمیشھ-
 
 

ده بودوتکیشوداده  بوق برگشتم سھیل با شاستي بلندش اون سمتھ خیابون وایستاباصداي
 .. بودبھ ماشینش بدون توجھ بھ بچھ ھا رفتم سمتش

   گرفتوباحالت بامزه تعظیم کردوگفتتکیشوازماشین
 کوجاتشریف میبریدبانو-
 
 

   بازکردچشم دختراداشت ازحدقھ بیرون میزدسوارشدم راه افتادیمدروبرام
 ...،چ طورید خانوم خوشگلھ افتخارھمراھي تایھ رستوران رومیدي-
  اوممم باید فکرکنم-

 ..نچاي گلم- خندیدوگفت
  تونگران نباش-
بعلھ شیشھ روبازگزاشتي سرماکھ ھیچ ..مگ میشھ توسرمابخوري سھیل نگران نشھ -

 ... ایدزگرفتم
 ،اي الھي خدابگم چیکارت نکنھ کھ اینقدسقت سیاست-
 
 
  أزبچگي بازي میکردیم یادتھ 
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 ..  بازیم بودي یادتھھم

 ... گیمونوچي یادتھ ھمیشبازیھ
وقتي یادم تورافراموش وبازي میکردیم توھمیشھ دورم ... بخیرھمیشھ تومیبردي یادش

 ... میزدي ومیبردي
 .. دوبارت مبارکت باشھبرده

 ...  باشھشایدقبول
 .........یادم تورا فراموش.......

  خندیدم
 ...بفرماسیدبانوکجامشرف میشید-
 ...تومھمون دعوکردي ازمن میپرسي-
ازاونجاکھ من ازبچگیم عاشق شمابودم فرصت نشدباخانوماي،دیگ برم بیرون تجربھ -

 ... کسرکنم چون من خیلي مھربونم انتخابوبھ عھده شمامیزارم
 -  بچگانھ گفتمبالحن

بااین حرفم پشت چراغ قرمزسریع ... شھ مینونم برویھ جاي تخوب اشن برودربند من
 - مزکردبرگشت سمتم بایھ حرص خاص نگم کردوگفتتر

 .... رواني کردن منوداري امروزقسط
 ... مننننن کھ کاري نکردم-
 
 ... داري دیووونم میکني-

 ...  سمتھ پنجره چرخوندمسرموبھ
 ...ناراحتي برسونم خونھ-
 ...،میکني.دییووونھھھ داري،با این کارات بیشترمجنونم-
* 

م بیرون بودیم فقط ازعشقش نسبت بھم میگفت ولي این  تمام مدتي کھ باھسھیل
 .....    حرفااصالبرام مھم نبود

   یھ پارک نگھ داشتجلوي
  واااپس چرانرفتي خونھ-
 ... خنگول من ماگفتیم توبااحسان اومدي بیرون االن تنھابري چي میگن-
 
 

 ..پیاده شو - خنده مردونھ اي کردوگفتتک
 احسانودیدم کھ روي نیم کت نشستھ بود رفتم پشتش  افتادم سمتھ پارک ازپشتراه

 ... بادستم چشماشوگرفتم
 ...   اگ گفتي من کیم-
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 ...  نشوندخندیددستموگرفتوبوسیدومنوکنارخودش
  خوش گذشت خاھري-
 ... اوھوم اي کاش توھم میومدي-
 ...خصوصي بودنمیشد-

 بازوبستھ کرد نشست باالسرم وایساده بودنگاه کردم چشماشویھ باراروم. سھیل کھبھ
  کنارم بعدسالم ارومي بھ احسان کرد

 ....  جنابعالي ھم بلدي نقشھ بکشیا-
 .. چپس

 ...  تموم نشده بود کھ صداي تلفن ھمراھش حرفشوبرید مبایلشودراوردھنوزحرفش
  باباست- دونھ زدروپیشونیش باتتھ پتھ گفت یھ

 ،پیس پیس..اومدیم ..چشم ..سالم بابا- دادزودجواب
 .. چتھ پیشي شدي -
 .... بیابابامیخادباھات حرف بزنھ-

سالم بابایي خوبي خوبم چ خبراسالمتي باباببین احسان اذیتم - لب گوشي وبلندگفتم رفتم
 ... میکنھ

 ... اي بشکنھ این دست کھ نمک نداره بي،لیاقت-
 ... اره بشکنھ تازع کلي کتکممم زدي من شکایت میکنم -
  برواونورلوس-
  عمتھ-

 ...  خودتم ھستعمھ
 

 ...  تازع متوجھ نگاه ھاي خیره سھیل روخودم شدم توجھي نکردماداشودراوردم
اي باباقلھ قاف کھ نبردمش خودش خواست االن میارمش -  دوباره باباباحرف زدسھیل
 دیگ

 
 

 ...  بھ سھیل نگاه کردم لبخندي بھش زدم کھ نگاش سرخورد،رولبامدوباره
 ... موھاش کشیدوسرشوتکون داد باکالفگي دستي تواروم

 ...  احسان تلفنش روقطع کردبعداینکھ
 ...  پاشوکھ باباکلموزده دلش حسابي براتوتنگ شده- من گفت روبھ

 ....  دادم سھیل روبھ روي احسان وایساد وبعدبغلش کردسرموتکون
مرسي داداش نمیدونم چطوري جبران )مثال من کرمااا (- اروم درگوشش گفتخیلي

 ... کنم
 ... دیوونتم دخترقول بده مواظبھ خودت ھستي- سمتھ منو اروم درگوشم گفت بعداومد

  ھستم-
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  فاصلھ گرفت بعدخدافظي سوارماشین شدیموراه افتادیم خونھازم
 
 

 ... بھت گفتھ-  فقط سکوت بود اما بالخره احسان سکوتوشکست توماشین
 ...چیرو-

 .... اینکھ چقددوست داره.  ازکي دوست دارع اینکھ
 ...سھیل ازاولشم عاشقت بود-  سمتش برگشتم لبخندي زدوگفت بھ
 ... کسي غیره منوتوخودش میدونھ-
 ...اره خانوادش چندبارتاحاالخاستھ بیان خاستگاري-

 زن عمومخالفھ- کردم حرفشوقطع
 
 

 ...  خونھرسیدیم
 

 ..شمگین بابا بود چیزي کھ بھش برخوردم نگاه خاولین
 .. سالم بابایي- دوربراندازم کرد یھ
 بھ بھ بالخره تشریف اوردین خوش گذشت-
 
 
 اوه تادلت بخاد-

 ..  اخالق بابارومن ھمین طوري بود فوق االده روم حساس بودازاولم
 .....اردوھم پرررررررررررررر... ترپیش میومد بزاره بدون خودش جایي برم کم
 

 ... پدرمن مگ باداداشم نرفتھ بودم-بوسیدم وگفتم  نشستم لپشوکنارش
 ....   نگاھش تیوي روھدف قرارگرفتھ بودبازھم

 ... اشتي بابایي-
 ... نھ-

  کلید کردي رونھ خوب کانالوعوض کن برنامھ تکراري شد بس کھ نھ گفتيعھھھھھ
... 

 ...  احسان اومده بودداخل خونھدیگ
 غلط کرد بابایي ببخششش دیگ تکرارنمیکنھاصن احسان - کھ بشنوه گفتم بلندطوري

... 
 
 ؟!!اصن النازکوجاست -

 .... النازدیگ بزرگ شده-  تفاوت گفت بابابي
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  پس منم بھ اون سن برسم میزارید برم بیرون-
 .... نھ-
 ....    ھییییییعععععع تبعیض بین کودکانتون نوچ نوچ-
 

 ... بازداري غیبت منومیکني وروره جادو- درحالي کھ میشست گفت احسان
 
 

 -  بامزه اي گفتبالحنھ
 بابا پدرمن یھ روژاین دخترتحفتوقرض دادي ھي بکوپ توسرم توچجوري اي

 ......میخاي،ازاین دل بکني شوھرش بدي حاال
 

 -  سردگفتبابابالحني
 ... صال شوھرش نمیدم خوب شد ندادم توبھ اونجاھاش کاري نداشتھ باش من افعالکھ
اییییییشششششششش باباجون بوگنده ترشیش ھمھ - مثھ پیرزنازدرودستش احسان

جاروبرداشتھ میمونھ رودستت برش داربده بھ ھمین مش قاسم رفتگرسرخیابون من 
 چنپباردیدم بدجوربھ انسیھ نگاه میکنھ

 
 
 ھااااتوحرف نزني نمیگن ماشین بھت زده ازارس زبونت بند اومده -
 
 

 ...  تاخواست بحثوکشش بدهاحسان
 ...... احسان من ازشوخیشم بدم میاد- قاطعي گفت بابابالحن

 
 ّ بلند شپد بارگھ ھاي عصبي موجودتونگاش پلھ ھارودوتایکي کردورفت باالبعدھم

 
اجازه -رفتم باال سرش وایسادموگفتم  ...کھ توفکربود .. برگشتم سمتھ احسان باخشم

 ..کنم داداشيھست یھ کاري ب
 
 .... راحت باش خواھري-

 ...  کردم بھ کشیدن موھاشوگازگرفتنششروع
 ... آي آي پدرسوختھ ول کن-دادازد

 ...  بگیرتم کھ دوییدم توباغ دنبالم اومدبلندشدخواست
 

   پشت مش بابارحیم پناه گرفتمرفتم
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 ... بابارحیم دستم بھ دامنت نزاردستش بھم برسھ-
 ..بازچھ دستوگلي بھ اب دادي دختر- خندیدوگفت بابارحیم

 ... ھیچي بخداشوماکھ احسانومیشناسیددیوونست-
  بیابیرون ازاون پشتھ- احسان اومد جلودستشوتھدیدوارتکون داد خندید

 ... نمیام گفتم بیابیرون-
  بروکنارپسروگرن مثھ این دختااب میدم بھت چنارترمیشیااا -  رحیم باخنده گفتمش

 
  خانوم توکھ تاابد نمیتوني اون  پشت بمونيانسي-
 
 
  یکمي رفت عقب...پ راه بده بیام بیرون -
 ... زرنگي احسان خان بروعقب-

   رفت عقب تریکمم
 ...  اب دست بابارحیموگرفتم سمتشودررفتم فکرموخوندودوییددنبالمشیلنگ
توکل بدنم  دوبودم کھ نمیدونم پام بھ چي گیرکرد تقي خوردم زمین دردبدي درحال
 پیچید

 
 

 انجام دادن ھیچ کاري رونداشتم متوجھ ھمھ چي بودم ولي نمیتونستم توان
 ...چشماموبازکنم

 
 ..  صداھارومیشنیدمتموم

 ....  بابغض اسمموصدامیزداحسان
 ....  نمیتونستم تکون بخورم اي نفرین بھ من کھ اینقد ضعیفمولي

 .... سردي مایعي روروي صورتم حس کردم..انسیھ خاھري توروخداچشاتوبازکن -
 ...  مرتبھ روھوامعلق شدموایندفعھ یھ جاي نرم ترقرارگرفتمیھ

 ....  فقط زجھ میزدو منوصدامیکرداحسان
 ...اب بیارییددد- دادزد احسان

 
 ...  ھق ھق افتاده بودبھ

 ...  مثل افلیجابودمولي
  صداي بابااومدتااینکھ

 
 
 ..... اینجاچ خبره احسان-
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 .. ھق احسان بلندترشدھق
لعنت بھ من کھ ھمھ ... صداي دوییدن یکي کھ حدس میزدم باباباشھ بھ گوشم خورد کھ

 ...   رواینجوري نگران کردم
 یکي منومحکم توبغلش فشاردادبوي عطربابا ازفاصلھ نزدیکي بھ دماغم بعدچندلحظھ

  ت کھ اینطورمنوبھ خودش فشارمیدهمیخورد پس باباس
 
 

 ... باتوام احسا ن چي شده- دادا زد بابابابغض
عزیزه بابا چشاتوبازکن ..دختربابایي چي شده - فقش دادمیزد ... ھق باباباھم بلندشدھق

 ... بدونھ توچجوري زندگي کنم...من بدون توچجوري غم نبود مادرتوطاقت بیارم 
 

 ...بازکن چشمتوانسي توروخدا- دادازد احسان
ابجي -...پلکام لرزیدصداي پرذوق احسان بلندشد ... اب توصورتم پاشیده شد دوباره

 ... گلم پاشوبگوخوبي چشاتوواکن قربونت بشم
 ...  کم چشام بازشدکم
 ...  اطرافم نگاه کردمبھ

 ...  نگام میکردناحسانوباباباچشاماي،نگرانواشکي
 ... نگرانتون کردممتاسفم کھ - کھ واضح ترشد گفتم دیدم

   مرتبھ یھ طرفھ صورتم سوختیھ
ّ رذوي جاي سیلي وبابھت بھ احسان نگاه میکردم کھ اون دستي کھ دستموگزاشتم

 خابیده بود روصورت منومشت کردع بود
 
 

 نھ انگارخیلي دوست داشتید بمیرم راحت باشید بگید کپمومیزارم-  زدموگفتم پوزخندي
..... 

 ... خواست دوباره روصورتم بخابھ کھ بابا دستشوتوھواگرفت دستش رفت باال دوباره
 ... جرعت داري یھ باردیگھ دستتوروش بلند کن-

 ...  بلندشد ازپلھ ھارفت باالورفت اتاقشسریع
 ..  منوکشیدتو بغلش وروي موھاموبوسیدبابا

  چت شده بود بابایي-
 ... داشتم میدوییدم کھ خوردم زمین االن خوبم-
 .. صدبارنگفتم ندو نگفتم مواطبھ خودت باش-

 .....  رفتم تواتاقم اولین سیلي عمرمو خوردمبلندشدم
 ... اولیششش
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 ھفتھ اي ھست کھ ازاون ماجرامیگزره تواین یھ ھفتھ ن من بااحسان حرف زدم نھ یھ

  احسا ن بامن
 

یان تصادف  توطي این یھ ھفتھ زیادزنگ میزد منم زودقطع میکرد شمارموازجرامیرم
 ... داشتھ باگوشي من بھ گوشیھ خودش زنگ زده بود کھ شمارم براش افتاده بود

   گرفتن یھ پیرھن یھ تاپ جذبھ مشکي باشلوار جذب مشکي پوشیدمبعدازدوش
 ...  ژاکت سفیدبایھ

 ... برم بیرون کھ دربازشد پس،بالخره طاقت احسان تموم شدخواستم
 

ستم اومد روب روم نشست خیره شدم بھ یھ نقطھ  رفتم توبالکن نشروموبرگردوندم
 .. نامعلوم

ھمش میترسیدم ازدستم خیلي ...تواین مدت،ھمش سعي میکردم بیام پیشت ولي نمیشد -
 ناراحت باشي

 
 

  دادادامھ
میدوني سوختم وقتي دیدم چشاتوبازنمیکني دلم،میخاست خودموخفھ کنم حرفتم خیلي -

 ... گوش شدي من نمیخاستم بزنمت باورکن گلمعصبیم کرد سیلي رم زدم چون بازي 
 ... باورکردم-
 پس،سرد حرف نزن-
 
 
  عادیم-
 .. نیسي توعادي بودي کھ این ھمھ شیفتھ نداشتي-

 -  کردومنوبھ خودش فشاردادبغلم
 !اشتي؟

 ... دلم بھ حالت سوخت اشتي- خندیدموگفتم
  آیییییییییي دمممماااغغم-.. شددماغموگازگرفت خم
 

 ... فرداقراره بابچھ ھابریم کوه دوسداري بیاي- خندیدوگفت
 ... ارھھھھ- کف دودستموبھ ھم کوبیدمباذوق

 پس،بایدرومخ بابا،راه بریم-
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 ..  بودیم مشغول غذاخوردنسرسفره

  احسان بحثوبازکردکھ
 ب
 ... بابامیخاسم یھ لطفي درحقم کني-
 ... چي میخاي پسرم-
 .... میخام دخترتوبدي بھ من-
 

 پریدتوگلویھ باباوبھ سرفھ افتاد رفتم کنارشوارم زدم پشتش دستشوبھ عالمتھ نوشابھ
 ... بستھ باال اورد دوباره روي صندلیم نشستم

 ....دخترمنومیخاي چیکار- کھ دراثرسرفھ ھاش گرفتھ شده بود گفت باباباصدایي
ھ ندارم القل فرداقراره بابچھ ھابریم کوه ھمھ بادوست دختراشون من ک- خندیدوگفت

 ... خواھرموببرم
 

  نھ- کلمھ قاطع گفت بابابایھ
  بابایي بزاربرم حواسم بھ خودم ھست-
 ... نھ یعني نھ-

 -  باکالفگي گفتاحسان
 ؟! خب،چرا

 .... احسان توسره اون سري کھ دنبال انسیھ کردي خورد زمینم تنبیھ نشدي-
 ...  عصبي پریدن وسط حرفمونمھنازخانوم

 .... صب کن ببینم توسره یھ دخترگدامیخاي پسرمنوتنبیھ کني مگ من مردم-
 

-  کلیدشده وصدایي کھ ازتریق عصبانیت دورگھ شده بود گفت بابابادندوناي
 ... مھنااززززبسسس کننن

حق - انداختم پایین احسان خواست چیزي بگ کھ سریع،بلند شدموگفتم سرمو
 ...باشوماست فک کنم بھتره نیام شب بخیر

  توکھ چیزي نخوردي- باصداي بابا متوقف شدمتوراه
 ... اشتھاندارم-
 
 

 رفتم باال تکیمودادم بھ در سرموبھ پشت تکیھ دادموچشاموروي ھم فشاردادم سریع
 ... دروقفل کردمورفتم وروي،تختم درازکشیدم

   کردم ذھنموازفکراي منفي دورکنم کھ دوتقھ بھ درزده شدسعي
 ..  کردم خودموبھ خاب بزنمسعي
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   تقھ بھ درخوردم بعدمشت لگد کلھدوباره
 .. سھیل بلندشدصداي

 ..بازنکني میشکونم-
 کردم بلندشدم دروبازکردم روي تخت نشستم اومد داخل بااعتماد بھ نفس کنارم پوفي

 ... نشست
 ..  اداریختن حوصلم سررفتبعدازکمي

 .... گونداري بروبزاربتمرگماحسان فدام شي قربونم بري کاري داري ب-
  بابااجازه دادفردااماده باش بریم-
 ... نھ ممنون نمیام-
 .... اصن مگ باتو ساعت شیشونیم اماده باش راه میوفتیم-
 
 

 .. االرم گوشیم بیدارشدم ساعت شیش ربع بود سریع کولموجیع کردمباصداي
د رو باف ابیھ روشن  شلوار خکي ورزشي کھ بقالش خطاي سفیدداشت با مانتو سفییھ

پوشیدم کتوناي ابیم برداشتم شال خاکیمم سرم کردم یھ برق لبم زدم کولھ ابي 
  وخاکیموبرداشتم زدم بیرون

 
 بامن احسانم اومد بیرون یھ پیرھن طوسي مردونھ باشلوارجین مشکي پوشیده ھمزمان

 ....   بود
 خوشکل کردیا برسونمت- بھم زدوسوتي زد چشمکي

 
 

  بل بھ کوکب خانوم گفتھ بودم دوتالقمھ برامون بگیره ازقخندیدم
 ...  دودقیقھ دیگھ راه افتادیممحدادا

 نیم ساعت پشت یھ ماشین دیگھ تقریبا بیرون شھرنگھ داشت،ازماشین پیاده بعدازیھ
 .... شدم

 ....  جلویي سھ تا دختر بادوتاپسرپیاده شدمازماشین
 زدم یکي ازدخترااسمش شیرین بود نامزد یکي ازپسرا کھ اسمش ساسان بود لبخندي

اون دوتا دختردیگھ ھم بھ ترتیب فریبا ودیبا بودن کھ باھم خاھربودن وشھابم ..
 ....  برادرشون بود،اذماي گرمي بودن

 روبچھ ھابود کھ ازماشیني کھ جلوي ماشین شیرین اینابودویھ ماشین مدل باالھم توجھم
 ... بود

  یھ دختروپسر پیاده شدندونفریعني
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 ...  دختره ازھمون دورعجیب برام اشنامیزدقیافھ
 

 ...، کھ دقت کردم بانزدیک شدن دختروقتي
 

 .... بعععععععععععععلللھھھھ
 ویھ پسري کھ فقط ازھمون دورمات ھیکلوموھاي خوش فرمش شدمونصفھ النازخانوم

  روبھ روي ماقرارگرفتنصورتشوعینکش قاب گرفتھ بود دیگ دیقیقا
 
 

 ضعف النازخوب دستم بود اگ پیش دوستاش بگھ من ابجیشم قده یھ دنیا میسوزه نقطھ
 ..  چطوري ابجي- رفتم جلوبقلش کردم 

 ...  تعجب کردن گونشوبوسیدمھمھ
 

 ... درگوشش گفتم تحقیرشدن چ مزه ایھ النازجوناروم
 
 

واي اصلن یادم -نھ زدم روپیشونیم  زورکي زد خندیدموازش فاصلھ گرفتم  یھ دولبخن
 .... نبودمعرفي کنم من خواھرکوچیکھ النازواحسانم

 ... پسرعینکشوبرداشت
 ..  چھرهچ

 نگاھموازش گرفتمودوسنداشتم النازفک کنھ نظري بھ دوس پسرش دارم ولي سریع
 .... کثافط خیلي خوشکل بود

 ...  زنش شيکوفت
 ..معرفي نمیکني- النازگفت روبھ

 ... إنسیھ-تن صداشم حرف نداشت النازبازم یھ لبخندزوري زدوگفت  خدایي
 ...  دوستم تیم یارایشونم

 کم قیافم رنگ خنده گرفت بلندبلند قھقھ میزدم دقیقا تیم یارم بامن میخنده باتعجب کم
  بھش نگاه کردم خندش شدت گرفتوگفت

 ... خدایي انسیھ ھم شد اسم-
   زدمو گفتمپوزخندي

 ... منم دقیقا یک ساعت دارم بھ اسم تو میخندم-
   بلند بلند خندیدموگفتمدوباره

 ....ناموسا اخھ تیم یاریعني چي اسمھ من بازم معني داره تیم یارچي-
مواظب حرف -  رنگ عصبانیت گرفت دندوناشوروھم ساییدوبالحن عصبي گفتچشاش

 زدنت باش خانوم کوچولو
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 .. من ھمیشھ ھمینم اقاگندھھھ-

 ...    باھام درنیوفتيمیخاستي
 ... انسي تمومش کن- غرید النازاززیرلب

  چراوایسادیدخوب راه بیوفتیم دیگ-خندیدم بلندگفتم -
  چیھ کم اوردي جوجھ-

 چشماموریزکردم
 ... نھ انگارتودلت میخوادمات شي-
 ... ماتم کن ببینم میتوني-

الن نیازبھ یھ سوپرمن دارم جنابعالي تااالن مات بودي من ا- خنده اي کردم تک
 ... بیادتوروازجلوچشام محوکن ھمین

 .... من میشم سوپرمنت-
 ... سھیل توھم دعوتي- صداي اشنایي بھ پشت برگشتم باذوق گفتم باشنیدنھ
 ..  بھم زدخنپیدم و بھ طرفش رفتمچشمکي

 ...ھیچ دلم نمیخادسربھ سرتیم یاربزاري-  کردوجدي گفت اخم
حاالکھ شستمش چلوندمش پھنشم کردم تومیدونستي - زدموباافتخارگفتم لبخندي

 ... النازبااین دوستھ
 ..اره چطور-
 ... اخھ پسره خیلي خوشگلھ-

   بدترشد ازبین فک منقبض شده غریداخمش
 ... بستھ انسي بروبشین توماشین-

  سوار شاستي بلند سھیل شدیم وراه افتادیمھمگي
 
 

غول صحبت باشیرین بودم کھ ماشین تیم یارکھ یھ پورشھ مشکي مش... بامااومد شیرینم
بھ طرزوحشتناکي ازکنارماشینمون ویراژدادوباتمام سرعت ...واقعاخیره کننده بود 

 ... میروند
 .. اتفاقي واسھ النازنیوفتھ اون ازسرعت میترسھ- احسان گفتم بلندروبھ

 ... باکالفگي تکون دادونفسشوبایھ پوف،بیرون دادسري
 ..  وبھ الناززنگ زدتلفنشودراورد

 ....  شروع بھ صحبت کردبعدازچندلحظھ
 ..تلفنوقطع کرد... تالشش این بود کھ اروم حرف بزنھ حدوداچنددقیقھ بعدتمام

 ... سرموبھ پشتي صندلي تکیھ دادم... مودراوردم وگذاشتم توگوشم ھندزفري
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 ..وبازکرد ساعت حس کردم ماشین ازحرکت ایستادچشمامبعدحدودانیم
 ...  پیاده شدم سھیل اومد کنارم واحسانم اونطرفم ولي یکم بافاصلھ راه میرفتازماشین

 .... بھ ردیف بھ سمتھ باالمیرفتیم لحظھ بھ لحظھ شیب کوه بیشترمیشدھمھ
 

 اول شیرینونامزدش اقارامین بودن توردیف دوم اقاشھاب تنھامیرفتن توردیف توردیف
 ... مابودیموپشت ماھم النازبااون پسرهسومم دیباوفریبابودن بعد

 
 ...دیباچشماشوریزکردوپرسید.. کنارفریباوتوبحثشون شرکت کردم رفتم

 .. چندسالتھ-
 ..شونزده-
 .. چ رشتھ اي میخوني-

 ...  کفھ دوتادستاموکوبیدم بھمباذوق
  معماري-

 ..فکرکنم خیلي رشتتودوسداري- فریباخندیدوگفت
 درستھ-
 
 

 ...ي اون جمع پزشکي میخوندن ھمشون افرادحاضرتوتمام
 ...  کھ ھمیشھ خداتافتھ جدابافتھمنم

 ... بعد حضورکسي روکنارم حس کردم وبعددستاش تودستام قفل شدیکک
 وباسھیل برخوردکردم لبخنداجباري زدمودستموازدستش بیرون کشیدم حس برگشتم

ھ بودروزمین کردم دلخورشد جلوش ایستادموبھ عقب عقب میرفتم اونم نگاھشودوخت
 ...خندیدمواروم گفتم بیامشاعره

  کردسرشواوردباالونگام
 ..باشھ-

  خندیدموگفتم
 ... نخواستیم پسره بداخالق بایھ من عسلم نمیشھ خوردش ایشششش-

   گفتخندیدواروم
 ..ھمیشھ بخندخنده خیلي بھت میاد-

   زدموسرمو مثل بچھ ھاتکون دادم خندیدواروم گفتلبخندارومي
 ... انسي این کارارونکن وروجک-

 ... اول توشروع کن- سرموخاروندموگفتم
 ... من غلط کنم رودست شومابلندشم اول شما بفرما- کردباالوواروم گفتسرشوپرت

 ...  گفتم واولین شعروخوندمایشي
 .. درره منزل لیلي کھ خطرھاست دران-
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 ...  قدم ان است کھ مجنون باشيشرط،اول

 ..  تاخواست چیزي بگھ خیره شدتوچشام
 ... إنسیھ-  النازبھ خودمون اومدیم باصداي

 ..ھوم ابجي؟-
 ...  ازمون دوربودن فقط من بودم النازواون پسرباسھیلھمھ

 
   کھ عصبانیتشوبھ وضوح نشون میدادگفتالنازبالحني

اوالتوخواھرمن نیستي بعدشم خجالت نمیکشي باپسرعموخودت میاي عشق وحال -
 ... ي دختره گداھان چي فکرکرد

  حرفشوقطع کردسھیل
 النازمواظب حرف زدنت باش تاچیزي بھت نگفتم-
 
 
 ؟؟!!نھ سھیل تودخالت نکن این موضوع بین منوالنازه میخام بدونم موضوع چیھ -

   زدوباتمسخرگفتالنازپوزخندي
دوماحق نداري عشق منوضایع کني ..اوالموضوع اینھ تودخترگداخواھرمن نیستي -
 ... چھ حقي ازخونھ اومدي بیرونسومابا..

 ...  کھ ازلحن قبلیمم خونسردتربود گفتمبالحني
پاسخ پرسشنامھ یک توھرجوردلت میخوادفکرکن ولي یھ روزحقیقتي رومیفھمي کھ -

پاسخ پرسشنامھ دومیت این اقاگفت شنید ..براي توواون مادرت مسلما خوش ایند نیست 
م نشنوه کھ بخادضایع شھ خیلي دوسداشت دھنشوگل میگرفت تاحرفي ھ

 ... خانوم خوشگلھ سوما ازبابااجازه داشتم من مثل تونیستم..مادرفوالدزره
 
 

 ..اینجا چھ خبره النازتوبازشروع کردي- احسان ازپشت سربلندشد صداي
ببین احسان توھمیشھ پشت این دختره -  پوزخندمسخره رولباش گفت النازباھمون

 ... غربتي بودي چون میخاستیش
 ..  سھیل ماتومبھوت،بین مامیچرخیدنگاه

 ... خجالت بکش انسي خواھومنھ- عصبي گفت احسان
نیس این دختراصالدخلي بھ خانواده مانداره حاالم بھ مامان میگم ھرچھ -

 .... زودتربندازتش بیرون
حرص نخورخانوم خوشگل پوستت جوش میزنھ میموني - لبخندي زدم باخونسردي
 ... رودستھ بابا

 ..  ترکردوباصداي دورگھ گفتزاخماشوغلیظالنا
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 ... اون پدرتووووووونیییستتت-
 .. بادادگفتم

 ..ھستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت-
 چیزي ھست کھ توواون مادرت،ازش بیخبرین توھیچي نمیدوني توومادرت ھیچي یھ

اگ .نمیدونید ازاولم یھ دخترافاده ایھ نفھم بودي کھ بھ زمینوزمان فخرمیفروخت 
 ...تااالن بھت چیزي نگفتم براین بودکھ بھ مادرت حق میدادم نتونھ دخترمیبیني 

 ...  بگم ھووولي من بھ باباقول دادم تاوقتش نرسیده بھ ھیچ کي نگممیخاستم
 
 

9 5 � � � 
االن بکش کنارالنازاگ توروبھ روي من بھم حملھ کني من ازچپوراستم بھت حملھ -

 ... میکنم
 ... نوبببرررررخوووونھھھھم-  احسان جیغ زدم بعدروبھ

 ..  سمتھ ماشین کھ سھیلم دنبالم دویید شیشھوبعددوییدم
*** 

 ...  نشستھ بودیم شیشھ روتاتھ کشیده بودم پایینوسرموازش برده بودم بیرونتوماشین
 

 ...  پاییزي روي گونھ ھاي سفیدم گل مینداختبادسره
 

 ...  زنگ خورداصالحوصلھ خواھشاي امیرونداشتمگوشیم
 ...  قطع کردم گوشي روخاموش کردموانداختم توجیبمسریع
 ازتوایینھ مشکوک نگام کردتاخواست چیزي بگھ پشیمون شد سرشوباکالفگي سھیل

 ..تکون داد
 ...  حالم بودانگارمتوجھ

 مرتبھ ماشینوکنارزدوبرگشت سمتھ احسان بالحني کھ توش ناباوري موج یھ
  میزدپرسید

 .. توانسي رومیخاي-
 .. یھ زماني اره-
 ... ھھھھ ازکوجا معلوم-

من بعداباید یھ حقیقتایروبرات بگم ولي االن حال انسي - روبھ سھیل دادزد احسان
 .. خوب نیست
 ... من میخام االن بشنوم- سمجي گفت سھیل،بالحن

   دستي بھ موھاش کشیدوباکالفگي گفتاحسان
 .. انسي واقعاخواھرمنھ-

 ..،عني چيی -  چشاشوریزکردوگفتسھیل
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یعني بابایھ زن دیگ داشتھ وقتي،انسي دوماھھ بوده تصادف کرده مرده من ازموقعي -
  کھ فھمیدم انسي خواھرواقعیمھ بھ عنوان یھ ابجي دوسش دارم

 
 

 ..  بودوباباخونھ بودامروزروزتعطیلي
 خدافظي باسھیل ازماشین پیاده شدموسرع رفتم داخل بابانگاھش بھ تیوي بودکھ بدون

 .. اول ثفکرکردالنازاومده..ارنشون میداداخب
 
  کجارفتھ بودي الناز-
 ... انسیھ ام بابایي-

   سمتمبرگشت
 .. چقدزودبرگشتي گلھ من-
 .. دلم برابابایي تنگ شده بود النازم اونجا پیش مابود-

   پرسیدبابابانگراني
  چیزي کھ بھت نگفت-
 نھ-
 
 
 ..بابایي من رفتم استراحت کنم-
 .. خستھ شدي برواستراحت کنبرودخترم -

  باال درم بستم اه کوه نوردیم حناق شدتوگلومرفتم
 

 تیم یاره شاید یکم خشن میزدولي خدایي قیافھ جذابي داشت ایششش بھ من چ بموني این
 ...توگلویھ زنت اصال

 
 ...  خاکستري موھاي حالت دارلباي خوشگل دماغ کوچیکچشماي

 
  منویادبرنامھ کودک ھوھوخان مینداختموھاش

 
 

 ...  قحطھ انسي نشستي بھ این فکرمیکنيادم
 ...  دونھ زدم توصورت خودم اخھ نمیتونم ازفکرش بیام بیرون متاسفانھیھ

 روبالش یھ بار دیگ یھ باردیگ موھاي خودموکشیدم دستاموگازمیگرفتم کلموکوبیدم
 ...  خواب ھمش یادش میوفتمازساعت ده تا االن کھ اومدم توتختھ
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 .... خیلي بي اشتھاباغذام بازي میکردم مھنازوالنازنبودن***

 
 ..  بابا سرموبلند کردمباصداي

 ... چرانمیخوري عزیزه دل بابا-
 .. اشتھاندارم-

 ..  بلند شدمبعدسریع
بابایي من غروب میرم خونھ ماھایااینا توھم کھ خونھ نیستي احسان میبرتم میخوام -

 برم درس کارکنم ھفتھ دیگ ھم باید برم باشگا
 
 

9 8 
 حرفي بزنھ سریع رفتم باال سره مبارکم بھ بالش نرسیده روھواخروپوفم منتظرنشدم

 . . بلندشد
 ..  چھاربیدارشدمساعت

 ... باشلوارجین سفیدکتوناي زردم.. تونیک زردخوشگل یھ
 ...  سفیدم سرکردمباشال

 
 .. موکولھ سفیدمم برداشتم سفیدمم پوشیدپالتویھ
 .. ھمزمان بامن ازدراتاقش بیرون اومداحسانم

 
 پیرھن خاکستري روشن باشلوار جین سفید کت اسپرت خاکیشم گرفتھ بود دستش یھ

 ... بادیدن رنگ خاکي بازم ذھنم متوجھ تیم یارشد
 

  کردم اسمش کھ قشنگھچرااسمشومسخره
 
 

 ...  دادم دیدن رنگ خاکستري منوحسابي،تویادش میبرهسرموتکون
 .. نھ سالمي نھ علیکي-. احسان دراومد صداي
 ...  توجھ بھش ازکنارش ردشدمبدون

 
 ...  درخونھ ماھایااینانگھ داشتجلوي
 ...  پیاده شدمسریع
 ..    خدافظي ازاحسان دروزدمبدون

 ...  درباصداي تیکي بازشدبعدچندلحظھ
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م رفتم داخل معلومھ ماني وماندانانیستن وگرنھ تاھمینجاھم  دادسرموتکون
 صدادعواشون میومد

 
 

 داخل ازھمینجاھم میتونستم بوببرم ماھایاوشیداقایم شدن تایھ بالییي سرم بیارم رفتم
 ... رفتم سمتھ خالھ مینامامان ماھایا

 ..  روبوسي کردمباھاش
دتوسرموگفت توکوچیکي باید حال بھ خالھ خانوم چھ عجب اون طرفا نیایدایھ دونھ ز-

 ... منوبپرسي نھ من حالھ توروکھ
 ....  حق باشوما ستخندیدموگفتم

 ... ماھي وشیشي کوجان- تکون دادم سرمو
 ... نمیدونم چ نقشھ اي کشیدن رفتن باال درم بستن- خندیدوگفت

 
 

 ..  شوخي ھمیشگي دیگ تکراري شده رفتم سمتھ اتاقبازم
 .... شده این شوخي بااون یکیافرق میکنھ فکرشون خالق نووووچ

 
  ازمیلھ بارفیکس باالرفتم... نخ ازباالي دراویزون بود یھ

 ...  نخوگرفتم وودروبازکردمبادستم
 ...  اخ جون خیس شد-  باھم دستاشونوکوبیدن بھ ھم جفتشون

 ....  مرتبھ نخو ولي کردم واباخالي شدروشونیھ
 
 

 ....  اب کشیده شدن دستموگذاشتم رودلموقش قش بھشون خندیدمموش
 

 ...  بھ عالمت قھرچرخوندنسرشونو
 ...  ووبریده بریده گفتمباخنده

 خوردید توف کنید ھستشورودل نکنید-
 
 

*** 
 حیاط بزرگ خونھ ماھایااینا نشستھ بودم ماھایاوشیدارفتن حموم چون خیسھ اب توي

 ... بودن افتزاح
 ...ام بازي میکردوبھ اختیارخودش بھ ھرسمتي میبرد باموھباد
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 ....  یھ لحظھ چشماموبستم تابھ زیباترین چیزومھم ترین چیزفک کنمبراي
 

اولین چیزي کھ توذھنم جرقھ زددوتاتیلھ خاکستري بود کھ ... تجسمش کنم وتوذھنم
 ... توھمون باراول منوتوچشماش خاکستر کرد

 
ري میکردم کھ براي یھ ثانیھ ھم شده ازفکرش بیام  برام سخت بود ھرکاگنجاییششش

 بیرون ولي غیرممکن بود
 
 

 واقعن مغزم نمیکشید سریع بلندشدم لباساموپوشیدم بدون اینکھ کسي بفھمھ از دیگ
 ... خونھ بیرون زدم

 
 
 

 خیلي دردمیکرد بي جھت توخیابونامیگشتم فرقي نداشت کدوم سمتي میرم سرم
ا توخیابون راه میوفتادم اخھ ھمیشھ فقط راه باشگاه بود کھ اونم اولین باربود کھ تنھ....

 راننده داشتم بعضي وقتا پیاده میرفتم چون بھم نزدیک بود
 
 

 ھدف میگشتم کھ چشم خوردبھ یھ پورشھ مشکي کھ کنارخیابون بود خاستم برم بي
 ... سمتش
 ... انسي مگ ھمھ ماشینا ماشین اونھ- ازدرونم بھم نھیب زد صدایي

 ...  راھم ادامھ دادم دیگ ھواتاریک شده بودبھ
 

  دادموسرموتکون
 ...  ساعت نگاه کردم نھ بودبھ

 ..  حتما تااالن نگرانم شدنواي
 

  یھ تاکسي گرفتم رفتم خونھ دروباکلیدبازکردمورفتم داخل سرموتکون دادمسري
 
 

-بي ونگران توخونھ راه میرفت بابازشدن در بھ سمتم ھجوم اورد  عصاحسان
 .. کجابودي تااالن کجا رفتي

 .  رفتھ بودم پارک- بي تفاوتي بھش کردم نگاه
 . چشمم روشن یادگرفتي تنھا تنھا ھم پارک میري اون وقت بااجازه کي-
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 .. فتشينیازي بھ اجازه نبود اصال توچیکاره مني کھ داري بازخواستم میکني م-
 

 ... برادرتم- و دلخوري نگام کرد باناباوري
من انسیھ فرحمندم توھم ...کي گفتھ توھیچي من نیستي من یھ غریبھ توھم یھ غریبھ -

احسان اعتماد سندشم شناسنامھ ھامون سھرابھ اعتمادم پدرم نیس خواھرتوالنازه منم 
 ... ھرچھ زودتربرمیگردم تاخانوادت ازدستم راحت شن

 ...  حرفام نبودم تاحاالسراحسان دادنزده بودموجھاصالمت
 ... حرفاروزدمچرااین

 ..  باباواشکاي روي گونش نبودماصالمتوجھ
 توجھ بھ جفتشون وخدمھ اي کھ فیلم سینمایي نگاه میکردن ازکنارشون رد بي

 .... شدمورفتم باال
 منم سریع دروبستموقفل کردم... احسان دنبالم دویید کھ
 
 

بازکن این دروکي گوشتوازاین مزخرفات پرکرده بازکن -ت بھ درمیکوبید  بامشاحسان
 ... دروبزارادمت کنم

 .. بروگمشوھمتون گمشید ازھمتوم بدم میاد ازھمتون متنفرم من فقط مامانمومیخام-
 ...  ازالنازومھنازخانوم پربود چرا سر ایناخالیش میکردمدلم
 

 ...  االن چراناراحتم چرااینقدبداخالق شدماصال
  خیلي تنگھ؟دلم

 ... دل تنگ یھ دوتاتیلھ خاکستري.. تنگھ چيولي
 ..  دستمو گذاشتم دردھنم من ھیچ وقت این حرفوبزنمزود

 ....   انسیییبییي تووعاششق شدیي-  ازدرونم فریاد زد صدایي
 ... نھ امکان نداره-  دادم زیرلب زمزمھ کردم سرکوتکون

 .... چراامکان داره- ھمون صدافریاد زد دوباره
 .. نھ اینطور نیس- جیغ زدم بلند

 
 ... انسي خوبي-  نگران دوتقھ بھ در زد احسان
 ...  دوییدم سمتھ بالکنسریع

 ....  گوشھ ازبالکن نشستمیھ
 ...  چرا من اینطوري شدماخھ

 ..  دادمسرموتکون
 .. شدم بھ این باور رسیدم کھ واقعا عاشقش دیگھ
  خیلي ضعیفي توفقط یھ باردیدیشوخودتوباختي برا خودم متاسفمانسي
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 ...  کھ توبدنم بیچید بھ خودم پیچیدموچشاموبازکردمباسوزشي
 

 بالکن خابم برده بود بلند شدم و کشوقوسي بھ تنم دادم سرموتکون دادم یاد حرفام توي
 ...افتادم رفتم سمتھ گوشیم

 ... چندباربھم زنگ زده بودن چقدمیسکال دوتاشماره اوه
 

 ...الو- گوشي،روبزارم رومیز کھ دوباره یکي ازشماره ھا زنگ زدخاستم
 

 ..  شادوپرنشاط یھ دخترتوگوشيصداي
 ... سالمممم انسي شیرینم-

 .. خندیدموگفتم
 ... خوبي شماره منوازکجا پیداکردي ناقال-
 ازاقاسھیل گرفتم-
 
 
 ...  خندیدوگفت قراره فردا بابچھ ھا بریم دربند ویکم بگردیم.. حاالچیکارم داشتي-
 ...  لحني مظطرب پرسیدمبا
 ... النازودوستشم ھستن-
 ... اومممم النازکھ رفتھ کیش بامادرش ولي تیم یار ارع-

 ....  کلھ وجودموبرداشت باخنده گفتم ھرجور شده میایمذوق
 
 
 

 ....   خدافظي کردمازش
 &..  ورفتم بیروندروبازکردم

  احسا جلوي درخوابش برده بودطفلکي
 
 
 .. تادربازشدباترس بلند شد-

 ...  سمتش جلوش نشستمرفتم
 ..  دلخوري نگام کردبا

 ..  سرمو انداختم پایینباشرمندگي
 ...  توبغلشو درگوشم گفتمنوکشید
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 ... چرااونجوري شده بودي گل من-
 
 .. ببخشید..ونم دلم گرفتھ بود نمید-
 
 ...فقط بابا خیلي ناراحتھ بروازدلش دربیار..فداسرت عمرداداشي -
 

 ... الھي بمیرم کھ اینقداذیتتون میکنم- گفتم ارون
  خدانکنھ- فاصلھ گرفت بادستش صورتموقاب گرفت ازم
  پیشونیموبوسیدبعد

 
 

   گفتماروم
  شیرین زنگ زد-
 خوب؟-
 ...النازم نیس...بھ جمالت فردادعوتمون کردن دربند -
 .. میدونم بامامان رفتن کیش-

 ... باباروراضي کن خیلي دلم میخاد برم- و گفتمبلندشدم
 
 
 ... چشمکي زدمورفتم سمتھ اتاق بابا-
 

دقیقا ھمون جایي کھ اون سري نگھ داشتیمورفتیم کوه پشت ماشین شیرین اینا نگھ ***
 ...    داشتیم

 .. ریخت ماشین تیم یار نبوددلم
 ..خداکنھ،بیاد.. دادم سرموتکون

 
  بغلم کردو درگوشم گفت.. اومد سمتمشیرین

 .. بااومدنت خوشحالم کردي-
 زدم شایدم تیم یاروناراحت کردم اون دلش ھواي یارشوکرده کھ االن پوزخندي

 . ..توکیش
 

 ... ش اینا اون سمتھ خیابون وایساده بودم رفتم سمتفریبا
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 وسط راه باصداي جیغ الستیکاي یھ پورشھ مشکي مرگو بھ شخصھ جلوچشام ولي
 ... دیدم

  زمین ولي اصال ماشین بھم نخورد تاتیم یارودیدم خوردم زمینخوردم
 
 

 ...  بھم نگاه کرد حلقھ اشکو توچشماش دیدمباترس
این چھ وضعھ رانندگیھ سھیلم ازماشینش - دادزدودویید سمتم روبھ تیم یارداد زد احسان

  پیاده جد دویید سمتم خواست چیزي بھ تیم یاربگھ کھ حیغ زدم
 .. خوبم تقصیره اقا تیم یارنبود نباید بي ھوا میومدم تو خیابون-

اشت  وبا  بلندشم کھ بالخره دست ازخیره شدن بااون چشماي نازش بھم بردخواستم
  خوبي ھمھ چي تقصیره من بود-صداي قشنگش گفن 

 ارع خوبم وبعدسریع ازکنارش ردشدم-
 
 

  مطمئني خوبي- ماشین نشستموسرمو بھ شیشھ تکیھ دادم احسان سوار شد توي
 .. اره-
 

حیف کھ ..ّ چیزي نگفت لبخندي زدم چقد خوب بود کھ دوباره میدیدمش ولي دیگ
  ازعشق تیم یار میگفت حتما توي قلبش جایي واس من ندارهاونطورکھ الناز برا سھیال

... 
  عشقھ من یھ عشقھ ھمیشھ ممنوعھ استچشاموفشاردادم

 
 

 ..  ازحدود نیم ساعت ماشین توقف کردبعد
 ...  بلند کردم ازماشین پیاده جدم پسرا،زیر اندازا روانداختن نشستیمسرمو
شغول شدیم کھ سھیل بلند شد  ازتوکیفش تخمھ دراوردوگذاشت وسط ھمھ مفریبا

 ... چشمکي بھم زد
 .. خانوم ھا اقایون یھ سورپرایز-

 ...  سرع دویید سمتھ ماشینشبعد
 اخ جون گیتار-گفتم . چیزي کھ تو دستش بود ازذوق دستاموبھ ھم کوبیدم و بلندبادیدن

 
 

گرفتم  ده سالم بود بابا براي منوالنازمربي گرفتو نوازندگي روتوھمون سن یاد وقتي
 ... من عاشق گیتار بودمو النازبیشتر پیانو میزد

 ...  خندیدوگفتسھیل
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 ... مسابقھ کیاھستن-
 مننننن-

  مگ بلدي_  چشماشون دراومد فریبا باتعجب پرسیدھمھ
 اوھوم-
 
 
 ... پ منم ھستم-

 ..  تعجب بھ تیم یارنگاه کردمدرکمال
 ... شمام ارع- پرسیدم باتعجب

 ..  خنده شلیکي کردوگفتتک
 .. عیبي داره-

 .... نھ - زدمو اروم گفتملبخندي
  اول- باعصبانیت گفت سھیل

 
 ...  شروع میکنممن
 

 ... عب نداره بچھ است بزارید اول شروع کنھ- خندیدموگفتم
 ...  خندیدن ولي اخماي سھیل بیشتررفت توھمھمھ

 
 

 ...  دستاشو روي تارا تکون دادسھیل
 ...  کردشروع
 ..  سلیقھ ھم ھستخوش

 
 
 

منم تنھا کاري کھ میکردم .. اھنگ فقط توچشماي من خیره بودتوطول
 ... گریزاززیرنگاھش بود

 ...  تموم شد ھمھ دست زدناھنگ
 ..  زدموتشویقش کردملبخندي

 ...  نوبت تیم یاربودحاال
 ...  زدم وباذوق نگاھش کردملبخندي
  روم ثابت موند بعد دستشو تکون دادوباورم نمیشد ھمچین صدایي داشتھ باشھنگاھش
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 ھا دوباره اشک بھ چشام نزول کرد باورم نمیشد اگ میدونستم صداشوظبط بعدمدت
 .... میکردم فوق االدست

 
 ...  کھ تموم شد لبخندي زدم وباذوق براش دست زدماھنگ

 
 ...  دست زدنھمھ

 . ..   دستھ من مونده بودم چي،بخونم کم نیارمگیتاررسید
 ...   فک کردن نداشتمتوانایي
 ....  ماھرانھ شروع بھ زدن کردم وچشامو بستمبالخره

 
 ...  کھ تموم شد ھمھ باناباوري نگام میکردناھنگ

 .... کم صداي سوتو دستشون بلند شدکم
 ... فک کنم بردي انسي-  خندیدوگفتسھیل

 باختي ناھار باتو.فندوقیت فشاربیاري ازاولم معلوم بودمیبرم حاال کھنمیخادبھ اون مخ -
.... 

 ... منم میتونستم شرکت کنمااا-ّ خندید دم گوشم طووري کھ فقظ من بشنوم گفت احسان
 

  خندیدموگفتم
 .... میخاستي عینھ عقب مونده ھا نشیني نگاه کني واال-
 
 .. وي یھ تختھ سنگ نشست مرتبھ تیم یار بلند شدوازکو فاصلھ گرفتوریھ
انسي تیم یاراالن ھمھ فکروذکرش پیش یھ دخترباچشماي ابي -. خودم پوزحند زدم بھ

 ... وموھاي قھوي ایھ دلش توکیشھ خودش اینجاازاین فکرم بازم بغض کردم
   خودم نھیب زدمبھ
 پسرکھ بھ درک تونباید قولي کھ توتولد نھ سالگیت بھ بابا دادي بشکني نباید بخاطر یھ..

 ھیچ حسي بھت نداره قولي کھ دادي ھیچ وقت گریھ نکني بشکني
 
 

 ...  دادمسرموتکون
 ...  سھیل تویکي ازبھترین رستورانایھ تھران خوردیموناھارومھمونھ

 ... نخود ھرکھ رود خونھ خودنخود
 

 ... تخت پرت کردم بازجاي شکرش باقیھ کھ اومده بودخودموروي
 

*** 
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 ...  اومده بودنالنازومھنازخانوم
 .  امیرتونست رازیم کنھ کھ باھا ش برم بیروندیروزبالخره

 ...  ھم خوش نگذشت چقد حرف میزد وراجاصال
 ....  ھم بھ سھیل وھم بھ امیربگم عالقھ اي بھشون ندارممیخام

 دیگ واقعا دارم دیوونھ میشم فرداقراره دوباره بابچھ ھابریم بیرون ماھایاھم میاد ولي
 ....   دفعھ ھم خونھ تیم یار دعوت داریمولي این

 ...  کھ فقط بھ شوق دیدن خودش میرممن
 

 ....  ھیچ وقت نباید عشقموبھ تیم یار ابرازکنممن
 ...  مثل ھمیشھ مغروروسنگيباید

 
 

 .. روزه زمستون شروع شدهسھ
 ) اي کاش میدونستم چ مصیبتایي درانتظارمھ( میرم شمال خونھ دایي صادق اینا عید

 
 

 .. پایین وسرمیزنشستمرفتم
 ...  زدم وباخودم گفتمالنازنبودپوزخندي

 ... سرموانداختم پایین رفتھ پیش عشقم...خوب معلومھ رفتھ پیش عشقش -
 

  ھم گذاشتم اصال بھ غذانگاه ھم نکردمچشماموروي
 

 ..  خواستم برم اتاقم کھبلندشدم
 ... خترمبابایي توکھ چیزي نخوردي د- بابا متوقف شدم باصداي

 
  سرم-
 ... بیخودتوچندوقتھ اصال غذانمیخوري-

 ..  چیزي بگم کھ صداي مھنازخانوم بلند شدخواستم
 .. ھمون بھترکھ نخوره فک کرده سره جریان کوه بخشیدمش-

 خواستم برم سمتھ پلھ ھا کھ صداش باعث شد دستامو مشت کنمودندوناموروي دوباره
 ... ھم فشاربدم

 
سھراب حرف نزن این دفعھ دیگھ نمیبخشمشوازش نمیگزرم باچھ حقي -

 دخترموجلودوس تاش تحقیرکرده
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مگ باتووونبووودمم دختره - خواستم بھ راھم ادامھ بھم کھ دادش بلند شددوباره

 ... عوضي
 ... خفھ شومھناز- بابادادزد

   گفتمھنازباصداي،بلندي
 .. توچراھمش طرف این دختررومیگیري-
 ... سرعت نوررفتم سمتھ اتاقم چمدونمواززیرتختم دراوردم با
  دیگھ بستمھ ھرچي تخحقیرشدم کافیھ برا منھ
 
 ..دربازشداحسان اومد تووقتي چمدونوتودستم دید کنترلشوازدست داد..

 ... داري چھ غلطي میکني-دادزد
 ... ھموني کھ خیلي وقت پیش باید میکردم-
 ... وم گوري میخاي بريبده بھ من ببینم اون چمدونو کد-

 بکش کنار میخام ھمین امشب برم شمال-  گفتمباجیغ
 
 

 ...  نگام کردباناباوري
 ... انسي میخاي چیکارکني..ا-
 ... ھمون کھ شنیدي-

 ... اره اره باید ھمین امشب ازاین خونھ بري- بلند مھنازخانوم اومد صداي
 .. معلومھ کھ میرم-  سمتش پوزخندي زدم برگشتم

  باکجاست؟احزان بابغض گفت باپس
 ...نکن دخترخوب نکن اینکارو-

 ..  سمت گوشیم برش داشتمرفتم
 ...  برم بیرون کھ احسان جلوي دروایسادخواستم

 .. بروکنارمیخام برم-
 عمرا بزارم بري-
 
 
 .. من اگ بمیرمم نمیزارم بري-

 . بروکناراحساااااننن- گفتم باجیغ
 
 ...  مرتبھ صداي دراومد وبعدم صداي جیغ احسانیھ
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 ...  ریخت باترس رفتم بیرونقلبم
 ...  پایین پلھ ھاافتاده بودوچشماي نازسبزشم بستھ بودبابا
 
 

 ..  سمتش سرشوبھ سینم فشاردادمدوییدم
 توروخدابابایي چشاتوبازکن توروخداااااااااابازکن چشاي خوشگلھ تو- جیغ زدم بلند

 
 

 ... اترس دویید سمتھ بابا باحسان
 ...  بیرون کشیدوگذاشتش زمینباباروازبغلم

 ...  بغض داشت خفم میکردھنوزم
 ....  اشک نمیریختمولي

 
 ...  دستشوگذاشت روسینھ باباو بھش ضربھ میزداحسان

 ....  نفس مصنوعي میداد وليبھش
 ...   کردچندباروچندبارتکرار

 ... ندادي جایي نرم پس بازکن چشاتوبابایي قول میدم تااجازه - زدم جیغ
  احسان باپق ھق دادزد-
 ...چرابرنمیگردي لعنتي-

 ...... حرفش دنیا دورسرم چرخیدوچشام سیاھي رفتو دیگبااین
 
 

  چشام وبازکردم ھمھ جاسفید بودواولین چیزي کھ دیدم چشماي نگران احسان بودوقتي
.... 

 ..  بازمودیدخندیدوگفت جنابعالي ازدیشب تااالن کھ ساعت نھ صبح خوابیديتاچشماي
 .. بابام-
 ... خوبھ پاشوبیابیرون-
 ... چش شده بود-

   پایین اروم گفتضرشوانداخت
 ... سکتھ کرده بود-

 .. چي- زدم جیغ
بابااالن حالش خوبھ سرصدانکن من دوره ھاي پزشکیموتواین - بال بال زد احسان

 ان میبینم ابرومونبربیمارست
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 ... اره بیا االنم میخواد ببینتت پاشوتنبل ازدیروز تاحاالگرفتھ خوابیده-مطمئني خوبھ -
 ...  خندیدموازروتخت بلند شدم خداروشکر حالش خوبھاروم

 سرشو برگردوند باچشماي اشکي نگام کرد خندیدموپردراوردم دراتاقشوبازکردم
 ... سمتش
 ...  بغلش کردممحکم

 ... وبي بابایي توکھ منودق داديخ-
 ... کجامیخاستي بري بدون من نمیدوني من بعد مادرت جونم بھ توبستست-  گفت اروم

  نمیرم قول میدم دیگ ھیچ جا نرم-
اي دخترلوس خودشوبھ موش -  باخنده درحالیکھ روصندلي میشست گفت احسان

 مردگي زده بود من مونده بودم توھاگیرواگیرچھ غلطي بکنم
 
 

  خندیدموگفتم
 ... فداسرم-

   پیرزن زد رودستشمثل
 ... اي چش سفید-

 .....  النازم کھ وقتي من اومدم رفت بیرونکناربابانشستیمومیخندودیمش
 
 

 . شددرباز
 

  اوووووووووووووووووووه
 ... لشکري بلندبگوماشاالچ

 .. بعدش خانواده عمھ سیمین وثریا. عموسردارخانواده
 ...  خانوم بزرگ یھ دوماھي ھست ندیدمشودراخرھم

 ...  کھ بھ شدت ازمن متنفرهشخصي
 ...  بچھ ھاي خانوم بزرگ ازبابابزرگ ترن بابا بچھ تھي استھمھ
 ثریابزرگترین فرزند خانواده اعتما دیھ پسرسي سالھ بھ اسم سروش کھ تازه نامزد عمھ
 ... کرده

 
 ...  وخارجھ ومن توبچگیام یھ باردیدمش پسژ بھ اسم ساسان کھ بیستوپنج سالشھ وتویھ

 
  ھم عموجلیل کھ اثال رابطھ خوبي باباباو عموسردارندارهوشوھرش
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 ...  عمھ سیمین کھ بچھ سومھ یعني بعد عمو سرداربعدش
 ...  یھ دختروپسر بھ اسم سجادوساجده دارهکھ

ھ  یھ دختر سھ سالھ داره خودشم بیستوھفت سالشھ و سجادم بیست سالشساجده
 ... ھمشون حالموپرسیدن وشاکي بودن چرانمیرم پیششون...

 ... عمھ قربونت بشم توکھ تب داري- ثریا بامحبت ھمیشگیش گفت عمھ
 موقع دربازشد النازدوباره اومد تو سالم خشکي کردویھ گوشھ نشستوباگوشیش ھمون

 ... وررفت
 مواظب خودت چقدداغي عمھ اصال- سیمین اومد سمتم دستش گذاشت ررپیشونیم عمھ

 ..نیستیا
 برید کنارببینم دخترگلم چشھ- دستي بھ صورتش کشیذ واومد سمتم عموسردار

 ... ھیچي ب خدا من خوبم-
 ..  روپیشونیم وسریع برداشتدستشوگذاشت

 ... چقد داغي تودختردست سوخت-
 پاشوبریم پیش دکتر- نگران گفت احسان

 ... نھ باباچھ دکتري من خوبم-
   اخمي کردقاطعانھ گفتاحسان

 ... دلم نمیخاد تکرار کنم-
   نگران گفتسھیل

 ... خوبي-
 .. خوبم-

  بابایي لج نکن پاشوبرو - گرفتھ گفتباباباصداي
 ... چشم-

  شدمبلند
 
 

 دستموگرفت نمیدونم چقدرگذشت پشت یھ اتاقي ایستادیم احسان دوتقھ بھ درزد احسان
 ... ودربازکرد
  احوال پرسي باپزشک پشت میزومعاینھ من وزدن یھ امپول دوباره برگشتیمبعدازسالم

... 
 یارھم سن بودن ولي تیم یار یھ سال،کوچیک تربودو جھش داده بود یھ احسانوسھیلوتیم

 ... سال دیگ مدرک پزشکي شونو میگیرن
 

 ..  تیم یارامروزخونشون دعوت داشتمگفتم
اتاق خارج شدوبي توجھ بھ ماازبیمارستان  وارد اتاق شم کھ النازسریع ازخواستم

 ... خارج شد
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 داخل اتاق ھمھ حالمومیپرسیدن نیم ساعتي گذشتھ بود وقتي من برگشتم خانوم رفتیم
 ... بزرگ رفتھ بود

 ...  رفت مھموني چقد دلم میخواست ببینمشالنازحتما
بیرون  صندلي نشستھ بودم کھ گوشیم زنگ خورد سریع بلند شدم وازاتاق زدم روي

 بدون اینکھ بھ شماره نگاه کنم
 ھواي اینکھ مانداناست زنگ زده ببینھ چراباھاش نرفتم وحتما االن ھم ماھایاوماندانا بھ

 .. ازم دلخورن جواب دادم
 ...  سالم ماني جونم چطوري-

 ....  صدایي نیومد فقط سکوتھیچ
 .... ھھھھھ ماني- یھ صدااومدبالخره
 .. ت تیم یاربود نمیشد این صداي گرفباورم
 ....  یھ لحظھ سرم گیج رفت دستموبھ دیوار گرفتم کھ زمین نخورمبراي

 ..  خودموجلوش ببازمنخاستم
 ؟!شما- گفتم باتحکم

 
 
  نشناختي-
  باید بشناسم-
 ... تیم یارم-

 وقت اسمشوصدانزدم اون سریم خواستم تو رستوران صداش بزنم گفتم ھوھوخان ھیچ
 .... چون موھاش شبیھ اونھ

 ... اھااااااشناختم چطوري ھوھوخان-
 ..   کھ زد قلبم ریختبادادي

 میخاي اسمموبزارم ماني قشنگھ مگ نھ.نترس الل نمیشي.شدیھ باراسمموصدابزني-
.... 

 ...خو-  گفتم بالکنت
  دامھ بدم انزاشت

 .. چرانیومدي-
  راستش-
 
 ...  جواب منوبده انسي حاشا نکن-

 باري بود کھ اسممو بھ زبون میاورد لبخندي زدمودستموگزاشتم روقلبم کھ اولین
 ... وحشیانھ خودشھ بھ درودیوار میکوبید

 
 ... برات مھمھ نیومدنم-
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 ... ھھھ تو براي من مھم باشي نھ اصال ولي احسان رفیقمھ-
 .. ب زنگ بزن بھ رفیقت ازش بپرسخو-
 .حاالدارم ازتوي نفھم میپرسیم-
 .خودتي-
 .گفتم چرانیومدي-
 . توکھ گفتي چرااحسان نیومده-
 

 ... گفتم چرانیومدي- نفس نفساش ازپشت تلفن میومد یھ مرتبھ منفجرشدوداد زد صداي
 

 .. بابام سکتھ کرده- بلند ترازخودش دادزدم منم
 یوھوترکیدازخنده

 
 

   داشت خفم میکردبغضم
توقع داري باورکنم خدایي چقدفکرکردي این دروغو -  خنده بریده بریده گفت میون

 . سرھم کردي
  من دروغ نمیگم- گفتمباحرص

 .عھ پس چراالنازومادرش اینجا-
 .عشقھ توھھ ازمن چرامیپرسي-

 .  زدزیرخنده چھ ذوقي کرد اسم از عشقش اوردمدوباره
 .خیلي دروغت مسخره بود-
اونااونجان چون اگ واسھ بابام ارزش قائال بودن بھ این روزنمینداختنش بعدشم مگ -

 .. نمیخاستي احسان بیاد زنگ بزن بھ خودش
 من فقط میخاسم بگم- دادزددوباره

 
 

زودباش - دوسداشتم صداشوبشنوم ولي براي اینکھ تالفیھ تھمتاش بشھ گفتمبااینکھ
 ... ارم وقتموگرفتيکارتوبگوکارد

میخاسم بگم ازت متنفرم حالم ازت بھم میخوره ازت بدم - تردادزد بلند
 ...میادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ***تیم یار***
 
 

 ... اومده بودن جزھمھ
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 ...   درحال پذیرایي ازمھمونا بودنخدمھ
 ... وقتي اومد ھمھ چیزوبھش بگم وليمیخاسم

 
 ...  اینقدبراش بي اھمیتم من کھ دعوتش کرديسعن

   بھ موھام انداختموسرمو تودستم گرفتمچنگي
 ...  شھاب باعث شد سرمو بلند کنمصداي

  چتھ پسر کالفھ اي-  زدواروم گفت چشمکي
 ھیچي-

 ..  براي صدمین بار دستم رفت روشمارش کھ ارتباطوبرقرارکنمبلندشدم
 
 
 

  زنگ خونھ روزدن باذوق رفتم سمت ایفون امابادیدن النازومادرش پنچرشدمکھ
 
 

 ....  اینکھ دروبازکنم رفتم تواتاقم بالخره تصمیموگرفتم شمارشو گرفتمبدون
 سھ تابوق صداش کھ مایع نفس کشیدنم بودتوگوشیم پیچید ولي باحرفي کھ زدنفس بعد

 .توسینم زندوني شد
 
 
 .... سالم ماني جونم-
 ...  برید اون ازاونکھ چندروزپیش بایھ پسررفت بیرون اینم ازاینفسمن
 ... ھھھھھھ ماني-

  لحظھ صدایي نیومدچند
 
 

 شما؟- باصداي گرفتھ گفت بعد
ھمونیم کھ ازوقتي اون اھنگوخوندي . ھمونیم کھ ازوقتي دیدمت ھرجارفتي دنبالتم من

 .. شب قبل خواب گوش ندم خوابم نمیبره
 ..  کھ نفسش بھ نفس تویھ دیوونھ بستستھمونیم

 ؟!نشناختي-
 ..بایدبشناسم-
 .. تیم یارم-
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   یکم تغییرکردصداش
 ... اھاااااشناختمچطوري ھوھوخان-

 ..  چراولي ازوقتي دیدمش ھمیشھ بھم میگفت ھوھوخاننمیدونم
  یھ باراسمموصدابژنھارزودارم

 
میخواي .نترس،الل نمیشي.نيشدیھ باراسمموصدابز-ازکوره دررفتم دادا زدم . ..

 ..اسمموبزارم ماني
 ..خو-

 چرانیومدي- کردم حرفشوقطع
 .. راستش-
 .. جواب منوبده انسي حاشا نکن-
 .. برات مھمھ-

 ..  روي ھم فشاردادم لعنت بھ این غرورلعنت بھ منچشامو
 ..  توبراي من مھم باشي نھ اصالولي احسان رفیقمھھھ

   رنگھ بغض گرفتصداش
 ..  بمیرم کھ دلتوشکوندم خودت داري مجبورم میکنيالھي

 
 
 .. خوب زنگ بزن بھ رفیقت ازش بپرس-

 حاالدارم ازتوي نفھم میپرسم- عصبي بودم کھ اختیارکالمم دستھ خودم نبود اونقد
 خودتي-
  گفتم چرا نیومدي-
 ..توکھ گفتي چرااحسان نیومده-
 
 

  جرشدم طاقت زخم زبوناشونداشتمیھ مرتبھ منف.. بھ نفس نفس افتاده بودم  دیگھ
 ...چرااانیومدي-

  جیغ زدبلندترازخودم
 .. بابام سکتھ کرده بود-

 داشتم منفجرمیشدم ازخنده میون خنده اشکام باھم کورس گذاشتھ بودن من تیم دیگ
 ... یارراستین بالخره سره یھ دخترشکستم

 ...  عشقم شکستمسره
 ..خدایي چقد فکرکردیاین دروغوسرھم کرديتوقع داري باور کنم - بریده گفتمبریده
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 ..  رگھ ھاي حرص بھ خودش گرفتصداش
 .. من دروغ نمیگم-
 .. عھ پس النازومادرش اینجاچیکارمیکنن-
 ..عشقھ توھھ ازمن میپرسي-

 خندم گرفت من جواب سالم النازوازاولم بھ زورمیدادم خودش پیشنھاددادباھم دوباره
 ... باشیم

 
 دروغت خیلي مسخره بود-
اونااونجان چون اگ واس باباارزش قائل بودن بھ این روزنمینداختنش بعدسم مگھ -

 ... نمیخاستي احسان بیادزنگ بزن بھ خودش
 
 

 . ازدست دادم صداي موسیقي اونقدبلندبود کھ صداي دادم بیرون نمیرفتکنترلم
 .. من فقط میخاستم بگم-
 

زودباش - باحرفش کنترلموازدست دادم بگم چقد عاشقشم وليمیخاستم
 ..کارتوبگوکاردارم وقتموگرفتي

 ...  ھیچي حالیم نبوددیگ
 
 

 ازت،متنفرم حال ازت بھم میخوره ازت بدم میخاسمبگم
 میادددددددددددددددددددددددددد

 
 

 ...  روقطع کردم تضمین نمیکردم بازم چیزي بھش نگم نفسم باال نمیومدگوشي
ھ وقتي اون اھنگوخوند ظبط کردم گذاشتم باصداش بھ طوره  توفیالوصداشو کرفتم

 ... خاصي اروم میشدم
 ھم فشاردادم دلم براش خیلي تنگ شد تواین مدت ھمیشھ درخونشون بودم چشاموروي

 ... کھ القل ازدورببینمش
 
 مرتبھ دربازشد متنفربودم تزاینکھ کسي اینطوروارداتاقم بشھ سریع بلندشدمو یھ

 بھت یادندادن بي اجازه وارد اتاقھ کسي نشي-بود بلند سرش دادکشیدم دروگرفتم الناز
... 
خیلھ خوب چراعصبي میشي ببخشیددیدم خبري ازت نیس اومدم اینجا سرموتکون -

 ...  ببینم بابات سکتھ کرده-دادم 
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 ..  گردشد ھھ دروغ گفتھچشاش

 ... اره توازکجامیدوني-
  تکون دادموگفتم چرخید چشام سیاھي رفت سرمودنیادورسرم

 ... پس توومادرت چراپیشش نیستین-
 .. چون احسانواون دختره پیشش بودن بعدشم براتواحترام قائل شدیم عزیزم-
 

 .. احسان خوب بود- عزیزمش چندشم شد سرموتکون دادموگفتم ازلحن
  اره چرابدباشھ-
  انسیھ چي خواھرت-

 .. اوال اون خواھومن نیست دوما واسم مھم نیس-چشاشوریزکرد
 ... زنگ بزن حالشوبپرس- رفت باال صدام

من توروزي کھ کنارشم فقط دارم اذیتش میکنم بعدبیام االن حالشوبپرسم - زدبلندقھقھھ
  فقط میدونم ماداشتیم میومدیم تب داشت

 یعني چي- ریخت دلم
   سرشوتکون داد وگفتباکالفگي

 ... من چھ بدونم-
 انسیھ

 
 

 ..  اوردم بیرون بالخره طلسم شکستو اشکام ریختسرموازشیراب
 ... یاد حرفاش افتادم ھق ھقم شدت گرفتدوباره

 . متنفرهازم
 .  ازم بھم میخورهحالش

 
 .. ایناھنوزم مثل قبل شایدم بیشتردوسش دارمباھمھ

 
 

 ... ش بابا مانتوم پاک کردم خیلي تابلوام اگ اینطوري،برم پیصورتموبااستیناي
 

 ... توي حیاط بیمارستان روي یکي ازنیمکتا نشستمرفتم
 .... چند لحظھ حضورکسي روکنارم حس کردمبعد

 
 ...  سھیل کھ داشت بالبخند نگام میکرد لبخندي بیشترشبیھ پوزخندزدمبادیدن

  خانواده زاد اومدن-
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 ... پوووووفففف ھمون بھترباال نرم-
 .. دیم چھ بازي میکردیمانسي یادت بچھ بو-خندیدوگفت -

 ..  باھمون بي حرصلگیم فکرکردمیکم
اره اینکھ شرط میبستیم ازاون لحظھ کھ شرط بستیم ھرچي بھم دادیم باید بگیم یادم -

 ... تورا فراموش ھمیشھ ھم تومیبردي
نمیدونم چراوقتي ازبچگي این بازي رومیکردیم حس خوبي نسبت بھش -  خندیدوگفت

 ... دارم
شونم انداختم باال سرم خیلي درد میکرد دیگھ ھیچي نگفت حدودا نیم ساعت بعد بلند -

 ... بریم باال-شدم سھیلم پشت سرم بلند شد اروم گفتم 
 ...  دادوبلند شدسرشوتکون

 
*** 

 
 

سھ روزه بابا .. روز فھمیدگریھ کردم تااالنشم ھروقت میبینمش اخم میکنھبابااون
 ... مرخص شده

 ....حوصلھ نفس کشیدنم ندارم بعضي وقتا یادم میره ضربان قلب دارم اصال ومن
 

 ***تیم یار***
 ھفتھ ازاون روزکھ دلشوشکوندم میگذره شبانھ روزفک کردم تصمیموگرفتم میخام یھ

تحریکش کنم میرم خاستگاریھ الناز اونم سوري میترسم اینطوري بگم دوست 
میخام وقتي میبینھ ازالنازخواستگاري دارموبھم بگھ حسي بھم نداره وغرورم بشکنھ 

 ... بره میکنم چ طور میشھ رنگ نگاش امیدوارم خوب پیش
 
 **انسیھ*

 زدم بیرون دیروزبود کھ بابارفت شیرازبراي یھ قرارداد پس فردا ازباشگاه
 ...برمیگرده

   چرادلم اینقدشورمیزنھ ھوادیگھ تاریک شده بود ماھایا یدونھ زدروشونمنمیدونم
 توفکري ؟-
 ... گمشوواسھ من معلم اخالق شده خونھ شومامگ اونور نیس-
 .. میگم انسي امروزبارانندتون نمیري-
 .. نھ بابا حوصلشوندارم-

 ...  تکون دادویکم کھ ازم فاصلھ گرفت برگشتوباي باي کردسري
 ... بھش زدملبخندي

 ...  ساعت دیگھ رسیدم خونھحدودانیم
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توباشنیدن صداي خنده ھاي اشناتعجب کردم کمي کھ  ورفتم دروباکلیدبازکردم
 ... جلوتررفتم

 
 

 یاروالنازروي مبل نشستھ بودن میگفتن میخندیدن براي چند لحظھ چشاموروي ھم تیم
 ....  سال م واوچھ جمشون جمعھ گلشونم کھ من باشم کمھ-فشاردادمو بلند گفتم

 ...  ایشي کردوروشوبرگردوند تیم یاربلند شدالنازي
 .. سالم خوبي-
 .... توپپپپپپپپ چ خبرا ھوھوخان-

 ...  اي کرد کھ دلم براش ضعف رفت زود نگامودوختم زمینخنده
 ...تیم یار اومده بود خاستگاریم کھ بابا نیس- ذوق گفت النازبا
 سیاھي رفت زانوھام سست شد نگامودوختم زمین تاحلقھ اشک توچشام دیده نشھ چشام

 عي درمھاربغضم داشتم وموفق ھم شدم گفتمباصداي بغض دارکھ س...
 
 
 ... مبارکھ-

بیبین دختردوتاراه برات میزارم -  ادامھ بدم کھ مھنازخانوم حرفموقطع کردخواستم
 ... فرداقراره یھ پیرمردبیاد خواستگاریت میتوني زن اون شي میتونیم ھمین االن بري

 ...  نگاش کردمباناباوري
 ... دمیسوخت ازشدت اینکھ بازمونده بوچشام

 
 تکون دادم تیم یارتعجبش ازمنم بدتر بود پوزخندي زدم بدون اینکھ مھلت سرمو

 .... حرفي،بھشون بدم ازخونھ زدم بیرون
 .... انسیییییییییییییي کجایي-دنبالش دوییدم ولي نبود دادزدم *** یارتیم

نگاه کردم  جوابي نیومد نباید میزاشتم اونطورباھاش حرف بزننن چرافقط متعجب ولي
خداي من یعني اینقدرزندگیھ منوتواون خونھ اذیت میکردن ساعت نھ شبھ کجامیتونھ 

  دیوونھ شدي تیم یار-رفتھ باشھ النازدنبالم دویید 
تقصیره توواون -سیلي محکمي بھش زدموبانھایت توانم فریاد زدم .. سمتشبرگشتم

رم اگ بالیي سرش بیاد مامانتھ کھ رفت کجا رفت کجا غیبش زد چرا نیست قسم میخو
 ..... اوارشم روزندگیتون

 
 
 

 *** انسیھ
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 کھ تونستم بکنم پناه بردنم بھ یھ پارک بود بدجومیلرزیدم حسابي سرد تنھاکاري
بودوبرف میومد درداوارگي بھ یھ طرف درد عشقھ یھ طرفمم بھ یھ طرف تویھ دلم 

 - فریاد زدم
  مگ من چیکارکردمخدایا

 
 

 .. یلرزیدم میسوخت خیلي مچشام
 ...  مرتبھ یھ چیزي رفت روي دھنم بعدازکمي دستوپازدن دیگ ھیچ چي نفھمیدمیھ
 
 

 سھیل
 

 اشکان باچندتاازبچھ ھاي دانشگاه دعوت داریم سرموتکون دادم وازماشین امروزخونھ
 .... پیاده شدم اشکانم پشت بندم پیاده شد

 داخل صداي جیغ یھ دختر جفتمونومتعجب کرد درویالشوباکلیدبازکردورفتیم
 ... برادراشکان قراربود کلیدوبده بھ بچھ ھاي دیگ جون منواشکان بیرون کارداشتیم

 .. چھ خبره- اشکان گفتم روبھ
 

 اي بھ معناي ندونستن باال انداخت تعجبم بیشتر شد ھرچي،بھ زیرزمین نزدیک شونھ
 ... دختر کھ جیغ میزدوکمک میخواستمیشدیم صدا واضح ترووحشتناک ترمیشد یھ 

 ..  زیرزمین چشماي جفتمون ازحدقھ بیرون زدرفتیم
 ... و فرخو سامان سھ نفره افتاده بودن بھ جونھ یھ دخترارش

 _______________ ترازاون اینکھ سھ نفري باھموحشتناک
 ...  منقبض شده بودفکم

 ...  صدایي ازدخترنیومددیگ
 ... د پالتو بلندشودراوراشکان

 ..  روي دخترافتاده بودن نمیتونستیم چھره دخترروببینیمچون
بایدتاکسي سروکلش .أه المصب بازم قش کرد -  عوضي سیلي بھ گوش دخترزدسامان

 .... پیدانشده ببریم سربھ نیستش کنیم
 .. حرفو زدنوتوعالمھ مستي وباتن برھنھ قھقھھ زدناین

ن سھ تاشونوگرفت زیربارکتک  جلورفتمو ازرودختربلندشون کردم اشکاعصبي
 ....باترس بھ نیم رخ دخترخیره شدم

  صورتشوبرگردوندم نفس توسینم حبس شدباوحشت
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 نمیشد سرمو باناباوري تکون دادم چشامو چند بازوبستھ کردم کم کم ازگیجي باورم
 -دراومدم باترس کشیدمش توبغلم گنگ بودم یھ مرتبھ ترکیدم ھق ھقم بلند شد زجھ زدم

 ....اااااااخداااااچراااااااینھ بزرگیتچر 
 

 ... مایعي ازباالي سرم سرخورد.. بھ دیوار سرموکوبیدم
 ....  سست بودوفقط ھق ھق میکردم بیشتربھ خودم فشارش دادمبدنم

 
 ..  دویید سمتم پاتوشوپیچید دورشواشکان

 ... میشناسیش- گفتاروم
 

 ..  زدمفریاد
 .... ھمھ زندگیمھ عشقمھ-

 ..  باربوییدمشچند
 درورواون سھ تااشغال قفل کرد مگ دستم بھشون نرسھ.  شدم اشکان کمکم کردبلند

 
- دره یھ اتاقي روباز کرد زد روشونمو باھمون محبت برادرانش گفت اشکان

 ... ھواتودارم داداش
 
 

 ....  داخل ھنوزم منگ بودم گزاشتمش روتخترفتم
 ...  کھ توش بود افتادمدوباریادوضعیتي

  این ھق ھقھ من بود کھ سکوت تلخھ اتاقومیشکست دنیا دورسرم یورتمھ میرفتبازم
 
 .....اخ-

 ...  صداش سریع رفتم کنارش نشستمباشنیدن
 ... من خیلي تنھام سھیل مگھ نھ- بریده وبانفس نفس گفت بریده

 ... براش کباب شددلم
  دادزدم

 ... میشناختیشون-
 .... لند شد ھقش بھق

 ... توکھ میدوني من اھلش نیسم-
 .... چیکارمیکردي_______پ توزیردستوپاي این ھرزه ھاي -
 
 ... اگھ بگم قول میدي بھ کسي نگي-
 .... نھ نمیگم الھي من بمیرم توروتواین وضع نبودم چي بھ روزت اوردم-
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ورم کرد وقتي ازباشگاه اومدم مھنازخانوم مجب- دھنشوباصداقورت دادوگفتاب

 .....ازخونھ برم منم اومدم گفت اگ بمونم فردامجبورم میکنھ بایھ پیرمرد ازدواج کنم
 
 
 
 

 ...  منقبض شدفکممممممم
 دادمیزدم خدااین بدبختي ازکجا اومد سرمومیکوبیدم بھ تخت خستھ شده بودمممم فقط

 ...ازاین ھمھ درد
 

 ...  صداي ضعیفش میون دادام گفتباھمون
 ... بروبیرون سھیل حس میکنم کل تنم کثیفھ مخام برم حموم-

 جلودھنمو ازتوي کمد یھ پیرھن مشکي وشلوار ورزشي بایھ حولھ دستموگذاشتم
 دراوردم گزاشتم رومیزپیشونیشوبوسیدموازاتاق زدم بیرذ

 
 
 * تیم یار*
 

  مثل سیرسرکھ میجوشید اخھ کجارفتي ؟دلم
 

 ...ین فکربغض کردم تواون برفوسرما کجا رفتھ براش نیوفتاده باشھ باااتفاقي
 ..  بود ولي مھم نبود بیشترتوخودم جمع شدمسردم

 ...  اطرافوگشتم ولي ّنبودبیشتراین
 
 

 .... باصداي احسان سرموازروزانوھام بلندکردم.. 
 .... ساعت دوازده شبھ..تیم یارخودتي چرادرخونھ مانشستي -

 ...  بغضم بدترشدبادیدنش
 .. شوبغلش کردم باصدایي کھ دراثربغض بھ زوردرمیومد گفتم سمترفتم

  یھ چیزایي روباید بدوني-
 ؟!چي-

 چیروبراش گفتم ھمھ چیرواینکھ چقدابجي کوچیکش منوعاشق خودش کرده اینکھ ھمھ
 ... چرارفتھ اینکھ حالم بده

 .. انسي رفت- گفت بانگراني
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 ... احسان توروبھ ھرکي میپرستي کمکم کن پیداش کنم-
 

درخونھ روبازکرد پشتھ سرش دووییدم داخل ... درماشینوبازکردوازش خارج شدسریع
 ......خواست بره سمتھ اتاق انسیھ

 
 
 سھیل*
 
 ... اروم میکنھ-

  چي- سرشوبلند کرد اشکان
 
 ... سیگاري کھ تودستت میکشي-
 ... نھ-
 ... نابود چي-
 ... نمیدونم شاید-
 ... اگھ میکنھ بده-

 باتعجب پرسید... دادسرشوتکون
 ... باھاش کجااشناشدي-
 ... ازبچگي-

 ...  کردمبغض
 ... دخترعمومھ ازبچگي عاشقشم براھمین ھیچ وقت سراغ ھیچ دختري نمیرم-
 

 ...  شورمیزد بلند شدم یھ ساعت بیشتره رفتھ حموم رفتم تابھش سر بزنمدلم
 ..  ھنوزنیومده بود بیروندروبازکردم

   درحمومرفتم
 دروبازکنگلم -
 
 

 ...  نیومد خوف برم داشتصدایي
 ... انسي بازکن درو-

 .. چي شده- اشکان ازپشتھ سرم اومدصداي
 ...بازنکني میشکونم درو-دادازدم ...نمیدونم چرابازنمیکني -
 
 

 ...  بیشترشدترسم
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 ...  حرکت دروشکوندمبایھ

 کردم لباس تنش بود وباالس تویھ وان خابیده بود لبخندي زدم مثل فرشتھ ھا نگاش
 ...... خابیده بود

 
 
 

  جلو وان باخون یکي شده بودرفتم
 
 

 ...  ریخت نفسم بریدقلبم
 .. یخ بودددد... تارکرد دستشوگرفتم چشامواشک

 
 ...  طاقت کشیدمش توبغلم بھ تیغ تودستش نگاه کردمبي

 ..... ستم گرفتم تودتیغو
 
 
 
 

 ...  فشاردادموتامیتونستم
   درگوشش گفتماروم

نامرد نمیشد بھ من بگي دوتایي ..خوبي خانومي کجا داري میري تنھایي زندگیھ من -
 باھم بریم

 
 

 ..  انسیھ ازبغلم کشید شدیوھویي
 ازبغلم گرفتتش ودوویید سمتھ در تازع متوجھ وضعیتم شدم دستموبازکردم فقط اشکان

 .. خون
 
 

 ...  بلند شدم ودوییدم دنبال اشکانباترس
 ...  بازم اشکام صورتموشستن چ روزنحسيتوراه

 
 

 ...  یھ راست روند سمتھ بیمارستاناشکان
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 ..  وقت چ جوري باید بھ احسان بگم اشکان دستي بھ شونم ژدواروم گفتبدترین

 ... میخاي من بھ خانواده عموت خبربدم-
 نھ گوشیمو دراوردم-
 
 

 ***  یارتیم
 ...  بھ ھمھ دوستاش زنگ بلند شدیم خواستیم بریم خونھ یکي ازدوستاش کھاحسان

   زنگ زد قلبم ریختتلفن
 

 ...  کدوممون جرعت رفتن سمتھ تلفنو جواب دادن نداشتیمھیچ
 

 ..  تلفن رفت روپیغام گیرتااینکھ
 ...  ھق ھق تیم یاربرابر شد باسوت ممتد ومسخره زندگیھ منصداي

 
 احسان اگ صدامومیشنوي خودتوبرسون بیمارستان انسي حالش خوب نیس-
 
 

 ..  نورخودمون رسونیدم بیمارستانباسرعت
 ...  یارببین غرورت باھات چیکارکرد لعنتيتیم

 ...  تقصیرتوھھھمش
 ..  بھ بیمارستانرسیدم

 ...  کھ توپزیرش بود دلش نمیومد گوشي،روبزاره کناردختري
 
 

 ...  روازدستش گرفتمگوشي
 .. ھوي خانوم باتونیستیم مگھ مریضھ مارواوردن این بیمارستا ن کجاست-

 .  ترسیده بودیکم
 ... مریضتون اسمش چیھ-
 ... انسیھ انسیھ فرحمند-
 ... مریض شما اتاق عملن-

 .  تارشدچشام
 .. اتاق عمل براچي-
 .  خودکشي-

  سست شد خوردم زمینزانوھام
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 ...ن وقت زمین خوردن نیست پاشووووو تیم یاراالنھ
 

 .. شدم رفتم بھھمونجایي کھ پرستارگفتبلند
 ....   دم اتاق عمل زانوھاشوبقل گرفتھ بودوشونھ ھاش میلرزیدسھیل

 ...  باید خودکشي کنھچراعشقم
 
 

 .. سمتش احسان یھ گوشھ خورد زمینوھق ھقش بلند شدرفتم
 

  سھیلوگرفتموکوبیدمش بھ دیواریقھ
 اااااااااا چراااااخودکشییییي کردهچرا-
 
 

 ...  گریھ میکرد عصبي دادزدم سھیل باتوامفقط
   بودبیفایده

 
 ..  بیرون ازبیمارستان یھ جاي خلوت توي حیاط بیمارستانکشیدمش

   سیلي بھش زدمیھ
 

 ...  شدت گرفتگریش
 .... توچراجوش میزني من عشقموتواون وضعیت دیدم توچي-

 ... براي چند لحظھ ازحرکت وایسادقلبم
 ... چھ وضعي-
انسیھ وقتي ازخونھ زده بیرون سھ نفرمیدزدنش وبھش تجاوزمیکنن اون سھ نفررفیقام -

 ... بودن ومن تواون حالت عشقمودیدم
 
 

 ....... سیاھي رفت زیر پام خالي شد وچشام
 
 
 

 ..ھمھ جاسفید..چشماموبازکردم
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 .. بختیام سریع نشستم دادم بایاداوریھ بدسرموتکون
 
 

 ....  کردم دادبزنم نشد سوزنھ سرموازدستم بیرون کشیدمتالش
 

   شونھ ھامو گرفتسھیل
 ... تیم یاربخاب سرمت تموم شھ-
 

 ... کردم دادبزنم نشدتالش
   گفتپرستارارذم

 ... دکترگفتھ بخاطرشوکي کھ بھش وارد شده زبونش بند اومده نمیتونھ حرف بزنھھھ-
 
 

 ...  زدم سھیل باناباوري نگام کردپزخندي
 ...  بلند شدم اشکام صورتمو شستنسریع
 ..  سمتھ اتاقش مھم نبود دیگ غرورمدوییدم

  شکست تیم یارراستینوببینن ببینن بھ خاطر غرورش چجوربدبخت شدهبزارھمھ
 
 

 ... کھ بیحال نشستھ و سرشوبھ صندلي تکیھ داده بادیدن من بلند شداحسانودیدم
 .. یم یار اشکام باسرعت بیشتري ازچشام فرود اومدنچشد ت-
 

 کنارشیشھ کھ مرزبین منو عشقم بود سرموبھ شیشھ تکیھ دادم چقد نازخوابیده بود رفتم
 صداي داد احسان بلند شد

 ... اینجا چ خبره-احسان سھیلوکوبید بھ دیوار ... برگشتم
 
 

 .... اون نیسم براي سھیل تکون دادم خیلي سختھ خداروشکر کھ جاي سري
 
 
 

 .. چشماي نازش بستھ بود اگ بلند شي زبونم باز شھ بھت میگم چقدعاشقتمبرگشتم
 

بھ چطوري تیم یارجان - محبي،روخوب میشناختم رفتم سمتش برگشت سمتم دکتر
 .... پدرخوبن خدابدنده
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 ..  حرفي بزنمنمیتونستم

 ..  اول بھ خودموبعدبھ عشقم اشاره کردمفقط
 

 ... دچشماشوریزکر
 .. ھمراھتھ-

 ...   دادمسرموتکون
 ...  خودکشي کرده ولي االن خوبھ میخاي ببینیش-

 ...   سري تکون دادمباذوق
 خیلي،سري تمومش کن بھ زوررگشوپیوند زدیم- دادوگفت سرشوتکون

 
 

  رفتم تواتاق خواستم ازپیچ راھروش بھ پیچم کھ صداش متوقفم کرد الھي بگردمسریع
... 

   گریھ میکردداشت
 ... خدامن بااین خفت چیکارکنم چجوري زندگي،کنم-

 ...  منم شکست اشکام باھم کورس گذاشتھ بودنبغض
 ....  رفتم تو بادیدنم چشاي درشتشودرشت ترکرداروم

 
 . دوباره ھق ھقش بلندشدبعد

 ... چیھ اومدي بد بختیموببیني خوشحالي االن-
 
 

 ..  فقط تونستم سرمو تکون بدمچرااینارومیگفت
 

 ...  پایینسرشوانداخت
 ...  زیرچونشدستموگذاشتم

  کردم نگام کنھ بعد دوطرفھ لبشو اروم مثل لبخندکردم و بھش فھموندم بخندهمجبورش
 
 

 ...  کرد صورتش ازاشکاش خیس بود کنارش نشستمتعجب
 

 ..  بادیدن چشماي مظلومش خاستم بغض کنم کھدوباره
 ... درونم سرم فریاد زد تیم یار تو کرد بیاري کھ انسي،راحت میشکنھ ازصدایي
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 ..  محکم باشمباید
 
 

 . .  و پرستاراومد تودربازشد
 
 ... اقاي دکترگفت بھتره مریضوتنھا بزارید-

 ...  سمتش خیره شدم توي چشمایي کھ ھمھ وجودم بودبرگشتم
 
 

 ...  ازاتاق خارج شدمسریع
 
 
 

 .  اومدیم ھمون خونھ اي کھ اون سھ نفر الشي توش زندونینباسھیل
 
 

 داخل ھرچي جلوترمیرفتم اتفقات  وحشتناکي ازدیشب تو ذھنم تداعي میشد نبودم رفتیم
 .... ولي تصور زجھ ھاي انسیھ ھم اذیتم میکنھ

 ....  ازاینکھ بخام پیش برم چیزي بین درختاتوجھموجلب کردقبل
 
 

 ....   کھ اون شب روسرانسي بود سمتش ھمون شالي رفتم
 گرفت رفتم سمتش برش داشتموچسبوندمش بھ بینیم چندبارپشتھ ھم نفس عمیق دلم

 ...   کشیدم
 
 

   خاکي وپاره شده بودشال
 ....  کشیديچي

 ... تیم یار-
 ...  سھیل بھ سمتش برگشتمباصداي

 
 ....  طرفش  اشکموپاک کردموشالو گزاشتم توماشینرفتم

 
 

 ...  شدن بھ یھ در قلبم ھرلحظھ بي تاب ترمیشدبانزدیک
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 ... یھ درایستادواشکان کلیدودراوردودروبازکرددلم ریختجلوي
 .   اینجا ھمونجاستیعني

 
 ھاپایین رفتیم یعني دیشب عشق منوبھ زور ازاین پلھ ھامیبردن پایین بازم یھ ازپلھ

 ... بغض سنگین
 

 ...  سھ نفرکھ بادیدن ما ترس برشون داشت اختیار ازکفم دررفت رفتم سمتشونبادیدن
 
 

 ...  اون قد زدم کھ خودم بھ نفس نفس افتا دمتامیخورد،زدمشون
 ....  بدون توقف ازچشام جاري میشدناشکام

 
 

 ...  یھ گوشھ نشستھ بودو زانو ھاشوتوخودش جمع کرده بودسھیل
 سختي جداکرد سھ نفرشون مثل یھ مشت جنازه افتادن اومد سمتم منوازشون بھ اشکان

... 
 

 ..  تکون دادمسرمو
 ..  گفتاشکان

 امروزمیرم باپلیس موضوع رودرجریان میزارم-
 
 

** 
   ماشین فقط سکوت بود کھ بالخره سھیل شکوتوشکستتوي

 ... دوسش داري-
 ..   سري بھ عالمت مثبت تکون دادمفقط

 
باباش فرودگاه بھش گفتم احسان تصادف کرده حالھ احسانم منم دارم االن میرم دنبالھ -

 خرابھ بھ عموگفتم احسان پاش شکستھ گفت بلیط گرفتھ ساعت چھارپروازش میشینھ
..... 

 
 ..  دادمسرموتکون

 .. توھم بامن میاي-
 ...  بازکردم ویھ کاغذخودکاربرداشتمدرداشبورد
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 ...  نوشتم ھمین طوري داغونم نھ میرم خونھروش

 
 
 ...  خونھ نگھ داشت شالوبرداشتم و رفتم داخلدم
 
 

   تیم یارکجایي دق کردم چراگوشیتوجواب نمیدي- دویید سمتم باترس بغلم کرد مامان
... 

 ....  رفتم داخلپیشونیشوبوسیدم
 مثل ھمیشھ مغرور نشستھ بود دستمو ازکنار ابرو بھ سمت جلوبھ معني سالم تکون بابا

 ... دادم
 

 د سریع رفتم باال حوصلھ ھیچ کاري نداشتم شالوتاکردم گذاشتم تو کمد تکون داسري
 
 

 رفتم سمتھ حموم اونم چھ حنومي مثل دیوونھ ھا خودموبھ حولموبرداشتم
درودیوارمیکوبیدموگریھ میکردم خیلي میترسیدم بھش بگم دوست دارمو بھم بگھ من 

 ... ازیھ ادم الل خوشم نمیاد
 

 ...  موقع میترسمنابود میشم اون... میمیرم
 
 

 ...  اومدم بیرون سریع حاضرشدم ورفتم بیمارستانازحموم
 

 زمان بامن اقاي اعتمادوسھیلم اومدن اقاي اعتما باترس دویید سمت احسان بغلش ھم
  کردوپیشونیشوبوسید

 ... توکھ خوبي پسرم چیزت کھ نشده چقد نگران شدم-
ایین کھ حلقھ اشک توچشام دیده  احسان شکستوبھ ھق ھق افتاد سرموانداختم پبغض

 ... نشھ
   اعتماد خوف برش داشت احسانو تکون داداقاي

 .. چي شده النازخوبھ مادرت خوبھ چ خبر شده-
 ...   بغضشو قورت داداحسان

 ... انسیھ-
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 وضوح لرزش زانو ھاي اقاي اعتمادودیدم زانوزد جلوي احسان دستشوگرفت بھ
  وباعجزگفت

 ... انسیھ من چي،شده چش شده-
 ...  بریده بریده گفتاحسان

 ..ده..شي کر.ک..خود... خود
 .. اعتمادلرزید ھیچ تکوني نمیخورداقاي

  مرتبھ چشماش رفتیھ
 ...  دادزداحسان

 
 
 ..بابا-

 ...  برگشتم ازحال رفتھ بودباترس
 ...  واحسان بغلش کردنو بردنش اورژانسسھیل

 
 ...  یارتقصیرتوواین غرورالمصبت ایناقصیرتوھھ تیمھمھ

 
 ...  صندلي نشستمروي

 ...  رومنتقل میکنن بخشامروزانسیھ
 

 ...  ایامیتونھ اون صحنھ ھاروفراموش کنھولي
 ...  گرفتم دوباریاد چشماي مظلومش افتادمسرموتودستام

 
 طرف صورتش جاي یھ دست بود پس اونشب کتکشم زدن دوباره بغض سنگیني بھ یھ

 ... انداختگلوم چنگ
 
 

 کناردري کھ تازه انسیھ روبردن اونجا دکترگفت سھ روزدیگھ مرخص وحالش رفتم
 .... خوبھ

 
 زدموراه افتادم سمت اتاقي کھ اقاي اعتمادتوش بستري بود شوک بھش وارد لبخندي
 ... شده بود

 
 ...  دم درنشستھ بودو سرشوتودستاش گرفتھ بوداحسان

 
 ..  سمتش دستي بھ شونش زدم باترس بند شد تامنودید ترسیدوسریع پرسیدرفتم
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 ... خواھرم چیزیش شده-
 ...  عالمت نھ باال پرت کردمو لبخند دندون نمایي زدمسرموبھ

 
 ..  کردواروم گفتذوق

 منتقلش کردن بخش ؟؟؟-
 

 عالمت مثبت تکون دادم با ھیجان دوییدو ازکنارم رد شد خواستم سرموبھ
 ... دمودنبال احسان برم کھبرگر

 
 س پلیس توجھموبھ خودشون جلب کردن کھ ھمراه دکتر وارد اتاق اقاي چندنفربالبا

 .... اعتماد شدن  یعني براي چي اینجان
 
 

رفتم کناراتاق واقاي اعتمادتازه بھوش اومده بود باشنیدن موضوعي کھ پلیسا ...
 .... راجبش گفتن موبھ تنم سیخ شد

 
دم اخھ چراخبرانسي رواینطوري گفتید سرمو تکون دادموازشون فاصلھ  داسرموتکون

 ... گرفتم
 

 ...  من ازاون قسمت خانواده سھیلوعمھ ھاش کھ میشناختمشون وارد شدنباخروج
 

اجازه . زیرنگاه سنگین دختراخصوصا سھیال بیوفتم براي ھمین بدون اینکھدوسنداشتم
 ... بدم منوببینن ازاونجا خارج شدم

 
 تودستام گرفتھ بودم انسیھ تنھا کاري کھ میکرد گریھ بود شاکي بود چرازندست وسرم

 .باحرفاش نمک بھ زخم من میپاشید
 
 

 انسیھ
 

 یھ لیوان اب پرتغال نزدیک دھنم کرد اب پرتغالو ازدستش گرفتم کوبیدمش بھ احسان
 ... دیوار لیوان اب پرتغال ھزار تیکھ شد

 
 ...  یار باترس اومد توتیم
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   زدمجیغ
 .... چرانجاتم دادید لعنتیا چرااااااااااامن االن چطوري زندگي کنم-
 

 .... با اشکاش خواست بغلم کنھ دستموتھدید وار جلوش تکون دادمواحسان
   زدمجیغ

 ... بھ من دست نزن اون موقع بھت نیازداشتم نبودي-
 

 ..  ھمھ بودن یار اومد جلوبرگشتم سمتش خانواده بابایعني عمھ ھامو عمومتیم
   تیم یارجیغ زدم بااشکامروبھ

 ..  ھان چیھ خوشحالي بدبختیمو دیدي شادشدي-
 این منم بدبخت ترین دختردنیا فقط ھمین قدربدون کھ ازت ارعععععع

 ... متنففففففففففففففففففرررررررمممممممم
 

 ..  بددددددممممم میییاااددداززززززتتتتتتت
 

 نگام کردوبعد بھ احسان نگاه کرد تیم یار عقب عقب  توچشاش جمع شدباناباورياشک
میرفت تااینکو خورد بھ دیوار لبخند تلخي بھ من زدو چنگي بھ موھاش زدو سریع 

 .... ازاتاق دویید بیرون
 

 ...  ھمھ مھموناروبیرون کردپرستاراومد
 

 ....  کنارم روت تخت نشستاحسان
 

 ...  تکیھ گاه بود شکست پناه بردم بھ اغوشش کھ ھمیشھ برامبغضم
 ...، فشاردا اروموبابغض گفتمنوتوبغلش

 
 ... نریزتوخودت عمرمن خودتوخالي کن-
 
 ...  من خیلي دوسش دارم عاشقشم چرااونطوري کردم-

   ازم فاصلھ گرفت بابھت نگام کردکمي
 ..  کي رو-
 ...یارو..تیم ..تي-
 

 ...  ازروذوق زدچراذوقلبخندي
  بغلم کرددوباره
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 .. خوب تعریف کن-
 

 ، چیروبراش گفتم حتي جریان سکتھ باباوتلفنشوحرفاش لبخندي زدوگفتھمھ
 .... یکم باھاش بدحرف زدي من میرم دنبالش-
 
 

  یارتیم
 بدون ذره اي توقف ازچشم میریختم ھق ھق بي صدام اعصابمو خورد کرد بود اشکام

 ... دلم میخاست زجھ بزنم نمیشد
 

 ... گ زدم بارون شدیدي گرفتھ بود پس اسمونم بامن ھمدرده زدموبھ خاکا چنزانو
 
 ...  دره نگاه کردمبھ

 ...  خودکشي جاي خوبیھبراي
 

 ...  خودموپرت کنم محال زنده بمونماگ
 

 ....  دادمسرموتکون
 ... دوباره زجھ ھاي بدون،صدا.. اشک دوباره
 .  دیگھ تصمیموگرفتھ بودمبلندشدم

 ...  متنفره ازمن،بدش میادازمن
 

 ...  اینوبدون فقط بخاطراین میرم کھ بادیدنم اذیت نشيعشقم
 ...  مامان توگوشم بودصداي

 ... ورھا دارن گریھ میکنن.اوا
 

  ببخش ولي من بدون انسیھ،نمیتونممامان
 
 

 ..  گوشیم رشتھ افکارم پاره شدباصداي
 ...  بود خواستم جواب ندم اما گفتم اخرین حرفاشوبشنوماحسان

 
 ..  روجواب دادمگوشي
پسردیوونھ نشومیخام موضوع .توکجایي من دارم ھمھ جارودنبالت میگردم -دادزد

 .. جوابي ندادم..مھمي روبھت بگم بگوکجایي 
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 بلندتردادزد

 بده راضي تیم یاردیوونھ بازي درنیار یھ موضوعي ھست میخام بھت بگم ادرس-
 ... نشدي ھرغلطي دلت خواست،بکن

 
 روقطع کردم با دیدن تابلوفھمیدم کجام چقد ازشھرفاصلھ گرفتم شدت بارون گوشي

 ... بدترشده بود ادرسوبراش فرستادم
 

 ...  زمین خیس نشستمو تکیموبھ دردادمروي
 
 

 ...  چي میخواست بگھیعني
 

 .. حوطھ روروشن کرد یھ ساعت بعد نورچراغي تودل تاریکي شب محدود
 

کوبوندتم بھ ...احسان سریع ازماشین پیاده شد یقمو گرفتو بلندم کرد  . سمتشبرگشتم
 ؟؟!!چھ غلطي میخواستي بکني ھاننن-ماشینودادزد 

     دوباره شکست بغلش کردم دوتا زد روشونمبغضم
جفتتون  خري دوسنداشتم بھت بگم ولي دیدم تودیوونھ اي تووانسیھ خیلي منگلید خیلي

 ... عاشق ھمیدونمیدونین
 
 

 ..  گرد شد لبخندي زدچشام
تیم یار توھم یھ بار بھ اون ھمین حرفایي کھ انسیھ بھت زدوزدي درستھ؟خودش گفت -

 ... دوست داره
 
 

 قده یھ توپ بیسبال شده بودسرموتکون دادم کم کم تعجبو بھتم جاشوبھ شادي داد چشام
 ... تک خند اي کردم یعني انسي ازخودمم مغرور تره

 
 

 ...  لبمو بھ دندون گرفتم احسانو پس زدمباذوق
 

   دادزدبلند
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من بمیرمم جنازه خواھرمورودوش تونمیزارم گفتھ .دیوونھھ کجامیري تواین بارون-
 ... باشم

 
   اومد سمتم نگران پرسیدخندیدم

 .. تسم یارکجا میري-
 باال انداختموبھ اسمون نگاه کردم خودمم نمیدونستم کجا میرم فقط دلم میخاست شونھ

 ... برم یھ جایي کھ این کمي تخلیھ شم
 

سوییچ ماشینو دادم .. دید نمیتونھ مانعم شھ کتشودراوردانداخت روشونھ ھام وقتي
 ..ادم بھ سمتي کھ اصن نمیدونستم بھ کجاختم میشھدستش راه افت

 
 

 ..  خیلي خوبي داشتمحس
 ...  توصیف انگارروي ابرابودمغیرقابل

 
 ...  دادم نمیدونم چیشدکھ بادیدن روشنایي ازدوربھ اون سمت کشیده شدمسرموتکون

 
 ...  امام زاده ھیچ وقت یادم نمیاد بھ خدامتوکل شده باشمیھ
 

 .. ختم خدایي نمیشنااال
 

 اختیارکشیده شدم داخل امام زاده یھ امام زاده کھ دیوارش گلي بودویھ گنبد کوچیک بي
 ... بایھ ضریح کوچیک داشت

 .... حیاتشم یھ حوض وسط حیاط بود پیرمردي بادیدنم بھ سمتم اومدتوي
 

 ...  نگام کردباتعجب
 
 ... خوبي جوون-

 ...  زدم سري بھ عالمت مثبت تکون دادم بادستش اشاره کردبرم داخللبخندي
 ...  داخل داخل امام زاده برعکس بیرونش گرم بودرفتم

 
 ...  گر گرفتازگرماتنم

 
 ...  پتوانداخت روم لبخندي زدوجلوم نشستیھ
 .. چیشده جوون کھ سربھ بیابون گزاشتي-
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 ..  توسکوت نگاش کردم بلند شدو اروم گفتفقط
 من میرم وضومیگیرم نمازمومیخونم بعدمیام باھم غذابخوریم ببینم گم شدي ؟-

 عالمت نھ باال پرت کردم رفت ازامام زاده بیرون یھ حسي وادارم میکرد سرموبھ
 ... دنبالش برم

 
 

 ..  حوض نشست وشروع کرد بھ شستن دستوصورتشکنار
 
 

 ...  نشستم نمیدونم چراولي ھرکاري میکردمنم میکردمکنارش
 ...  منننننن تیم یار میخام نمازبخونمیعني

 
 باتعجب نگام کرد بعد لبخندي زدومنوتحسین کرد دوباره بعدوضوگرفتن رفتیم اول

 .... داخل امام زاده
 

 کھ تازه فھمیدم اسمش عموعبدهللا ست یھ پیرھن سفید بھم دادکھ بااون پیرھن پیرمرد
 .... مشکي عوض کردم

 
 

 ... اي براي متوبعد براي خودش پھن کردسجاده
 
 

   کنارگوشاش با گفتندستشوبرد
 .. الھ اکبر..

 عجیبي توي دلم جریان پیداکرد این کلمھ روزیاد شنیدم ولي تاحاالمعني ارامش
 ... شودرک نکرده بودم

 
 ...  کردم ولي بغضم باشوق بودبغض

 
 ..  دلم فقط یھ چیزي میخاستمتوي
  انسیھ مال من باشھ سالمت باشھ قول میدم ھمیشھ بنده مطیعي باشم قسم میخورمخدایا

 
 

 کلي خاطره خنده دارتعریف کرد کھ گوشیم زنگ خورد رفتم سمتھ عمو عموبرام
  احسان بود روي برگھ نوشتم
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 ... این دوستمھ ادرس اینجاروبدید بیاد دنبالم-
 

 ... تکون داد گوشي روگزاشتم روبلند گوسري
 

 ...  داد احسان بلند شددايص
 
اوي پسره کره خر کدوم خراب شده اي رفتي یابو نفھم االق عشقھ لیلي باعث شده -

بزنھ بھ سرت دییوونھ شي منننن عمممرااا خواھرمووووبھ تتتتوووو بددددممممم 
 فھمممییدیي

 
 

   گفتعموخندیدواروم
 ... اروم باش پسرم ادرس میدم بیاپي رفیقت-
 

 ..  انداختم پایبنسرموباخجالت
 ..  خدابگم چیکارا نکنھ احسان ابرومو برديالھي

 
  عموخندید

 .. پس اون کھ بھ خاطرش سربھ بیابون گذاشتي اسمش لیلیھ- روقطع کردم گوشي
 

 ..  عالمت نھ باال انداختم با تعجب نگام کردسرموبھ
 ...پس چي-

 ...  کاغذ اسمھ قشنگھ ھمھ زندگیمو نوشتمروي
 

   اسم لبخندي زدبادیدن
 یعني انسان..انسیھ -
 
 

 ....  اسم خوشگلي تابھ حال بھ فکرمعنیش نبودمچھ
 

 ..  زدملبخندي
  صداي دادوبیداد احسان اومدکھ
 .. اوي مجنون کجایي-
 

 ..  ببینمبیابیرون
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 ...  وارد امام زاده شد بادیدن تسبیح تودستمو پیرھن سفیدموقتي
 

   قش خندید بریده بریھ گفتقش
 .. حاجاقا شدي خندیدم-
 
  مرتبھ عصبي نگام کردیھ
 ... میدوني چقد دنبالت گشتم-
 

 ..  توبمیري من جواب اون دخترروچي بدمبیشعورنفھم
   بافکره اینکھ انسیھ نگرانم بشھ خربزه تودلم نذري میدادمخندیدم

 ... شھنیشتوببند انگاربھش تیتاپ دادم پاشوخانوادت نگرانتن انسیھ ھم فردا مرخص می-
 

   بلند شدماروم
 
 

 ..  مشغول رانندگي بود وجدي چشم دوختھ بود بھ جادهاحسان
 

 ..  چرخوندم سمتشسرمو
 ...  کاغذ سوالي کھ مدت ھا ذھنمو مشغول کرده نوشتمروي

 
 .. چرافامیلیھ انسیھ باشما،فرق میکنھ الناز میگفت چون پرورشگاھیھ-
 
نھ اینطورنیس بابایھ زن دیگھ داشتھ ولي چون نمیخواستھ درده سري براي انسیھ پیش -

 ... بیاد فامیلیھ مادرش روتوشناسنامش روش میزاره
 

 ...  نگاش کردم کمدکم برا جاافتادباتعجب
 

 ...  درخونھ نگھ داشتجلوي
 ***انسیھ***

 
 ... ردي عزیزدل باباتواون موقع شب توخیابون چیکارمیک-  بابغض بغلم کرد بابا
 

   شکست سرمو روي شونھ بابا گزاشتمبغضم
 .. مجبورشدم بابایي-
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  کي مجبورت کرده بود- فاصلھ گرفت باعصبانیت گفت ازم
  سھیل پوزخندي زد..
 ..... زن عمو ترسوندتش گفتھ اگ نري مجبورت میکنم بایھ پیرمردازدواج کني-
 
 
 

بھ خون نزدیک شد براي اولین بارازش  باباگرد شد کم کم رنگ سبزچشاش چشماي
 ... درحد مرگ ترسیدم

 
 

 ...  کھ تاحاالازش بعید بود بلند شد ھنوزلباس بیمارستان تنش بودباعصبانیتي
 

   خیلي بدمیزد روبھ سھیل جیغ زدمقلبم
 
 ،چرابھش گفتي-
 باباتوروخدااروم باش-یھ مرتبھ ازکوره دررفتودویید سمتھ درجیغ زدم.
عموسردارسعي کرد جلوشوبگیره نتونست خواستم ازتخت بیام پایین عمھ ثریاوعمھ  

 سیمین نژاشتن
 
 

 ..  ازپرستاراسریع اومد تووبھم یھ ارامبخش تزریق کردیعني چي میشھیکي
 

رفتم داخل خونھ احسانم پشت سرم اومد درحال طي کردن مسیر **احسان ***
ي ازدرزد بیرون وقتي سرووضعمو دید طوالني باغ بودم کھ مامان باترس ونگران

  بغض کرد بغلش کردم گونشوبوسیدم
 ... کوجا بودي پسردلم ریخت-

 ...، زدموازکنارش گذشتملبخندي
 ازدراومدن بیرورھا دخترشیطوني بودالبتھ نھ بھ شیطونیھ عشقم ولي آواورھاباترس

  اوا فوق االده اروم بود رھاباصداجیغش گفت
 .. م نمیشھ یھ ندابدي کھ کوجایياوي نمیگي نگران میشی-

 ... کشیدم جیغش رفت ھوادماغشوبادوتاانگشتام
 

 ...خندیدم
 ..  داخل بابا بادیدنم اخمي کردرفتم

 ...  کجابودي چراخبري بھ کسي نمیدي-
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 ...  سمتش لبخندي زدم خم شدم دستشوبوسیدمرفتم
 
 

 .. رفتم حموم تاق بھ تاق بازشد بعد سریع رفتم باال یھ حولھ برداشتموفکش
 

 سفیدوازم قبول نکرد گفت یھ یادگاري کھ ھمیشھ بھ یادم باشي میخام وقتي عمولباس
 انسیھ مال من شد ببرمش امام زاده

 
 

 اومدم بیرون یھ تیشرت سفید باشلوارورزشي خاکي کھ بقالش خطاي ازحموم
 ..سفیدداشت

 
 رفتم بیرون درحالیکھ روي صندلي میشستم چشمکي بھ احسان زدم کھ مثل ازاتاق

پیرزنوصورتشوچنگ انداخت خندیدمودوباره رفتم تواتاقم کھ اماده شم برم بیمارستان 
  پیرھنمودراوردم کھ

  دراوردم
 ..  دروبازکردواومداحسان

 دوباره چنگي،بھ صورتش انداخت.تو
 
 
 من کھ میدونم توعاشقمي ولي قرارنیس جلوبابت چشمک بزني بفھمھ منوتوھمومیخایم-

.... 
 
 

   اره اره بخنداقابخند- خندیدم
 

 زدم کھ یھ مرتبھ دربازشد رھاوآواباتعجب نگام کردن رھاباھمون بھتش بلندترقھقھھ
 ... اقااحسان چیکارش کردیداین اصالھیچ وقت اینجوري نمیخندید-پرسید

 
 ... من کالگلولھ نمکم ھمھ باداشتنم شادم- شونھ اي باال انداخت ناحسا

 
 ..  شدم ھنوزم پیرھن تنم نبود سھ تاشونم شوت کردم بیرونبلند

  تویھ چیت میشھ ھا- طرفم رھابرگشت
  کردمژکوندنگاش

 ... ایییششش اصالحرفموپس میگیرم ھیچیت نمیشھ-
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 ...  ازاتاق رفت بیرونخندیدم

 
.. 

  انسیھ
 میگفت بابایھ فتوایي بزرگ بھ پاکرده ودرجارفتھ یھ خونھ باغھ دیگھ گرفتھ ھیلس

  سرموتکون دادم بابا دستشوگذاشت زیرچونم
 ...نبینم دخترم غصھ بخوره ھا ھمھ چي حل شد ثمره عشق من تموم شد-
 

 .. بابا جادادم روي موھاموبوسیدوبوییدخودموتوبغل
 

 ... دربازشدووکھ
 
 

  اومداحسان
 ..دودووووودووودوووودوووووو-
 

 ... بستھ اه- .. گفتم باکالفگي
 

 ...  بوددلخورشدهکامالمشخص
 

 اگھ زمانھ دیگھ بود باھاش کل مینداختم ولي االن دیگھ حوصلھ نفس کشیدنم معلومھ
 ... ندارم

 
 ..   باغم نگام کرد سرموانداختم پایینبابا

  خندیداحسان
 ..صال شمامھمون داریداصالبھ درک دختره لوس باباجان ا-

 ..  نکردمتوجھي
 ...  پسرخیللییییییي خوشتیپ اومد توبي توجھ بھش روموبرگردوندمیھ

 ..  لحظھ شوکھ شدم برگشتمامایھ
 ...  خندیدن تیم یارجلواومدوبابابادست دادعجب ھلویي شده ناموساھمھ

 
 .. ّ پایین مبارک النازش لباشھسرموانداختم

 یھ
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 ...  خاکي کھ ھمخونیھ عجیبي باچشماش داشتو شلوارجین خاکي سفید ویھ کتپیرھن

 
 ...  رفتن بیرونباباواحسان

 
  کنارم روتختنشست.. بھ این نبودکھ روسري ندارم اصالحواسم

 ...ببخشیدھوھوخان نمیخاستم اونطوري حرف بزنم ولي-
 اشارشوبھ عالمت ھیس بااون لبخندخوشگلش گزاشت روي لبم ازتماس انگشت

 ...انگشتش با لبام تنم داغ شد
 

 سرموانداختم پایین خندیدخم شدوسعي کردوخودشوتومسیردید من قراربده دوباره
ھرچي من بیشترنگامومیدزدیدم اون بازم خودشوتومسیرنگام قرارمیدا نکنھ احسان 

تحقیرم کنھ باخطورکردن این فکربھ ذھنم اشکام بھش گفتھ دوسش دارم اومده 
 سرازیرشد دستشوگذاشت زیرچونم تااشکامودیداخم کرد

 
 

 ...  کردمولبخندي زدماشکاموپاک
 
 

 ...  کھ پرسیدم غافل گیرشدباسوالي
 ... النازخوبھ-
 

 ...  گرد شداخمي کردچشاش
 ...  دادوااایعني چيسرشوتکون

  سرشوازالي درکرد تودربازشداحسان
 ... خانوم اجازه-

 ... نکردم سرموانداختم پایین نگاه جفتشون عصبي شدتوجھي
 
 

*** 
 خونھ صدبرابراونیکي قشنگ تربود تیم یارم تادم دربامااومده بعد این

ھرچقدباباواحسان تعارف کردن قبول نکردبیادتوقبالاصالدرمقابل حرفایي کھ بھش 
 ... میزدي ساکت نمیموندولي االن فقط سکوت
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 عالوه باغ جلوي خونھ یھ حیاطھ بزرگودنج پشت خونھ ھم بود محوطھ بیرون خونھ بھ
ترکیبي ازرنگاي سفیدو خاکي بود یعني کال سفید بود بعضبجاھا مثال کنار ھاي 
استخررنگ طوسي یاھمون خاکي کھ براي رنگ دوجفت تیلھ بود کھ ھمھ زندگي 

 موبرام تداعي میکرد
 
 

 ...کیبي ازنگاي شکالتي وکرم و سفید بود داخل خونھ ھم سلطنتي وترست
 توجھ بھ کسي رفتم باال ازرنگ دراتاق کھ ابي بودویھ میکي موس بزرگ بدون

روزدرچسبیده بود حرس زدم براي منھ اخھ من عاشق رنگاي،ابي وسورمھ اي 
 ... وخاکي ومشکي بودم

 .. کارتوني ھم میکي بامیگ میگ وخیلي دوس داشتمتوشخصیتاي
 توي اتاقم بدون ست اتاق منم ھمون رنگایي کھ دوست داشتم ولي،ترکیبھ رفتم

 ...خوشکلي روساختھ بود
 

 ...  تخت درازکشیدم بایاداوري اون شبروي
 ..  سیلي ھاشونصداي

 
 ..  داداشون کھ سعي میکردن بیداربمونمصداي
 ...  ھاي چندش اوري کھ بھ بدنم میزدنبوسھ

 ..  کھ میکشیدمدردایي
 ...  ي نوبتي پاسم میدادن ھاینکھ

  توسرمصداھوشون
میپیچیذسرموتوبالش فروکردم تابلکھ صداھاي چندششون ازذھنم فاصلھ بگیھ نشد جیغ  

  زدم
  ولم کنید..بسھ تووووروووخداابسھ -
 ..حس میکردم االن اینجانودارن لباساموپاره میکنن..

  زدمبلندترجیغ
 ... بسھ دست بردارین دست ازسرم بردارین لعنتیا-

 احسانوبابا
 
 

 ...  داخل بانگراني نگام کردندوییدن
 

 ...  صداھا ازسرم بیرون نمیرفتنولي
 ..  میزدمجیغ
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 واحسان بابغض اومدن سمتمواسمموصدامیزدن بیفایده بودسرمومحکم کوبیدم بھ بابا
  لبھ تخت دوباره بابا دادزد

 ... باره سرمو کوبیدمابب بیارید دو-
 ...  بدي توسرم حس کردمسوزش

 
 ...  چشماموروي ھم فشارداده بودموفقط جیغ میزدمبابابازوھاموگرفتوتکونم

 
 ... کوبیدروسینش چند قطره مایع روي صورتم پاشیده شدسرمومحکم

 ..  چشام بازشدالي
 ..  پلکام خون میومد سرم شکستھ بود بابا دادزدازالي

 .. نترس دیگھ نمیزارم اتفاقي برات بیوفتھ عزیزم-
  کم صداش تحلیل رفتوبھ ھق ھق تبدیل شدکم
 
 

 ... نکشید کھ چشام سیاھي رفتوازحال رفتمطولي
 
 

  چشاموبازکردم تو اتاقم بودموقتي
 
 

 ...  تودستم میسوختسرم
 ... روي جاي سوزن زد. نرميّبابادستمروفشردوبوسھ

 ... نجوري شديچشدي عمربابایي چراای-
 

 .   روي سرمدستموگزاشتم
 

 ...  میکرد معلوم بود خون اومده بود چسپ زده بودنبدجوردرد
 

 ..  کردم تف بھ این زندگي دختربودنم بھ فنا رفتبغض
 

 ...  بھ باد رفتھستونیستم
 

 ..  شکست ھق ھقم بلندشدبغضم
 
 ..  مرتبھ منفجرشدمیھ
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 دادزدم
 ...چرانزاشتین بھ حال خودم بمیرم-
 
* 
 
 

 ...  روزگذشتھ ولي تغییري توحالم رخ ندادهسھ
 

 ...  یارتواین مدت بیشتراوقات میاد خونمونوشاخکاي من روزبھ روزدرازترمیشھتیم
 

 ..  دیگھ عیدهدوماه
 ..  اونم چ عیديھھھھ

 ..  رفتم پاییندراتاقوبستم
 

 ... م ھمون دخترشادھمیشگي گرفتم غماموبریزم توخودمو بشتصمیم
 ...  بودولي فقط واس خاطربابام وداداشمسخت

 
 روي پلھ ھابادیدن تیم یاربازم مثل ھمیشھ قلبم تیرکشید بدون اینکھ بزارم کسي رفتم

 .. بفھمھ
 

 ..  تواتاق بازم ھمون درددوییدم
فھ  سینم چنگ انداختم اشک توچشام جمع شد نفسم باالنمیومد زجھ ھاموتوخودم خبھ

 ... کردم
 

 ..  دردش کمرشکن بود دیگھ نمیتونستم طاقت بیارم دوییدم سمتھ حمومشدت
 

 ...  بھ دیوارونالھ میکردم بلکھ دردش کم شھ کم کم اروم شدمخودمومیکوبیدم
 این درداي مشکوک توي قفسھ سینم میزنھ بھ دستھ چپموپشتم وھمراه باھاش چندوقتھ

 ... نفسم میبره
 ...  بھ صورتم زدم بلند شدم ابياروم

 
 

   روبرداشتم ورفتم بیرون ازباالي پلھ ھاسالم کوتاھي کردمورفتم حیاطشونھ
  دادزداحسان

 ... انسي اومدم دست بھ سھم من نمیزني ھااا-
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 ..  اداشودراوردمبرگشتم
   اول تعجب کردن بعد خندیدنھمشون

 .. کوفت ببندید نیشاتونومثل کش شلوار بابابزرگ شیدا شلھ-
 

 شدت گرفت رفتم توباغ شونھ روبردم سمتھ موھام کھ داداحسان ازپشتھ خندشون
 سربلند شد

 .. ھوي دختره مگھ نمیگم سھمھ منھ-
  گفتم شونھ روپرت کردم طرفش پشتم نشستوشروع کرد بھ شونھ زدن موھامایشششي

... 
 

  نگاه کسي روروخودم حس کردمسنگیني
 
 

 ..  نگاه میکرد یارروموھام خیره شده بودوباحسرتتیم
 

 ...چراحسرت
 

 ...  نگام شدلبخندیزد یھ بارچشماشواروم بازبستھ کردتامتوجھ
 

 ...  بھ چھره انسي کشش زدملبخندي
 

***.. 
 ھمون درد ازروي زمین حموم بلند شدم سرمو گرفتم زیرشیراشکاموپاک کردم بازم

 ..میخام فردابرم خونھ ماھایاوازاونجا بدون اینکھ کسي بفھمھ برم پیش یھ دکتر
 

 ...  میخام بدونم دردم چیھفقط
 

 ..  پایین وسرمیزشام نشستم بابا نگاھي بھم کردواروم پرسیدرفتم
 .. چرارنگت پریده-

   دادم بھ چپوراستم نگا ه کردم دستمو گذاشتم روسینمسرموتکون
 منننننننننننننننننننننننن-
 .. نخیرنیم من-
 .. اھامیگم-
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 ...  پرسید دختربابایي خوبھ بھ حرف باباش کھ گوش میکنھخندیدواروم
 

 ..  بلند شدم ومثل پلیسا اداي احترامدکردمسري
 
 ... گوش بھ فرمانم مھندس-
 

  بشین غذاتوبخوربابایيتخندیدوگف
 
 
  راستش بابایي...ام -
  چیھ بابایي-

 ..اي باج کش لوس بازي کردي بابابھ حرفت گوش کنھ-  خندیداحسان
 ..بھ حالت قھرروموبرگردونم 
 

 .. چي میخاي دخترم...دخترخودمھ ..بتوچھ _ باباخندیدوگفت
 
 ... میدونھفرداقراره برم خونھ ماھایا شاکیھ اخھ اون ازاتفاقا،ھیچي ن-
 

   بھ صورتش کشیدوسري تکون داد بالحن قاطعي گفتدستي
 .. بھ شرطي کھ بااحسان بري بااحسانم بیاي-
 

 ... ممنون بابایي جونم- زدم لبخندي
   طرفش گونشوبوسیدمو یھ شب بخیر گفتم خواستم برم سمتھ اتاقم کھ باباگفترفتم

 ... توکھ چیري نخوردي-
 

   زدم وتودلم گفتم مگھ پایین میرهپوزخندي
 اشتھاندارموبعدسریع رفتم اتاقم-
 
 
 

   شدم اشکاي ماھایاروپاک کردموپیشونیشوبوسیدم باھمون بغضش گفتخم
 .. این بالھاچیھ سرتونازل شد-
 

   زدمواروم گفتملبخندتلخي
  تمماھایامن دیگ باید برم تاوقتم توکیلینیک ندادن بھ کسي وسریع ازش فاصلھ گرف-
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 ... انسي-
 .. بلھ-  ماني برگشتم سمتش باصداي

 ...  گفت مطمئني ھمھ چي خوبھاروم
 

  عالمت مثبت تکون دادم ادامھ دادسرموبھ
 ... میخاي برسونمت-
 

   کردم باالتندتندگفتمسرموپرت
نھ ولي بھ ماھي یاداوري کن اگھ بابایااحسان زنگ زدن بگھ دستشوییم اونقدلفت بدین -

 .. تابرگردم
 

 عالمت مثبت تکون دادلبخندي زدمو تشکرکردم سریع ازخونھ زدم بیرون سرشوبھ
 ...سرکوچشون یھ دربستي گرفتم

 
 
 ...  کیلینیک پیاده شدم ازپذیرش شماره اتاق دکتر اویارروگرفتمدم
 

 ..  سمتھ اتاقشرفتم
 ...  ازمعاینھ واکوونوارقلب روبھ روش نشستمبعد

 
   بھم کردنگاھي
   زدم گفتملبخندي

 .... دکي جون بگومن تاقتشودارم-
 

 ..  نگام کردباغم
 

   گفتاروم
 میدونم دخترقوي ھستي میخام باھات راحت باشم-
 
 

بیبین دخترخوب بطن چپھ تو گوشاد یعني دریچھ میترالت ازحالت تعادل - داد ادامھ
 .. خارجھ قلبتو کم کم بھ مرور زمان ازکارمیوفتھ

 
 ... کموپاک کردم غمگیني زدم اشلبخند
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 .. تاکي-
 

  چي تاکي- پرسید باتعجب
 تاکي نفسم میره میاد-
 
 

 .  من نگفتم امیدي نیست بایھ پیوند- کرداخمي
 

 دکترمن روبھ موتم برم اینکارونمیکنم فقط چیزي بده دردش وکم کنھ -حرفشوبریدم
 انسیھ-
 اقاي دکترخودم دارم میگم-
 
 
 ... میکنھ نیازي بھ اون قلب ندارعببین اون کسي کھ قلب میده یااھدا-
 

 ... گفتم یھ چي،بده ارومم کنھ نگفتم کھ اوني کھ قلب میده چشھ- زدم جیغ
 

  کردوبرام نسخھ نوشتپوفي
 
 

 ...  زدم وروي تخت درازکشیدملبخندي
 

  اگھ اینجابمیري مسلماانسي
 ...بایدبري باید ازاین شھربري... باباحرص میخوره احسان غصھ میخوره فقط

 
 ...  بدون تاقت ازچشام میریختاشکام

 
 ..  دادم بھ ماھایا کھ توي مدرسھ کارش دارممپیام

 
 .....  خداکنھ نقشم عملي شھ بابا نبودسریع شماره تیم یاروگرفتمخدایا

 
 ...  سھیل تنھااومد خاستگاريچندشب

 ... فتھ میادمعلومھ کھ مادرشون اجازه نمیدن یھ دختري کھ باکره نیستوبگیرن گامیرم
 ...  دادمبغضموقورت
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 ...  شماره ضربھ زدم یھ بوق دو بوقروي

 ارتباط برقرار شد بدون اینکھ صدایي ازش بیاد خدایافقط یھ ماه برامن باشھ یعني کھ
 راضي میشھ

 
 

  نزدحرفي
 ... راستش میخاستم ببینمت-
 
 ...  سکوتازمب
 

 ...  تلفنوقطع کردمبعدازچندلحظھ
 

 ...  گرفتمممماتیش
 

 . سوختم
 لندشد.بغض کردم کھ صداي اس ام اس گوشیم ب...

 .. خودش بودنگاه،کردم
 .. ببخشیدنتونستم حرف بزنم-

 .. خوبي
 

  بھش ندادم بعد یھ ربع دوباره پیام دادجوابي
 .. گفتم کھ ببخشید-

 .. میخاستم ببینمت-. نوشتم براش
 

   دادجواب
 ... باشھ نیم ساعت دیگھ درخونتونم-
 

 ...  نبودھیشکي
 

 ..  بلند شدم لباساموپوشیدمسریع
 

 ...  لبموگزیدم
   ازھفت خان رستمھ خدمھ گذشتمباھزاربدبختي

 .. خانوم کوجا میرید-
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 ..  برگشتم سمتھ مولک خانومباترس

 .. يواي مولک خانوم منوترسوند-
 .. کجامیرید-
 .. دارم اھا دوستم اومده دنبالم میخایم بریم کافینت..ام...ام-

 ..  دوییدم سمتھوبعدسریع
 

 ..  حرفي بھش ندادمدرخداروشکرفرصت
 ..  ھمون موقع ماشین تیم یارجلوي دراستوب زددروبازکردم

 ذوق داشتم قلبم بازم بي قراري میکرد بھ سمتم اومدودروبرام بازکردلبخندي ازدیدنش
 .. بھش زدم سوارشدم دروبستو راه افتاد

 
 .. کجابریم- کاغذداد دستم تعجب کردم توش نوشتھ بود یھ
 

 ..  فروکش کردمتعجبم
 
 .. بریم یھ پارکي جایي-
 

 ...  تکون داد وسري
 
 
 
 
 

 .. سري تکون دادم نیمکت توي پارک نشستیم روي
 

 ..  زدوباھمون لبخندخوشگلش نگام میکردلبخندي
 

 ....  کردم انسي کارت بھ جایي کشیده کھ بایدتحمیل شيبغض
 
 میخام سوري باھم ازدواج کنیم...میرم سراصل مطلب -
 
 

 ..  بھم خیره شد بغضموقورت دادمبابھت
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چندتاخواستگاردارم بخاطریھ مشکلي میخام دکشون کنم منوتوباھم سوري صیغھ -
 ...بعدتوبروباالنازازدواج کن..میخونیموبعد دوماه جدامیشیم 

 ***تیم یار***
 نمیشدکم کم بھتم خوابیدذوق عجیبي درونم فعال شدتیم یاراین بھترین فرصت باورم

اکارام رفتارام کاج زبون داشتم باھاش نامزدمیکنموبعدثابت میکنم چقدمیخامش ب
  دستشوبھ سمتم درازکرد بابغض گفت

 ... قبولھ-
 .... دستشوفشاردادم

 کاش میتونسم حرف بزنم تاارومت کنم... قربونت برم چرابغض کرديالھي
 
 

 ***انسیھ***
 

 ... کردقدم بزنیم ھنوزم لبخندرولبش بود سریع یھ کاغذوخودکارداورکناررفتواشاره
 
 ... نوشتوداددستم چي روش یھ
 ... فرداشب میام خاستگاري-
 

  قده یھ توپ شداماخوشحال شدم چي ازاین بھتر سرموانداختم پایین ھرطورمیلتھچشام
.. 
 

 ...  جلوم اون عقب عقب میرفت منم جلوباتعجب نگاش کردماومد
 ..  لبش مثل لبخندکشیدیعني بخندمدستشوروي
 ..  زدملبخندمحوي

 ... لبموگرفتوبزورمجبورم کردلبخندبزنم تصنعي کرد دوطرف اخم
 ..  گرفتھ بودازاداھاشخندم

 ...ایششششششششششششش-
 ... یارلبام دردگرفتتیم

  قش قش خندیدیھ مرتبھ بایھ حالت خاص نگام کردبازروي برگھ نوشت 
 ... میدوني اولین باره اسمموصدامیزني-

   زدمپوزخندي
سریع رفتم سمتھ ماشینومنتظرشدم براخودم متاسفم توحتي بامن حرفم نمیزني -

بادلخوري اومدسعي کرد حرفي بزنھ نتونست باکالفگي چنگي بھ مواھاش زد 
 ...چراحرفشونزد
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*** 
 ایینھ بھ خودم یھ تونیک خفاشیھ طوسي کھ ووسطش یھ کمربند فلزي وپھن طالیي تویھ
چشم بھ چشمم کشیدم بایھ رژ مایل بھ جیگري شالھ .بایھ شلوارتنگ مشکي یھ خط.داره

 .. خاکیمم سرم کردم
 

 ...  ذوقھ عجیبي تودلم داشتم ازاتاق بیرون اومدمتکمیل،بودم
 

 ... ن یکمي خجالت کشیدم مثل پیرزناشروع کردبھ کل زداحسان
 

  گرفتم کھ یھ مرتبھ زنگ خوردوقلبم باھیجان خودشوبھ  بھ سینم میکوبیدروموازش
 
 

 باباواحسان بااحترام مقابل درب ورودي براي خوش امد گویي بھ میھمان ھاایستادن...
.. 
 

 ..باپدردست داد... بااسترسي زدم مرده سن باالیي وارد شد لبخنده
 ..  شومااینقدجوون باشید اقاي اعتماداصالفکرنمیکردم-
 

   متیني زدوگفتبابالبخند
  اي بابا پیرشدیم-

 .... چوب کاري میکنید جناب اعتماد- راستین زدروشونھ بابااقاي
 

 ...  تیم یارجریان اینکھ من دخترنیستم روبھ خانوادش نگفتھمیدونم
 ...  راستین جلواومداقاي

   بھ عالمت تحسین تکون دادسري
 .. اشاالالحق کھ پسرمم توانتخاب تکھ البتھ انتخابش یکم ازمن بھترهم-

 .. خندیدم
 ..  اقاي اعتمادوفرشردمواروم گفتمدست

 ... خیلي خوش امدید چراسره پابفرمایید داخل-
 ...  نسبتا موسن کھ حدس میزدم مادرتیم یاره جلواومدبعدخانومي

   توبغلشمنوکشید
 .. ماشاالھزارماشاال توچقدماھي دختر-

   زدملبخندي
 .... شمالطف دارید خاھش میکنم بفرمایید-
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 بھ دوتادختري کھ مقابلم وایساده بودن نگاه کردم عینھ ھم بودن فقط یکیشون باتعجب

 ... چشاش سبزبود یکیشونم ابي
 

   باھم گفتنجفتشون
سالم ماخاھربزرگاي تیم یاریم سھ سال ازش بزرگتریم تیم یارتھیھ است ویھ داداشم -

 .. تو المان بھ اسم تیارش داریم
 

  قش قش خندیدمواصالمتوجھ تیم یارنبودم کھ بایھ لبخندخاص نگام میکنھازحالتشون
.... 

 
 ....  ازاون دختراکھ چشاش،سبزبود کوبید توسراونیکي وباصداي بلندي گفتیکي

 .. صدبارنگفتم بامن حرف نزن-
   بامظلومیت گفتاونیکي

 .. توبامن حرف زدي چرامیزني-
   سبزه بغلم کرد وبالحن مھربوني گفتدخترچش

 .. عزیزم ما خواھردوقلوھاي تیم یاریم من رھام اینم اواست-
 
 اواچرااینجاوایسادین بفرمایید تو...عھ تیم یارنگفتھ بود ابجي دوقلوداره چھ جالب -

 .. اینجا بده
 

 ...  رفتن داخل فقط منوتیم یارموندیمھمھ
 

  طورخیره بایھ لبخندنگام میکرد کالفھ شدم حس کردم خوشحالھ غرورم شکستھھمون
.. 

   رفت باالصدام
 ... ھھھھ خوشحالي غرورموشکستي بھت گفتم بیا نامزد کنیم-

 .. رسیدم شد طوري دستشومشت کرد کھ صداي شکستن قولنجش اومد کمي تعصبي
 
 مرتبھ کوبوندتم بھ درخت بین دوتا دستاش محاصرم کرد باترس ووحشت بھش نگاه یھ

 ... کردم اب دھنموباصداقورت دادم
 

 ...  زدوازم فاصلھ گرفت یھ کاغذوپرت کرد سمتموسریع رفت داخلپوزخندي
 

 ..  روش نوشتھ بودکاغذبرداشتم
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 ... خیلي خوشگل شدي-
 

 .  اونطوري باھاش حرف زدم پشیمون شدمازاینکھ
 
 أه
 
 

    خم شدمنی راستی اقایجلو
 ...   کردموتعارف

 
 ...  گفتنی وبرداشتو باتحسیچا
 

 ... لم دردرنکنھ عروس ــدستت
 ...   شدم... خم  نی راستبعدجلوباباوبعدجلوخانوم

 
 
 ...اری می ھمھ تعارف کردم فقط موند تبھ
 

 .... خم شد مجلوش
 ... تم شده بود مافقط

 ...  گفتم ــاروموباحرص
 

 ....  بردااااااررردستم شکستھوھوخان
 
   رفتھ تو ھپروتری خنھ
 .....  برداشتم گزاشتم جلوشیکی دنیخندی ھمھ مزی می روزاشتم رو ینیس

  نیی سرو شوانداختھ بودپاباخجالت
 می بشمونی کھ پشی چراکردیالھ
 
 

 دبھشیخندی طرف عاشقھ دلش خواستھ چرامدیبابانخند: گفتاحسان
 
   ؟اری میت!  یک! ھھ ، عاشق :  انداختم و باخودم گفتمی نگاھاری می تبھ
   اون عاشق خواھر منھ نھ خود منونی اقانھ
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 دوتا نی ادیاگھ اجازه بد:  روبھ باباو مامان گفتنی راستی اقایی خوردن چابعداز
 ... جوون برن باھم حرف بزنن

 
 ....  اجازه ماھم دست شماستدیارداریاخت:  بابا
 

 ...  کن اتاقتیی و راھنمااری می اقاتییبابا
  چشم-

 .... دنبالم اومدارھمی می بلند شدم تازجام
 

 یی چھ راھنماھھ
 
 
  اون مگھ ھر روز خونھ ما تلپ نبود 
 

 ..نجای ایای عشقم کھ ھرروز مخوامتی چقدر میدونی نماخ
 
 

   پشت سرم اومد و در و بستارمی می اتاق و باز کردم و رفتم تو تدر
 

  ؟میدار.....  می باھم نداریماکھ حرف: تخت نشستم و گفتم یرو
 

  دوختھ بودنی نگفت  فقط دلخور نگاشو بھ زمیچی ھشھی ھممثل
  

   نداشتمشوی ناراحتطاقت
  شدی ناراحت مدی نباارمنی میت
 

   شدم رفتم پشتشبلند
 ....  کاغذ در اوردم و روش نوشتممی نشستھ بودوتریزکامپی می صندلیرو
 

 ...دیببخش
 

 .....  گوششی گذاشتم باالبعد
   داشتبرش

 
   چونم ونگاش کردمری چھارزانونشستم دستمم زدم زنی زمیرو
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   شد باالونگام کرددهی از کاغذ کشنگاش

  دیخند
 .... یدیخب االن بخش:  و گفتممیخند

 
   بھ عالمت مثبت تکون دادسرشو

 
 ..... یسیم:  مثل بچھا کج کردم و گفتم سرمو

 
  میبر:بلند شدم رفتم سمتش و گفتم ....  دیخند

   تکون داد و بلند شدسرشو
 

 : گفتنی راستی نشستم کھ اقااری می تی روبھ روقای  دقھی بقشی پمیرفت
 

   شد توبگو پسرمی چخب
 
 نیکھ اقا راست.  و بالبخند سرشو بھ عالمت مثبت تکون داد نیی سرشو انداخت پااری میت

  گفت
 

   توکھ از اولم معلوم بودبرا
 

 د؟ی عقد کنی کدی خودت بگو دوست دارنھی توھم اگھ نظرت ھمدخترم
 

 : و گفتمنیی انداختم پاسرمو
  دی نداشتھ باشی اگھ شما مخالفتمی قرار گذاشتاری می منو اقا تراستش

 
 تموم شد اری می کھ درس تی من سنم کمھ تازماننکھی ھم بخاطراشتری بیی اشنای براھم

  مینامزد باش
 
   تادرسش و زودتموم  کنھخونھی می جھشرهی کھ ارشام منوینگو ا-
 

 :  گفتنی راستی کھ اقادنی خندھمھ
   اقاسھراب ؟ی شما چمی راضمن
 

   بدمشنھادوی پنی ھمخواستمی  اتفاقا ممیمنم راض:بابا
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  ادی نشی پی کھ مشکل شرعدی بخونتی محرمقھی سھی میریپس ، فردا م: نی راستیاقا
 

 ادی بیی حاج اقا وفازنمی االن زنگ منی چرافردا ھماصال
 
 

   بوددتنمی چادر سفھی بادی شال سفھی بستم چشمامو
 

  دیاماده ا: گفت اری می اقا رو بھ منو تحاج
 .....  کھ شروع کردمی بھ عالمت مثبت تکون دادیسر

. 

. 

. 
  دی ھرچھ زودتر عقد کنشاالکھیا:  گفت قھی خوندن سبعداز
 ... دنی زدم ، ھمھ شروع کردن بھ دست زدن و کل کشلبخند

 
 . می محرم شداری می االن منو تیعنی
 
   مال من باشھاری می تشدی کاش می بود ایشگی ھمتی محرمنی کاش ایا

 
  دی قطره اشک از گوشھ چشمم چکھی
 

اشکمو پاک کرد و صورتمو .  کردمی مادر صداش مدی باگھی کھ االن دنی راستخانم
  بخندتاپسرم غمبرک نزنھ.  نداره ھی گرزمیعز: و گفت دیبوس
  می کردی روبوسھی بھد با رھا و اوا و بقدمی و صورتشو بوسدمیخند
  نھی قسمت بع از عقد ھمنی کھ سسخت تریوا

  فت گفت و رکی اقا ھم تبرحاج
 

 دستشو دور شونم حلقھ کرد و منو یکی مبل نشستھ بودم و تو فکر خودم بودم کھ یرو
 لبخند قشنگ ھی نگاه خاص و ھی بااری می تدمیبھ خودش فشار داد سرمو بلند کردم و د

 لبخند رو لباشونھ و ھی ھمھ دمی نگاه بھ دور و بر کردم دھی لبخند زدم ھی ، کنھینگام م
 دن سر خودشونو گرم کریالک
 

   بھ خودش فشار دادشتری منو باری می خودمو عقب بکشم کھ تخواستم
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  کننی دارن نگامون ماری میزشتھ ت:  گفتم
 باره اسمم و نی اولیدونیم:  در اورد و  روش نوشت بشی کاغذو خودکار  از جھی

  یگفت
   تو اتاقمی پاشو برپس

 
 !!!!!  د پونگ شده بونگی اندازه توپ پچشام

 
  کردنی بھ ھمھ نگاه کرد داشتن نگامون مدیخند

 
  اطی سمت حدی منوکشی فرصتچی و دستمو گرفتو بدون ھبلندشد

 
 نشست اطی حیمکتای از نیکیی چشھ حالش خوبھ ؟؟ رونی  اشدمی موونھی داشتم دگھید

 چسبوند قلبش مثل قلب من نشیو دوباره دستشو دور شونم حلقھ کرد سرمو بھ س
   موھام فرو کرد و نوازشش دادی دستشو تویکی اون دیکوبی وار موونھید
 
 !!!کنھی می طورنی چشھ چرا انیا

 
 انقدر ھوس بازه کھ داره بھ عشقش یعنی.  کھ نزاشت رمی ازش فاصلھ بگخواستم

 !!!!! ؟؟کنھی مانتیخ
 

 ھوس گھی واسھ من دی ولشدی می ھوس سھم ببرم چنی اشکال نداره منم از اباشھ
   عشقھستین
 

 دی فشار دادو بوسشینی برد رو بسرمو
  شد جلوم زانو زد ودستم و تو دستش گرفتبلد
 

  کنھی مینطوری چرا انی اشدمی موونھی دداشتم
 

   بھ دوتادستم زد و سرشو بلند کرد چشماش فقط طلب داشتی ارومبوسھ
 خنده چند نفر امد برگشتم بھ اون سمت رھاو اوا و ی کھ صدادی دستامو بوسدوباره

  دنیخندی مزی رزیاحسان داشتن ر
 
    بلند شدو دستمو گرفت بلندم کرد و نگاه عاقل اندراری میت

  سھ تاشون انداختبھ
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 ی کمنکھی رفت بعدازادی منم دنبال خودش کشیشتی پاطی سمت حمی افتادبعدراه
 برگشتم سمت خونھ کھ دنبالم دمی کشرونیاربی می دستموازدست تمیازاونافاصلھ گرفت

 برگردنم یاومدوبازوموازپشت گرفت سرشوازپشت گذاشت روشونم بعدبوسھ کوتاھ
 بھ چشمام نگاه کردبعدنگاش ھ دادچندلحظھیوارتکیزدکمرم مورمورشدارومومنوبرد

 سانتم کی گھی ن سرشواوردجلو جلو جلوتر دایادی کھ جلوبدداشتیسرخوردرولبام ترد
  خنده دوباره چندنفراومدمیفاصلھ نبودکھ برسھ بھ لبم کھ صدا

 تاشام می ودعوتتون کنمی خلوتتون وبھم بزنمیایبرادرناراحت نشواماگفتن کھ ب_من
  توچشمام ثابت موندارنگاھشی می تمیدی خندمیبخور

 اری میت....برادرباشمابودم_احسان_
 
 

 ...  دستي توموھاش فروکردباکالفگي
 

 ...  یھ باراروم بازوبستھ کردممچشا
   رفتیم داخلھمھ

--*** 
 ...  ازدرخارج شدن تیم یارجلوم ایستاد نگاھش دلخوربودھمھ

 
   کاغذکوچیک دستم دادتوش نوشتھ بودیھ
شب زنگ میزنم ولي من نمیتونم حرف بزنم ...اصالدلم نمیخادبرم ولي مجبورم -

 ... توبرام حرف بزن
 

  مشکوکي پرسیدمچشاماموریزکردموبالحن
 .. چیھ شارالتان ناموسامشکوک میزني-
 

 ... زدو سریع ازدرخارج شدخندیدچشمکي
 

 گرفت بااین کھ میدونم حسي بھم نداره ولي منن کھ عاشقش ھستم من کھ دیوونش دلم
 .... ھستم اھمیتیم بھ حسھ اون نمیدم

 
*** 

  دکتراي اونجا چي میگنباباماھایاابجیھ من چراگریھ میکني میخام برم خارج ببینم -
.... 

 
 .. دروغ میگي اگھ اینطوره پس چرابھ بابات نمیگي-
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ماھي جونم ماني افتاده دنبال کارام توفقط .چون نمیخام نگران شن - رفت باال صدام
 ... بایدقول بدي تادوماھھ دیگھ کھ  ویزاجورشدساکت بموني

 
 م نمیخام جلوچشم باباباشم برم خارج تااونجا بدون اینکھ کسي بفھمھ بمیرمیخاستم

 
 

 ..  تادوماھھ دیگھ امادستویزام
 ...  مدرسھ خارج شدمازحیاط

 
   بیرون باصداي بوق ماشیني بھ خودم اومدم ماني خنده اي کردوبلندگفترفتم

 ... بروسونیمت خانننوووومممم-
 ایییششششش ھنو لیاقت پیدانکردي-
 

 ..  بیاباالخندیدوگفت
   تیم یارقلبم ریخت باخشم داشت میومد سمتھ ما سریع رفتم سمتشبادیدن

 .. سالم تیم یار خوبي فکرنمیکردم بیاي دنبالم-
 

 ...  کشیدمبعددستشوگرفتم
 

 بدترشد خواست چیزي بگھ ناونست سرخ شده بود سرشوتودستاش گرفت عصبانیتش
 ... نفس نفس میزد

 
یھ چیزي روش نوشتوپرت  یھ کاغذ خودکارازجیبش دراورد وسریع باعجلھ

 ... کردتوصورتم
 

   کاغذباخطھ بدي کھ لرزش دستھ نوییسنده رونشون میدا ھک شده بوددروي
 ... اووون پسره کي بود-

   دادمسرموتکون
 .. داري اشتباه میکني اون ماني داداش دوستمھ-
 
 ..  مرتبھ برگشت سمتمیھ
 

 ..  کرده بود چرابغضبغض
 

 ...  ماشینوروشن کردو راه افتادبادلخوري
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 براش کباب شد اخھ تیم یارم عشقھ من چراحرفي نمیزني میدوني چقددلم براي دلم

 .... صدات تنگ شده
 
 

 ...  چراغ قرمزروي ترمز زدپشت
 

 ..  دادمبغضموقورت
 گذاشت رودنده بااون یکي دستش یھ کاغذ داد دستم این دفعھ خوش دستموگرفتو

   نوشتھ بودخطوخاناروي برگھ
  بریم خونھ ما-

   زدم برگشتم طرفش؟لبخندي
 .. ھرچي توبگي،بریم-
 
 

 ... زد ولي ھنوزدلخوربودلبخندي
 
 

 ساعت توي یھ باغ کھ صدبرابرخونھ باغ مابود نگھ داشت خییییلیییي خوشگل بعدنیم
 ..بووود

 
 ...  پیاده شدمباذوق

 ... اینجاخیلي خوشگلھ تیم یار-
 

 ...  سرشو کنار گوشم گذاشتازپشت
 داخل قبل ازاینکھ دستم بھ دست گیره درب ورودي برسھ دربازشد خندیدمورفتم

 ... مادرجون اول ازدیدنم شوکھ شد
 

   شوقي زدامابعدلبخندپرذوقو
 .. خوش اومدي عروس گلم منورکردي-
 

 ...  سمتش بغلش کردمو گونشوبوسیدمرفتم
 
 ...  خوبنسالم مادرجون خوب ھستین پدرجون-
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   پدرجون ازتوخونھ اومدصداي
بھ ببین کي اینجاست میگم خانوم این تیم یارم فعالھ ھاااا فک کنم بھ ماه نکشیده -

 ... خبرنوه دارشدنمونم بیاد
 

 ...  انداختم ولي نھ ازخجالت ازروبغضسرموپایین
 

   پدرتلنگر زدمادربھ
 ... عھھھھ بچم خجالت کشید این حرفا چیھ-
 

   خندیداومد سمتم پیشونیمو بوسیدپدرجون
  خوش اومدي عروس گلم بھ دل نگیر شوخي بود لبخندي زدموگفتم-
امکان نداره چیزي روازشماومادرجون بھ دل بگیرم تیم یاراومد سمتم دستشوگذاشت -

پشت کمرموبھ داخل راھنماییم کرد خواستم برم سمتھ اشپزخونھ کھ تیم 
 ... یاردستموکشیدوبرد باال

 
  اتاقشو نشونم دادومنتظر موند در
 ...واتیم یار چرااینجوري میکني بازکن برو تو-
 

 ...  باالانداختابروییي
   گفتمبالکنت

 ... نکنھ میخواي من باز کنم-
 

 ...  بھ عالمت مثبت تکون دادسري
 

   بھ حالت دثاباالدستاموگرفتم
 ... اتتتتخدایابھ فنام نده صلوات خدایاسالم من برسم دستھ بابام صلو-
 

 ...  تصنعي کردخندیدواخم
 ...  روپیشونیموبھ دراشاره کردزد
 
 

 ..  ازاینکھ بخوام دروبازکنمقبل
 

 .. یھ سمتھ دیگھرفت
 ..  دھنموقورت دادم ودروبازکردم سریع چشاموباترس بستموروي ھم فشاردادماب
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 ...  نشدچشماموبازکردمخبري

 
 ... بودنویھ کارتم روش بود افتاد سرم قلب ھاي کوچولوکھ خیلي خوشگل ازروي

 
 ...  شدم کارتوبرداشتمخم
 
 

 ..  باخطھ خوشي نوشتھ بودروش
 
 ... خوش اومدي بھ زندگیم اونیکھ روي میزه واسھ توھھ-
 
 ..  اتاق باست خاکستري بھ رنگ جشماشومشکيیھ

 ...  سمتھ میزیھ جعبھ کادوپیچ کھ روش دوتاقلب بود روي میز خودشوجاداده بودرفتم
 

 ..  کوچیکوبرداشتمجعبھ
 

 ..  وبھ یھ مخمل سورمھ اي برخوردمکادوشوبازکردم
 

 .. باورم نمیشد... دور مخملوبازکردم ربان
 
  سرویس طالسفیدکھ واقعاخیره کننده بودیھ
 
 

رش بایھ نگین ساده امازیباتزیین شده بود  گردنبندش پرازنگین بودوانگشتروي
 ... دستبندش مثل مارودورتادورشونگیناي متشابھ داشت

 
 ...  باالازتوي ایینھ بالبخندخوشگلي بھ درتکیھ داده بودو تماشام میکردنگاموکشیدم

 
 ..  اومد سمتم توان تکلم ازدستم دررفتھ بود رشتھ افکارم پاره شده بوداروم
 .. ش سرموبازکرد امودراورد کمقنعھ

 
 ...  مشکیم دورتادورم وگرفتنموھاي

 
 ..  موھام فرو کرد وچندبارنفس عمیق کشیدسرشوتوي
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 .   گردنم کشیدلباشوروي

 
 ..  شد حس فراترازتوصیف داشتممورمورم

 شد موھاموروي شونھ سمتھ راستم انداختو گردنبندودراورد بھ گردنم انداخت بعدبلند
 .... تازه متوجھ پشت گردنبند شدم کھ اول اسم خودموخودش بھ التین ھک شده بود

 
   زدملبخندي

سلیقھ ات عالیھ تیم یارانگشتروبادستبندم بھ دستم پایھ کرد توي دستم -
 ... صدبرابرقشنگترشد

 
 ... پشتم نشست صندلي اوردویھ
 

 ...  پشت دورکمرم حلقھ کردوسرشو توگودیھ گردنم فروکرد خندیدمدستشوازھمون
 
 خیلي خوشگلھ ممنون-
 
سرشوبلند نکرد درحالیکھ منوبومیکرد ومنم مستش شده بودم فقط سرشوتکون  

 .. دادچراامانمتونستم پسش بزنم
 ...  ازروھوس این کارارومیکنھ ولي من ازروعشق دارم بھش میدون میدماون

 
   پشتموبھ سینش چسبوندوچندبارگونموبوسیدوگازگرفتگردنموبوسید

 ... اوي دیوونھ نکن-
 

 ...  شیریني کردخنده
 ...  مادرجون اومدصداي

 
 ...میگم بیایدنا-
 

ھ بھش زدم کھ باکالفگي ازم  مادھنش واموند تیم یارم انگارنھ انگاریھ سلوقمبادیدن
 ... فاصلھ گرفت

 
   خندیدوبالحن خاصي گفتمامان

  انگارمزاحم شدم خجالت کشیدم-
 ... نھ تیم یارفقط-
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   خنده ریزي،کرد وگفتمامان
 ... تاتولباس عوض کني منم میزومیچینم..بلھ دیدم -

 ...  سمتھ تیم یارھنوزم چشماش خماربودبرگشتم
 
 ... تیم یار شدتویھ کاره درست انجام بدي-
 

 ..  فکرکردبعدسرشوانداخت باالخندیدسرشوخاروندوکمي
 

 ..  اداشودراوردمباحرص
 

   بھم خیره شدوبعدیھ مرتبھ پرتم کردروتخت وخودشم،روم خیمھ زدچندلحظھ
 .... عھھھھھھھھ تیم یار ولي کن دیگھ االن ھمھ شاکي میشن-

 وبعد کم کم سرشواوردجلوجلووجلوترنفس توسینم حبس شد  توچشام خیره شدچندلحظھ
 ... وداغي لباش لبامو خاکسترکرد

 بالباش لباموبازي گرفت وبوسھ ھاي نرمواروم بھ لبام مینشوند گنگ نگاش کرد اروم
چشماش بستھ بود کم کم بھ شدت کارش اضافھ شداروم اروم باھاش ھمراه شدم کھ 

 ... لبام افتادحریص ترشد وباشدت بیشتري بھ جون
  واقعانفس کم اورده بودمدیگھ

 
 

1 1 8 
 
 
 

 ...  دردتوي قفسھ سینم بیدارشد سینموبھ سمتھ باالپرت کردمھمون
 

 داشت سیلھي میرفت کھ لباشوازرولبام برداشت ھنوزیھ سانتم دورنشده بودکھ چشام
 ... دوباره لباش لباموچسبید یھگازازلبم گرفتوبعدازروم بلندشد

 بھ نفس نفس افتاده بودیم فکرکنم کبود شدم بااین وضع بریم پایین خیلي دوتامونھر
بدمیشھ بعدازچنددقیقھ اومد کنارم نشست ودستشوتوموھام 
فروکردگونموبوسیدبعدازاتاق رفت بیرون خاستم برم بیرون کھ دوباره باچندتالباس 

 ... تودستش اومد تولباساروروتخت گذاشت
 . یرون نرفت بلندشدم بره بھرچقدرمنتظرشدم

  سرشوانداخت باالنگاموازج گرفتم..ھوھوخان میشھ تشرف ببري بیرون -
 ...پس من میرم-
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 ..  رفت بیرونخندیدبلندشپوازاتاق
 

 ...  لباسوپوشیدمسریع
 پیرھنوشلوارسفیدعروسکي بایھ کاله گردعروسکي ودمپایي ھاي سفیدعروسکي یھ

 روي پیرھنم کھ تاپایین باسن بودعکس یھ خرس خیلي گنده بود
 
 

 ...  ھاپایین رفتمازپلھ
 

   اخرین پلھ رولمس کردکھ پدرجون گفتپام
نسیھ اي بابا روده کوچیکھ بزرگھ روخورددخترکوجایي این مامان جونتم کھ میگھ تاا-

 ... نیادنمیزارم دست بھ غذابزنیدبیابھ دادمون برس
 

  خندیدم
 باباشوماھم ازمامان جون میترسیدااالن بایدچھ لقبي بھتون داد-
 ... زن ذلیل- بابا-
 

 ... بشین لوس بازي درنیارچي شده توزبون دراوردي-  خندیدوگفت مامان
 
 ... پس چي عروس بھ این گلي دارم کھ اینجاست- بابا-
 
 ...  دروداخل شدن رھاواواحرف پدرجون قطع شدازشدنباب

 ... متوجھ من نشدندامابعدوقتي بلندشدموسالم کردم چشماي جفتشون باباغوري زداول
 

   زدن زیرخندهھمھ
 ...خوبي رھاخوبي اوا-
 
 ...بشین گلم غذاتوبخور-مادرجون-
 

این طرفابانوي مشرق - مرتبھ اومدطرفم بغلم کردوصورتموبوسیدودم گوشم گفترھایھ
 .. بادیدنت پنچرشدم رفیق.زمین 

 .. توھم اره- تصنعي کردم اخم
 

 .. منم اره- زدروشونم
 ... بدولباساتوعوض کن بریم غذابخوریم-
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 ... سالممم بھ تازه عروس گل-اوا-
 .... سالم توھم برولباساتوعوض کن-

 صندلي نشستم سنگینیھ نگاھي روحس کردم سرموبرگردوندم وبانگاه خیره يبعدرو
 ... تیم یارروبھ روشدم

 ... بھش زدم کھ چشمک شیطوني زدلبخندي
 

 غذارفتم توي اتا رھاتاھم کمي،باھاش حرف لزنم ھم استراحت کنم بعدازخوردن
ت خوب ازخود-امروزبایدبرم پیش دکتر اریا دکترقبلیم منوبھش معرفي کرد

 ... بگوفکرکنم توواواازتیم یاربزرگ ترین
 
 

   تکون دادسري
اوھوم یھ داداشم بھ اسم تیارش توالمان داریم کھ چھارسال،ازمابزرگتره ھمھ خانواده -

تیم یارم .ماھم رشتشون پزشکیھ من واوادندون پزشکي میخونیم ارتام ارتوپد 
جھششش مدرک میگیره مغزواعصاب میخونھ تیم یارحدودا سال بعد بھ خاطردوسال 

 ... ماھم ھمین طور
 ...   کارخونھ لبنیات داره ویھ شرکت صادرات وادراتھباباھم
 کھ دبیربودواالن بازنشستھ شده راستي تیارش دان چھارتکواندوداره تیم یارم مامانم

 ... نینجاکاره دان سھ داره توووشوھم دان شیش داره کنگ فوھم کارمیکنھ
 
 

 .. نت گفتم چسبید زمین بالکفکم
 ... اره راستي شنیدم توھم رزمي کاري- ي..جد ..ج-
 
 ... خوب من دان دودفاع شخصي دارم-
 
 . واقعا-
 .. اره-

  بلندشدموباحرص گفتم من برم ببینم چواتیم یارتاحاالایناروبھم نگفتھ بودسریع
 
 

 ..  بادیدن تیم یارکھ سره سجاده نشستھ بودشاخکام فعال شددروبازکردم
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 نمیشد تیم یارم نمازمیخونھ رفتم جلوروتخت نشستھ بانشستنھ من باورم
  سالمشودادونمازش تموم شد بالبخندنگام کرد

 ... حاجاقا شدي-
 

 ... خندید
 ... ھوھوخانننن توبھ من نگفتي رزمي کاري- مرتبھ یاد ماجراافتادم صدام رفت باالیھ
 

 .. مون بھترکھ نگفتيایییششش اصال ھ-  باال انداختوژیکوند نگام کرد ابرویي
 

 .. تیم یار- دادم ادامھ
   نگام کردسوالي

 ... نمازخوندني خیلي ثوشگل میشي-
 

 بلند شد جانمازو گذاشت توکمد بعد کنارم نشست دستشو دورشونھ ام حلقھ کرد خندید
 .. وپیشونیموبوسیدخندیدم وگقتم

 
 .. کلي نمازخوندن بھت میاد-
 

 ... شم کنارم روي تخت درازکشید زدوخوابوندتم روتخت خودلبخندي
** 

 
 

 ..  ماھایااینااومدم بیرون طاقت اشکاي ماھایارونداشتمازخونھ
 اینکھ بھ تیم یاربگم بیاددنبالم رفتم خونھ لباسامودراوردم موھامو دورم ولي کردم بدونھ

  کھ زنگ اس ام اس گوشیم بلند شد نگاه کردم تیم یاربود
 .. کدوم گوریي-
 

 .  خونھ- نوشتم براش
 ..  دودقیقھ جواب اومد مگھ قرارنبود من ببرمت منم بیارمتبعد

 
 ... خوب تونگفتي میاي دنبالم- نوشتم براش
   جوابي نیومد ازدلھ ھا باال رفتمدیگھ

  سالم بابا-
 .. سالم دخترم-
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 ..  تخت نشستم سروع بھ شونھ کردن موھام کردمروي
 

 ...  یھ مرتبھ در باصداي بدي بھ دیوار خورد اول فکرکردم تیم یار وليکھ
 

 ...  سوختصورتم
بچھ یتیم گیراوردین چپوراست دم بھ دقیقھ -  جاي سیلي گذاشتموجیغ زدم دستموروي

 ... باسیلي صورتشوگل میندازید
 

 ..  دادزدبابا
 ... ن سھییییللللللبروبیرو..حق نداري دست روش بلند کني،قلم دستتوخورد میکنم  -
 

 ... باشھ میرم ولي قبلش حرفامو میزنم- زد برگشت سمتھ بابا پوزخندي
 

 .. نھ بابایي اروم باش- سمتمون کھ اروم روبھش گفتم باباخواست،بیاد
 

 برگشت سمتمو بابادادي کھ کشید قلبم دیوونھ وارخودشو بھ درودیوار قلبم سھیل
 ... میکوفت

 
داغونم کردي لھت میکنم کھ لھم کردي اوارمیشم روزندگیت  داغونت میکنم انسي،کھ -

 ... مگھ من چي کم داشتم لعنتي
 ..  ان چشماش باروني شد وبابغض گفتدریک

 ...  چرا-
  بادستاش صورتموقاب گرفتوتوچشمام خیره شدجلواومد

 
 

چرااینکاروبامن کردي توکھ میدونستي نفسمي -  پیشونیم تکیھ داد پیشونیشوبھ
 ... روکرديچرااینکا

 
 .. بابامیشھ خواھش،کنم بریدبیرون- سردادزانوزدوبھ ھق ھق افتاد بغضش

 ... خواھش کردم بابا-...اخھ - تکون داد باباسري
 

  سھیل- رفتن بیرون روبھ روش روي زمین دوزانونشستم ازاتاق
 ... جونم ھمھ زندگیم-  ھقش شدیدترشد ھق

 
 ... گریھ نکن-
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 ... بھ نفع خودت بود- دادموادامھ دادم بغضموقورت
 

 .... زدزجھ
اینکھ االن بافکره اینکھ شب قراره بغل،یکي دیگھ ...چیش بھ نفع من بودالکردار -

 ... بخوابي نفس کشیدنم برام مشکل میشھ
 
 ... سھیلي بسھ-

اره بسھ زندگیھ من بسھ امشب خودمو خالص - کردوباچشماي اشکي گفت سرشربلند
 ... میکنم

 
میدوني ...توغلط میکني اگھ این کاروکني،اون دنیاھم ولت نمیکنم فھمیدیییییي - دادزدم

 .. چقددوست،دارم تو ھمبازیھ بچگیامي
 .. تیم یاروچي اگھ دوسم داري چرازن اون شدي-  نگام کرد گنگ

 .. تیم یار ھستونیستمھ عاشقشم توداداشمي-
 ...  بغضش ترکیددوباره

 
یھ زن -اي لباسش کھ باز بود شروع کردم بھ بستنشون وگفتم  سمتھ دکمھ ھدستموبردم

 ... کف دستاموکوبیدم بھم..نیني دارمیشید فکرشوبکن ..میگیري بھترازمن وزق باشھ
واي مامانشون کھ خوشگل باباشونم جیگرچھ ھلویي بشھ پسرت بعدبیاد - دادم ادامھ

  دخترمنوبگیره
خواستم حرفي بزنم کھ ..چکسھ دیگھ  ھرگزحریمھ سھیل فقط واسھ انسیھ است نھ ھی-

 ... میزاري یھ کاري کنم-ادامھ داد
   سري تکون دادم کھ گفتسوالي

- مظلوم نگام کرد ...بزار سرموبزارم روي سینت بزارضربان قلبت بھم ارامش بده -
 .. میزاري

 ...  بازکردم بھ اغوشم پرکشیددستاموازھم
 
 
 
 
 .. اروم شدي سھیل سرشوبرداشت- ربع گذشتھ یھ
 

نمیدونم چرایھ روزقلبتومال من میشھ اینوحسم بھم میگھ - لرزوني گفت باصداي
 ... پوزخندي بھ افکارش زدم

 ..   بلندشدقبل ازاینکھ ازدرخارج بشھ گفتبعدسریع
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 .. تاابدعاشقتم-
 
 
* 
 
 

 یاردرحالیکھ منوتوبغلش  دستي اشنا چشماموبازکردم چشام چھارتاشدتیمبانوازشاي
 ... گرفتھ بود روي تخت درازکشیده بودوباموھام بازي میکرد

کھ کدوم گوریم حقتھ ,- چشماي بازمودید یھ لبخندانسیھ کش زدخندیدموگفتم وقتي
 ... بابالش بیوفتم بھ جونت

 ..  اي باال انداختخندیدوشونھ
 ...  ماتیم یار حرص منودرنیارمیوفت-  شدم روي شکمشدنشستم بلند

 .... اي باال انداختمخندیدشونھ
 حواسم بھ لباس تنم نبود کھ یھ شلوارک صورتي تنگ کوتاه کھ تا روي رونم بود اصال

با تاب دکلتھ اش کھ تا باالي نافم بودبالشواززیرسرش برداشتموشروع کردم بھ کتک 
 .. زدنش داشت قش قش میخندید

 .. ھرھرھربخند بخند تاصبح دولتت برسد اقااا-
 

 ..  کردم تاخواستم بلند شمپشتموبھش
 ...  دورم حلقھ کرد منوبھ خودشذچبپونددستشوازپوشت

 
 ..   گردوندو بینیموگازکوچلوگرفت بوسھ نرمودلنشیني بھ پیشونیم زدبرم

 ... دیوونھ پاشومیخام برم دوش بگیرم پاشو-
وباولع شروع  نکرد اروم پرتم کرد روتختوروم خیمھ زد لباشوچسپوند بھ لبامتوجھي

 ... بھ بوسیدنم کرد
 

 سینش گذاشتمویکم بھ عقب ھولش دادم کھ خودش فھمید دیگھ نفس ندارم دستموروي
 .. لبشوازلبم جداکرد

 
 ادم حسابي توکھ خودتم نفس نداري مگھ مجبوري خم شد وچشماموبوسید  بعد اخھ

 ... دماغم دوباره چشمم بعد لبش گذاشت روپیشونیم باھربوسش داغ میشدم
 
 ... بسھ تیم یاااااارررر بفرمابیرون برم حموم-
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 شدورفت بیرون امروزوفردا ندرسھ ھا تعطیل بود یھ ماھھ دیگھ عیده بغضم خندیدبلند
 ... رفت ولي من اولین عیده مشترکمونوپیشذتیم یارم نیسمگ
 
 

 حموم بعدازبوسیدناي تیم یاردرد قلبم شروع میشد قرصامو انداختمودوباره رفتم
 ... گذاشتمش زیر کمد

 
 ..  وان دراز کشیدمتوي

 ....  یاراینطوري میکنھ پس الناز چيچرااتیم
 
 

 .... نیس انسي بھترالقل این دم دماي اخري دلت بھ بودنش خوشھ بلند شدم ومھمم
 
 
 ...  تاپ بلند سفید باشلوار تنگ مشکي پوشیدم یھ ژاکت نخي ھم پوشیدموزدم بیرونیھ
 

 ...  یارپایین داشتن منچ بازي میکردناحسانوتیم
 

 ...  اي بابا ساعت تازه نھ اخھ چھ خبره اینقدرزود-. حباغرغرگفتم
قراره ناھار،بریم باغ بیرون ازشھرباحانواده تیم یار  - بدونھ اینکھ نگام کنھ گفتاحسان

 . فوتبالم ھستتتت
  گفتمباذوق

 ... اخ جونننننننمي جوننننننن-
 

  تورونمیبریم- بي تفاوتوتوذوق بزن گفت احسان
 زمغلط کردي، سدرتونم یھ کلمھ حرف بزني  دمپایي توحلقت جامیگیره عزی- زدم جیغ
... 
 

 .. بھ من چھ توبیاي میبیري براھمین بشیني خونھ بھتره-  خندیداحسان
 ... ّتیم یارخان من نیام دیگھ باھات حرف نمیزنمااااااا-  جیغ زدم دوباره

 
 ..  رفتم سمتھ باباوگونشوبوسیدم کنارش نشستم وشروع کردم بھ خوردن صبحانھبعد

 ... ھیییي روزگاریادش بخیر یھ زمان ماھم دختربودیم دخترم دختراي قدیم-احسان -
 ...  نھ تیم یارمگھ
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 ... یاره منم باھمون سکوت ھمیشگیش سري بھ عالمت مثبت تکون دادتیم
 
 ... دردچتونھ شمادوتااابابانگاشون کننننن منواذیت میکنن-
 
  اوي نبینم کسي دخترمنواذیت کنھ ھاااا- بابا-
 ماغلط کنیم جناب اعتماد امسیھ خانوم خلند-احسان-
 باباااااااااا-
 ... احسان دودقیقھ ساکت باش- بابا-

انسیھ توازاین بھ بعد ھرجا رفتي شناسنامھ انسیھ اعتمادتومیبري توي صیغھ -  داد ادامھ
  نامتم بااین اسم صیغھ کردي نمیخام دیگھ پنھوني زندگي کني

 ... چشم-
 
 
* 
 

 ... ه امادوه ایددوگرو- اوا
 ....بلھھھھھھھھھھھھھھ-ھمھباھم

 
 شروع روزد بایھ دیریبل خوشگل ازجلوي پاي پدرجون ردشدم بعد احسان اواسوت

راست نشد عجب دفاعي ...وخیلي ریلکس رھارم ردکردم حاالمیموند تیم یار ازچپ 
 ... سوباسام جلوش کم میاره درگیربودم چطوري ردکنمش کھھھھھھھ

 
 ...  کو باصداي احسان بھ پشت،برگشتم توپواااپس

 
 

- باباغوري شد احسان ازسروکول تیم یارباال میرفتودادمیزدچشام
 ......گگگلللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 
 

 ...  روھم ساییدم نفلھ فکرکردي میتونيدندوناموازحرص
 

 یار خندید اومد جلو بھش محل نزاشتم خم شدو یھ گازخیلي اروم از لپم گرفت تیم
 ... روموبرگردوندم
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 ...  اقاتیم یارفکرکرديمیبرمت
 
 
 
 

 یھ ساعت گذشتھ بیستودوتاگل خوردیم ھیچي نزدیم نفسم باالنمیومد قلبم بھ دقیقا،االن
 ... طور مرگباري تندمیزد

 
نسي االن نھ بھ راھم ادامھ دادم    تیم یاراومد جلومو  دردتوقفسھ سینم پیچید نھ اھمون

 ... بگیره کھ قلبم تیرکشید ازشدت درد قیافم جمع شد زانو زدم
 
 خاکا چنگ زدم تمام تالشم این بود کھ جیغم بلند نشھ اما بیفایده بود دستم رفت سمتھ بھ

 ... سینم درحالیکھ دستموروي قفسھ سینم مشت کرده بودم زجھھھھ زدم
 
 

 ...  کردم روي خاکا ازشدت برق اساي درد غلت زدموازدردنالھ
 

 ...  بد بودخیلي
 
 ....  مرتبھ بھ یھ سمت کشیده شدم نفسم باالنمیومدیھ

 ...  نفس میزدمنفس
 

 ...  یار اشکاش روي صورتم میچکیدن ولي دست خودم نبودتیم
 

 ..  ھمھ توگوشم بودصداي
 

 کم صداي ھق ھقھ تیم یاربلند شد یھ مرتبھ بلند شدودویید سمتھ ماشینا منوگذاشت کم
 ...   صندلي عقب

 
 ...  انسي ھیشکي نباید ازبیماریت مطلع شھنھ
 

 ...  کم شده بودازدردم
 

 ...  شدمبلند
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 ..  خواست سوارماشین شھ دستشوگرفتم اشکموپاک کردمتا
  فتم کھ خس خس سینمونشون میداد گباصدایي

 خوبم-
 
 

 ...  توجھ بھ من دستمو گرفتو کشید سمتھ ماشینبي
   اومد منوکشید توبغلش ھنوزم بغض داشتباباسمتم

 ... دخترگل بابایي چش شده بود-بابا
 

 ..  تکون دادمسرمو
 .. خوبم-

 ..  دستموکشیداحسان
 .. میري دکترکھ سالم بودنت اثبات شھ-
 
 .. من خوبم-
 

 ....   اي کردمسرفھ
 ... کرکنم سرما خوردمف-
 

 ... میریم دکترانسي روحرفم نھ نیار-احسا
 

 ... من ھیچ جا نمیام خوبم- زدم جیغ
 

 ..  یاربابغض نگام میکرد دلم براش کباب شدتیم
 

 ث
 ...  برم سمتھ کیفم کھ یھ گوشھ قایمکي بردارمو بخورمخواستم

 
 ..  کشیده شددستم

 
   یارھمون طور منوپشتھ خودش میکشیدتیم

   زدمجیغ
 ... من خوبم نمیام-

 ...  نکرداماتوجھي
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تیم یاراصال شوخي کردم خودموزمین زدم ھم گروھیم برن گل بزنن - زدم بلندترجیغ
 ....  تیم یارولم کن..

 ... بھ ماشین عصبي نگام کردچسپوندم
 

  انسي لج نکن االن بري بھتره-رھا
 تاره من عاشق لوس کردنم اونم واسھ بابا مگھ نھ بابایي... کجابرم اخھ چیزیم نیس-

!!!.?? 
 
 بابا نگاه کردم ھنوزم بغض داشت وباچشماي نازسبزش کھ حسابي اشکي بود نگام بھ

 ... میکرد
 

 ... من میخام دوباره بازي کنم-خندیدموگفتم.. احسانم دقیقا مثل بابا سبزه چشماي
 

  نگام کرد یاربا قیافھ وحشتناک تیم
 .. توغلطططططط میییکني- احسان

 
 

  یارھنوزم عصبي بود بعد چندلحظھ میره داخل ماشین ومیشینھ داخلشتیم
 

 ... بریدببینم این دوتاجوونوتنھابزارید سنگاشونو وابکننن-پدرجون
 

   ازاینکھ برم سمتھ ماشینقبل
 ... فکرنکنم تیم یار بزاره پات بھ توپ بخوره-  گفت احسان

 
 

 ... مگھ باتیم یاره- کردم اخم
 

  اي باال انداختورفتشونھ
 
 

 ...  ماشین نشستم جدي بھ جلوش خیره شده بودتوي
 

 ...  منونخواد ولي من کھ عاشقشمشاید
 
 ... تیم یاري.اقایي ...تیم یار -
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ھووووووووووي جناب ..ھوھوخان چرااینجوري میکني خوبم دیگھ -  دادم ادامھ

 ... ککک قھرباش اصالااااا منم قھرمممم ببینم کي کم میارهبھ در.رلستین باشماام 
 

 تیم یار***
 

 پیاده شد ورفت سمت جمعیت خدامیدونھ وقتي اونطوري جیغ میزدونالھ ّالزماشین
 .... میکرد دلم میخاست خودمو داربزنم

 
 
 

 ...  دختروازم نگیر من بدونھ انسي میمیرمخدایااین
 

 ... ین روزاي عمرم بود چند ھفتھ کھ پیشم بود بھتراین
 

ّ لباش بوسھ ھاش بھسھ ھام اغوش ارامش بخشش حاالدیگھ خانومھ خودم طعم
 خدایادیگھ ھیچي،ازت نمیخام

 
 

اماچرااونطوري نالھ میکرد من پزشکم ھرچقدرم کھ .. میرم ازدل عشقم درمیارمخودم
 ... سرماخوردگیش شدیدباشھ این اتفاق براش نمیوفتھ

 
 ...  بخواداونطوري نالھ کنھکھ
 

 نفسھ من داشت اونطوري نفس نفس کیزد چش شده مطمئنم داره یھ چیزي چرا
 ...روپنھون میکنھ کھ راضي نشد بریم دکتر

 
 

 انسي چت شده... فرمون گذاشتم سرموروي
 
 

 ...  سینش مشت میزدچرابھ
  کنارم میدویید صداي خس خس میومدوقتي
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 سمتش ک داشت بارھا حرف میزد بلند قھقھ زددلم براش  پیاده شدم رفتمازماشین
 ..... ضعف رفت چقد خندیدني خوشگل میشھ

 
 ...  وقتا باید دستاي رھاروگل گرفت کھ اینقدخوشگل میخنددونتشبعضي

 
 ..  سمتش تامتوجھ حضورم شد بھ عالمت قھرپشتشوکرد بھمرفتم

 
 ... اره دستشوبگیرم کھ دستموپس زد اي جونم چھ نازي دخواستم

 
ولم کن عھ عھ -  دستامودورش حلقھ کردم سفت چسپیدمش رھاواوا میخندیدن ازپشت

 ... شمادوتاچرامیخندین این داداشتونوجمع کنید
 

 .. توزن داداشموني بھ ماچھ- اي باالانداختنوگفتن شونھ
 

 ..  اي من بھ فداي این زن داداشخندیدم
   فاصلھ گرفتنرپاواواازمون

 .. دیدي کم اوردي-
 

 کم میارم جلوت ھمھ زندگیھ تیم یار کاغذي دست ش دادم کھ روش نوشتھ بودم معلومھ
 .. اشتي-
 
 ... باشھ حاال زشتھ ولم کن-
 

 ...  زمین نشستم انسي ھم روبھ روم نشستروي
 

  کردم ھیشکي حواسش بھ مانبود تویھ ان لباشوچیدمدوروبرونگاه
 
 

 ...  عقب کشیدمسریع
 ... گرفتموبلندشدم دلم میخواست کنارش قدم بزنمودستش

 
 گفت بیستوسھ سالتھ البتھ ھنوزنشدي وچون جھش دادي باداداش من میخوني اروم

 ... لرزیدوگفت سردمھ تیم یار..
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 لرزیداخھ کدوم ادم ابلھي چلھ زمستون میادباغ کھ مااومدیم کتمو دراوردم ھیچونم دلم
 .. مدورش دیگھ ازجمعیت دورشده بودی

 
 لحظھ اززمین کندمش وتوبغلم فشارش دادموشروع کردم بھ چرخیدن بعدکلي جیغ تویھ

جیغ کردن روي زمین نشستمو تکیمودادم بھ درختونزاشتم انسي بازمین تماسي داشتھ 
باشھ ھمون طورتوبغام گرفتھ بودمش اونقد ریزه است کھ اصال معلوم نمیشھ توبغلمھ 

 ...  ترش کرده بودینابرشیرباد باموھاش بازي میکردرصد بر
 

 ... دوست داشتم تاابد پیشت باشم ولي-  کالشوروسرش مرتب میکردم گفت درحالیکھ
 

 ...  حرفش دنیاروسرم خراب شدبااین
 

  یعني منونمیخاد عب ندارھدمھم منم کھ عاشقشماسن
 
 

 ...  عالمت ھیس گذاشتم جلوي لبش نمیخام ھیچي بشنوم ھیچيدستموبھ
 

 ..  نیس خوردشدنم مھم نیسمھم
 

خیلي دوست -  تواغوشم پرت کردو درحالي کھ سرشوبھ سینم فشارمیدادگفت خودشو
 ...... دارم

 
 
 
 
 

 ...  نمیدونستم چیکارکنم بھ خودم فشارش دادمازسرذوق
 

   طاقت لبامورولباي سردش گذاشتم وشروع بھ بوسیدن کردمبي
 .... ستامیگم ھوابدجوردونفر.داداش ارومتر - احسان

 
 ..  ازش دل بکنم ولي انسي ھلم دادودستموکشید وبالرزش تویھ صداش گفتنمیخواستم

 ... اره اره خیلي خوبھ-
 

 ...  خندیدن رفتم پشتش ودستمو دور شونشو حلقھ کردمھمھ
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من زن میخوام ماماننننننننننننننننن - اداي گریھ دراوردوبالحن بچھ گونھ اي گفتاحسان

 ... من زن میخام
 

 ... خندیدم
 

 ... واي تیم یارچقد سوتي میدي- گفت انسي،اروم
 
 

 .. خندیدم
 

 ...  فاصلھ گرفتنازمون
 

 ...  بادلخوري برگشت طرفمانسي
 ..توچي ؟دوسم داري ؟-
 

 ...  تونستم سري بھ عالمت مثبت تکون بدمفقط
 

 ... حدس میزدم توعاشق النازي..پس نداریییییي -  کرد بغض
 

 ...  نباید ھمچین فکري کنھبازوشوگرفتم
 

 ...  پسم زدو دویید پیش باباایناولي
 

 ... ھوي تیم یارستون فقراتم- .. سمتھ احسان دستشوگوفتموکوبوندمش بھ دیوار رفتم
 

 ..  وروش نوشتمکاغذمودراوردم
 .. انسیھ-
 
 ... انسیھ چي-
 

 تکون بدم  نوشتم ازم پرسید دوسم داري من فقط تونستم سري بھ عالمت مثبتدباره
 ... فک کرد دوسش ندارم
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تیم یاردذراه بیشترنداري یاباکارات بھش ثابت کنیم یاکھ بگیم دیگ - دادسرشوتکون
 ....   نمیتوني

 
 ...  جلوصورتش نھ میترسم بفھمھ اللم برهدستموگرفتم

 
 
* 
 
 ... ماني چیشد-
 ... امادست-

   بغض کردمناخداگاه
 ...  بلیط گرفتي-

 .. اره- بغض کرداونم
 
 ... کیھ پروازم-
 
  فرداساعت ده فقط انسي بایدمدرسھ روبپیچوني--
 ...باشھ مرسي و-

 ...  کردنودوییدم حموم تاکسي صداي ھق ھقمونشنوهزودتلفنوقطع
 
 
  تیم یار*
 
 

  چھارنصفھ شبھ توي کیف انسیھ این کارت چیکارمیکرد کارت یھ پزشک قلبساعت
... 
 

 .. ھمون دکتربودم جلوي درمطب دقیقا
 

  چ خبرهاینجا
 
 

 ..  نورخورشید بلند شدمباتابش
 

 ....  ھشتھ سریع رفتم داخل مطب باورمساعت
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 .   توجھ بھ جیغ جیغاي منشي رفتم باالبدون
   داخل اتاق دکترورفتم
 ... اقاي دکترمن گفتم مریض دارین توجھي نکردن-منشي

 
 ...  سمتش یھ برگھ کھ توش نوشتم من بودم من نامزد انسیھ ام گذاشتم رومیزرفتم

 
 اقاي بسطامي چندلحظھ بیرون منتظرباشین لطفا- رونگاه کرد وبھ پیرمرد گفت برگھ

... 
 

   رفت ازاتاق بیروپیرمرد
 ... انسي باتوچیکارداشتھ کھ کارت توتوکیفش بوده-. برگھ نوشتمروي

 
مابایداقاتیم یارباشین بفرماییدبشینیدمن براتون توضیح میدم ببینیدش- بازوموگرفت

 ... راستش شوماباید جلوي انسیھ روبگیرید داره میره خارج ھمین امروز...
 
 

 ...  وایساد بھ وضوح صداي خوردشدنم بھ گوش میرسیدقلبمممممم
 

پیوند بزنھ بیملریھ قلبي داره باید ..راستش ...اروم باشید انسیھ - بلندشدم کھ گفتسریع
 ... ولي اون گفت شماوپدرش بفھمید نگران میشید نمیخاد..
 
 

 ... صدایي نیومد سوت پایان خوشي ھام توگوشم بھ صدا دراومدودیگھ
 
 

 ...  کھ بھ صورتم پاشیده شدھشیارشدمباابي
 
 

 ...  اتفاقات قلبم ریخت سریع بلند شدمبایاداوریھ
 
 

 ....  کاغذ نوشتمروي
 ...انسیھ*
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 ...  جمعیت گم شده بودمتوي

 
 رفتھ بود ماھایاروبیاره تابراي اخرین بارببینمش دلم براي خودم میسوخت نیم ماني

 ... ساعت دیگھ پروازم میپرید
 

 .... ّ بھ درورودي نگام کنم کھ صورتم بایھ سیلي یھ طرفھ شدبرگشتم
 ..  دیگ صورتم ودوباره یکي دیگھوطرف

 
 صورتم گذاشتموباوحشت بھ شخص سیلي زننده نگاه کردم بادیدن تیم دستمودوطرف

 .... یار قلبم اومد توحلقم
 

 ...  خشم میلرزید دندوناش روھم کلید شده بودازشدت
 

 .... دستموگرفتوکشید
 
 
 

 ...  کرد سوارماشین بشمبزوروادارم
 

 سیلي دیگھ کھ مزه امابیفایده بود دوباره یھ...نھ تیم یاربزاربرم توروخدا-  میزدم جیغ
 ... خون تو دھنم اغشتھ شد

 
 
 
 

 ...  خونھ ترمز زدجلوي
 

  شدودستموبھ زورکشید پایبن سعي میکردم فرارکنم بي فایده بوپپیاده
 
 
 د
 
 

 ... اینجا چھ خبره-  کردداخل خونھ بابادادزد پرتم
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 ..... جلوم. یارحرفشو برید پرونده پزشکیمو اوردو پرت کرد تیم
 

 ... دست ازسرم بردارید لعنتیا-  ریخت جیغ زدم دلم
 ...  سمتمو کیفموازدستم کشید بیرون پاسپرتو ویزاموبا بلطودراوراومد

 
 ...  ازش بگیرم کھ ھلم داد عقبخواستم

 ..  کردجلوي پاي باباااپشتشوکردبھموندارمدارکوپرت
 

 ...  شد پرونده پزشکیموبرداشتباباخم
 

   مدارکموبعد
 ....  ایناچیھ-بابا
 

  اومد سمتھاحسان
 

 ..  ھارواز دستش گرفت بابامات بھ زمین خیره شده بودباباوپرونده
 
  لحظھ ترسیدم رفتم سمتش کھ چشاش رفت جیغ زدم بابایھ
 
 
 ....  صورتش سیلي میزدمبھ
 
 .... اب بیارید..بابایي -
 

 ..  اوردناب
 

  یارباباروکول کردوبردیمش باال سرم روازجعبھ کمکي واموزشي احسان دراوردتیم
... 
 
 ... خوب میشھ-
 

 ...  بھم نکردرفتم تواتاقتوجھي
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 ... روتخت بشینم کھ دربھ دیوارکوبیده شدخواستم
 
 

 ..  یارباقیافھ اي گرفتھ اومد داخلتیم
 

 ...  اینکھ نگام کنھ یھ گوشھ چھارزانونشستبدون
 

 ... رد کبغض
 

تودلت بھ حال بابانمیسوخت من ...انسي چطور میخاستي - دروکوبید بھ دیوار احسان
 .. بھ درک
 ... دلت بھ حال اینکھ عاشقتھ نمیسوزه- بھ تیم یاراشاره کردوادامھ داد بادستش

 
 ... ھھھھ عاشق باورکردم- پزخندزدم

 
تجاوزوشنید اره عاشق چون شبوروزبھ فکرت بود چون وقتي خبر- دادزداحسان

داغون شد براھمون شوکي کھ بھش وارد شد زبونش بند اومدونتونست بگھ عاشقتھ 
 انسي اشتباه کردي

 
 

 ..  ازاتاق خارج شد دھنم وامونده بود قلبم توحلقم میزدسریع
 

 ...  یار سرشوروزانوش گذاشتھ بود لرزش شونھ ھاش نشون میدادکھ گریھ میکنھتیم
 
 
 ... تیم یارم-
 

 ..  کردسرشوباالاوردونگام
 
 ...  میبخشي اقاییي- ھق ھق افتادمبھ
 

 توجون بخواه خانومم- بدترشد کنارم نشست یھ برگھ داددستم کھ توش نوشتھ بودگریم
... 
 

 .. سمتشو خودموپرت کردم تواغوششبرگشتم

 



                                    اختصاصی کافھ تک رمان                           د در دستان بایرمان خاطرات

 144 

 ...  رفتم بیرونازاتاق
 

تخت دراز کشیده  رفتم سمتھ اتاق بابا دروبازکردم رفتم داخا روي سرافکنده
 ... بودوساعدشوگذاشتھ بود روي چشمش سرمم بھ دستش وصل بود

 
 ...  روي تخت نشستمکنارش

 
 ... مرگ من منونگاه..انسیھ غلط کرد منونگاه کن ..بابایي جونم ...بابایي-  نکرد نگام

 
 باباییقھري-  نگام کرباخشم

 
 

 ... باباي گلم مجبوربودم- دزدیدنگاشوازم
 
 .. بابایي جون انسي گریھ نکن-اد  ھق ھق افتبھ
 
 ...  مرتبھ بلندشدمنم کشیدتواغوششیھ
 

میخاستي چ بالیي سرم بیاري عمربابا بابایي بدونھ - درگوشم بریده بریده گغتاروم
 .... تومیمیره

 
 ..... دیگھ ھیچ جانمیرم اروم باش بابایي-
 
 
 
 
 

 ...  وبستم احسان و تیم یار اومدن باالدراتاق
 

تیم یار اومد سمتم دستشودورشونم حلقھ کردومنوبھ .. بااخم روشوازم گرفت احسان
 .....* خودش فشار داد

 
 
 ھفتھ گذشتھ االن توماشین زدیم بھ جاده تیم یار داره میره یھ وري نمیگھ ھم کدوم یھ

 .. خوب بگودیگھ اقایي کجامیریم-وري برگشتم سمتش 
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 ...  ژیکوندي کردوابرویي باال انداختنگاه

 
 ... اه تیم یاربگو خوب-
 

  با توقف ماشین قطع شد روبھ روي یھ امام زده کھ معلوم بود تازه بازسازي شدهحرفم
... 
 

 ..  پیاده شدیمازماشین
 

 داخل حیاط بزرگ امام زاده یھ حوض کوچیک خیلي خوشگل وسط حیاط بود رفتیم
 ....    باذوق رفتم سمتش

 
 
 

 مارفتیم دکتروھمھ ازوضعیت قلبم مطلع شدن  روزي کھ ھمھ جریانوفھمیدنھمون
 ازاونروزتاحاال خنده ھام زوري بود ولي االن حس خوبي دارم

 
 
فکرنمیکردم دیگھ - پیرمرد ازیھ اتاقک اومد بیرون بادیدن تیم یاراومد سمتش یھ

 ... ولي خاالمیبینم مجنون لیلي روھم اورده...بعدبازسازي پیدات شھ 
 سالم- من

بفرمایید تواینجا سرده شماباید انسیھ خانوم باشید منم حاج ..سالم خانومممم - پیرمرد
 ... عبدهللا ام

 
 .. خوشبختم- لبخندیزدم

 
 ..  کردم اون منوازکجا میشناسھتعجب

 
 ...  داخل حاجي رفت تیم یار بایھ لبخند جلوم نشسترفتیم

ري من زدبھ سرم اون موقع کھ گفتي ازم متنف- برگھ داد دستم توش نوشتھ بودیھ
میخاستم خودکشي کنم وقتي احسان گفت توھم دوسم داري بي ھوااومدم اینجا ازاونجا 
خداروشناختموازش خواستم توروبھم بده توھم ھرچي از خدامیخاي بگومطمئنم میده 

 ... بھت
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 ...  زدملبخندي

 
 

 قامت  یاررفت یھ سمتھ دیگھ چادرسفید گل گلي روسرم کردم جانمازوپھن کردموتیم
 .... بستم

 
 

 اشک بود فقط ازخدا میخواستم کھ تیم یارمن بتونھ حرف بزنھ سرنمازفقط
 .. خوشحالوخوشبخت باشھ

 
 ...  ازخداقلبمونخواستم فقط سالمتي تیم یارمولي

 
 ساعتي ازرازونیازم گذشتھ بود کھ دستھ کسي دورشونم حلقھ شد و صداي تیم یار یک
 ...  کوچیکت خانوممچي ازخداخواستي بااون دلھ- اومد

 
  اینکھ بتوني حرف بزني برام- کردم اشکاموپاک

 خوب عمرمن دارم میزنم دیگھ-خندید
 
 

 .....  برگشتم سمتش باورم نمیشد نھباناباوري
 
 
 

 ..یعني..یع..ي-.. گفتم بالکنت
 

 .. یعني اقاتیم یارت داره حرف میزنھ- خندیدوگفت
 

 ...  کھ اگھ خوابم بیدارشم ولي نھ بیداربودمدستموگازمیگرفتم
 

 ...  سرازیرشدپرکشیدم بھ اغوششاشکام
  برام حرف بزن باورم شھ- ھق ھق گفتممیون

  چي بگم خانومي-
  نمیدونم-
 ..... یھ روزي-
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** 
 
 .... من میخوام بھ ھمھ خبربدماتیم یار-
 
 .. توخبر بده خانومم-
 

 ... خندیدم
 

 ... روترمز ازماشین پیاده شدیم خونھ بابا زدجلوي
 

 ...  کھ درباصداي تیکي بازشدزنگوزدیم
 

 ...  دوییدم کھ زودترمسافت باغوطي کنمباذوق
 

 ...  مادرجونو پدرجون باقیافھ اي عصبي ازدراومدن بیرونکھ
 

 ..  خواستم مادرجونوبغل کنمدوییدم
   ھلم داد عقبکھ

 ... ھرزه- گفت باحرصوخشم
 
 

 ..  نگاش کردم دستش رفت باال کھ بکوبھ توصورتمباناباوري
 

 ..  یکي دستشوروھوا گرفتکھ
 
 

 ...  یار درحالي کھ دستھ مادرشوپایین مینداخت مثل سپرجلوم ایستادتیم
 ... مگھ من مرده باشم کھ کسي بھ زنم بگھ باال چشت ابروھھ- یارتیم
 

  رفتي عاشق یھتوباید این دخترروتالق بدي براي-  پوزخندي زدوگفت مادرش
________... 
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اینجا چ خبره نمیزارم این حرفاروبھ زنم - ریخت این حرفا یعني چي تیم یارداد زدقلبم

 ... بگي
 
 

 ... دختري گرفتي کھ باکره نیست اره- بلند تردادزدمادرجون
 
 

 ...  توجھ بھ جمع دوییدم باالبدون
 

  بالخره فھمیدنپس
 
 

 ..  داخل اتاقم خواستم دروببندموقفل کنم کھ درکوبیده شدرفتم
 

 ...  یاراومد تو روي تخت نشستم جلوي پام زانوزدتیم
 

 .. گریھ نکن خانومي جونھ من گریھ نکن من برامامان توضیح میدم- یار تیم
 

ّمن ازتوتوضیحي نمیحخوام ولي اگھ دوستداري بالیي سراین دخترھرزه -مادرجون
 ... من بیاينیاد باید با

 
 ...  ریخت نکنھ بخوادتیم یارموازم بگیرهقلبم

 
 ... ازخونھ من برید بیرون,-بابادادزد

 
 ... مامان من برات,- یارتیم
 
 

  بروتیم یارم فقط قول بده مواظب خودت باشي- کردم حرفشوقطع
 
 

 ...  بغض کرد منوکشید توبغلش طوري فشارم داد کپ داشتم خفھ میشدمخودشم
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 خواست بره کھ طاقت نیاوردبرگشت لباش وچسپوند رولبام بعد چندثانیھ بلندشد
خانومي مواظب -لباشوبرداشت پیشونیشوبھ پیشونیم تکیھ دادوباصداي بغض دارگفت

 ... خودت باش فردا میام دنبالت
 
 

 ...  داشت خفم میکردبغضم
 
 

 ..  درتلنگري بود تابھ خودم بیام ھق ھقم بلند شد زانو زدمو زجھ زدمصداي
 .... اخھھھھھھھھ چراااااااااااااااا-
 
 
 
 
 **تیم یار*
 
 

 داشت خفم میکرد ھمھ تالشم این بود کھ کسي اشکامونبینھ دلم میخواست برم یھ بغض
 ... گوشھ خلوت خودموخالي کنم

 
 

 ... تیم یار-مامان
 

 ... ھ راه خودم سمتھ اتاقم ادامھ دادم رفتم داخل اتاق نکردم وبتوجھي
 

   سرم اومد داخلپشتھ
اون دختروطالق میدي من با خالت حرف زدم فردا میان اینجا وتوبامھنوش باید -مامان

 .. نامزدکني دوھفتھ دیگھ ھم یھ جشن رسمي میگیریم
 
 

 ...  کرده بودم توشوک بودمکوپ
 

 ... پس چي بایدم طالقش بده-مدم  جیغ جیغ رھابھ خودم اوباصداي
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 ... من عمرن ھمچین کاري بکنم-  شدمودادزدم بلند
 

اگھ نکني قول میدم یھ بالیي سرش بیارم من دوست دارم عروسم بااصالت - مامان
 باشھ

 ... نھ مثل اون یھ فاحشھ-  داد رھاادامھ
 
 

 ...  این حرف مخم سوت کشید براي یھ لحظھ حس کردم اززمین کنده شدمباگفتن
 
 

 ...  بردم سمتھ رھا کھ حسابي ترسیدھجوم
 

 ...  ازمن خیلي بیشترازتیارش میترسیدن بااینکھ اون بزرگ بودھمھ
 
 

   ھزارھرتز دادزدمفراترازبیست
 ... خفھ شو گمشوبیرون تابالیي سرت وخودم نیاوردم-
 
 
 
 

 راجب انسیھ زد  زدخیلي بدبرام تموم شد اصالگنجاییششوندارم کھ حرفي
 
 

 ...  ازترسش رفت بیرون روي تخت نشستم ازعصبانیت نفس نفس میزدمرھاسریع
 

 ... اگھ دوست داري سالم بمونھ باید بامھنوش نامزد کنیوازدواج- پوزخندي زد مامان
 
 

من توکي اینقد بد شدي کي اخھ مامانھ - نمیتونستم بغضمونگھ دارم بغضم شکست دیگھ
 ... اینقد نامرد شدي کھ میخاي بالسره عشق پسرت بیاري

 
 ...  توجھ بھ حرفم ازاتاق رفت بیرونبي
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 ...  طاقت نیاورد گوشیمودراوردمدلم
 
 

 .... شمارشوگرفتم
 

 ...  مورد نظرپاسخ گونمیباشدمشترک
 
 
 ...  چراجواب نمیده انسي بردار توروخداأه
 
 

 ...  شبو نخوابیدم دیگھ خورشید خودشوتودل اسمون جاداده بود بلند شدمکلھ
 

 مشکي زدم ھمیشھ وقتي میخاستم انسي روببینم یا خاکي یا سورمھ اي یاابي ولي تیپ
 ... االن دیگھ نمیتونم

 
 بااین ھمھ بدبختي کل زندگیم سیاھھ از دررفتم بیرون بدون توجھ بھ جمعیت االن

 ... رون کھخواستم ازدربزنم بی
 

  سالم- جلوموگرفت مھنوش
 ... خواستم ازکنارش رفتم کھ راھمو سدکرد....علیکو - من
 

 ...  بھ چشماي سبزش و لباي پروتزیش انداختمنگاھي
 

 ..  زدمپوزخندي
 

 نھ کار دارم-  فروغو خاالھ فخرالسادات داشتن میومدن سمتھ من کھ سریع گفتم مامان
... 
 
 

 ... دونم چرادلم شورمیزد ازدرزدم بیرون نمیسریع
 

 ...  گوشیمودرمیاوردمذرحالیکھ
 

 ...  شدمسوارماشین
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الواحسان انسي چطوره گوشي روبده بھش میخام باھاش حرف بزنم - صدابوق بعد

 ... چراگوشیشو جواب نمیده
 

 ..... تیم یار بیا بیمارستان- بغض دارش توگوشي پیچید صداي
 
 

 ....  بھ سمتي کھ پرستارگفتدوییدم
 

 اقاي اعتمادکھ ازم روگرفت واحسان کھ باچشماي اشکي نگام میکرد مطمئن بادیدن
 .. شدم انسي اینجاست

 
ّ لحظھ دریکي ازاتاقا بازشدو دکتراریاودکترراد دکتراي مخصوص انسیھ توھمون

  اومدن بیرون بھ سمتشون رفتم
 ... مدکتراینجا چ خبره میخوام انسیھ روببین-
 

 ... اروم باش میتوني ببینیش-اریا
 

  سمتھ اتاقي کھ بھش اشاره کرد دیشب کلي بھش فکرکرده بودم کھ باید چیکارکنمرفتم
... 
 

 ...  انسیھ روراضي کنمباید
 

 استرسوھیجان براش خیلي بده حواستون باشھ- ازاینکھ دروبازکنم دکترگفت قبل
 
 

 یھ تخت تودل اتاق کھ ھمھ جونونفسم روش اروم خوابیده بوداخھ چرامن دروبازکردم
 ... اینقدشومم

 
 ...  اکسیژن صورتشوپوشونده بودماکس

 
 ...  شدم درحالیکھ اشکام صورتمو تر میکردن پیشونیشوبوسیدمخم
 

 ...  گرفتمواروم سرمو خم کردمو گذاشتم روي سینھ نھیفشدستشو
 ....  الغر شده خیلي بیشترازقبلچقد
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 ...  قلبش بھم امید میدادبعد ازچندلحظھ دستي نوازش گونھ روي سرم کشیده شدصداي
 

 ...  خس خس سینش با سرفش تداعي کردصداي
 

 ...   سینش برداشتمسرموازروي
 ..  باچشماي بازشولبخنده نازش مواجھ شدمکھ

 ...  پیشونیشوبوسیدمدوباره
 
 

 ... کھ سرم بھش وصل نبود پاک کرد اشکاموبادستي
 ...  گودرفتھ وکبود شده بودزیرچشاش

 
 ..  براش کباب شددلم
 

 ... بالخره اومدي دیوونھ زنجیره من- خس خس گفت باھمون
 

 ... خانومھ من چطوره..مخلص خانومیم ھستیم - گفتم خندیدمو
 ... تازه سالم ویژه خدمت اقاشون داره.تووووپپ -

 ...  زدانگارمیخواست یھ چیزي بگھ ولي تردید داشت لبخند تصنعيیھ
 ... مادرجون چیکارکرد- ازکمي من من گفتبعد

 ...  بالخره کھ باید بگمپوزخندزدم
 

خانومي من یھ کاري داشتم کھ توتوش باید کمکم کني -  نزدیک ترکردم خودموبھش
 ,ھستي خانومم ؟؟

 
 اوھوم ھرچي باشھ ھستم-
 
 
 ... قول میدي خانومي پام وایستي-
 
 ...اره تیم یار-

 ... مامان گفت باید ازھم جداشیم- پایین سرموانداختم
 

   نگاه کردم بابغضو بھت بھم خیره شده بودبھش
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نھ گلم نھ عشقم مگھ من ازتومیگذرم باید ھرچھ زودترعقد کنیم کھ مامان - گفتم سریع
 ... نتونھ کاري بکنھ

 
 ھرچي توبگي- مثل بچھ ھاتکون داد بغضش سريباھمون

 
 

 .. فردابریم عقد کنیم- گفتم اروم
 

  فردااخھ چرااینقد زود- اشکیش درشت شد چشاي
 ... بھ دالیلي-
 

 ... پس باباروخودت راضي کن-  فکرکرد یکم
 

 انسیھ***
 
 

 ...  بھ حلقم انداختم لبخندي رولبم جا خوش کردنگاھي
 

کھ دورم بگرده نھ خواھري ھیچ کي فقط  زود اشکم سرازیرشد نھ مادري ولي
 ... دوتاازدوستاي بابا

 ... عروس خانوم وکیلم-
 
 .. بااجازه پدرموبرادرم بلھ-
 

   تو دستم گره خورد برد سمتھ لبشو بوسھ بابغضي روش نشونددستي
 ... بھترین عروسي روبرات میگیرم قول میدم- یارتیم
 

 .. نوچ نمیخام مزش پرید- خندیدم
 
 

 ...  زدلبخندتلخي
 

 ...  اومد ومنوکشیدتواغوششباباسمتم
 

 ... پس بالخره عروس شدي- بابغض گفت درگوشم
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 ..  خندیدم

 
 ... چتھ خولوچل- اومد سمتم توي چشاش جوشش بلوراشک دیده میشد خندیدماحسان

 
 ... توبري من چیکارکنم دلم میپوسھ-احسان

 
 ... خیرسرت خجالت نمیکشيخودتوجمع کن پسره گنده خیکي ھرکول شدي -
 
 ...  مرتبھ منوکشید توبغلشوتامیتونست فشارم دادیھ
 

احسان جان اینجورکھ تو فشارم میدي باجرثقیلم - کھ ازتھ چاه درمیومد گفتمباصدایي
 .... شمع نمیشم ول کن توروارواح ننت

 
 ... منوازخودش جدا کردخندیدو

 ... ایشششش برواونور ابکیم کردي-  بوسیدلپمومحکم
 

 ... خندید
 

  یار بامحبت نگام کردتیم
 
 

ھاااااننن نگاه داره اگھ فکرکردي باباوداداشموبھت میدم - سمتھ تیم یاربرگشتم
 ... کورخوندي

 
 ...  خندیدنھمھ

 
 تیم یاري- بیرون وراه افتادیم سمتھ یھ رستوران تاارشام بھمون ناھاربده ازمھضرزدیم

... 
 
 ...جان-
 تیم یاااارر-
 ... جونم-
 

 ...تیییییمممممممممم یاااااارررررررررر- بیشترشد حرصم

 



                                    اختصاصی کافھ تک رمان                           د در دستان بایرمان خاطرات

 156 

 
 ... جون دلم عزیزم چي شده خانومم-
 

 ...تیم یار- زدم جیغ
 ... چراجیغ میزني عمرمن خوب حرفتوبزن- خندید

 
 ... توعصبي نمیشھ یکي ھي صدات کنھ-
 

 ...چرا- قھقھھ زدبلند
 .... پس چرابروزنمیدي اب زیرکاه-
 

 ..  ولي روتونھچرابروزمیدم
 
 ... خوب مگھ خونھ من ازبقیھ رنگین تره-
 
 ... نھ ولي ازاونجاکھ-
 
 ... ازاونجاکھ چي-
 
 

 ... ماشینونگھ داشتوپیاده شدسریع
  موزي اززیرجواب دررفت میموناي
 
* 
 

 ..  ایینھ نشستم شونھ روبرداشتم یھ لباس خواب صورتي تنم بودجلوي
 

 ...  موھاموشونھ بزنم کھ قامت تیم یارتودرپدیدارشدخواستم
 

 ...  ازلباسي کھ تنم بود خجالت،کشیدم سرموپایین انداختم اومدپشتم نشستاول
 

 ..نبینم خانومم ازم خجالت بکشھ ھاا- روازدستم گرفتوباصداي ارومي گفت شونھ
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 ..، شروع بھ شونھ زدن موھام کرداروم

 
قول ...انسي یھ قولي بھم بده -خ بودم منوتویھ لحظھ کشیدتوبغلش  من ھنوزم سرولي

 ...بده بدون من ھیچ جانري این قولوبھم میدي
 

نھ نمیدم چون احتمالش زیاده کھ یھ روزي انسي پیشت -  خفم میکرد بغض،داشت
 ...نباشھ

 
 ... انسي غلط میکنھ انسي بي جامیکنھ-دادزد

 
 .   کم صداش تحلیل رفتورنگ  بغض گرفتکم
 ... خانومھ من بدونھ من ھیچ جا نمیره میدونھ اگ نباشھ تیم یارش میمیره-
 

 ...خیلي میخامت فراترازحدتصور- خودش فشارداد زمزمھ واردرگوشم گفت منوبھ
تیم یارجان یکم ارومترابرازاحساسات کن اینجورکھ تومنوفشارمیدي بابلدوزرم نمیشھ -

 ..  کردجمعم
 ....یھ قولھ دیگھم بھم میدي- لباشو روي گونم کشیدودوباره گفت خندید

 .. چي،اقایي-
قول بده نزاري کسي،غیر من موھاتوشونھ کنھ چشماتوببوسھ کسي غیر من لباش -

 ... رولبات بچینھ
 .. باش اقایي-

-  درحالیکھ چشماش بستھ بود سرشوتوگودي کردنم فروکرد واروم گازم گرفت خنپید
 ... تیم یارامشب ھاریاا

 
 ... توحریصم میکنھ-
 
 تابھ حال بھ غیرمن دختري تو بغلت گرفتي-
 
 
نوچ من باھردختري دوست بودم فقط واسھ پوزش بود اینکھ دوستام نگن تیم یار -

بلکھ ھمیشھ دوست دخترامو توجمع ضایع میکردم راستشو ...دوست دختر نداره 
 ....س چندشینبخواي فکر میکردم جنس مؤنث یھ جن

 
 ... یعني من چندشم- گرد شد چشام
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نھ گلم گفتم تاقبل تو وقتي کھ تورودیدمو -  برم گردوندو سرموبھ سینش چسپوند سریع

عاشقت شدم دیوونھ توشدم دلم میخواست حسموتوخودم خفھ کنم ولي نشد خورد شدم 
 ... شکستم

 
 
 ... تیم یارم-
 ...جون دلم-
 ... ھمیشھ دوستم داشتھ باش-
 
 .. اماتوھم باید باشي...تاقیام قیامت دیوونتم -
 
 ... ھستم-

 ....  شد اروم گذاشتتم روتخت قلبم توحلقم میزد نمیدونم چرااین ھمھ استرس داشتمبلند
 
 

 ...  انگشتام گزگزمیکرد خیلي میترسیدمنوک
 

 ...  حالم شدانگارمتوجھ
 

 ... خانومیھ من من کھ کاریت ندارم ترس نداره کھ- روم خیمھ میزد خندید درحالیکھ
 

 ...  حرفي بزنم کھ لباش رولبام قفل شدخواستم
 

 ...  ازچند دقیقھ دستش رفت سمتھ بنداي لباسمبعد
 

 ...    ریخت باترس چشماموبازکردمقلبم
 ... من االن زن رسمیشم مختاره ھرکاري دوست داره بکنھولي

 ...  ھم فشاردادم تاترسموکنترل کنمرويچشمامو
 ....  بندي روبایھ حرکت ازتنم کشید بیرونلباسھ
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 تیم یار***
 

 کم ھق ھقش شدید شد تحمل درد کشیدنشوصداي نالھ ھاش برام سخت بود باشدت کم
بیشتري بھ کارم ادامھ دادم چنگي بھ بازوم انداخت لباشو بازي دادم تا اروم ترشھ 

 ... بیفایدبود
 

 میکرد دیگھ نمیتونستم ببینم درد میکشھ ازش فاصلھ گرفتموخودموروتخت التماسم
 .... پرت کردم

 
 ...  نفس میزدمنفس

  کھ ازروش بلند شدم ازحال رفتھمین
 
 

 توبغلم پتوروکشیدم روش بھ ارنجم کھ زیر سرش بود تکیھ دادم بھ صورت کشیدمش
 ... عرق کردش خیره شدم

 
 ...  نرمي بھ لباش نشوندمبوسھ
 ... خدایاشکرت کھ دارمش-  دلم گفتمتوي

 ...  بود تورابطھ ھاي جنسي باید خیلي مراعاتشو کنم بھ خاطرقلبشدکترگفتھ
 ...  بھ سینھ عریانم تنھ عریانشوفشاردادم کم کم چشام گرم شدو بخواب رفتممحکم
 ***انسیھ***

 
 ... ار با ترس دویید تواتاق یھ اخودردي کھ زیردلم پیچید تیم یباگفتن

 
 .... چي،شده خانومي-
 .. مرگ شده ھاره بیشوردیگھ حق نداري نزدیک من بشي-
 

مرسي - اومد سمتم کنارم روتخت نشست بوسھ نرمي،بھ لبام زدودرگوشم گقت خندید
 ... خانومي

 ..  روتخت دراز کشید سرشو،گذاشت کنار سرمو یھ گازازگوجم گرفتکنارم
 

 ...  اخ دلم... دوبارھارتوکھ- خندیدم
 ..  بلندشدسریع

 ... خوبي انسي - گفتباترس
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 ... اره فقط یکم زیر دلم درد میکنھ-
 

 ...  رفت زیرپتودستش
 ...  زدم تیم یاربھ من دست نمیزنیاااااااجیغ

 
 ....اخھ تونبودي دیشب توبغل من نفس نف-خندید

 
 

 ... تیم یارادامھ بدي باھات حرف نمیزنم- زدم جیغ
 

 ... سرشوبھ پشت پرت کرده بودومیخندید.. قھقھھ زد بلند
 
 

 ...  رفت رودلم خاستم مخالفتي کنم کھ دستش روي دلم ماساژمانند حرکت کرددستش
فقط میخام دردش بھتر شھ باشھ - چیزي بگم انگشت اشارشورولبم گذاشتتاخاستم
 .... خانومي

 
 ...  گل انداختھ بود سرموانداختم پایینصورتم

 
 ... بستھ برو بیرون میخام برم حموم-
 
 .... خب توبروچیکاربھ کاره من داري-
 
 

 ... تیییییمممممممممممم،یاااارررر- جیغ زدم کھ فرار کرد طوري
 
 

 ...  فرار کردنش خندم گرفت بلند شدم رفتم سمتھ حمومازحالت
 ... ساي خودم کل اتاق پربود ازعکتوي

 
 

 ....  اومدم بیرون یھ تاب شلوارکھ فوق االده کوتاه مشکي پوشیدمازحموم
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 زدم بیرون تیم یارازروي صندلي بلند شد اومد سمتم فکرکردم ازاتاق
میخواددستموبگیره بامعلق شدنم روزمینو ھواسرم گیج رفت بھ خودم اومدم مشتي بھ 

 .. سینش کوبیدم
 ... بزارم زمین اقا ھرکولھ-
 
 .. نمیخام خانوم خودمي-
 

 ...  صندلي میز صبحانھ نشست منم روپاش نشوندروي
 
 ... ایش تیم یارمگھ بچم-
 

   ولي نزاشت بلند شم دستم مثل تفنگ کردمو گزاشتم روشقیقشخندید
 ... باھمین تفنگم میکشمتا-
 

 ... مطمئني منم وایمیسم تماشات میکنم- کرد چشاشوریز
 

 ... اي مارمولک- خندیدم
 
 ... چاکریم خانوم غورباقھ-
 
 

 ...  چھارتاشدچشام
 

 ... بامني- زدیم جیغ
 

بزارببینم جزمنوتوکھ کسي اینجا نیست جزتوھم کھ خانومي - بھ اطراف کرد نگاھي
 اینجا نیست منم کھ خانوم نیسم پس توغورباقھ اي

 
 
 ... غور کن اقا قورباغھقوووووورررررباااااغھھھھھھھ خودتیییي غور-
 
 
 

 چشاموبستم ازخنده ھاش حرصي،شدم خواستم باھمون چشماي بستھ جیغ بزنم خندید
 ....   کھ
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 ...  لقمھ چپوند تو دھنمیھ
 ..  موزياي

 ... انسي فردامیام بریم بگردیم نظرت- گفت باذوق
 
 ...الھي قربون ذوق کردنت ني ني کوچولو-
 
 ...  اخم وحشتناک کردیھ

 ... دلت میاد بھ این دخترنازاخم کني گریھ میکنھ ھاااا-  مظلوم کردم قیافمو
 .. دیگھ نشنوما-  کم اخماش بازشد ولي ھنوزم اخموبود کم
 
 .. چیروني ني رو-
 
 ... نخیر-
 ... اھان قربونت-
 

 کشید،توھم دستمو دورگردنش انداختم یھ بقمھ براش گرفتمو بزور اخماشودوباره
 ... ندم تو دھنشباھمون اخمش چپو

 
 ..تیم یار***

 
 ....  سھ ظھربود بااونکھ اون ھمھ خوابیده بود بازم خوابیدساعت

 
 
 

 سررفتھ بود توي بغلم خیلي اروم خوابش برده بودوگھ گاه لگد محکمي بھ دلم حوصلم
میزد خیلي باید حواسمو نسبت بھش جمع میکردم کھ یھ وقت پانشھ چون احسان 

 ... میگفت خوابگردي داره
 

 ...  سرش روي دستم بود بھ ارنجم تکیھ داد بوسھ ارومي بھ لپش زدمدرحالیکھ
 

 چشمامو روي لبش گذاشتم خنده ریزي کردم دلم میخاست پاشھ سربھ سرش بزارم بعد
 ... اصال چرادوباره خوابید

 
 

 ...  از چونش گرفتمگازارومي
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 ...  جاي دندونام روي دماغش افتاد تکون کوچولویي خوردوبعد
 باید برم مامان ازدیروز ھزاربارزنگ زد ه حسابي ازتھدیداش ترسیدم فقط االن

 ...میخوام کارام جورشھ دستھ انسي روبگیرم برم یھ کشوردیگھ
 

 ...  دماغشو گاز گرفتم تکون کوچولویي خوردوپشتشوبھم کرددوباره
 

 ازموھاي بلندشو برداشتم و نوکشو مالیدم بھ دماغش دماغشوباال کشید یھ تیکھ خندیدم
.. 
 

 ...  کرد،انگار کھ مگس روي دماغش ھستدستشوپرت
 

 ...  فایده ندارهنخیر
 

  زدم بھ احسان کھ بیادوحواسش بھ انسي باشھزنگ
 
 

 ***انسیھ***
 ... اخھ دخترمن گریھ نداره کھ حتماکاري براج پیش اومده-بابا
 

 ...  کردمپاکاشکمو
 ...  توي گلوم رسوب بستھ بود دلم میخاست جیغ بزنمبغضم

 
 

 دقیقا ده روزه کھ تیم  تیم یارموندیدم دلم براش یھ ذره شده اخرین باري کھ زنگ االن
زد میخواست انکارکنھ ولي باشنیدن صداي مامانش مطمئن شدم کھ مادرش نمیزاره 

 ... بیاد
 

 بھ اتاق رسید حس کردم دل روده معده ھرچي دارموندارم داره میاد بیرون دوییدم تاپام
 ... سمتھ دست شوییي حسابي ضعیف شدم

 یارکھ نیست دستودلم بھ غذا خوردن نمیره ھمین کھ ازدستشویي اومدم بیرون تیم
دربازشدواحسان درحالیکھ حسابي،تو فکربود اومد داخل خواستم حرفي بزنم کھ سرم 

 رفتو چشام سیاھي رفت درحال پخش شدن روزمین بودم کھ احسان رو ھواگرفتتم گیج
 ..  بغلم کردو دویید بیرون
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 ...  ھیچي نفھمیدمدیگھ
 
 
* 
 

 سوزش دستم چشماموبازکردم پرستارباال سرم بود کھ داجت سرموبھ دستم باحس
 ... وصل میکرد

 
عھ -مو دید گفت میسوخت حالم اصال خوب نبود پرستار تا چشماي بازچشام

 ... پس،بالخره بھوش اومدي خانوم خوشگلھ
 

باید بیشتربھ خودتوکوچولوت برسي خیییلي - بھ سمتم اومد پرستار ادامھ داداحسان
 ... داري حتما بھ دکترت مراجعھ کن.ضعیفي بیماري قلبي ھم کھ

 
 

 ...لوم..ل..کوچو...کوچ- حرفاش بودم اروم گفتم توبھت
 

 ،روم گفت روم خم شد و اخندید
 ... اره مامان کوچولوتوداري مامان میشي-
 

 ..  حرفاش برام جانیوفتاده بودھنوز
 

 ..  ازمن بدتراحسانم
 
 ...  مرتبھ احسان باذوق نگام کردیھ

 ..  اشک شوق توچشام جمع شد دستموگذاشتم روي شکمملبموگزیدم
 
حسي داشتم کھ اصال قابل توصیف نبود حس مادرشدن .... بچھ مال من مال تیم یار  یھ

 حس مسئولیت
 
 

 .  باذوق کنارم نشست پرستارازاتاق رفت بیرون دستموگرفتاحسان
 

یعني من دارم - بااشک شوقي کھ توچشماي اطلسي رنگش پیلھ بستھ بود گفت ھمراه
 ... دایي میشم
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 ... بھ نظرت تیم یاربشنوه خوشحال میشھ- اشکموپاک کردمخندیدم
 

 ... نھ میخاي ناراحت شھ- خندید
 
 

 . کنارحس خوبم چرا بدجوردلم میزدنمیدونم
   اومد توتاوضعیت مارودید چشاشوریز کرددربازشدبابا

 .. اتفاقي افتاده-بابا
 

ي داري نوه نھ پدرمن داري بابابزرگ میش-  خندیدسمتھ بابارفتوبغلش کرد احسان
 ....  دارمیشي

 
   توبھتبابارفت

*** 
 

 .. من بچمو نمیدمممم امکان ندارھھھھ-  زدممم زجھ
 

 ..  اومد سمتمدکتراریا
ببین دختر خوب تواین بچھ روفقط تاچھارماھگي میتوني سقط کني درغیر این -

نیا صورت اگھ ازوقتش بگذره توباوجود بیماریت نھ میتوني سقطش کني نھ تواناییھ بدو
 ... پس تابچھ چھارماھھ نشده باید سقط شھ..اوردنشوداري 

 
 ..  شدم و سریع زدم از مطب بیرونبلند

 
 من حاضرم جونموبدم بچموندم بعدشم دکتر گفت اگھ بچم روسقط کنم نمیتونم بچھ نھ

 ... دار شم من اینکارو نمیکنم
 

 ...  شدت بیشتري گرفت دوھفتھ دیگھ عید بودو مرم درتکاپر بودنبارون
 

 ...  من ذوقي براي این عید ندارمولي
 

 ..  یھ راهمیمونھ
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 ...  تاچھار ماھگیم برمباید
 ...  ازاین شھربرمباید

 
 

 ..  خونھ البتھ خونھ خودم حال نفس کشیدنم نداشتمرفتم
 ...  تکون دادم  خودموروي مبل پرت کردمسرمو

 
 

 ...  خونھ نبودھیشکي
 

 ...  گذاشتم روپیشونیم کھ زنگوزدنساعدمو
 

   شدم رفتم سمتھ دربادیدن فرد پشت در چشام گرد شد باتتھ پتھ گفتمبلند
 ...امیر-
 

 ...  و جلوي درمنتظرش شودمدروبازکردم
 

 ...  چرابازکردم فکرکنم کاراشتباھي کردماصال
 

 ...  سمتم دستشو بھ سمتم دراز کرداومد
 

 اینکھ توجھي بھش کنم بھ داخل راھنماییش کردم رفتم اشپزخونھ یھ لیوان قھوه بدونھ
 ... براش ریختم

 
 ...  مقبلشو قھوه روبھش تعارف کردمرفتم

 
 ... خوبي- روش نشستم باصداي گرفتھ اي گفتروبھ

 ..اوھوم-
 

 ... تیم یار کجاست- پرتمسخري زد خنده
 
 ... دانشگاه-
 
 .. مطمئني-
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  ریختقلبم
 
 
 ...منظور؟-
 

 .. تومطمئني تیم یاراالن تودانشگاست-  شدیدترشدپوزخندش
 
 ...اره-
 

 ...  تردیدصداموحس کردمخودمم
 

 ...   زدقھقھھ
 
 ...  کارت ازحیبش دراوردیھ

شنیده بودم تیم یارعاشقتھ ولي زن دوم گرفتنش ثابت کرد اصال عشقي - گفت اروم
 ... نسبت بھت نداره

 
 
 

 ...  یھ لحظھ حس کردم اکسیژني براي نفس کشیدن نیستبراي
 

 ...  روقلبم دیوونھ وار میزددستموگذاشتم
 ...  کارت دعوت جلوم گذاشتیھ
 

 .... و بانومھنوش صولتي.. نامزیھ جناب اقایھ تیم یارراستین مراسم
 
 

 ... دروغھھھھھھھھھھ امکاننننننننن نداره- زدم جیغ
 

  فرونمیره فردامراسم نامزدیشونھ میتونھ ھمراھم بیاي بریماگھ تواون کلت-  امیرخندید
... 
 

  شدم تا خواستم برم سمتش دھنشو گل بگیرم سرم گیج رفت و چشام سیاھي رفتبلند
... 
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 ..خفھ شوووووو- روي مبل نشستم دوباره
 

 ... چشم ھرچي شما بگي- یھ باربازبستھ کرد چشماشواروم
 
 
 
 

 ... اگھ خواستي میتوني زنگ بزني کھ فردا ھمراھم بیاي...من دیگھ میرم ھھھ- شد بلند
 
 

 ...  بستھ شدن دربھ خودم اومدمباصداي
 
 
 

 ھقم بلند شد دستموگذاشتم روشکمم میبیني ماماني چقد بدبختم خدااااااچرا من اینقد ھق
 ...شومم

 
 

*** 
 
 امیر زنگ زدموگفتم فرداشب میام ساعت سھ نصفھ شبھ و،من ھنوزم نخوابیدم تیم بھ

 .یارچند بار،زنگ زده توجھي نکردم
 

 ...  اومدن دروروشون بازنکردم فقط بھشون گفتم میخام تنھا باشماحسانوباباو
 

 ...  قورت دادمبغضمو
 
 ... بابایينھ ببخشید میریم نامزدیھ ...ماماني فردا میریم دیدن بابایي -
 

 ، شکستو ھق ھقم بلند شد دستموگذاشتم روشکممبغضم
ماماني فردا میشم ھموني کھ مامان بزرگت میگھ دیگھ نمیخوام خوب باشم میخام بشم -

 یھ ھرزه تابابات بفھمھ بامن چیکارکرده
 
 
 ...  دکلتھ بادمجوني کھ فوق االده بھ پوست سفیدم میومدیھ
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 ... نھ تنگ بود و بعد تا باالي زانو گشاد بدون بند کھ تا زیر سیدکلتھ
 ...  سینش پراز منجوق کھ زیبایي وجالي بھ خصوصي بھ لباس میداروي

 ...  کفشاي پاشنھ بلندبادمجونيبا
 ... ساده دورم ول کرده بودم کھ قابم شده بود و تا پایین باسم دورموگرفتھ بودموھامو

 
 .. دم کھ مخصوص تعویض لباس بود بیرون اومازاتاقي

 
 ... افتخار ھمراھي میدین بانو- لبخندي زدو ھیزانھ برندازم کرد امیر

 ..  توجھ از کنارش گذشتمبي
 

 سالن یھ میزو صندلي انتخاب کردم کھ بھ ھمھ جادید داشتھ باشي روي صندلي گوشھ
نشستم امیرم روبھ روم نشست باچشمم دنبال تیم یارمیگشتم بیشتر چشما منوقاب گرفتھ 

 ... بودن
 
 

 پیداش کردم یھ دخترکنار شوھرمن بھ عنوان نامزدش نشستھ بودتیم یار بالخره
 ... سرشوانداختھ بود اصال انگار تواین دنیا نیست

 
 

 ... چي میخوري- امیر
 ... مشروب البتھ بي الکل یانشد باالکل خیلي کم-
 
 

 ...  چھارتاشد باھمون بھتش سري تکون داد ورفتچشاش
 

 ...  خوشگل شده بود بغض کردمچقدراقاییم
 

 ..  مجبورمماماني
 ...  کھ کنار تیم یار نشستھ بود سرتاپاش عملي بوددختري

 
 ...  زدمپوزخندي

 جلوم یھ بتري شیشھ اي بادوتا لیوان گذاشت نیمھ دوتا لیوانو پرکرد توعمرم لب امیر
 ... بھ اینجور چیزانزدم
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 ...  یھ نفس رفتم باالبابغض
 

بسھ نمیخاي بالیي -اره بریزم کھ امیر بطري روازدستم گرفتوباحرص گفت دوبخواستم
 ... سره بچھ بیاد کھ

 
  بااون بود ني ني کوچولوي من کھ گناھي نداشتحق

 
 

 ...دومادي کھ شوھرخودم بود... رفتم سمتھ عروس دومادبندشدم
 

 ...  بودم ولي اصالحواسش بھ من نبود ھنوزم سرش پایین بودتقریباجلوشون
 

اوه تیم یارخان - شدم دستمودورگردنش حلقھ کردم بلندطوري کھ نامزدش بشنوه گفتمخم
 ... من باید اخرین نفرباخبرشم

 
 ... کھ نامزدیھ شوھرمھ- کنار گوشش طوري کھ فقط خودش بشنوه ادامھ دادم اروم

 
 ...  زدم ولي بغض داشت خفم میکردلبخندي

 ...  ازسروروي مھنوش میباریداتیش
 ؟!شومااااا- گفت  حرصبا
 
 ... مننن اخ یادم رفت من دوست صمیمیھ تیم یارمم-
 

 ...  توھم رفت تازه بھ تیم یارنگاه کردماخماش
 

 فرورفتھ بودوبھ من خیره شده بود باناز دستي بھ موھاي لختوبلندم کشیدم توبھت
 ... ایشالخوشبخت شید..ایشاال....مبارک باشھ -بابغض گفت...
 

 .. اسم جنابعالي- باخشم گفتمھنوش
   خنده پردردوبابغضخندیدم

 ... من یھ دوست بھم میگن ھرزه-
 یھ ھرزه واقعي- تکرار کردمباشرارت

 
 

 ...  برگشتم چون تاب نگاھاي خیره تیم یارو نداشتمسریع
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 ...  یار خواست بیاد سمتم کھ مادرشو رفت سمتشونو بحث حرفوبازکردتیم

. 
 ... دل من تاریک و پرھیاھو چراغھا خاموش شد درست مثل ھمھ

 .  رقص روشن بودوپیست
 ..  اي وسط مشغول رقص بودنعده

 .... ھااومدنو بھم پیشنھادرقص دادنخیلي
 ...  روي میزگذاشتم طوري کھ گونم باھاش درتماس بودسرمو
 ...  داشت خفم میکردبغض

 ..   من بنظرت بابات میره بانامزدش برقصھکوچولوي
 ... چ حرفیھ انسي معلومھ اینکارومیکنھاشکام صورتمو خیس کردن.این

 
 ...  لحظھ گونھ کسي بھ گونھ ام چسپیدیھ بوي  عطر اشنا شاممو پرکرده بودبعد،ازچند

 
 ... نفس من  چطوره میدونم دلش ازم پره- ازچند لحظھ صداي تیم یاربلند شد بعد

 ..  نمیشد این تیم یارچقدردلم براش تنگ شده بودباورم
 ... نبینم اشکاتو خانومي-  کردمو با ناباوري نگاش کردم بابغض گفتسرموبلند

 
چرالعنتي مگھ من چیم کم -جیغ زدم ...چرا تیم یار چرا -  شکست ھق ھقم بلندشد بغضم

 ... بود
 
 

 ..  صداباند زیادبود کھ صداي مابھ جایي بند نبوداونقد
 ...مجبور شدم بخدا- بغضش گفتاھمونب
 
 ... چھھھھھھھ اجباري-

 ... مامان جون توروبرام شرط گذاشتھ بود- یارتیم
 

 ...  گرد شد یعني مادرش حاضربود ھمچین کاري بکنھچشام
 بھت قول میدم ھمھ چي حلھ این نامزدي کامال سوریھ توفقط گریھ نکت- دادادامھ

 
 
این چھ وضعشھ - کل فجیھي اخم کردباخشم گفت مرتبھ اخماش رفت تو ھم بھ شیھ

 ... انسي
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 ..گمشولباساتو عوض کن ھمین حاالاا- دندوناي کلید شده غرید ازالي
 

چرا عزیزم مگھ دوست نداري ھموني شدم کھ مادرت میگھ یھ - مستانھ اي کردم خنده
 ... ھرزه یھ ھرزه ي واقعي

 
 ...  یھ نفس مشروبمورفتم باالبعد

 
 

 توبھت ولي خیلي سریع چشماش ازبھت دراومدباخشم درحالیکھ ازسرخشم رفت
 ھربالیي سرت بیاد تقصیر خودتھ تیم یار-چشماش رنگ خون گرفتھ بود گفت 

 
 

 دستموگرفتو کشوندم سمتھ پلھ ھاودزحالکھ اژشون باال میرفت منم دنبال خودش بلند
ر عصبي بود نکنھ بالیي میکشید توعالم مستي ازش ترسیدم خیلي دیوونھ میزد بدجو

 سربچم بیاد
 

 ...  اتاقي روبازکرددریھ
 ....  سمتھ یھ دردیگھ حدس زدم حموم باشھرفت
 ... دروبازکرد حدسم بھ یقیین تبدیل شدوقتي

 -...  زیردوش اب یخدوشوبازکردوسرموگرفت
 ....  بسھ ارشام یخ کردمبسھ

یگھ میگیري چیکاربھ توکھ داري یھ زن د- کردبرگشتم سمتش جیغ زدم گردنموول
 ... کاره من داري برو بھ زنت برس

 
 خفھ شوانسي جوري میزنمت خون باال بیاریت- دادزدبلندترازمن

 
 

 .. اره بزن مگھ تاحاالنزدي االنم بزن- من
 ..  رفت باال کھ بکوبھ توصورتم چشاموروي ھم فشار دادمدستش

 ... نیوفتاد ضربھ اي شدم کھ گونموسرخ کنھ ھیچ اتفاقيھرچقدرمنتظره
میدوني چقدردلم برات -  چشمموبازکردم کھ منومحکم کشید توبغلشو باحرص گفتالي

لک زده بود بھ جونھ توکھ ھمھ دنیامیو میخام باشي ودنیا نباشھ من حتي بھ عنوان 
 ... دختر خالھ ھم بھ مھنوش نگاه نمیکنم قسم میخورم
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 ... راي بچھ بیوفتھ قدرمحکم فشارم میداد کھ ترسیدم نکنھ اتفاقي باون
 تیم یار اروم تر دارم خفھ میشم-باصدایي کھ ازتھ چاه نگاه دومیومد گفتم  
 
 

 ..  ازم جداشدو منوچسپوند بھ دیوارومثل ھمیشھ لباشوباخشونت رولبام گذاشتسریع
 

  اروم ھمراھیش میکردم چقدردلم براش تنگ،شده بودمنم
 دقیقھ گذشتھ بود کھ حتي تیم یارمھلت نفس،کشیدنم بھم نداده بود دربازشدو قامت ده

 ...رھا تودرپدیدارشد
 

 .... ھیییییععع تیم یار توخجالت نمیکشي این ھرزه کھ دیگھ محرمت نیست-  زدجیغ
 
 

توخفھ شوالشي - خواستم حرفي بزنم کھ رھا صداش بلندترشد.. یارازم فاصلھ گرفت تیم
 تیم یارخان توعاشقش نیستي توھوست غرق شدي فقط من موندم مگھ حاالمیفھمم

 ... دختراي دیگھ ھمون چیزي کھ تومیخاي ندارن
 

 داشت خفم میکرد اتیش ازسروروي تیم یار میباریدتوي یھ لحظھ بغض
اره -کنترلشوازدست دادخواست بھ سمتھ رھاحملھ کنھ کھ جلوشوگرفتم رھاجیغ زد

 ... واھرتوبزنبیابزن بیابخاطریھ ھرزه خ
 

 شکست بھ ھق ھق افتادم یقھ تیم یارو گرفتموتکونش دادم جوري جیغ زدم کھ بغضم
خوووووببببب بررروووووومگھھھ مجبورتتت کردممم -حس کردم ھنجرم جر خورد

 ... بروبانامزدت خوش باش
 

این اقاداداشت ببرش ولي قبلش - برگشتم سمتھ رھا وباھمون صداوھق ھق گفتم باخشم
 ... رشام بھت میگیم تواشتباه فکرمیکنيمنوا

 
 

   زمین نشستمو پشتموبھ دیوار تکیھ دادم وپاھاموتوخودم جمع کردمروي
 

اون شب ھواتاریک شده بود بابا براي یکي ازپروژه ھاش رفتھ بود شیراز تیم یار - من
 اومده بود خونھ ماتااحساس منوتحریک کنھ ولي این کارش ھمھ چیرو خراب کرد
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نامادریم اون شب مجبورم کردازخونھ برم ازاولم ازمن بدش - بغضم ادامھ دادم نباھمو
میومد بااینکھ نمیدونست من دخترھووشم ولي بازم ازمن بدش میومد مجبورم کرد اون 

 .. وقت شب اواره کوچھ خیابون شم
 

 ؟!درستھ- تیم یارکردمروبھ
 

 ...سسسسستتتتھھھھدرسس- تیم یار فقط خیره متونگاه میکرد بلندجیغ زدمولي
 
 

 ... اره گلم درستھ- گفتسریع
 

برف بدي میومد تنھانمیدونستم کجابرم توي پارک نشستھ بودم من -بغضموفروخوردم
کھ پناھي نداشتم یھ مرتبھ یھ دستمال رفت روصورتم وبعد مدتي چشام سیاھي رفت 

 .. دیگھ ھیچي نفھمیدم
 
 

اون سھ نفربھم تجاوزکردنوپسرعموم سھیل نجاتم داد اون شب - بغضم شکستدوباره
 ...وقتي تیم یار خبروشنید شوکھ شدو زبونش بنداومد

 
 

 ...متاسفم من،اینارو- رھام دراومده بود با سرشکستگي گفتاشکاي
 
 

بروبیرون مگھ شوما گوش شنواداشتید این ھمھ - یار حرف تودھن رھاماسیدبادادتیم
رزجرمون دادید انسي بیماري قلبي داره بھ خداقسم اگھ حالش بدشھ زندگي مدت چقد

 ... روبراي ھمتون تلخ میکنم
 

 من االن ھرکاري ازدستم برمیاد انجام میدم-  نگام کردباھمون بھتش گفت رھاباناباوري
.. 
 

 .. یھ دست لباس پوشیده براي انسي بیارھمین- یارتیم
 
 

 ..  بایھ حرکت منو کشیدتوبغلشومثل پربلندم کرد ازحموم بیرو ن رفت تیم یاررھا
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  دورگردنش حلقھ کردم ازحموم بیرون رفتومنوگذاشت روتختدستمو

 
 

   خیمھ زد دستش رفت سمتھ لباسم دستموگذاشتم رودستشروم
 ... نھ تیم یار االن نھ- من
 
 

 .  تو گردنم فروکردو لباشو روي پوست گردنم کشیدسرشو
چرانھ خانومي میدوني چند روزه دستم بھت نزدم - چشماي خمار بستش گفتباھمون

 .. دارم دق میکنم ازدوریت
 

 ..  بھ عقب ھلش دادموروتخت نشستم تعجب کردیکم
 

 . یعني اگھ بشنوه چھ عکس العملي نشون میدهلبموگزیدم
 

 ، برش داشتخوف
 ... انسي چیزي شده چرامظطربي- گفت باترس

 
 

 .. ار دادمونفس عمیق کشیدم ھم فشچشماموروي
 

 .. داري بابا میشي-  تند بدون نفس گیري گفتم یوھوتند
 
 
 

 ...  توکوپ اصالتواین دنیا نبود خیره شده بود روھمرفت
 
 

 ...  کردم بلند شدمبغض
 

 ... حدس میزدم خوشحال نشي توباید زماني خوشحال شي کھ مھنوش خانوم برات- من
 
 

 ..  خودم خفھ شد شدنم اززمین حرفم توباکنده

 



                                    اختصاصی کافھ تک رمان                           د در دستان بایرمان خاطرات

 176 

 
کمرتوبھ حھنم - یارمنو رودستاش بلند کرده بودودورتادوراتاق میچرخید جیغ زدمتیم

 ... قلب من بھ درک االسفلین ني نیم سکتھ کرد منووووووووبزااااارررزمییییننن
 
 

اي من - گذاشتتم روتخت اشک شوق تو چشاش موج میزد خندیدمنو کشید توبغلشسریع
 ... بھ فداي مامان ني ني کھ اینقد عشقھ

 
 ... ایش بکش کنارپسرلوس خجالتم سرش نمیشھ- من
 
 

  حرفي بزنم کھ یوھوقیافش وحشتناک شدخواستم
 ..  اون پزشکھ مسلما شک میکنھ قلبم ریختترسیدم

 
 

  چيپس قلبت- گفتمشکوک
 
 

 قلبم ھیچي- توکالمم ھمھ چیزوخراب کردلکنت
 
 

 . میریم دکتربھ جفتمون ثابت میشھ- داشت کم کم اوج میگرفتدستموکشیدصداش
 

 ..  تیم یارم اقاییم بھ خدامن خوبم- من
   رھا بایھ مانتوشلواروشال،اومد بیروندربازشد

 .واااچي،شده-رھا
 

 .. بیرون انسي لباسشوعوض کنھرھالطفا برو-  حرفي بزنم تیم یارگفتتاخواستم
 

 ...  رفت بیرونرھامتعجب
 
 

 . حرف نباشھ من میگم میریم دکتریعني میریم دکتریک کالن افتادددد- یار تیم
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 ..  حرکت کاري کرد لباس توتنم جرخورد بغضمو فروخوردمبایھ
 

 ...  من بمیرمم نمیزارم کسي بالیي سرت بیارهماماني
 

 .....  جزلباس زیر تنم نبود داشتم ازخجالت اب میشدملباسي
 

 ...  یار لباساموتنم کردودوباره دستموکشیدورفت بیرونتیم
 
 

 ...  چراغا روشن بودھمھ
 
 

 مشغول صرف شام بودن مادرتیم یاربادیدن ما سریع اومد کسي،نمیقرصیدوھمھ
 .. سمتمونو جلومون ایستاد

 
 

 .مامان بروکنار- یخت یارطوري دادزد کھ من قلبم رتیم
 

تیم یارجان ابروریزي نکن توعمرابتوني ازاین دربري بیرون -  پوزخندي زدمامانش
 ... بروکنارنامزدت اگھ میخواي اون دختره سالم بمونھ من ھنوزم سرحرفم ھستم

 
 

 ..  ازسروروي تیم یارمیباریداتیش
 

 ...  کھ عینھ کشک مات وایساده بودممنم
 

 .. ره شدن بھ چشماي مادرش پوزخندي زدوعقب عقب رفت یار بعد ازکمي خیتیم
 

  چیکارکنھمیخواد
 
 

 ...  سمتھ میزالکل بطریھ شیشھ اي کھ توش پرالکل بودو برداشترفت
 
 ..  من میدونم شوھرمومیشناسمھ تیم یار اھل این چیزانیست برخالف تصورمنھ
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 دو سھ چھارتا شیشھ الکلو روخودش خالي کرد خدایا میخواد چیکارکنھ قلبم یک
 ... دیوونھ وار تو سینم میزد

 
 

 ..  اومد روبھ روي مادرش ایستاد فندکشوازجیبش دراورددوبار
 
 

 ...نھ تیم یارنھھھ- ریخت زانوھام سست شد باتمام توانم جیغ زدمقلبم
 

 ..  نگام کردبابغض
 
 

 خانوم خوب گوش کن اگھ االن رفتي کنارکھ من انسي روببرم رفتي مامان-بلنددادزد
 دووووو..یککککک..وگرنھ باید جنازه پسرتو ازاینجا جمع کني تا سھ میشمرم 

 
 
 
 
 
 

 جونننن مننن تیم یار اون فندکو بنداز- زدم جیغغغ
 
 

عمرم اگھ رفت کناکھ رفتھ دستتومیگیرم میبرمت - غلیظ ترشد بابغض گفتبغضش
 ...... گھ نرفت منوببخش قول بده مواظب بچم باشولي ا

 
 

 .. نھ- بگھ سھ کھ مامانش باتردید گفتخواست
 
 

 ..  کناررفت تیم یارسریع اومد سمتھ منودستمو کشیدورفت سمتھ ماشینبعد
 
 

 ... تیم یاراینجاچھ خبر- بازکرد مھنوش پشتھ سرمون اومد باھق ھق گفت دروبرام
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 یار بي توجھ بھش سوارماشین شدوتوجھي بھ جیغ جیغاي مھنوش نکرد باتمام تیم

 ... سرعت توخیابون میروند
 
 

   شماره اي روگرفتموبایلشودراوردو
راستش من یھ کاري ..انسیھ ھم خوبھ سالم میرسونھ ....سالم دکترخوب ھستید- یاتیم

 ...فعال..بلھ بلھ االن میایم ...داشتم منزل ھستید 
 
 
 
 ...  وقتي رسمي میشد ادم توش میموندنيیع
 

 .... بخداھیچي نیست- من
 
 

 .. ھیسسسسسس- یارتیم
 
 
 
 

 خونھ دکتراریا ترمزکرد لبموگزیدم ازاالنم میتونستم قیافھ عصبي تیم یاروپیش جلوي
 ... بیني کنم

 
 

 .  توحلقم میزدقلبم
 ..  باال سلمازخانوم ھمسردکترایا بھ گرمي ازمون پذیرایي کردرفتیم

 
دکي ھواي اقایھ ماروداشتھ باش چشمکي زدمو رفتم اتاق - دکتر کردم روبھ

 سربنازدختردکتراریا کھ یھ دخترشیرینو ناز بود
 
 

 ...  تواتاقش کھ پرازاسباب بازي بود نشستمکنارش
 

 .. سالم خانوم کوچولو خوبي- من
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  معنایھ مثبت تکون داد بھ سري
 ... ببینم خانوم خوشگل چند سالتھ- من
 

 ..  انگشتاش نگاه کرد بعد سھ تا انگشتشوگرفت سمتھ منیکمي،بھ
 

 .. بچھ دوست داري... چھ خانوم خوبي ..اھا سھ سالتھ - من
 
 

 .. دیلي خالھ- دوتا دستاشوبھم کوبید کف
 

ي دار شم میاي خونمون باھاش اي جانم خوب من قراره چندوقت دیگھ ني ن- خندیدم
 .. بازي کني

 
 ...  خواست حرفي بزنھ کھ دربھ دیوار کوبیده شد پس بالخره فھمیدباذوق

 
 
 

 ..  شدم روبھ روش ایستادمبلند
 

 ... سقطش میکني ھمین فردا- یارازالي دندوناي کلید شده با صداي وحشتناکي گفتتیم
 

 میریم خونھ راجبش حرف میزنیم- دھنموقورت دادم اب
 
 

 ...  تیکي بازشد دوباره باترس اب دھنمو قورت داددرباصداي
 

 ..  یار وحشتناک سري تکون داد یعني برم داخلتیم
 

ّ تند کردم رسیدم بھ درعمارت دروبازکردمو رفتم داخل قبل ازاینکھ پناه ببرم بھ قدمامو
 ....  سقطش میکنیییییییییییي ھمین فردا افتاااااادددددد-  گفتاتاقم تیم یار باتمام توان
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توکھ بچھ - عمیق کشیدم تابھ خودم مسلط باشم برگشتم سمتش بابا صداش باال رفتنفس
 .. نمیحواستي غلط میکني دخترمنومیگیري

 
 . بچھ میخوام ولي نھ بھ شرط ازدست دادن عشقم-  یاردادزد تیم

 ..منظورت چیھ-شد بابا باترس گفت  چشاشون گرد باباواحسان
 

منظورم اینھ اگھ اون بچھ تاچھارماھگیش سقط نشھ من عشقموازدست میدم - یارتیم
 .. انسي توانایي بھ دنیا اوردن اون بچھ رونداره

 
 .. من بدون انسي ھیچم پوچم میمیرم-  کرد بغض
 .. ردم اروم جلو اومد منم اروم اروم عقب رفتم تااینکھ بھ دیواربرخواروم

 
نمیخاي ھمین جاخودم برات سقطش کنم کھ پس -  چسپوند زیر لب غرید خودشوبھم

 ... حرف گوش کن باش
 

  ازم فاصلھ گرفتکم
 
 

 ... حاضر نیستم یھ بچھ شوم ھمھ زندگیمو نفسمو ازم بگیره - زدداد
 

 کھ روصورتش خابوندم دست خودم بي،حس شدوکم کم بھ گز گز افتاد باسیلي
 ... باناباوري بھم نگاه کرد دستشو گذاشت روجاي سیلي

 
 ..  کردم بشکنھ دستمبغض

 
یک باره دیگھ - وار انگشت اشارمو جلوي صورتش تکون دادم صداموبردم باالتھدید

ي خودمو اتیش میزنم فقط یکباره دیگھ راجب بچم ثمره عشقم اونطوري حرف بزن
 .. درضمن تو موظفي درنبودم ازبچھ خودت مراقبت کني این مسئولیت توھھ..
 
 

اگھ بالیي سرت بیادواین بچھ توروازم بگیره قسم - میرفت سمتھ درفریاد زد درحالیکھ
 .. میخورم خودمو میکشم
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 ... فھھھمیدددییي- داد زدبلندتر
 
 
 

  بھت ژده باباواحسان دررفتمو رفتم سمتھ اتاقم بستھ شدن در از زیر نگاه ھايباصداي
 
 

 ..  کردم خودموروتخت پرت کردمدروقفل
 
 

ماماني فرداباید - گذاشتم روشکمم بغضم دییوونھ وار تو سینم رسوب بستھ بوددستمو
 ... توزندگیھ مني عمرا بزارم کسي بالیي سرت بیاره فقط فقط..بریم 

 
 .. چھارماه دیگھ بابایي رونمیبینیمفقط تا- ترکیدوبھ ھق ھق افتادم بغضم

 
 
* 
 

 قدمامو اھستھ برمیداشتم کفشامو تودستم گرفتھ بودم کسي متوجھم نشھ نامھ اي کھ تمام
 ... نوشتھ بودمو گذاشتم روي میز جلوي مبل وسط سالن

 
 

 ..  قلبمو برداشتم خس خس سینم بلند شده بود چند روزیھ از وقت چکاپم گذشتھقرصاي
 

 براي اخرین بار نگاھي بھ خونھ انداختم دلم براي ھمشون تنگ میشھ براي برگشتم
 ... احسان باباییم

 
 .  مھم تر عشقم بدون من چیکارمیکنھازھمھ
 ...  نگاھوبھ حیاط خونھ اندا ختموتوسش درپشتي از خونھ خارج شدماخرین

 
 سر کوچھ دربستي گرفتمو رفتم خونھ ماھایا اینا تنھاکسي،کھ میتونست کمکم کنھ رفتم

 ... ماھایاست
 
 

 ...  خونشون پیاده شدمجلوي
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* 
 

 ... انسي راستشو بگو چھ خبر شده- ماھایا
 

ھیچي بخدا با تیم یار بحثم شده میخوام ادب شھ یھ چند وقتي نبودمو حس کنھ - من
 ... میخوام ازشھر برم

 
 .. مطمئن- گفتضبابغ

 
ماھي جونم میخوام اصال کسي .مطمئن-  دروغ میگم ولي مجبورم بھ خاطر بچمدارم

 .. جزمنوتووماني نفھمھ خوب حاال کجا میتوني ببریم
 
 

   برگردوند سمتھ متنيسرشو
 .. من خودم میبرمت کردستان خونھ مادربزرگم-ماني

 
 واقعا ممنون نمیدونم چطور،ازتون تشکر کنم- من
 
 

*** 
 

 ..  یھ خونھ بزرگ ویالیي پیاده شدیم این روستا یھ جایي نزدیک بھ سقز بودجلوي
 
 

 ..  طراوتش تو عمق وجودت نفوذ میکردسرسبزیو
 

 صافوابي بود بھ دوراز ھرگونھ الودگیي ازسوزي کھ یھ لحظھ بلند شد تنم لرزید اسمان
 .دوروز دیگھ عید بودو اینجا ھنوزم برف میومد

 .. اومدم-بعد ازچند لحظھ صداي پیرزن بلند شد دروزد ماني
 
 
   در بازشد یھ پیرزن سفید کھ مھربوني توچھرش بیداد میکردو

 ... مامان ماھرخ اینم مھمونت ھواشو داشتھ باش خاطرش بدجوبراھممون عزیزه-ماني
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قدمش روچشم خوش اومدي گل دختر ماشاال - کھ تازه فھمیدم سمش ماھرخ گفتپیرزن
 .بفرما تو

 .. سالم- داخل وباصداي ارومي گفتم رفتم
 

 ... سالم مادر خوش امدي بروتو- ماھرخمامان
 
 

  یارتیم
 

 ..  کردم بازم من یھ اتاق بي روح بي رنگ یھ تن خستھاشکاموپاک
 

 فشاردادم تواین سھ ماه وپونزده رو خودمو تو اتاق حبس کردم غذایي عکسشوتوبغلم
 . درکارنیست یعني کجارفتھ

  ھق ھق... ِدلعنتي االن کدوم گوریي دوباره-دم ززجھ
 

پیدامیشھ من مطمئنم فقط خواستھ ایم -  احسان اومد تو بغضشوقورت داد دربازشد
 .. چھارماھو بگذرونھ

 
 .. خوابیا کنترلموازکفم بریده. کم چشام بي اختیارروھم افتاد فکرکنم بيکم
 
 
 

پس - بازکردم پرستار باالي سرم براي خودنمایي لبخنده دندون نمایي زدچشمامو
 .. بالخره بھوش اومدي

 
 توجھ نگاموازش گرفتم ھمون موقع درباز شد و احسان پشت سر یھ مرد کھ بي

 .. روپوش پزشکي تنش بود داخل اومدن
 

خواي چي بھ روز خودت اوردي پسر اصال خیلي حالت بده اگھ ب- بھم کرددکترنگاھي
 .. بھ این غذانخوردنت ادامھ بدي مجبورمیشم روزي دوتا سرم بھت وصل کنم

 
 توجھ بھش سرمو ازدستم کشیدم بیرون باسوزج بدي کھ تودستم پیچید اخ کوتاھي بي

 گفتم
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تیم یار - داشت واس خودش دادو بیداد میکرد پس زدم احسان شونمو گرفت دکتروکھ
 ... بالیي سره خودت میاريلج بازي نکن بااین کارات اخر یھ 

 
 بھ جھنم بزار بمیرم بلکھ راحت شم- زدم داد
 

 ..  ادماي حاضرتو سالن دور ماجمع شدنھمھ
 

 ... گفتم بدونھ انسیھ بھ فنا رفتم- زدمپوزخندي
 
 

 ... من اون شب نبودم تو المصب کھ بودي زنننھھھھ من االن کجاست- داد زدم بلند
 
 

انسي،االن بایھ بچھ توشکمش ..زندگیھ من کجاست -  سست شد بابغض گفت زانوھام
 .. چیکارمیکنھ

 
 ..  اعتمادوضعش ازماھم بدتراقاي

 
 ..  احسانو پس زدمسریع

 
 .. تیم یارکجا میري- دادزد

 
 ماشین شدم کھ سرم گیج احسان دروبازکرد انگار متوجھ حال نزارم شد ازماشین سوار

 .. پیادم کردو خودش نشست پشت فرمون
 .. کجا میخاي بري- احسان

 
 

 ..دوست صمیمیھ انسي ماھایا-باپوزخندگفتم
 

 ... اخھ چرااونجا- باتعجب پرسیداحسان
 

چون وقتي اخرین سري ازش پرسیدم انسي کجاست باتردید نگام کرد مطمئنم ازش - من
 ...  خبر داره

 
 .  خونھ ماھایا نگھ داشت ازماشین پیاده شدمجلوي
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 ...  زدمزنگو
 

  انسیھ
 
 
 ..  چراولي حسابي مظطرب بودمیدونمنم
 
 ..کیھ-
 
 ..تیم یارم-من 
 

 ..  تیکي بازشددرباصداي
 

 ..  رفتم داخل بھ درک بزارحقیقتو بدونن خوبیش اینھ انسي روپیدامیکنمسریع
 

 .. سالم چھ خبر شده- رفتم داخل ماني کسي کھ ازش متنفرم جلواومد سریع
 

 ..  زدمپوزخندي
 

لب پنجره نشستھ بودو . بھ دونھ دراتاقاروبازمیکردم بالخره بھ اتاق ماھایارسیدم دونھ
بیرونو تماشامیکردبابازشدن دربرگشت سمتم یکم تھ چھرشوترس برداشتھ بود رفتم 

ِتومیدوني کجاست دلعنتي بگوکجاست وضعیتش -روبھ روش باصداي نسبتا بلند گفتم 
 . گھ نمیشھ براش کاري کرد دیھاصال خوب نیس االنم تو وضعیتھ بدی

 
 .. ھمھ چي خراب داره میشھ زندگیم- کردمبغض

 
 .. اگھ بالیي سرعشقم اومده باشھ من چیکارکنم الکرداراون حاملھ است- داد زدم بلند

 
 ..  حرفام چشماش چھارتاشد تعجبش بھ وضوح مشخص شدباشنیدن

 
 .. بھ من نگفتھ بود حاملھ است- پرسید باتردید

 
 .. پس میدونھ کجاست.سست شد پاھام توان ھیکلمو نداشتن زانو زدم  ھام زانو
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 کناردیوار سر خورد چراباباشوول کرده احسان حالھ اقاي اعتماد کھ خیلي بد احسان
 .. بود

 
 .. بھ من نگفتھ بود حاملھ است- زدماھایاجیغ

 ت لعنتییيبگوکجاستتت..انسیھ من تواناییھ بدنیااوردن اون بچھ  شوم و نداره - دادزدم
 
 

 گونشوخیس کردن بھ سمت نامعلومي خیره شد مسیر نگاشو دنبال کردم اصال اشکاش
 .. متوجھ عکسي کھ کل دیوار اتاق روپوشونده بود نشودم

 
 عکس تمام قد ازخودشو انسي کھ پشتاشونوبھ ھم تکیھ داده بودن بادیدن عکس دلم یھ

ق ھقش اتاقوبرداشت ماني بیشتر تنگ شد بغض بدي بھ گلوم چنگ انداخت صداي ھ
 .. لعنتي بھ من نگفتیییییییي- گوشھ دیوار تو خودش جمع شد ماھایا جیغ زد 

 
 .. باید بریم کردستاننن- بلند شد وادامھ دادسریع

 
 چھارتاشد قدرت تکلم ازدستم دررفتھ بود رشتھ افکارم پاره شده بود احسان چشام

 . کردستان براي چي-بادھن باز وچشاي گرد شدگفت
 .. انسي ،خواھرنامردم رفتھ کردستان خونھ مادربزرگم-  دادبغضشوقورت

 .. گرفت چطور دلت اومد انسي اینقدرازم دورباشيقلبم
 

 انسیھ
 

  وسیدم صورت خانوم دکتر بباذوق
 .. مرسي واقعا ممنون خداروشکربچھ ام سالمھ شمااین مدت خیلي ھوامو داشتید- من
 

 ..انسیھ وقت سقط کردن تموم شد-  دادوگفتبغضشوقورت
 

وسریع از مطب زدم بیرون یھ ...بھترمنتظرھمین لحظھ بودم-  زدملبخندپربغضي
 .. ِتاکسي دربست گرفتم تا ده

 
 ..  روشکممدستموگذاشتم

 ..مثل اون خوشگل باشي..ثل بابات مرد بزرگ شي مارزومھ
  باني نیم راجب باباش حرف میزنم امروز دکتر گفت بچھ پسره خدایاشکرتھرشب
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 تخت دراز کشیدم مامان ماھرخم وقتي شنید کلي خوشحال شد تنھا کسي کھ تاحاال روي

م عزیز پیشش دردودل کردم مامان بود خیلي دوسش داشتم عینھ مادرنداشتھ خودم برا
 .. بود

 
 ..  لباس محلي کردي ابي تنم بود کھ واقعا زیبا بودوبھم میومد شکمم برامده شده بودیھ
 

 ..  خیلي درد میکرد نمیدونم چراولي دلشوره عجیبي داشتمسرم
 

 گرفتم براي پس فردا کھ برگردم تھران ولي جرعت روبھ رویي باتیم یار بابا بلیط
 .. واحسانوندارم

 
 دھنموقورت دادم روي تخت نشستم ساعت دوازده بود ولي خوابم نمیبرد دستمو اب

 اروم باش قلبھ من اصال کوچولوي من پسرم بیا کالغ پربازي کنیم-گذاشتم روي قلبم 
.. 
 

   اشارمو طبق قرائد بازي کالغ پر گذاشتم روي شکم برامدمانگشت
 ..گنجیشک پر...کالغ پر - من
 

 .. بابایي پر-مد اختیار بھ زبونم اوبي
مامان پر مامان کھ ...باباکھ پر نداره ماماني ازش خبر نداره- داشت خفم میکرد بغضم

 ..پرنداره بابایي ازش خبرنداره
 
 

 ...  ترکید بھ ھق ھق افتادم کھ در بھ شدت وحشتناکي کوبیده شدبغضم
 

میکر یعني چھ اومدم اومدم مگھ سر اوردید قلبم تو سینھ بي تابي - ماھرخ داد زدمامان
 خبره

 
 

 ..  چرخوندم جرعت نگاه کردن بھ پنجره رونداشتمسرمو
 

 ..  تودستام گرفتم کھ در اتاق شکستسرمو
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 سرمو بلندکردم پس بالخره خودش اومدبراي یھ لحظھ حس کردم نشناختمش باوحشت
بھ طرزفجیھي الغر شده بود تھ ریشش تبدیل بھ ریش شده بود چشماش گود رفتھ بود 

 ...ش افتزاح بھم ریختھ بودموھا
 

 ....  بھ وضوح میگم قلبم افتاد توشلوارم بلند شدمازدیدنش
 ..  جلو باھرقدمي کھ میومد جلو منم یھ قدم میرفتم عقبباپوزخنداومد

 شعلھ ھاي اتیش زبانھ میزد فکش منقبض شده بود چشاش کاسھ خون بود توچشماش
 ھنوز،بیستوچھارسالت نشده اقایي دستش بھ طرز فجیھي میلرزید الھي بمیرم برات

 ... چي بھ روزت اومده
 
 

 ..  رفت سمتھ شلوارشو بعد کمربندش دلم ریختدستش
 

  میخادنکنھ
 
 

 ..  سست شد بایھ حرکت کمربندشوکشید بیرونپاھام
 

 ..ییارر.مم..ي..تتت-  گفتم بالکنت
 

 .. فقط خفھ شو- خوني تر شد چشاش
 

 ..  کھ رفتو روپھلوم فرود اومدبادستي
 

 .. تووجودم پیچید براي یھ لحظھ نفسم برید باضربھ دوم جیغم بلندشددردبدي
 

 .. اما خبري نشد. ھم فشاردادم منتظر ضربھ دومم بودم چشماموروي
 بازکردم مات نگام میکرد بعد نگاھي بھ کمربند تو دستش انداخت انگار باور چشمامو

 . خیلي میسوخت دربازشدو احسانو بابا باھراس اومدن تونداشت منو زده پھلوم
ِدلعنتیا من فقط میخاستم بچم سالم - یار ھنوزم توبھت بود ھق ھقم بلند شدجیغ زدمتیم

 ..من مادراین بچم چرانمیفھمیدددددددد..بمونھ 
 

 تیم یار،رنگ غم گرفت چشماش باروني شد کھ چشماشوروي ھم فشارداد ھنوزم نگاه
 .. نزاشت اشکش بریزهمغروره کھ 
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احسانم پشت سرش رفت ھمھ ازم دلخور بودند بلند شدم چشم . ازاتاق خارج شد سریع
 ..توچشم بابا

 
 سوخت براي اولین بارازباباخوردم حق داشت ولي منم حق داشتم بچمو نگھ صورتم

دارم برگشت خواست ازاتاق بره بیرون کھ دستشو گرفتمو بوسیدم طاقت نیاورد 
میدوني چي بھ روزمون -فمو منو کشید توبغلش باصداي بغض دار گفتبرگشت طر

چرااینقد،روي این بچھ  اوردي دختر میدوني باشوھرت چیکارکردي بابرادرت بامن
 ....تاکید داري خوب اگھ ھم بعد لین بچھ بچھ اي خدابھت نداد ازپرورش

 
تي ھستم نھ بابا من بھ قیمت جونم ازبچم تاوق- نزاشت حرفشو کامل کنھبغضش

 .. مواظبت میکنم شماوتیم یارم موظفید وقتي نبودم مواظبش باشید
 
 

ازاتاق رفتم بیرون ماھایا یھ گوشھ تو خودش جمع شده بوددلم براش سوخت ***
 ..سپربالي من شده بود

 طرفش بادیدنم روازم برگردوند کنارش نشستمو دستمو انداختم دور شونش ازم رفتم
 .. فاصلھ گرفتوپسم زد

 ..ماھي جونم دلت میاد- دیدمخن
ني ني میگھ اگھ خالھ باھام قھرکنھ مامانم - روشکمم اروم گفتم دستشوگرفتموگذاشتم

 .. خیلي تنھامیشھ
 

ببین ني ني ھم بغلت کرد - کردیھ مرتبھ پرکشید طرفم توي اغوشم فشارج دادمبغض
 ... پس گریھ نکن ماھي جونم

 ... اي بیشور عوضي اینقدرني ني نکن دلم میخواد- گریھ خندیدمیون
 

 .. اي چشم سفید خجالت نمیکشي پس ھمینھ شوھرمیخواي-  پیرزنازدم روصورتممثل
 

 .. ببرانسي- چشمي نازک کردپشت
 

 بلند شدم تیم یار توي حیاط روي تختھ چوبي نشستھ بودو بھ جا نامعلومي خندیدم
 خیروشده بود
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رش نشستم دستشوگذاشتم رودستش کھ دستشو کشید عقب بالج بازي دستشو  و کنارفتم
بابایي جونم دلت میاد من قراریھ پسرخوشگل مثل ..بابایي -گرفتم وگذاشتم روشکمم

 .. خودت بشم دلت میادبامن قھرکني من کوچولوام دلت میاد من دیگھ نباشم بمیرم
 

ه خیلي زود دلت میاد ماماني بدون بچش میمیر- این حرف بغض کردم باگفتن
 .. بچشوازش بگیري من ثمره عشقتونم اگھ من برم ماماني میمیره

 دستشوروي شکمم حرکت دادوبھ شکمم خیره شد اما سریع دستشو عقب کشید اروم
 .. ازھرچیزي کھ   خانومموازم بگیره متنفره-زیر لب زمزمھ کرد

 
اگھ این بچھ ھم نبود مسلما تیم یارم ببین من حتي - گرد شد یعني ازبچھ خودشم چشام

 تاچندوقت دیگھ بیشترزنده نیستم
 
 

 کھ مشخصھ بھ زورداره اشکاشونگھ میداره ودراثرنگھ داشتن اشکاش باچشمایي
 .. چماش سرخ شده بود عصبي نگام کرد

 
 .. اقاییھ من کھ دلش نمیاد باخانومش قھر کنھ مگھ نھ- نگاشوازم دزدید خندیدمسریع

 
 ...بسھ انسییییي حوصلتو ندارم بھ موال-دشد بغض دارش بلنصداي

 
 .. این یعني برم بمیرم اصال صال دیگھ منو ني ني دوست نداریم،باھات قھریم- من
 

 شدم تکوني بھ خودم دادم خواستم ازش فاصلھ بگیرم کھ منو بااحتیاط کشیدکھ بلند
 .. افتادم بغلش

 
 .م شد تو چشام یھ لحظھ ترسیدم چشاش دودوزد افتادروخیره
 اقایي..تیم یارم -  زدم تیم یارجیغ

 
 
 صورتش سیلي میزدم بلکھ چشماشوبازکنھ ولي بي دریغ ازیھ تکون کوچولو دیگھ بھ

داشت ھق ھقم بلند میشد احسان اومد سمتمو تیم یار گذاشت زمین نبضشوگرفت نھ 
 .. خدایا یھ تارموازسرش کم شھ دق میکنم

 کھ مامان ماھرخ بھ صورتش پاشید پلکاش لرزید اشکامو پاک کردم ماھایاروکھ باابي
تااالن سعي داشت مھارم بزنھ کنار زدم کنارش نشستم وسرشو گرفتم تو بغلمو فشارش 

 .. دادم رنگش مثل گچ شده بود

 



                                    اختصاصی کافھ تک رمان                           د در دستان بایرمان خاطرات

 192 

 بابغض رستي بھ صورتش کشیدم کھ نگاھشوتو چشمام چرخوند رنگ چشماشوبازکرد
بھ علي قسم نمیخواستم اونطور بزنمت وقتي اونطور -غض داشت صداش الیھ ھاي ب

 .. جیغ زدي فھمیدم دارم چھ غلتي میکنم
ھمھ برید تو زنوشوھر بعد مدت ھا ھمو دیدن دلتنگن ھمھ رفتن داخل - ماھرخمامان

 .. فقط مادوتا موندیم
 

 .. فداي سرت اقایي حتما حقم بوده- نمایي زدملبخنددندون
 رسرش گیج رفت کھ کج شدو دوباره خواست بیوفتھ زیربازشو گرفتم شد ولي انگابلند
... 

نمیدونم چراسرم اینقدرگیج - کردم کنا ر حوض بشینھ دستشوگذاشت روسرش کمکش
 .. میره

 .. حقتھ بگیرم کتکت بزنم نگا چي بروزه اقاي من اوردي- بغضم گفتم باھمون
 .. بي تو وضع ھمینھ- زد پوزخند

و بغلش و بھ سینش فشار داد ارومو بابغضي کھ مشخص بود  کرد منو کشید تبغض
بي توشبا برام کابوس بود وقتي توبغلم -داره خفش میکنھ و سعي درمھارش داره گفت

نبودي خوابم نمیبرد وقتي ازت بیخبر بودم نفسم میبرید انسي من بي توھیچم پوچم قول 
  روبھ رومیشياجنازمبده دیگھ تنھام نیاري چون دفعھ بعد ب

 
 

 جداکرد دستي بھ زخم تازه گوشھ لبم کھ دراثر سیلیھ بابا بوجود اومده بود منوازسینش
 .. کشید

 
 تو ابھ حوض و دست خیسشو کشید بھ صورتم وبعد روي لبام سریع دستشوکرد

برگشت تا دید خبري ازکسي نیست سریع لباشو چسپوند رولبام و بوسھ داغي روش 
 .. یھ سوختن و درک کردم بعد سریع لبشو برداشتنشوند کھ بعد مدت ھا دوباره معن

 
اخھ ارزششوداشت این دوري -  منوکشید تو بغلش اروم اما باحرص گفتدوباره

ھمھ .ارززششوداشت بھ خاطر یھ بچھ اولین سال تحویل مشترکمونو کنار ھم نباشیم 
 ..اینابھ خاطریھ بچھ شومم

 
 مامانشھ شومممم نیستتتت یھ بارم گفتم پسره من عشق - داشت اوج میگرفتصدام

 .... فھمیدییي جناب راستین
 ...  سریع بلند شدم رفتم داخلبعد
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 ..  بازکردم تیم یار روبھ قبلھ نشستھ بودوتسبیحشم دستش بوددراتاقو
 

 براش کباب شد چقدرضعیف شده بابا گفت بھ خاطر کم غذایي ھاش تواین اخیر این دلم
طور شده رفتم و دستمو دور گردنش حلقھ کردم بوس محکمي روي گونش زدم کھ 
لبخند دندون نمایي زدو تسبیحشو بوسیدو گذاشت توي جانمازو جانمازو جمع کرد و 

ھیییییععع تیم یار من دیگھ اون - تختگذاشت روي میز بعد منو بغلم کردو گذاشتم رو
  دختر قبلي نیستم نگا شکمو تو ھم کھ شدي چوب کمرت میشکنھ اقایي بزارم زمین

 
 ..  اي کردو کلشو عقب پرت کردخنده

 
خانومي تو ھرچقدرم توپول شي بازم ھمون - خیمھ زد و با صداي ارومي گفتروم

 .. جوجھ اي برامن بعدشم من چوب نشدم یکم الغر شدم
 

 . تیم یار چي بھ روزه خودت اوردي اقایي- کردم بغض
 

  ادامھ بدم لباشوچسپوند رولبامو این بوسھ ھاش بود کھ وجودمو اتیش میزدنزاشت
 
 

 ..  افتادیم احسان نگاھمم نمیکرد فقط نگاھشوازم میدزدیدراه
 

 .  ماھرخوبزورباخودم اوردممامان
 یارتویھ راه تمام مدت دستھ من تودستاش بودگاھي میبوسیدو میزاشت روپاش حتي تیم

 .. بادستھ من دنده عوض میکرد
 ..  گرم شدو با حرفاوشوخیاي تیم یاربھ خواب رفتچشمام

 
 ایستادن ماشین چشماموبازکردم بھ ساعت نگاه کردم چھارصبح بود باحس

مامان ماھرخ ..تیم یار بالبخند نگھم میکنھ چشمامومالیدم وبھ اطرافم نگاه کردم و دیدم 
ایناقرار شد چون بعد مدت ھا اومده تھران بره خونھ بچھ ھاشو بعد بیاد تا مواظب من 

 .. باشھ
 

 رفتن خونھ خودشون پس من موندم و یھ تیم یار شیطونو این ني نیھ فوضول باباایناھم
 .. جالتم نمیکشھھاااااننن سیرک کھ تماشانمیکني کھ میخندي پسره ھیز خ-
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توکردستان کھ نمیشد یھ ,-  شدم کھ ازپشت بغلم کرد سرشو توگردنم فرو کردوگفتپیاده
  دل سیرازخانومم فیض ببرم تو خونھ خودمم نمیشھ

 ..نچ اقانمیشھ- من
 .. اینشودیگھ من تایین میکنم شمافوضولي نکن- یار تیم
 .. نچاي باباي نیني- من
اخھ اقایي تو پارکینگ منوبغل کردي کھ چي -خندیدم .. گردوند چشماش خمار بود برم
 .. شھ
 

 ..  دلم براش تنگ شده بودخودمم
 پرت بود کھ روي دستاش بلند شدم جیغ کوتاھي زدمومشت ارومي بھ سینش حواسم

 قلبم ریختت اروممم-زدم 
 
 

ھیییییع تیم یار - رفت سمت اتاق خوابمون بادیدن خونھ جیغ کوتاھي زدم خندیدمستقیم
 .. چي بھ سر خونم اوردییییییي

 
 ..  ارومي کرد در اتاقو بازکردو باپا بست اروموبااحتیاط منوگذاشت روتختخنده
 ..خوب حاالوقت چیھ- خیمھ زدو شیطون گفتروم

 
 .. معلومھ وقت خوابھ- چپ نگاش کردمچپ

 .. نھ خیر وقت بوسیدنھ-کردچشماشوریز
 

 ..  بگم نخیرم من خوابم میاد کھ حرفم باچسپیدن لباش رولبام توي حلقم خفھ شدخواستم
 

 .. تقریبا ده دقیقھ سرشوعقب کشیدبعد
 

 نفس میزدم بازم ھمون دردتوقفسھ سینم دستمو گذاشتم روقلبم خس خس سینم بلند نفس
 .. شده بود

 
 .. انسي خوبي-نم داد یار،باترس نگام کرد تکوتیم
 

 من فقط سرفھ کردم سریع رفت سمتھ کیفم قرصمو اوردو گذاشت زیر زبونم نفسم ولي
باال نمیومد انگار حالمو فھمید کھ لباشوبھ لبام چسپوند ولي نھ براي بوسیدن نفس ھایي 

 .. روکھ از بینیش میگرفت مثل ماسک اکسیژن بھ من میداد کم کم راه تنفسم باز شد
 ؟؟!خوبي خانومم -باترس نگام میکرد بابغض گفت ھنوزم
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 بردمو اشک ھاي روي گونشو پاک کردمو دست خیس ازاشکاشو بوسیدم دستمو
 .. بغضش بدتر شد سرشو،گذا شت روي سینم

نیني میخواد -  ازاین حالوھوادرش دستشوگرفتمو گذاشتم روشکمم اروم گفتمخواستم
 . باھات حرف بزنھ

 .میتي نداره حرفاشبرام اھ- بغضش گفتباھمون
 

 کردم ھلش دادم عقب سریع روتخت نشستم درحالیکھ دکمھ ھاي بغض
معلومھ کھ برات اھمیت نداریم تواز اولشم منوبچمودوست - مانتوموبازمیکردم گفتم

 نداشتي برو پیش مھنوش جونت نھ اصال بروپیش مامانت یھ زن دیگھ ھم برات بگیره
 
 

  مشکي تنم بود دراوردم یھ تاپ یقھ اسکي مانتومو
 ..  درازکشیدم مالفھ روھم روم کشیدم مات کارام شده بودبرگشتم

 
ببین انسي،اون بچھ برام مھم نیس چون بااومدنش - . مرتبھ باحرص برم گردوندیھ

بھم پشت نکن انسي کھ توانھ بي توبودنو ندارم باھام .زندگیم بدتر شدداغونم کرد
 . قھرنکن کھ طاقتشوندارم

 
 . سریع بلند شد از اتاق رفت بیرونبعد

 .  عشق ماماني االن دیگھ باید بریم منت کشیھ بابایيبلندشدم
 رفتم بیرو ن توي باغ روي تاب بزرگ گوشھ حیاط نشستھ بودو دستاش ازھم ازاتاق

باز کرده بود سرشم بھ پشت تکیھ داده بودو چشماي نازشم،بستھ بود رفتم طرفش 
و بوسھ ریزي روي لبش زدم درحالیکھ باریشاي ازپشت روي صورتش خم شدم 

 .. اقایي منو ني ني قھرمیکنیما- صورتش بازي میکردم گفتم
 .. توغلط میکني- یارتیم
 . فعالکھ شماقھرکردي- من
 .. کي گفتھ- یارتیم
 .. پس اگھ قھرنیستي چشاتوبازکن خانومتونگاه کن- من

 .. بگوازني ني من متنفرنیستي- بغض کردم چشاماشوبازکرد
 

 روي دستاش بلندم کرد دستمودورگردنش حلقھ کردمو سرمو بھ سینش فشاردادم بلندشد
بھ نیني بگوعاشقشم ولي اگھ زنموازم بگیره باید بي تیم یار بزرگ -اروم درگوشم گفت

 ..شھ
 

 .تیم یارم- بدترشدبغضم
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 .. بغض نکن عمرمن.جون دل تیم یار- یارتیم
 

ي گردنم فروکرد ساعت چھارصبح بود رسیدیم  گذاشتتم روي تخت سرشو تو گوداروم
 .. بخواب گلم خیلي اذیتت کردم خانومیم ببخش-ھنوز ھواروشن نشده بود اروم گفت

 
  کم بانواھاي عاشقانش بھ خواب رفتمکم
 
 

  یارتیم
 

 ساعتي ھست کھ خوابیده ولي من خوابم نمیبره ازاینکھ بعد چھارماه دوباره دوسھ
ل توصیف داشتم نمیتونستم بگم چي بھ خودم فشارش دادم توبغلم گرفتمش حس غیرقاب

 .. شکمش حسابي بزرگ شده بود عینھ توپ ادم فقط دلش میخواست فشارش بده
 

 بوسیدمو بلند شدم و اماده شدم زنگي بھ احسان زدم کھ بیادو حواسش بھ لپشواروم
 انسي باشھ تامن بعد چھارماه بھ خودم برسم

 
 

 انسیھ**
 

اي نفرین بھ کسي کھ پرده روکشیده کھ -  مستقیم نور خورشید چشماموبازکردم باتابش
 .. نورش اذیتم کنھ غلتي زدم

 
 خوابم نمیومد روي تخت نشستمو دستي بھ موھام کشیدم کھ شبیھ جنگلیا ژولیده دیگھ

 .. شده بود بلندشدم حولمو برداشتمورفتم حموم
 
 

ین کوتاه پوشیدم کھ خفاشي بود باشلوار  بیست دقیقھ اومدم بیرون یھ تونیک استبعد
 .. ورزشیھ مشکي

 
 ..  باالي سرم جمع کردمموھامم

 پایین بادیدن احسان کھ  جدي روي مبل نشستھ بودو چشاشو دوختھ بود بھ تیوي رفتم
 .. اول ترسیدم اما بعد رفتم کنارش نشستم توجھي بھم نکرد

 
 ..میگما ھوا چقد گرمھ- من
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  سکوتبازم
 .. یني باھام قھره بازم سکوتدایي ن- من
 ..اییییشششش نازشو- من
 

نیني داره میگھ دایي من - رفتم پشتش دستمو دور گردنش حلقھ کردمبلند،شدم
 .. توروخیلي دوست بامن قھرنکن

 
 .. توي چھرش رخ ندادتغیري

 
 ..اصال بیا بزن دلت خنک شھ..داداشي ببخشید-  جلوشو روپاش نشستم رفتم

 
  ندیدمو باانگشت اشارم خط بین ابروھاشو باز کردم نگام کرد خبااخم

 .. داداشي جونمممم ببخشید دیگھ- من
 
  مرتبھ چشاش رنگ غم گرفتیھ

  خیلیییییي خري-  کشید تو تو بغلش منو
 نظرلفتتونھ- من
 
 

  شدم زنگ زدم بھ یھ رستوران غذابیارنبلند
 ..خاک توسرتتتت ھنوزم اشپزي بلدنیستي بدبخت تیم یار-احسان
 .. میخاست بامن مزدوج نشھ- اندرصفیھ نگاش کردمعاقل

 
 .. خندیدم

 لیوان اب ازیخچال ریختم ولي دلم نیومد بخورمش اروم اروم رفتم سمتھ احسانو یھ
 .. لیوان پرازابو روسرش خالي کردم کپ کرده بود منم قش قش میخندیدم

 
بااون شکمم دوییدم تو  برگشت طرفم اماده شدم براي فرار بلند شدو دنبالم کرد باخشم
 .. حیاط

 
  دنبالم اومد یھ مرتبھ در باغ باکلید باز شدوتیم یارخوشگل تر ازھمیشھ اومد داخلاون

.. 
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 زده بودو تھ ریش گذاشتھ بود چشاش از ھمیشھ ناز تر بود یھ تیشرت استین ریشاشو
کوتاه سورمھ اي با شلوار سورمھ اي تنش بود محوش شده بودم کھ جلواومدو 

 ..یشونیمو بوسیدپ
 

 ..باباي نیني عجب تیپییییي زده حسابي انسي کش شده- من
 .. خندید

 
   اخم کردسریع

 .. اوي داداش گفتم بیاي مواظبش باشي نکھ دنبالش کني وضعشو نمیبیني- یارتیم
 

 نگا چي،بھ روزم اورده این مارمولک- کالفھ گفتاحسان
 خوووودتییي- من
 
 

ھییییعععع تیم - کھ دلھ منوبرد یھ دفعھ منو رودستاش بلند کرد  یار خندید یھ خنده ناز تیم
 .. یار زشتھ جلو احسان

  زشت اینھ خانوم من بااین شکمش بخاد راه بره- یارتیم
 

 ........... بایھ لبخند نگاھمون کرداحسان
 
 
 
 

 ..  ھمھ سرمیز نشستیمغذارواوردن
 

 خودمو باولع خوردم درحالیکھ این مدت اصال غذا ازحلقومم پایین نمیرفت االن غذاي
 .. بدجور گشنم بود

 
 خودم بھ سھ نکشید تموم شد تیم یارواحسان با تعجب نگام میکردن باحسرت بھ غذاي

 ؟؟؟!!!میدي-غذاي تیم یار نگاه کردم 
 ..چیرو خانومي- یار تیم
 

   بودچشاشون قد یھ توپ شده...غذاتو - من
 ...چراکھ نھ گلم بیا غذاي من براتو- یارتیم
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 ذوق شروع کردم بھ خوردن غذاي تیم یار جفتشون ھنوزبا تعجب نگام میکردن با
 ؟؟!!نخورم-نمیدونم چرا یوھو بغض کردم

 
 ..اي جونم بخورگلم سیرنشدي غذاي احسانم ھست- یارتیم
 

 ... توغلط کردي من غذامو نمیدم-احسان
 

 نمیدیي؟؟-مظلوم احسانو نگاه کردمو گفتم بدترشد بغضم
چراکھ نھ خواھري غذاي منم براتو باذوق -  تعجب کرد اما بعد لبخند مھربوني زداول

 ... جفت غذا ھاروخوردم
 

 ... من ھنو گشنمھ- من
 

  جفتشون ازحدقھ بیرون زدچشماي
 
 

 ..  موقع زنگوزدنھمون
 

  ازچند لحظھ بابا داخل شدبعد
 .. سالم بابایي-من 
 

 .. سالم دختر گلم-بابا
 

 ..  شدوپیشونیمو بوسیدخم
   غذا پاشدمو روي مبل نشستمبیخیال

 .. پاشو اماده شو بریم- یارتیم
 

 کجا؟؟- پرسیدم باتعجب
 

 .. دکتر- یارتیم
 

 روي ھم فشار دادم دنبال حچي پستید؟قبول کنید انسي رفتنیھ چشمامو
 ..رفتنییییییییییییییي

 
 ..  رفتم توي اتاق یھ لباس بارداریھ زرد باشلوار ھم رنگش پوشیدمبلندشدم
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  زردمولبناني بستمو تیم یار اومد داخل اتاق تکیھ اشو داد بھ دروبھم خیره شدروسري

.. 
 

 ..  ایینھ بھش چشمک زدم لبخند محوي زدوازتوي
 ..  اومد گونمو بوسیدجلو

 
تیم یار یھ -داي احسان اومد باتعجب پرسید  جلو کھ لباشو رولبام بزاره صسرشو،اور

 ... دختري اومده باتو کار داره
 !!؟!!دختر؟؟- یارتیم

 ..اره-احسان
 کردم یعني کي میتونھ باشھ تیم یار بلند شدو دورازچشم احسان بوسھ اي بھ لبم تعجب

 .. زد وازاتاق رفت بیرون
 

 برداشتم دوست داشتم اونطور باشم کھ تیم یار میخواد ولي سرنکردمش کھ چادرمو
 .. برم بیرون سرش کنم

 
 ..  بیرون زفتم کفشاي زردمو پوشیدمازاتاق

 
 ..  بھ اون سمتھ باغ نزدیک تر میشدم تعجبم بیشتر میشد صداي جیغ جیغ دخترھرچي

   قیافھ دخترو دیدمدیگھ
 

 مھنوووووووششششش
 
 

رفتم تازه متوجھ من شد تیم یار سرشوتو دستاش گرفتھ بودواصالمتوجھ  جلو باتعجب
  من نبود
 ..بالخره خانوم تشریف اوردن چطوري خانوم دزده- مھنوش

 
 یارسرشوبلند کرد توي نگاھش فقط یھ خواھش بود خواششو میفھمیدم ازم تیم

 نمیخواست باورش داشتھ باشم چشمکي باارامش بھش زدم مھنوشومادرش جلواومد
ھوي دختره ھییز نامزدي دخترمو کھ بھم - مھنوش با لحن تندوزننده اي گفتمامان

 ..زدي دومادمم کھ دزدیدي
 ..بسھ بازنم درست صحبت کنید- یاردادزدتیم
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 ..اقاتیم یار کارت بھ مامیوفتھ- تیم یار پوزخندي زدباباي
 

 ..شھمن تاحاال کارم بھ خانواده شمانکشیدونمیک- یار چشاشوریز کرد تیم
 

 دستش رفت باالخواست بکوبھ توصورتم کھ بایھ لبخنددستشوتو ھواگرفتم رفتم مھنوش
ببین من ھمون شب کھ -جلووکنار گوشش درحالیکھ دستشومیزاشتم روشکمم گفتم

 .. اومدم نامزدي اومده بودم خبر حاملگیمو بدم تیم یار شوھره منھ اینم سندش
 

من - ي بھش زدم بھ ھق ھق افتاد بلند جیغ زد فاصلھ گرفتم بابھت نگام کرد لبخندازش
 .. مطمئنم تیم یار دوسم داره

 .. تیم یار غلط کرده- باالرفتصدام
 .. بھ تیم یار نگاه کردم کھ با کالفگي والتماس نگام کردباخشم

 
دیگھ من باتوواون - مھنوش اومد دستشو گرفتو بردتش سمتھ ماشین بلند گفتمامان

 .. یم یارمادرت نسبتي ندارم اقا ت
 

 ..  یار پوزخندي زدتیم
 ..  سریع ماشینشون ازدیدمون محو شدخیلي

 
 ..  یار اومد سمتم بابا و احسان ازبھت دراومدنتیم
 

 ...پدرجان من توضي- یارتیم
 

البتھ کھ باید توضیح بدي ولي االن باید بریم دکتر این واجب تره اینم - بریدباباحرفشو
 .. بدون اگھ توضیحت قانع کننده نبود نمیزارم حتي انسیھ روببیني

 
 ...   باباسریع سوار ماشین شدوبعد

   یار بد جور توخودش،بودتیم
 .. اقایي سوارشو بریم- من
 .. اھان بشین خانومي.ھا- یارتیم

 شین شدمو راه افتادیم ماسوار
 
 

 .. تیم یارم- تو خودش بودخیلي
 ھوم؟- یار تیم
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 .. اقایي- من
 .. جون دلم- یارتیم
 .. افرین یعني چي ھووم- من
 
  لبخند تصنعي زدیھ

تیم یارم چرامیریزي توخودت وسعي میکني خودتو براي اینکھ من ناراحت نشم - من
 ... شاد جلوه بدي

 
 .. نکرد جدي بھ جلوش خیره شده بودنگاھم

 ...تیم یارم- من
 

   طرفمماشینوکنارزدکمربندشوبازکردوبرگشت
  چرامیریزي توخودت من زنتم باھام دردو دل کن-  دادمادامھ

  چي بھت بگم خانومم یھ مرد وقتي مرده کھ درداش تو خودش باشھ- یارتیم
نوچ من اینو قبول ندارم من زنتم مردي براي بقیھ قوپي بیا االن فعالشوشوي مني - من

 .. بریز بیرون دردودلو
 

 .. دردم عشقمھ- خندیدوگفت
 

 ..ھمین ؟نوچیھ چي دیگست- من
 ..دردم مادرمھ کھ دیروز سکتھ کرده- یارتیم
 

  نگاش کرد پوفي کردوسرشو تکون داددوباره برگشت طرفم رنگ نگاشباتعجب
 .. دردم بچھ توراھمھ-غمگین شد دوباره باھمون ناراحتي گفت

 .. دردم قلب عشقمھ- نگاش کردم رنگ صداش بغض داشتباغم
 ..  کردم چقدر مظلوم بود خدایااگھ من نباشم چي سر تیم یارم میادبغض

 اختیار پرکشیدم بھ اغوشش بغضم سردادو بھ ھق ھق افتادم چقدردوسش داشتم بي
م یعني تا چند وقت دیگھ باید بھ جاي تیم یار و بغلش زیر خاکاي چقدردیوونش بود

 ... سردومرده باشم
 

جونم عزیزم گریھ نداره تاتورودارم غمي ندارم ھمھ چي - صداي گرفتش گفتباھمون
  درست میشھ قول میدم

 د..ش..ن..ھھ..اگ- من
   کردسکوت

 ... خودتم قبول داري تاچند وقت دیگھ میرم زیر خاک- من
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خفھ شو توروخدابس کن انسي خدانکنھ تیم یار نباشھ -یار باصداي عصبي گفت تیم

 .. اونروزو ببینھ
 ... ولي باید باشي و ھواي پسرمو داشتھ باشي- من

 .. تمومش کنننننن-  دادزد بابغضش
 .. دوست دارم پسرم مرد بار بیاد- من
 .. ھبسھ بسھھھ- یار دستشو گذاشت روگوشاشو،مثل دیووونھھ ھاا داد زدتیم
 ... بھش بگومامانش عاشقش بود- من
 

 ... خفھ میشي یا نھھھھھھھھھھھھھھھھھ- داد عقب ھولم
 

  ازماشین پیاده شدسریع
 
 

 ..  پاک کردم ازماشین پیاده شدماشکامو
 .. تیم یارم- من

 ..حرف نزن انسي اصال حالم خوب نیس- ادامھ بدم کھ گفتخواستم
 
 ...  یھ نقطھ نامعلوم خیره شده بودبھ
 

 .. تیم یار- روش ایستادم روبھ
 

 .. ندادجوابي
 .. اقایي- ھم نکرد نگاھي

 .   سکوتبازم
نیني جونم میبیني زمونھ عوض شده بابات با بیستو چھار،سال سنش ..اقامون قھره - من

وني چیھ قھر کرده نچ نچ بابامیگفت زن این پسر بچھ نشو حرف گوش نکردم اما مید
 .. ماماني من ازاولشم عاشقھ باباي خلت بود خوب چیکنیم دیگھ

 
   لبخند زد امانگام نکردخندیدم دستشو گرفتمو گذاشتم روشکممیھ

ماماني بابات میدونھ چشماش ھمھ زندگیمھ میدونھ کھ من عاشق چشماش شدم - من
 ... بیشعور براھمین نگام نمیکنھ

 
 ؟!بخشیدي اقایي -م لبخندي زدمواروم گفتم  باال کشید و زل زد تو چشانگاشو
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 ..  طور خیره نگام کرد کھ گوشیش عینھ نخود پرید وسط خلوت ماھمون
 

   جواب دادسریع
 .. داریم میایم اومدیم احسان جان دادنزن داداش- یارتیم
 

   قطع کردگوشي
  بپرباال کھ شاکین- یار تیم
 ... بخشیدي- من

 .. حاالببینم اگھ دخترخوبي شدي-  نگام کردشیطون
 ..  نگاش کردم اونم سرخوش خندیدو رفت سمتھ ماشینباحرص
  سوار ماشین شدمو باتمام توان دروکوبیدم خندیدو سري تکون دادو راه افتادباحرص

.. 
 

 ..  بیست دقیقھ رسیدیمبعد
 

 کنارم ھردوباھم  حرص پیاده شدم احسان دم مطب وایستاده بود تیم یار اومدباھمون
  رفتیم سمتھ مطب

 .. آي آي کج بودید مشکوک میزنید خونھ ھم براي،اینکارا ھستا- احسان
 

آي داداش دست رودلم نزارکھ خونھ گیر داده بریم یھ - یارباحالت بامزه اي نالید تیم
 .. گوشھ خلوت

 
ھووووییي - حرف تیم یار ازکوره در رفتم وحرفشو قطع کردم وبا جیغ گفتم باشنیدن

 .. تیم یار جان کي راننده بود کي ماشینو کنارزد
 

حواستو جمع کن دیگھ باھات حرف نمیزنم - بھ نجونھ تھدید جلوش تکون دادم دستمو
 .. شبم پیشت نمیخابما

 
 

** 
 

ابادکي جون بادمجون بم افت نداره ب- ھمشون بھ اشک نشستھ بود خندیدمو گفتم چشم
نوچ نوچ باباي ني ني رونگاه ھییععع بابابزرگ ني ني ..بگو حاال حاالھا مزاحم ھستم 

 .. داییھ لوس ني ني روببین نوچ نوچ..رونگاه کن 
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 ..  برگردوندمو سریع ازدرخارج شدم تا کسي متوجھ بغض و اشکم نشھرومو
 

- ي بابااینا داشت ھمین االن این حرفا رومیگفت حرفاي دکتر اریا افتادم کھ جلویاد
احتمال زنده موندن خوده مادرازحاالبھ بعد دو درصدم نیست ولي بچھ احتمال زنده 

 .. بودنش باالست
 

 اشکام خندیدم مثل یھ دیوونھ یھ دیونھ کھ بھ تھ خط خورده بھ تھ نفس کشیدنش یھ میون
ا ھم با پوزخند سري براش تکون دیونھ کھ ھمھ باتاسف از کنارش رد میشن و بعضی

 .. میدن
 

 ..  تا پنج ماھھ دیگھ شایدم کمترفقط
 ..  نداره فداي یھ تار موي پسرم جون من درمقابل جون پسرم ھیچي نیستعیب

  خارج شدم گوشي روبرداشتمو شماره رو گرفتم دلم براي سھیال تنگ شده بودازمطب
 
 

  ھقش بلند شدھق
خودتي انسي کجابودي عمو زنگ زدگفت پیدات کردن سھیل امروزبرمیگرده -سھیال

 .. میایم خونتون
 ..سھیال عزیزم یھ نفس بگیر- خندیدم

 
 ...راستھ کھ پنج ماھھ دیگھ- ھقش شدیدترشدھق
 ..  ھقش اجازه نداد ادامھ بدهھق

 .. اره راستھ ولي شاید زود تر از پنج ماه تقدیربا خداست- گفتمبابغض
 

 .. سھیل خوبھ- گریھ خندیدمنمیو
 

داغونھ مامان تالش میکنھ باھاش حرف بزنھ ولي سرجریاني کھ -  زد پوزخندي
 ... نزاشتن بباد خاستگاریت بامامان اصال حرف نمیزنھ

 ...  میبینمت تعریف میکنمامشب
 

 .. کاري نداري- کردم بغضموقورت دادماشکموپاک
 .. ھم زدي بغل گوش من دماغتو باال نکشاه حالمو ب- کشید خندیدمسھیالدماغشوباال

 
  خندید
 نھ گلم مواظب خودت باش خدافظ- سھیال
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 ..خدافظ- من
 

من میرم .پاشو خانومي- کردم کھ صداي گرفتھ تیم یار بھ گوشم خورد تلفنوقطع
 .. بیمارستان پیش مامان قبلش توروبزارم خونھ

 
  ردم سمتش اروم بلند شدم بھ چشماي نازاشکیش نگاه کبرگشتم

  تیم یارم- من
 ..جونم- یارتیم
 ..  تومیدوني کي بھ مادرت اینا گفتھ کھ من- من

  انداختم پایینسرموباخجالت
 گفتھ من دختر نیسم- من
 
 

 .. اره- دستي بھ موھاي خوش حالتش میکشید،گفت درحالیکھ
 .. حتماسھیل...کي - من
 

 ..امیر...نھ خانومم -  زدلبخندي
 

 ..  گرد شد یعنيچشام
 
 

 ..  توي بھت بودم پس نقشش بوده لعنتیییيمن
 

 ..  سمتھ ماشین بابا بھ ماشینش تکیھ داده بودو باچشماي ناز بارونیش نگام میکردرفتیم
 

باباي ني ني ھم کھ وللش . نینیم دیگھ باھات قھره ..نوچ نوچ بابابزرگ ني ني - خندیدم
این حرفم سرشو،از،روي داییشم کھ انگاررفتھ خاستگاري دختر بھش ندادن احسان با. 

 ..فرمون برداشت چشاش سرخ سرخ بود
 
 

اقاتیم یار شما امشب توضیض -بعد اخمي کردو ادامھ داد ...بروبشین عمر بابا - بابا
 .. نداده ازفرداانسي بي انسي

 
 .. چشم ھرچي شوما بگید-  دورتیم یارم بگردم مظلوم سرشو پایین انداختوگفت الھي
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کم کم از دیدمون محو شدن نگاھي بھ تیم یار کردم کھ تو خودش  سوار ماشین شدو بابا
 . تیم یارم-بود
 ..،جونھ دلم خانومي- یارتیم

 .. الھي بگردم تو واسھ این ھمھ درد خیلي جووني- کردمبغض
تاانسیمو دارم غم ندارم درماشینو،باز کرد نشستم دروبرام - تلخي زدو اومد سمتملبخند

  بست خودشم سوار شد
  م یارمتی- من
 .. جونم- یارتیم
  میدونستي اقایي خیلي عاشقتم- من
 

  من بیشتر- یار تیم
  نخیرم من بیشتر- من
میخورمتا من میگم من بیشتر یعني من بیشتر حرف روحرفم - یار اخم تصنعي کردتیم

 افتاددد؟؟..نیار 
 

 .. اقایي منم میام بیمارستان عیادت مادرت..افتاد بدجورم افتاد - من
  باش خانومي ھرطور راحتي من فقط میخام اذیت نشي- کردپوفي

 نمیشم- من
 
 
 
 

 روویبره بود ووییي تیم یار در زد چشمامو روي ھم فشار دادم دروباز دستام
کردخودش داخلشد منم پشتش زانو ھام میلرزیدرھاروي صندلي نشستھ بود بادیدنم 

میبیني نفرینت -گفتچشاش گرد شد سریع اومد سمتمومنوکشید تواغوشش با ھق ھق 
 ..چطورگرفت

 ... واااا چ نفریني مگھ چیکارم کردید کھ نفرینتون کنم- من
 

 ...  باچشماي گردشده وبغض نگام میکردمادرجون
 

 ..  چشمامواروم بازوبستھ کردمو لبخند زدمیکبار
 .. تومنو میبخشي- ترکیدبغضش

 ... اي واي مادرجون این چھ حرفیھ معلومھ کھ- من
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رخ بود لبخند غمگیني زد نگاشوتوي تک تک اجزاي صورتم چرخوند  سچشاش
 نگاھش و کشید روي شکم برامدم دوباره دوخت توي چشام

 ..سھیل..سھ..ووبي..خ- گفتمبالکنت
 

 ... عالییي- بھ وضوح پیدابود باصداي بغض داري گفتبغضش
 ..  سریع از کنارم گذشتبعد

 
 ..  بودن حتي خانواده تیم یار ماھایا مامان ماھرخھمھ

 
 ..  لحظھ بغض کردم تا کي این جمع بھ یادم میموننیھ

 تاچھلمم سرخاکمن بعدھرپنجشنبھ بعد ھرسال سالگردم بعد اگھ گذرشون بخوره کم اول
 ... کم گذرشونم بخوره نمیان

 
بھشون بود خواستم بلند  پایین بود کھ سھیل تیم یارو کشوند تو حیاط ھمھ حواسم سرم

 ...شم کھ سھیال کنارم نشستویھ موضوع انداخت وسط تا
 

  یارتیم
 بازمونده بود ازحرفي کھ سھیل زد جاخوردم از نظر ظاھري خیلي تغییرکرده دھنم

 .. بود الغرتر بود چشاش گود رفتھ قدش خمیده موھاشم زده بود کوتاه کرده بود
 ل حرفش برام خیلي سخت بود تلخي زدو ازکنارم گذشت تحلیلبخند

 
 
 انسیھ*

   تخت نشستم شونھ روھم برداشتمروي
 ...  ومامان ماھرخ موندن خونمون تاھواي منو داشتھ باشنزندایي
 .. موھامو لمس کردتاشونھ

 ... توھنونمیدوني اون موھامال منھھھھھھھھ- یارتیم
 
 زدن موھام  حالت قھرسرموبرگردوندم اومد پشتم نشست وشروع کرد بھ شونھبھ
  خانومیھ من قھره-خندیدوگفت..

 ..اره- من
 .. اونوقت سره چي خانومي- یارتیم
 ..بابات- من
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سختھ انسي اگھ چیزیت شھ ھیچ وقت دیگھ نگاشونم نمیکنم بعد - کردوگفتپوفي
 .. تومیگي بي محلي نکن

 .. بھ اوناچھ اونا چیکارکردن مگھ- سمتش برگشتم
 .. قضاوت بدون توجیح- یارتیم
 .. خوب ھرکیم جاشون بود ھمون فکرومیکرد- نم

 درست ولي اونا اصال ازمون توجیح نخاستن- تصنعي زدلبخند
 ...بوووووووفففف- من

 .. منوکشید توبغلشو گذاشتم روتخت لباشو روي لبام گذاشتاروم
 ..  باید رعایت کنھ بوسھ ھاش اروم بود ارومھ اروممیدونست

 
 ..  ماه گذشتھ االن دیگھ حسابي توپول شدم ھفت ماھمھسھ

 ..  روي شکمم گذاشتم تیم یارو احسان رفتن دنبال کاراي پایان نامشوندستمو
  خونھ تنھام نمیدونم چراازصبح کھ پاشدم حس میکنم ھوایي براي تنفس نیستتوي

 
 

یو شروع  درحد مرگ شور میزد نمیدونستم سرنوشت دوباره میخاست چ بازیھ بددلم
  کنھ

 خیلي زیاد اما ازچي نمیدونستم ابھ دھنمو باصدافروخوردم بلندشدم راه افتادم میترسیدم
سمتھ اشپزخونھ کھ یھ لحظھ نفسم گرفت درد بعدي توي کلھ وجودم بھ خوصوص قلبم 
پیچي یھ لحظھ یاد شرایطم افتادم نکنھ اینجا تھ خطھ از تھھ اعماق وجودم ازشدت درد 

 گازمیگرفتم سعي داشتم خودمو بھ مکاني براي خالصي وشدت درد دستامنالھ زدم از 
برسونم جیغ میزدمو کمک میخاستم اما باغبونو خانوادش بھ عکس بقیھ روزاي 
پنجشنبھ کھ میومدن امروز نبودن بھ زمین مشت میزدم روي زمین سرد دراز کشیدم 

 کم کم راھومجراي تنفسم درحال کیپ شدن بود کھ درباز،شد
 
 

 ... چشام سیاھي رفت ودیگھ
 ***تیم یار***

 
 کھ قراره ازاین بھ بعد منواحسان توش مشکول بھ کاربشیم بیرون زدیم ازبیمارستاني

 .. نمیدونم چرا دلم شورمیزد فقط دنبال یھ راھي بودم برم پیش انسي
 

  گزیدم صبح کھ میخاستم بیام حالت نفساش غیر عادي نبود؟لبمو
 ...ھ کبودي میزدایناچھ معني میتونھ سرخ بود لباش بچشاش
 ..  صداي زنگ رشتھ افکارم پاره شددلم ریختباشنیدن
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 روازجیبم دراوردم دنیادورسرم چرخید اقاي اعتمادبودلبام خشک خشک گوشي
  بودبازبون لبموطرکردم

 چي شده چراجواب نمیدي-احسان
 
 
 سمتم اومد،گوشي روازدستم گرفتوروي بلندگوزد باپیچیدن صداي ھق ھق،اقاي بھ

زمین افتادم احسان باصداي لرزوني .اعتماد دنیاروسرم اوارشدزانوھام سست شدروي
 .بابا.شده،...چي ش..چي- گفت
 ..وقتشھ..انسیھ -  اعتماداقاي

 
 .. یھ لحظھ چشام سیاھي رفت اشک توچشام جوشید سریع بلندشدمبراي

 
 
* 
 

 بھ سمتھ اتاق عمل دوییدم باال ي اتاق باخط قرمزنوشھ بود ورود ممنوع اقاي باترس
 ..وقتي رسیدم خونھ روي زمین،داجت بھ خودش میپیچید-اعتماد بابغض گفت

 
 .. بھ توتیم یارچراتنھاش گذاشتي نفرین بھ توووووووووووتف

 
 در. دادم دکتراریاباسرعت دویید سمتھبغضموقورت

 ..حالش چطوره..اقاي دکترحال- من
ھمون طورکھ قبال ..ولي مادر..بھ احتمال نوددرصد بچھ سالم بدنیامیاد- تکون دادسري
متاسفم تمام تالشمون مقاوم سازیھ بدنش بعد ازبدنیااومدن بچست تابتونھ قلب ..گفتم

 ..  بگیره
 

 ... سست شدزانوھام
 
 

تاق بازبون بي زبوني ازم  ساعت گذشتھ بودوتواین یک ساعت طول و عرض ایک
 .. شکایت میکردن

 .. داشت خفم میکردبغضم
 
 

 ...  حرفم این بود عشقم سالم میمونھتنھا
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 .. تمناي من ھمین یھ جملھ بودھمھ
 .. تواین یھ جملھ خالصھ میشدنھمھ،دلخوشیم

 تکون دادم کھ در اتاق عمل بازشد باوحشت ھجوم بردم سمتھ دکتر بازوھاشو سرمو
 .. حال زنم چطوره-نش دادمگرفتم تکو

 ... بچھ سالمھ منتقلش-  باصداي ارومي گفتدکتر
 

 .. متاسفم- سري تکون داد .. بچھ بھ جھنممم زنمممممم چطوره- دادزدممممم
 ..  سیاھي رفت زانوھام لرزید زانو زدم گنجایش حرفشو نداشتمچشام

   نھھھھھھھھھھھھھھھھنھ
 یگھ بھشون قلب نرسھ دیگھ نفسي براشون نیستھنوززندن امااگھ تایھ ھفتھ د- دادادامھ

.. 
 ..خدایا شکرت-  سرمو بلندکردم درحالیکھ اشکم میچکید گفتم باذوق

 سھیل افتادم باذوق بلند شدم دوییدم سمتھ در نامردیھ اون سالمھ بھ چھ بھانھ یادحرفاي
 ... اي

 .....    مجبوریم بھ خاطر انسيولي
 
 

 شیشھ اي کھ اون سمتش انسیھ خوابیده بود تکیھ دادم بغضم داشت خفم میکرد سرموبھ
 سھ روز گذشتھ اشکي داشت میومد روي گونم باانگشت اشاره گرفتم

 ازغمش دیوونھ میشم ماسک اکسیژن اجازه نمیداد خوب ببینمش دستي،روي دارم
 ..شونم افتاد

 برگشتم
بامنم حرف زده کھ میخادبعد عمل .. بزنھمیخادقبل اھدا ببینتت میخاد باھات حرف-اریا

 ..قلب انسیھ تو
 ازشیشھ فاصلھ گرفتم..میدونم دکتر ازھمھ چي باخبرم - من
 ... میرم باھاش حرف بزنم- من

 ..  تکون دادنزاشتم تاحاالکسي،بفھمھ کھ کي میخاد بھ انسي،قلب بدهدکترسري
 

*** 
ود بغض توي چھرش  باز کردم بالباس مخصوص عمل روي تخت نشستھ بدراتاقشو

 .. بیداد میکرد
 میخواست بغضموپنھونذکنم اما بانزدیک شدن بھش بغضم شکست شونھ ھام لرزید دلم

بھش بگو چقد عاشقش -کشیدمش تو بغلم لبخند،پربغضي زد با صداي بغض داري گفت
  بودم
 خیلي مردي سھیل- من
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 +o اینوخوب میدونم تیم یار اگھ گروه خونیھ توھم- خندید
 ...  زود تر از من اقدام میکردبود

 .. فقط یھ خواھش- ادامھ دادبابغض
  ھرچي باشھ قبول- من

 .. مواظبش باش اینم بده بھش- کردو با صداي گرفتش گفت اشکاشوپاک
ّاقاي دکتر گفتن باید یبراي عمل -  نامھ تو دستش بود باصداي پرستار بھ پجت برگشتمیھ

 .. اماده شید
 .. ریمب- بالحن قاطعي گفتسھیل

 
 

 جوونوخوش قیافھ بود کاش من اون گروه خوني روداشتم جواب انسي روچي خیلي
 ... بدممم

 
 
 

 انسیھ
 

 سینم سنگیني میکرد پلکام بھم چسپیده بود قابلیتھ باز کردنشونو نداشتم حتي نفس روي
 .. ھم میکشیدم سینم خس خس میکرد

 ..  چیزي روروي دستم حس کردمسنگینیھ
 بدبختي مژه ھاي بھم چسپیدمو از ھم جداکردم تمام بدنم بي حس بودیھ لحظھ باھزار

 .. ترسیدم نکنھ فلج شده باشم
 کشیدم بھ سمتي کھ روي دستم سنگین بود بادیدن تیم یار کھ اروم سرشو روي نگاھمو

 .. دستم گذاشتھ بودو خوابیده بود دلم گرم شد
فوق االده اذیتم میکردم و لولھ ي  سوراخاي بینیم لولھ اي گذاشتھ بودن کھ توي

 .. بزرگتري توي حلقم کرده بودن
 ..  سینھ ھام سیم وصل بود کال بھ دستگاه متصل بودم ناخداگاه انگشتم لرزیدبھ
 .... صدایي کھ خودم ھم نمیشنیدم سعي کردم حرف بزنم اماااابا

 بچم قلبم ریخت حس میکردم شکمم خالیھ حس میکردم پوچم ترس کلھ بایاداوري
 .. بچمممم,-گرفتھ بود با صداي فوق االده ارومي گفتم.وجودمو

 سنگین بود ھمش درحال گرم شدن بود دوباره ھمون کلمھ روتکرار کردم اما پلکام
روند ایندفعھ بلند تر تیم یار تکو ني خورد مست خواب چشماشو باز کردو سرشو،خا
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اما یھ لحظھ با دیدن چشماي بازم جا خورد مستم شده بود ھمون طور ماتم بود کھ کم 
 ....کم چشمام روي ھم افتادوو

 
*** 

 
 

  دستي ھوشیار،شدمبانوازشاي
خانومم پاشو،بستھ االن یھ ماھھ و سھ روزه خوابیدي خستھ نشدي عشقھ من -  یارتیم
 ... پاشو پسرمونو ببین چقد زشتھھھھھ..

 ..  پلکامو بازکردم نور المپ مستقیم توي چشم تابیدوچشمو زدالي
 

 یار تا دید چشام بازشده خم شدو لباشو گذاشت روي چشام برداشتودوباره گذاشت تیم
 .. خانومیھ من اصال فکره اقاش نیستا این ھمھ مدت خوابیده-باصداي ارومي گفت

د اقاشون از دوریش دق اصال ھم فکره این نیس شای-  مرتبھ بغض کردو اروم گفتیھ
 ..کنھ

 ..  خبري ازاون لولھ ھاي عذاب اور نبوددیگ
 .. اینم ني ني شما- گزیدم صداي زندایي اومدلبمو

 ..  گرد شد ھمھ اتفاقات توي ذھنم تداعي شدچشام
 ..  بھ یھ بچھ قرمز داشتم کھ بھ وضوح میتونستم بگم مثل بقیھ بچھ ھا زشت بودنگاھي

 .. وي تخت نشستمّ یار کمکم کرد رذتیم
 .. این کیھ چرااینقد زشتھ-  کھ از تھ چاه در میومد گفتمباصدایي

خوب معلومھ  پسر -  زدن زیر خنده دایي صادق بھ سمتم اومد پیشونیمو،بوسید ھمھ
 ..توھھ کھ اینقد زشتھ دیگھ

 گریھ خندیدم پسرمو بغلم گرفتم از ھمین االن میشد تشخیص داد کھ چقد شبیھ تیم میون
 ..  یار
 ..  براش قیلي ویلي رفتدلم

 جوجھ منم اومد خم شدم بااین کھ درد بدي تو سینم پیچیدو قیافم جمع شد اما بالخره
  اروم لبامو روي لباي پسرم گذاشتم بعد روي پیشونیش

 شق مامانخوش اومدي ع- گفتم اروم
 
 

 .. بالخره مایھ بچھ تو خانواده دیدیم-  خندیداحسان
 .. زن بگیر بچھ دارشي- کھ پیشونیمو میبوسیدگفتبابادرحالي

 ..  مرتبھ ناخداگاه این جملھ بھ لبم اومدیھ
 .. چرازندم- من
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چراسیاه پوشیدین اینجا - باقیافھ اي کھ یھ نمھ ترس توش بود نگام کردن باجیغ گفتمھمھ
 ... ھچ خبرھ

 ... اروم باش خانومي مامجبور شدیم- یارتیم
 .. مجبور،شدید چي- من
 ..قلب بگیري-  یار بامن من گفتتیم

 .. از کي- دودوزد با حالت گنگ پرسیدمچشام
 !!اززززززززکییییییییییییي؟- نیومد جیغ زدمجوابي

 
لبش اون سرطان کبد داشت شیمي درماني نکرده بود ولي تصحیح ق- یار ارومدگفتتیم

 ...اثبات شده بود خودش خواست
 

 .. گفتم کي- زدم جیغ
 ...سھیل- یاربابغض گفتتیم
 

 ..  ریخت بچھ تو بغلم گریھ میکرد چشام میسوختقلبم
 ..  ناخداگاه صورتم و خیس کردماشکام

 ھقم بلند شد ھمھ اومدن طرفمو تالش داشتن محارم کننسعي کردم پاشم اجازه ندادن  ھق
 .. بزارید برم-
 ..  یار جلو اومد بازوھامو گرفت بغضش مشخص بودیمت

خود خواه ھمیشھ بھ فکر - گرفتم سینم میسوخت سرم گیج میرفت تکونش دادمیقشو
 .. خودت بودییي تو میدونستي لعنتي سھیل جوون بود حیف بود چرا گذاشییییییییي

 
 

 ...  مشت کوبیدم بھ سینھ تیم یار کھ کم کم سویھ چشام رفتو دوباره بي ھوش شدماونقد
 
 

 تو دستش اسفندبود نگام بانگاه پرازنفرت کسي تصادف کرد اول جاخوردم اما زندایي
 .. بعد منم مثل خودش باپوزخند نگاش کردم پس بالخره برگشت اونم باتیارش

 باید این دخترروبھ عنوان زن داداشم بازم مصیبت-  یار باحرص لب گوشم گفت تیم
 ... قبول کنیم

 توجھ بھ ھمھ اطرافیان نگاھي بھ اطراف کردم بوي اسپند اذیتم میکرد سرفھ اي بي
کردم سرموباالاوردم بادیدن فرد مقابلم زبونم بند اومد دیدن الناز بست نبود اینم یکي 

 بود کمرش شکستھ دیگھ بغض داشت خفم میکرد شونھ ھاش خمیده بود سرش پایین
 باقدماي لرزون رفتم سمتش سرشو،اروم بلند وبود حق داشت داغ پسر دیده بود اروم
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کرد تا بھ جلوي پاش رسیدم بغضم ترکید وبھ ھق ھق افتادم پاھام لرزیدو جلوي پاش 
 .. زانو زدم

-  نشستومنو اروم کشید تو بغلش باھق ھقو بریده بریده گفتممقابلم
 ..خیلي..سھیل ..شتي ذا..راگ..چ...عموچرا

اون فقط ..ھیس دخترم سھیلم پسرم خودش خواستھ بود خودش اینو خواست-عمو
میخاست تو سالم باشي پس نزار تالشاش بھ ھدر بره قول یده سالم باشي و زندگي کني 

 ... دختر
 .. سھیلللللل مثللللل داداشم بودددد دوسش داشتم- زدمجیغ
 .. میدونم دخترم میدونم- منو بھ خودش فشارداد بغضش ترکید شونھ ھاش میلرزیدعمو

 
 
 

 پایین بودن کسي نمیتونست جلوي عمو حرفي بزنھ روي تخت دراز کشیدم بغضم ھمھ
 . یھ لحظھ ھم ول کنم نبود

 ..  بدون ذره اي مھلت صورتمو میشستناشکام
انسي ببین چقدرضعیف شدي بیا یھ غذا بخور - یار عصبي چنگي بھ موھاش زد تیم
 ...  ھرچي گفتي باش من ھمونو،انجام میدمبعد

 .. نمیخام لعنتي نمیخام- زدمجیغ
 
 لحظھ نگاش رنگ غم گرفت تیم یارمن کھ تقصیري نداشت چرادارم اذیتش میکنم یھ

 .. بودم+o کاش من-بابغض سرشو انداخت پایین با صداي ارومي گفت
 حرفي کھ شنیدم اتیش گرفتم گنجایششو نداشتم من بانفساي تیم یار زندم براي یھ از

لحظھ کنترلم از دستم در رفت بھ طرز افتزاحي سیلي محکمي زدم بھ صورتش کھ 
 .. دستم بھ گز گز افتاد

حرفوبزني ..این ...دیگھ .باره.یک..فقط یک..فق- کھ بین نفسام قطع میشد گفتباصدایي
 ...من..من...
 

 نتونستم ادامھ بدم نفسم باال نمیومد اومد سمتم بغلم کرد دستمو گرفت بغض کرده دیگھ
 .. بود از صداش مشخص بود

 .. یھ لیوان اب باقرصاشو بیارید-دادزد
 

بیا منو بزن فقط اروم باش -  میکوبید بھ صورتھ خودش باھمون بغضش میگفتدستمو
 .. اروم باش خانومي

 
 .. اه گلوم باز،شد خنکاي ابي کھ خوردم ربا
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 ..  باصدا باال کشیدم ھمھ دورم جمع شده بودندماغمو
 ... میخام برم سرخاکش- من
 

 ... غذاتو بخور انسي بعد میبرمت- یارتیم
 .... ھمین االن- زدم جیغ

 
 شد تو چشام جمعیت دورمونو گرفتھ بودن نگاھش ازچشام سر خورد رولبام خیره

 ...سریع براي یھ لحظھ لباشو بھ لبام زدو جداکرد باورم نمیشد تو جمع
 
 
 

 .. انسیھ قربونت برم بچھ رونبر-زندایي
 

 میبرمششششش- من
ن بچھ دخترجان ای- ماھرخ درحالیکھ بھ ماھایا اشاره میکرد لباسامو بیاره گفتمامان

 .. نارس بدنیا اومده
 

 .. نشنوم کسي بھ بچم اینطوري بگھ ھا- زدمجیغ
 ....  پاک کردم وقتي راه میرفتم بھ طرز افتزاحي سرم گیج میرفتاشکامو

 ***تیم یار***
 
 
 ...  دیوار تکیھ دادم صداي دادو بیدادش تا اون سره دنیا ھم میرفتبھ

نخ سیگار بودو داشت میکشید ازاولشم  سیگار بھ شامم خورد تیارش تودستش یھ بوي
بامن لج بود ھمیشھ رفتم جلوش سیگار از دستش کشیدم بي توجھ بھ شرایط کھ سیگار 

 ... روشن بود از سر ثصبلنیت توي دستم مچالش کردم دستم سوخت سوراخ شد
   یھ لحظھ چشمامو از شدت درد روي ھم فشار دادم اما اخ نگفتمبراي
 .. مگھ نمیدوني اینجا مریضھ قلبي ھستتتت مثال دکتري- نسبتا بلند بودصدام

   زدپوزخندي
 

مریض من کھ میبینم انسي ازھممون سالم تره - صداي مغروراماارومش گفتباھمون
 ... صداي دادو بیدادشو بشنو

 
انسي نھ و انسیھ خانوم دوما اخرین بارت باشھ جلوش سیگار - توھم کشیدم اخمامو
 ... میکشي
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 ...  اورد باال بایھ حرکت ساده دستشو پیچوندمدستشو

 
قبول تو بزرگ ولي من ھنوز ھمون تیم یارمممممممم کھ ھمیشھ - در گوشش گفتماروم

 ... تو مبارزه ھا ازش شکست میخوردي یادت کھ نرفتھ
 

 .. دادم عقبھولش
 دوتا تیلھ عسلي رنگ تبدیل بھ دوتا گوي خوني شده بود دیگھ چشماش خون سرد اون
 .. نبود

 و تیارش شباھت زیادي بھ بابا داشتن اما من ھیچ شباھتي بھ اونا نداشتمو رھاواوا
 ... بیشتر شبیھ مامان بودم

   سریع سمتھ مااومدالناز
 .. تیم یار حواست باشھ فکرنکن گذشتھ روفراموش کردمممم- جیغش گفتباصداي

اال نیومدم المان منم فراموش نکردم اگھ میبیني تاح-  زدم چشمکي زدم پوزخندي
 .. تابالیي سره تو اون مادرت بیارم فقط بخاطر انسي بود

 
راستي - فاصلھ گرفتم تو لحظھ اخر برگشتم سمتشونو باصداي بلندي گفتمازشون

 ... نامزدیتونو تبریک میگم
 

  تکون دادم دیگھ تا خر خره پر بودم برام بس بودسرمو
 
 

 !! دقیقاکجام ؟؟االن
 .. دم قبرستون توي شمال اونم سره خاکھ مامان بودم باري کھ اوماخرین

 جھت بدون ھدف بدونھ نشونھ دنبال تیم یار و احسان راه افتاده بودم پسرموبھ خودم بي
 .. فشار دادم اما یھ طرفم باباھم یھ طرفم

 ...  فروخوردمبغضمو
ب دھنمو  ایستادن ھمھ نگاھا بھ یھ سمتھ کشیده شد جرعت نگاه کردن و نداشتم ابالخره

 .. باترس قورت دادم
 ....  روي ھم فشار دادم بالخره جرعت کردم بھ سنگ قبر نگا کنمچشمامو

 
 

 ... اعتمادسھیل
 ...  ھمین جاخوابیدي زانوھام لرزید زانو زدمپس
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 ..  بھ زانو دراومدم جلوت سھیل بالخره تموم شدبالخره
 ..  کھ بودیم ھمیشھ سعي میکردي منو ببريبچھ

 ...  بردیییییییيبالخره
 

حاالکھ منو باکلي فکروخیال تنھا گذاشتي ...خوشحالیییییییییییییییییي-  زدم جیغ
 .. خوشحالییي سھیللللللللل

 
 ...  مشت کردم زندایي خواست بچھ رواز بغلم بگیره نزاشتمدستمو

 
 .. این پسرمھ نگاش کن-بلندترجیغزدم

 .. اسمشو میزارم سھیل- تحلیل رفتصدام
 

 ..  صورتمو خیس میکردناشکام
 ...مگھ توچند سالت بود سھیل-  کنار قبرش خزیدم اروم
کي دلش اومد تو روبده .جوون بھ اون خوشگلي حیف نبووووووووووودددد - زدمجیغ

 ... دستھ خاک کیییییییي دلششششش اومد
 ...  مشت کردمو باتماموقدرت کوبیدم بھ سینمدستمو

 ... من این قلبو نمیخام- زدمجیغ
 

-  مشتمو کوبیدم بھ سینم تیم یار دستمو گرفت تکونم داد ازچشماش خون میباریددوباره
اگھ یھ باردیگھ بھ علي قسم فقط یھ بار دیگھ بھ خودت اسیب برسوني دیگھ نمیزارم 

 ...اسمھ قبرستون بھ گوشت بخوره
 نگاش کردم سریع ازم فاصلھ گرفتو کم کم دور شد بھ یھ نقطھ نامعلومعمو باترس

 ... مگھ قرار نشد مواظب امانتیش باشي-نارم نشست باصداي پرازبغضش گفتک
 

 ... نمیتونم عموووو-  ھقم بیشتر شدھق
 بایھ بتوني بھ خاطر سھیل- باھمون بغضش روبھ من گفتعمو

 
 

 ..  بچھ روازم گرفت ھمھ ازم فاصلھ گرفتن کمي ارومتر شدمزندایي
 ...  قدم ھاي کسي بلند شدمباشنیدن،

 ... باز،بھ زن عمو نگاه کردم دوباره بغضم ترکید مقابلم ایستاد بادھن
 ..  زدمزانو

 .. من قاتل پسرتم-  اختیار بھ سینم چنگ زدم بلند زجھ زدم بي
 ... ببین من پسرتو کشتم قلبھ سھیلت تو سینھ منھھھھھھھھھھھھ- بھ قلبم زدم مشتي
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 دستمو گرفت از عکس العمل ھاش جاخوردم زن عمو ھمیشھ النازو دوست ذاشت مچ

 .. از من بدش میومد
 

پسرم جونشو بخاطر عشقش دادکھ االن شاد باشھ جونشو نداد کھ عشقش بي -  دادتکونم
 .. تابي کنھ

ارزو داشتم ..جووون بووودد حیفففف بودددد ارزووووداشتتتتتت - جیغ زدمممدوباره
 ... داداشم بود ھمبازیم بودبراش مثل 

اون - نگاه بي رمقش زل زد توچشامو باصداي گرفتھ حاصل از بغضش گفتباھمون
 .. ھمھ ارزوش پیش تو خالصھ میشد

 من پسرمو،کشتم اگھ از ھمون اول بھ خاستش توجھ میکردم از دستش نمیدادم- زد جیغ
... 
 

 .. اصم کنمن قاتلشن من پسرتو ازت گرفتم بیا قص-  ترزجھ زدمبلند
 ... میدونم- توچشام زل زد بابغض

 .. پس بیاااا بزنننن- من
 

 ...  یار،باچشماي گرد شده نگام کرد اصال متوجھ برگشتش نشدمتیم
- تیم یار نمیزاره کسي دست روم بلند کنھ خواست بیاد سمتم کھ جیغ زدممیدونم

 .جلووووونیااااااااااا
 

   زن عمو باال رفتدستھ
 ... ھم فشار دادم بستمو روچشمامو

 ...  برخوردي صورت نگرفت بجاش تو اغوشش کشیده شدماما
 اسمھ پسرتو چي میزاري...بخاطر پسرت بخاطر سھیلم اروم باش - زد زیر گریھ بلند

.. 
 .. سھیل- نزارم گفتم باحال

 جدام کرد دستمو بھ موھاي سفیدش کھ از روسریھ مشکیش بیرون زده بود ازخودش
 ... ھ نھخوشگلھ مگ-کشیدم
 ...  ھیچي نفھمیدمدیگھ

 
 ..  شدن اب روصورتم چشمامو لرزیدباپاشیده
 باال کشیدن تو بغل تیم یار بودم ھرچقدر بانگاھم دنبال خانواده عمو بودم اثري نگاھمو

 .. پیدا نکردم
 .  نگام نکردددسھیال،اصال
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 ...  چراااااااااااااخھھھھھھھھھھھ

 
متاسفم سھیل کھ اون دفعھ وقاي گفتي قلبم - دستمو روي سنگ قبرش کشیدم برگشتم

 مالھ تو میشھ مسخرت کردم حق باتو بود
 
سھیل بازم تو شرطو بردي ھمیشھ توبازیامون تو میبردي کاش تونبودي ولي -

توھمیشھ توخاطرم ھستي سھیل اي کاش میشد خاطرم روبھ دست رود بسپرم بھ دست 
 ... اطري نباشھھباد بسپرم بلکھ خ

 ھم فشاردادم باحس اینکھ کسي اشکاموپاک میکنھ چشماموبازکرد سھیل چشاموروي
 .. بي تابي نداشتیم-بایھ لبخند خوشگل نگام میکرد باصداي ارومي گفت

 
 ..  ھم فشار دادم ودوباره بازکردم سھیلي پیشم نبودچشماموروي

 
 عاشقانھ میپرستیدمش پناه بردم یار داشت اشکامو پاک میکرد بھ اغوش گرمش کھ تیم
... 

 .... میخاي من بخوابم تو قبر سھیل پاشھ-  لب گوشم گفتاروم
 
 
 

 لرزید نفسم برید ازش فاصلھ گرفتم بي اختیار ایندفعھ بدرتر از سري قبل کوبوندم دلم
 ... تو صورتش

 
 بھ یھ سمت برگشتونیم رخ نازش روبھ نمایش گذاشت بشکنھ دستم ایندفعھ صورتش

 .. لي بد زدمخی
 ..  ھق ھق افتادمبھ

 ... فداسرت عزیزم تو فقط اروم باش- گفتاروم
 ... ھواشو داشتھ باش- بلند شد روبھ احسان گفتاروم

 
 ..کجااا میري- زدمجیغ

 ... ھمین اطرافم- گرفتش گفتباصداي
 نروتیم یارم توروخدا نروووو- چراولي میترسیدم ازپیشم بره بلند تر جیغ زدمنمیدونم

..... 
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  سیاھي رفتوچشام
 

 روز گذشتھ ارومچشاموباز کردم تیم یار پایینھ تخت نشستھ بودو باسھیل بازي یک
 ... پسرموبده ببینم-میکرد باصداي پرذوق گفتم

 من گرفت کھ باچشماي نازودرشتش  شد بالبخند اومد طرفم صورت سھیلو بھ سمتھبلند
  داشت اطرافومیپایید

 ماماني ببین چقدر شبیھ بابا نازو خوشگلودختر کشو خوشتیپو بانمکوشیرینمممم- یارتیم
.. 
 

 .. عھھھ بدش بھ من بچمودلم براش تنگ شده- خندم گرفتازکاراش
من نمیزارم این جوجھ اوردک زشت جایھ منوتودل عشقم بگیره پس -  تصنعي کرداخم

 .. اول منوبوس کن بدمش
اییي ولم ککننننننننن - جلواورد خندیدم گازي ازصورتش گرفتم کھ دادزدصورتشو

 ... ّاصال دیگ باماحرف نزن منو پسرم باھات قھریم
 

 .. م خودشم کنارم نشستبدش بھ من دلم براي بچم تنگ شده سھیلو داد بغل- من
 

ببینم تو چھارماه بخاطراین چشم وزقي از من دور بودي -  خم شد روي صورتم یوھو
 .... ککتم نگزید حاال سھ ساعتم نشده ازاین وزغ دورشدي دلت براش تنگ شد

 
 ... دلممم تنگھھھھھ- بامزه ادامودراوردو گفت بعدخیلي

 
 ..  مدتھا بلند قھقھھ زدم ماتم شدبعد
 .. تیم یارم بچھ شیرمیخوره- حظھ اختیار ازکفش در رفت خیمھ زد روم  لیھ
 

 گفتھ بود تو چند ماه باید رابطھ اي باھم نداشتھ باشیم خیلي اروم لبشو روي لبام دکتر
 دلم براي خندیدنات لک زده بود-گذاشتو،سریع برداشت پیشونیشو بھ پیشونیم تکیھ داپ

 
 ... خودم فشار دادم یار ازاتاق بیرون رفت سھیلوبھ تیم

لحظھ از سینم جداش کردمو . بھ سینم مک میزد خندیدم خم شدمو براي یھحریص
 صورت کوچولوشو بوسیدم چشاشو درشت تر کرد دوباره بھ خودم فشار دادمو خندیدم

... 
 تیم یار بود چشماي درشت خاکستري لباي کوچیکو گوشتي دماغ کوچولو دلم فتوکپیھ

 ... براش قش کرد
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 دوسش داشتم نگاھم افتاد بھ نامھ روي عسلي لبمو گزیدم چشامو روي ھم فشار چقد
دادمو نامھ روبرداشتم سھیلو از خودم جداکردمو روتخت گذاشتم اروم نامھ روباز 

  کردم دستام میلرزید
 

 ： نامھمتن
 
   نام یگانھ ھستي دوعالمبھ
 

 .. یکشھ نفس کشیدم بھ کسي کھ تموم این سال ھا بھ امید اینکھ اون نفس مسالم
 االن بھ خاطر کارم ناراحت باشي ولي قبول کن اگھ تو نباشي دنیا براي ھمھ ما شاید

 .. از جملھ تیم یار خراب میشھ
 شرط بندیا روتو میبردي اونروز کھ بھت گفتم قلبت مالھ منھ پوزخندتو حس ھمیشھ

 ... ینمکردم دیدي بھ وصیتم عمل شدو قلبھ توروقبل از مرگم گذاشتن تو س
 
   چیزي روھیچ وقت فراموش نکنیھ

 ...  ھواتو دارم ھمیشھ تاابد عاشقانھ میپرستمت ارزومھ خوشبخت شيھمیشھ
 

 دلت ھواي ھمبازي بچگیاتو کرد بھ اسمو نگاه کن مطمئن باش من از باالي ھروقت
یکي از این ستاره ھا دارم اون چشمایي کھ ھمیشھ ارزوم بودنو تماشا میکنم تمام 

 .. تالشموکردم تواین اخراي عمرم بنده خوبي باشم امیدوارم مورد قبول خداباشم
 ..  خودتو کوچولوت باشمواظب
   عاشق توھمیشھ
 سھیل

 
   فصل اول امیدوارم خوشتون اومده باشھپایان

 
 
 
 

 لینک فصل دوم رمان کھ اسمش گناھکار محکمھ استو براي شما میفرستم دوستان من
 ... ھمیشھ سربلندو پیروز باشید

 
  ابراھیميانسیھ： نویسنده

 


