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سال به باالها بخونند البته منظور این هست که چون مطلبی که مینویسم درباره دین  81خب ممنون میشم اگر 

خاصی ندونند ..اما خب همیشه که مسیحیت هم هست وبیماری پرو گریا ..البته شاید بعضی ها ای بیماری رو چیز 

 چیزای خاک برسری نیست ..اره عزیزان خخ18+میگیم 

 : مقدمه

 بگو ماهی؟ بگو، مهری؟ کیستی؟ تا بگو من با
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 بگو آهی؟ بگو، اشکی چیستی؟ خیالی؟ خوابی؟

 مزن دم و بسوز گفتی سخن، مهرت از چو راندم

 بگو؟ خواهی می چه جانا من، جان از بگو دیگر

 خبر عشقت ی آشفته ز دگر، گیری نمی گیرم

 بگو گاهی سخن من با نگر، گاهی من جان بر

 نیی آگه من درد از نیی، مه ای دل غمخوار

 بگو آگاهی دردم از نیی، باهلل نیی، واهلل

 زده ساغر درآ ره یک سرزده، من خلوت در

 بگو کوتاهی؟ چه من از سرزده، نگویی آخر

 ام یشیدای ی سرگشته ام، تنهایی عاشق من

 بگو خواهی می هرچه تو ام، رسوایی ی دیوانه

  الرحیم الرحمن اهلل بسم

  میاد بدم ازش میدونی توخودت داریوش پیش چرارفتی سپیده:طاها

 من یدیم گیر داری همیشه مثل بازم: میکردگفت رونگاه بیرون ماشین پنچره از که درحالی سپیده

 ....... زدم حرفی ونه گفتم چیزی داریوش به نه که

 ..... میدونی منو های اخالق سپیده: وگفت کشید موهاش الی البه دستی کالفه طاها

 اشکاش بعد...... وداشتی داری شک من به همیشه تو آره: گفت سریع بود آورده جوش سپیده

 .... پایین آمدن

 هسپید طرف وبه اتوبان کنار داشت نگه رو ماشین... میکنه گریه داره دید کرد نگاهش طاها

 ..... که من خانومم: وگفت برگشت

 ...... نزن تکراری حرفای... بسه... بسه: وگفت کرد نگاهش بارونیش نگاه با سپیده

 ...... رفتن به کرد وشروع گرد روباز ماشین در سریعا
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 ...... برگرد طاهات جون خانومم...... دنبالش ورفت شد پیاده بالفاصله هم طاها

 ...... برنگشت ولی ایستاد روشنید این سپیده

 ..................................... سپیده پیش دورفت وباحالت زد لبخندی طاها

 ...... میکنم خواهش... نکن گریه.... بارونیت چشمایی قربون من: وگفت زد مهربونی طاهالبخند

 ..... بروفقط: وگفت ایستاد طاها به پشت برگشت سپیده

 ...... جاست این خانومیم... معمر.... من برم کجا: طاها

 !!! نیستم خانومت: سپیده

  باشی باید زوری: وگفت شوخی واسه زد نیشخندی بعد.... هستی: وگفت زد لبخندی طاها

 زندگی تو.... باشم نمیخوام اصال دیگه... بودم باهات یکسال: وگفت عقب برگشت شدت با سپیده

  اعتماد که

 اشتباه باتو وموندن باتو زندگی...من رفتارهای همه به وداشتی داری شک همیشه وتو نیست

  البته.... بزرگی

 بدم انجام رو اشتباه این دیگه نمیخوام من

 ..... بودکه این منظورم من میکنی برداشت دیگه چیز یک حرفام از چرا خانومی: طاها

 هک این... هست چی حرفات میدونم: گفت رومیشست صورتش اشک های دونه که درحالی سپیده

  خوبم من

 بامن که بااین بده کجاش بدبخت داریوش اون نمیدونم.......و نیستن خوبی ادمای دوستات اما

  نکرد صحبت

 .......و بدن ادما همه تو لحاظ از نکرد هم نگاه ومنو

 یزنیمم حرف باهم ماشین داخل برو سپیده: گفت نشه بلندتر صداش میکرد سعی که درحالی طاها

...... 

 .... ندارم حرفی من: هسپید
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 ....... خانومم برو طاها جون: گفت آرومی لحن با بعد بشه مسلط تا کشید عمیقی طاهانفس

 ......... پدرم خونه میرم االنم... باتوآمدم که بود مهمونی آخرین این بدون واینم..... نمیرم: سپیده

 ؟؟؟ بگی دیگران به رو خودمون های بحث داری عالقه چرا: وگفت کرد غلیظی اخم طاها

  نیستن دیگران پدرمن مادر: وگفت کرد پاک دستش پشت روبا اش گونه روی اشک سپیده

  کنه دخالت زندگیمون تو قراره که آدمی هر اصال... دیگرانند خانوم سپیده چرا: گفت بلند کمی طاها

 ...... من خود پدر مادر حتی... کسی هر میشه

 ..... نیستن هرکسی نمادرپدرم که میگم بازم: سپیده

 ............ میکنم صحبت خونه بریم عمرم: وگفت داد تکون طرفین به رو سرش طاها

 ....... بردش ماشین طرف وبه کمرش دور انداخت رو دستش یک سمتش آمد بعد

 .... روندارم وحرفی بحث هیچ حوصلحه... پدرم خونه میبری منو: سپیده

 ....... بشه خوب رفتارت کنم چیکار: طاها

 جدی.....نمیگیری روجدی حرفام چرا.... میریزه روبهم اعصابم بیخیالیت این: گفت عصبی سپیده

 ..... برم که

 هیشششش: وگفت سپیده لبای جلو روگذاشت دستش.. کنه روکامل حرفش نذاشت طاها

 ......... ببخشید....

 ................... نمیشه درست توکاری باببخشید: سپیده

 رفت خودشم نشست که سپیده......کرد باز روبراش درماشین... کشید پیشونیش به دستی طاها

 ... نشست سریع

 .................. پدرم خونه ببر منو... بودم جدی کامال طاها: سپیده

 ................... داد تیکون فقط رو سرش... نگفت چیزی طاها

 از یکی انگار که اشکاشم....... گرفت ماشین شیشه روبطرف سرش میکنه لجبازی داره دید سپیده

 .................................... بودن شده اعضاءصورتش
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 .......... رونه اشکش دیدبازم کرد نگاهش چشمی زیر طاها

 ............. ورفت شد پیاده زودتر سپیده.... رسیدن که خونه به............ بودن هردوساکت مسیر کل

 وارد...... میکرد نگاه برمیداشت محکم حرص روی از های باقدم که سپیده به شد پیاده هم طاها

  که خونه

 رواز گوشی سریع....... هست پدرش که بود مطمئن........... میزنه زنگ داره سپیده دید شد

 گرفت دستش

 ؟؟؟؟ بره میخواد عمرطاها: وگفت

 ........... کن تمومش: وگفت کرد نگاهش سپیده

 ................. نشدنی تموم تو داشتن دوست... کنم روتموم چی عزیزمن: طاها

 ................... شد بیشتر اش گریه نشست کنسول پای جا همون نزد حرفی سپیده

 گریه عمرم..... کردم اشتباه.......... داری حق بگی هرچی..... ببخشید: گفت کنارش نشست طاها

 . نکن

 زیچی ازمن یاخودت......... گفته چیزی تو به درموردمن کسی... نداری اعتماد چرا بگو فقط: سپیده

 ......؟ دیدی

 ..... باشم داشته دوست میشه باعث که وخانومیت نجابت.. هیس: گفت سریع طاها

 تیمیداش دوستم اگر..... میگی دروغ داری لعنتی: گفت میزد مشت طاها سینه که درحالی سپیده

 من درمورد کسی.....نداری؟؟؟؟ اعتماد چرا بگو...... نمیکردی زهر رو ازدواجمون از چندماه این

 ......... گفته چیزی

 رابهخ سابقش داریوش..... نگفته چیزی کس هیچ.... من گل... من سپیده: وگفت کرد بغلش طاها

 ....  خبرنداری شما

 ازهر عدب بشم پیچ سوال باید اکیت..... میگی چی بقیه برای....... خراب دایوش میگیم خب: سپیده

 ؟؟ مهمونی

 ؟؟؟ کنی تموم بحث این میشه: طاها
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 ............. گفته؟؟؟ چی کسی بگو... نداری؟؟ جواب چرا..... نمیشه نه: سپیده

 وپاکر ارایشت پاشوبرو... نکنی فکر مزخرف چیزای این به بهتر: میشدگفت بلند که درحالی طاها

 ............. وبخواب کن

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میری کجاداری: شدوگفت بلند سریع سپیده

 ................ کن توبرواستراحت میام: طاها

 رو من بعدداری گذشته هم شب21 از ساعت..؟؟؟ کردی رونگاه ساعت: گفت تندی بالحن سپیده

  این تو... بزرگ خونه این تو

 .......... میری میکنی ول شهرغریب

 بمونی تنها توخونه نباید که میدونم خودم: گفت باالترنره داشص میکرد سعی درحالی طاها

  رودارم چیز همه هوای خودم...

 تغییر هم من لحن بعدی دفعه......... زدی طورحرف این بود بارآخرتم...... کن برواستراحت......

  رفتار خوب خیلی.... کرد خواهد

 ببرمت بخوام که نیست بغل نهمی پدرشما خونه درضمن.......... شدی لوس حسابی کردم

  دستاش که درحالی بعد.......

 ............... بشنوم موضوع این ی درباره حرفی نمیخوام برگشتم: گفت بود کرده رومشت

 نای طاها که بود مرتبه اولین این اتاق داخل رفت شد بلند هم سپیده.... ازخونه طاها شدن باخارج

  که بود دوماه.... بود زده طورحرف

 روعوض هاش لباس طورکه همین..... بودن آمده شیراز به طاها شغل خاطر وبه بودن کرده ازدواج

  راحت خواب لباس ویک میکرد

 هم شب نصفه1 از کرددید نگاه پاتختی کنار ساعت به.............. بود روون اشکاشم میپوشید

  دست اون به دست این از... گذشته

 یاتفاق خدا کرد زمزمه فقط لب زیر..... بود نیومده چشمانش به هم لحظه یک واسه خواب.... میشد

  بحث این کاش.... براش نیفته
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 ویالی ی خونه ازاین که درحالی..... زدن قدم به شد بلند استرس از....... فردا واسه رومیذاشتم

  پایین هارفت پله از داشت وحشت

 جلو ومیرفت میگفت اهلل بسم لب زیر داشت که ترسی شدت از......... شد آشپزخونه راهی و

  تا دیوار روی روگذاشت دستش....

 گفت وبلند کشید جیغی...... شد گرفته محکم دستش مچ...... برسه چراغ کلید به

 ........طاهاااااااااااااا:

 ................ جوجو بله: وگفت خندید طاها

 تنشس رنگ قهوای سلطنتی های مبل وکنار سرخورد بود ایستاده که جای همون ترس از سپیده

............. 

 ... اوخ.... اوخ: گفت داری خنده بالحن بعد....... ترسویی که هنوزم: گفت دیدش جوری این طاها

 داشتم خرکیت های شوخی بااین بمیری: وگفت طرفش کرد پرت مبل کوسن زد ماتی لبخند سپیده

 .......... میکردم سکته

 ............ بروبخواب بلندشوکوچولو......... هااااااا میشی بیشوهر: وگفت باال ددا ابروی بامزه طاها

 دنب خانوما به رو کوچولو لقب این دارن عالقه مردا اکثر چرا: گفت میشد بلند که درحالی سپیده

 ..........؟؟؟؟

 تن ظرافتو لطیف روح داری خانوما چون..... است ساده خیلی: وگفت کرد زدنگاهش لبخندی طاها

 ............ هستن

 ....... سیربزنمت دل یک که میرسه روز اون باالخره: سپیده

 خانوما اکثر چرا توبگو حاال..... داری پری دل چه... اوی....... اوی: وگفت خندید غش غش طاها

 /....؟؟ کنند شوهرزنی دارن عالقه

 .... خشن... پررو.... ردک ادب رو مردا باید چون: وگفت زد باری شیطنت لبخند سپیده

 ........... بروبخواب............ است شده تموم بحث اون: وگفت کرد بغلش طاها
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 کجا باز شب سرگردان روح: گفت میرفت آشپزخونه بطرف که درحالی.. شد جدا ازش سپیده

 ...؟؟؟ بری میخوای

 نقشه یک باید: گفت رودرمیاورد رنگ طوسی وپیراهن میکشید ای خمیازه که درحالی طاها

  جلسه صبحم... کنم روتموم ساختمانی

 ...... کنی اوخ بارخودتو این... نترسی باز: گفت بود خنده توش که بالحنی بعد..... میرم زودتر دارم

 .... بزنمش سیر دل یک که روزی اون برسون خدا: وگفت گرفت روباال سرش زد لبخندی سپیده

 زدن زا ناکام نیاد سرت بالی یک تنهایی که فردا نکرده دایخ بزن بیا: وگفت ایستاد جلوش طاها

  نیاره روز اون خدا البته.... بیمیری من

 ............. پیشم از بره عمرم..

 ؟؟؟ کنی چیکار میخواستی رونداشتی زبون اون: سپیده

 ............ بخواب برو...... دارم دوست خیلی: وگفت روبوسید پیشونیش طاها

 طاها واسه رو ای وقهوه روگذاشت جوش قهوه سریع....... شد اشپزخونه داخل زد دیلبخن سپیده

 .........کرد آماده

 اردک جوجه: وگفت صورتش کنار آمد پشت از طاها سر که روبرمیداشت قهوه فنجون داشت

 !! زشتم

 ....... باشه خوابیده باید االن زشت جوجه این....چیکارمیکنی؟؟؟

 ......اااااااااخد: باعجزگفت سپیده

 بعد... زشت اردک جوجه.... خاصه خیلی.... شدی ناراحت جدیدت لقب از چیه: گفت خندید طاها

 کرد نگاهش

 ...........اوخیییی: گفت داری خنده بالحن

 ..... تربیت بی... زشت اردک جوجه مرض...... اوخی زهرمار: گفت توشکمش زد آرنج با سپیده

 مگفت فقط که ومنی باتربیتی ومرض زهرمار گفتن از بعد شما ناال: گفت خندید غش غش طاها

  اردک جوجه
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 ....... تربیتم بی زشت

 .... ببخشید: گفت گرفت گاز رو لبش سپیده

 ..... میندازی نشتی یک باز االن... زشتم بیابرواردک... آفریده فرشته..خدا: گفت زد لبخندی:طاها

 نباورک: گفت جدی بالحن ایستاد جلوش کمر به ستد بعد... میرم باشه: کردگفت اخم سپیده

  حوصلحه دیگه

 .... مهمونی هر از بعد بخوای تو که این... ندارم

 کافی اندازه به... خسته.... نکن شروع... نکن بحث.... بخواب برو: وگفت گرفت رو بازوش طاها

 .... هستم

 عدب آخه... داره سردردهم ودب مطمئن... میزنه موج توچشماش گی خسته دید کرد نگاهش سپیده

  دوماه

 با و طاها های شقیقه رو گذاشت رو دستاش..... دونست رومی طاها ورفتار اخالق کامل زندگی

  های انگشت

 ..... ماساژداد یخش همیشه

 بده مسکن قرص یک..... دستت قربون آی: وگفت سپیده توصورت کرد پوف رو نفسش طاها

  بروبخواب..

 ....... بخواب برو گفتم دبسمودرآور زبونم...

 حرفی بدون طاهاهم.... گاز سمت رفت...شده آماده دید.. جوش قهوه به کرد نگاه نزد حرفی سپیده

 اتاق به

 .. رفت کارش

 داخل برد سینی داخل گذاشت قرص بایک همراه روریخت قهوه... روبرداشت فنجون.... سپیده

 ....... طاها کار اتاق

 خوابیدی... طاها: ترگفت وآرام میز روی روگذاشت قهوه سینی..... شد اتاق داخل آرام سپیده

 ......؟؟
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 گرفت رو سپیده دست.. برداره صندلی عقب روی از رو وسرش کنه باز چشم که این بدون طاها

  پاش وروی

 ....نشوند

 ؟؟؟ مهمه اینقدر ها نقشه اون کشیدن یعنی... کنی استراحت نمیری چرا: سپیده

 ...... مهمه.... اوهوم: طاها

 .........؟ کنی استراحت بتونی تا زودتر بکش پس خب: سپیده

 .... نیست خوب حالم..... سپیده: وگفت گرفت دورش رو دستاش طاها

 ....؟؟؟ میکنه درد جاییت.... شدی چی: گفت نگران سپیده

 ..... آره: وگفت داد تیکون رو سرش بسته چشم طاها

 ؟؟؟ کجات: فتوگ سمتش چرخید نگران سپیده

 ..... داد نشوند رو قلبش طاها

 این.... ترسیدم خیلی.. لوس.... ای مسخره خیلی.. وگفت... سینش روی زد مشت کرد اخم سپیده

 هندی

 .... چیه بازیا

 شوخی قبل های دفعه مثل.. گفتم جدی اردکم جوجه: گفت بوسید رو سپیده موهای خندید طاها

 .... نبود

 .... دکتر بریم پاشو خب: گفت نگران باز سپیده

 کنار برد رو سرش یواش.... سپیده باشه نگران بیشتر این از نمیخواست دیگه.. زد لبخندی طاها

 سپیده گوش

 ... جاست این یار.. بریم کجا... جاست همین دکترقلبمون: وگفت

 احتر خیالت بازیات هندی این با منو دادی سکته که آخر: وگفت کرد اش حواله مشتی سپیده

  میشه
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 ...... سرم میاری وهو میکنی بدبخت دیگرو یکی بعدشم....

 هدیگ خانوم یک جانم..... رفتی پیش که خوبشم خوب جاهای تا پس.... اوه.. اوه: گفت خندید طاها

.... 

 ..... بگیر برو.... دیگه طلبی تنوع... نمیشم ناراحت: سپیده

 .................. دادی رو اجازاش که ممنون: طاها

 .....بخیر شب: گفت بود گرفته حرصش سپیده

 ............ زشتم اردک جوجه بخیر شب: وگفت کرد باز رو چشمش یک طاها

 .... سودابه... ی خونه... میرم فردا من: سپیده

 .... برو باشه: طاها

 یردک تغییر خیلی....؟؟؟ شده چی نمیگی چرا: گفت ومتعجب دلخور کالمش سردی این از سپیده

.... 

 ...... کردم؟؟ تغییری چه: طاها

 ووخودش خواب اتاق داخل رفت سرعت به بعد.... بخیر شب.... هیچی: گفت بود کرده بغض سپیده

 تو کرد پرت

 .... تخت

 ....... گرفت هاش نقشه روروی سرش هم طاها

 به..... داد کمرش به وقوسی وکش نشست تخت روی.... وگفتن اذان کرددید باز چشم سپیده

  راست طرف

 ..... رفت طاها کار اتاق وداخل کشید ای خمیازه..... نیومده طاها هنوز کرددید نگاه که تخت

 داخل رفت حرفی بدون.... میده روانجام کارش داره تمام وبادقت هاشه نقشه روی دیدسرش

  روشویی

 ..... ووضوگرفت
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 وگفت شد حلقه دورش پشت از طاها دستای که... کرد روسرش چادرش.... کرد پهن روکه سجاده

  چراتادم:

 .... نازنینم آره.....؟؟؟ دلخوری ؟؟؟خیلی نیومدی وداخل آمدی دراتاق

 ... طاها روشن سبز چشمای به... کرد ونگاهش برگشت حرف بدون سپیده

 لد که ازاوناست.... خانوم سپیده داری نگاهی چه: وگفت اش سینه روی روگذاشت سرسپیده طاها

  میشه کشیده یشآت به آدم

 ..... شدی نابود...... شد کشیده آتیش به تو دل چقدرم: خندیدوگفت سپیده

 سرت به سر یکم میخواد آدم....توداده؟؟ روبه داشته معصومیت هرچی خدا چرا: وگفت خندید طاها

 ..... نمیزاره معصوم چشمای این... نمیشه بذاره

 ........................ نمیخوره بهت حرفا این: وگفت خندید سپیده

 ..... کوچولو نساز دیودوسر من از.. دیگه نگو دروغ: وگفت روبوسید سپیده وگونه خندید طاها

 ؟؟؟ روبخونیم نماز میدین اجازه: سپیده

 ....................... خونه بیام نمیتونم امشب آخر کالتا امروز من بدون فقط.. باشه: وگفت خندید طاها

 " نیست همم برام" سپیده

 ...................... نماز به ایستاد بعد...... باشه: سپیده

 ....... باشه خوش خودش واسه شب وتا بازار بره گرفت تصمیم داد سالم که رو نماز

 حس که.... بشه پز آب تا گذاشت هم مرغ تخم ودوتا کرد روروشن وسماور آشپزخونه داخل رفت

 داخل رو کسی ولی کرد نگاه دقت وبا برگشت......... شد رد سرعت با کسی سرش پشت از کرد

 ..........ندید سالن

 ................. شد گوجه کردن ریز ومشغول داد تکون طرفین به رو سرش... شده خیاالتی کرد فکر

 چای وداره ایستاده آزاده دورگردنش که وکرواتی رنگه ای سورمه شلوار کت با طاها دید برگشت

 یقه..... شد رنگ ومشکی ای سورمه کروات بستن ومشغول ایستاد مقابلش رفت..... میخوره

  روببنده کروات تا باال داد رو مشکیش پیراهن
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 ...........؟؟ نیستی سرحال چرا: گفت طاها که

 ............؟؟ میری کی...... سرحالم اتفاقاخیلی نه: سپیده

 زا بعد: گفت میکرد بازی باموهاش طورکه همین... روگرفت سپیده فرفری موهای از ای دسته طاها

 ..... وبدی بکشی رو زحمتش شما که ای صبحونه

 یودرظرف دادش وبرش کند پوست مرغ تخم ویکدونه نشست ناهاخوری میز صندلی روی سپیده

 ....... گذاشت طاها مقابل..

 ........ برام میشه زهر توکه بدون ؟؟صبحونه ؟؟؟نمیخوری چی خودت: طاها

 باید شرکت روبخور ات صبحونه خودت شما..... ایناروبگی کنی خودتوهالک مجبورنیستی: سپیده

 .................. بری

 !!!..............دیگه صبحی اول همین از: گفت میز روی کرد پرت رو دستش داخل قند طاها

 ................... ندارم میل چیزی االن خب: سپیده

 خوریب نخواستی چیزی اگر حتی... میز سر بشینی بیای من واسه میمیری: گفت بلند کمی طاها

 ...... االاهلل الاله.....

 همینو نشست بود اپن سنگ روی که کنارآکواریم چوبی صندلی روی اش قهوه فنجون با سپیده

  تیکه گاهی میخورد قهوه که طور

 ........ نزد طاها به هم حرفی هیچ.... انداخت می ها کوسه بچه برای گوشتی

 مادرتو الاص...... بشین سرجات بیا شو بلند نکن شروع صبحی کله همین از سپیده: گفت بلند طاها

  یاد تو به داری شوهر از چیزی

 ............؟؟؟؟؟؟؟ داده

 ............. کنی صحبت درست من خانواده درمورد که باشه حواست: سپیده

 توو من زندگی ویا زندگیش درمورد دادن پز جزء به تو مامان ؟؟اون کنی چیکار میخوای نکنم: طاها

 ..... ؟؟ داره یاد اصال ایم دیگه چیز

 ...... کنی صحبت بد من مادر درمورد نداری حق: گفت بلند کمی سپیده
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 ندارم ویا دارم حقی چه بگی برام نکرده الزم تو: وگفت برداشت رو مشکیش چرمی کیف طاها

...... 

 ................. برم میخوام وپدرم مادر شپی من:  سپیده

 بدون فقط................. نداره اهمیت برام رفتی قبرستونی هر: وگفت پوشید رو هاش کفش طاها

  که میدم طالقت بعدش رفتی

 ...................... بمونی قبرستونه همون بری همیشه برای

 ..................... کن صحبت درست طاها:  سپیده

 .............. شدم تلخ ومنم شدی تلخ صبحی کله همین از خودت باشم خوب میخواستم: طاها

 .............. اصال مشخصه تکلیفت..... تو چندی چند: سپیده

 کنممی بدتر تو از من بشی لجباز اگر بدون رو این فقط: گفت قاطعیت با رو چشماش به زد زل طاها

  میکنم وت از بدتر... کنی قهر....

 بین که احترام چون... نکنم روخراب وخودت خودم بین احترام که بودم رفتارم مراقب خیلی......

  دیگه... شد شکسته وشوهر زن

 حال زیاد..... کن صحبت درست آدم مثل... چی همه شه خراب نذار خوندس زندگی فاتحه

  درضمن..... ندارم کشی ناز وحوصلحه

 هوخالص..... کنم تکرار رو این دقیقه به دم نیست مهم پس دارم ستدو خیلی میدونی هم خودتم

  من رو بدترش رفتارکنی هرجور

 هرچی زرتی که میاد بدم بگم اینم راستی.... میکنی چیکار میگی چی باش متوجه...... میارم سرت

  ننه خونه بری بلندشی شد

 کی من...... باشی مادرت مثل میادن خوشم...... وایستا زندگیت مشکالت تو داری عرضه... وبابات

  میخوام فکر روشن کامال زن

 الگوت نکن سعی.... کرده کارا این..و رفتن وشولباس گرفتن مهمونی غرق خودشو که مادرت....

  ها بچه مثل...... باشه مادرت
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 باش زدنت وحرف رفتار مواظب اما ببرم روزیرسوال شخصیتت نمیخوام..... خواهشا رفتارنکن هم

... 

 ....................... ورفت روبست درخونه بعدم

 ... بود سنگین براش خیلی طاها حرفای... ونشست خورد سر اپن سنگ کنار جا همون سپیده

 رفتاری بد همیشه اون خوبه...؟؟ بوده چی من تقصیر مگه: گفت دردل.... بغض بازم.. گریه بازم

  کرده

 پاچه که توی این کرد رفتاری بد کی دختر هی: زد هیبن درونش وجدان.... داشته شک همیشه...

  میگیری

 ...... صبوره که اونه...... دائم

 جین سین وبعد مهمونی برم که نیست بار ؟؟؟یک چی شکش: گفت وجدانش درجواب خودش

 .... نشم

 این چرا اما دارم دوسش... دوراهی این بین موندم... موندم خدا: وگفت گرفت باال رو سرش

 ... میکنه یجور

  طاها

 

 اب... ماشین عقب کرد پرت رو کیفش.. نشست که ماشین داخل.. شد خارج خونه از عصبی طاها

  بیخوابی

 ادامه میخواد تاکی اعصاب جنگ این خدایا: گفت لب زیر.... بود یافته شدت دردش سر دیشب

 .... باشه داشته

 درخانه را مانده بیدار اطرشبخ را شب که ای ونقشه گوشیش آمد یادش که روزد استارت

  کالفه... جاگذاشته

 فتر... میکنه گریه وآرام نشسته کاناپه روی سپیده دید شد که خانه داخل... برگشت.. وخسته

  کنارش
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 قصیرمت بی که منی نه کردی تغییر که توی این...؟؟ میکنی جوری این چرا سپیده: وگفت نشست

  حق البته.....

 نوم میکنی داغون... عمرم نکن گریه... شدی زودرنج توچرا اما... باشی کیشا کارام بعضی از داری

 این با

 .................. اشکا

 ....... ببخشید خیلی... ببخشید: وگفت کرد حلقه دورگردنش رو دستاش سپیده

 گرفته ودلت تنهایی از شدی خسته میدونم.. مامانتی دلتنگ میدونم: وگفت زد لبخندی طاها

  میکنم درکت..

 کوتاه مدت یک.. نکن تر سخت رو هستیم توش که رو شرایطی رفتارت با میکنم خواهش اما...

  تحمل دیگه

 ... برمیگردیم.. کنی

 .................بخشیدی؟؟؟: وگفت زد لبخندی توگریه سپیده

 کنییباورنم... آفریده فرشته خدا میگم بیا: وگفت بوسید رو اش گونه روی های اشک خندید طاها

..... 

 ....... خانوم سپیده مایی گل

 ؟؟ خوبی توانقدر کنم جبران چطوری: وگفت شد تر پررنگ لبخندش سپیده

 ...... بال.. کنم تالفی خوبه حاال آهااااا: طاها

 ؟؟؟؟ نبخشیدی مگه: سپیده

 تمداش ها نقشه... معصومت چشمای این به افتاد چشمم که حیف: وگفت بوسید رو اش چونه طاها

  برات

.....!!! 

 ...؟؟ نرفتی چرا: وگفت خندید طاها لحن از سپیده
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 ..... کنم اوخت بیام کردی ناراحتم چون بعد.. میکنی چیکار تو ببینم برگردم که این برای: طاها

 ........... دیگه عفو: وگفت خندید غش غش سپیده

 که رو وسایل کارش اقات داخل رفت شد وبلند کرد پاک.. بود جاری هنوز که رو اشکاش طاها

  روبه برداشت

 کی بریم حافظم حاج جای تا طور همین بیرون نهار بریم دنبالت میام دوازده ساعت: گفت سپیده

  بزنیم سری

 ... شدی رنج زود جدیدا.. چیه تو درد ببینم من بهش

 .... ببشید میگم بازم: وگفت بوسید رو گردنش سپیده

 عمرم خداحافظ... برم باید فعال.. خانوما خانوم کنی جبران باید.. نچ: وگفت زد نیشخندی طاها

  شوخی به بعد...

 ..... نندازی راه اعصاب جنگ باز خونه آمدم: گفت

 !!!.............دیگه نکن اذیت: وگفت خندید مات سپیده

  کجا..... کی؟؟؟/ ..من؟...چی؟؟!!.. هان: گفت ای بامزه وباحالت شد گرد چشماش طاها

 ؟؟؟ رچی س....چکاری؟؟؟...وری؟؟؟چط...؟؟؟

 ......... عذرمیخوام....خوبی خیلی طاها: وگفت بوسید رو طاها پهن شونه میخندید غش غش سپیده

 ............. گذشتم که باربود آخرین باورکن اما باشه: گفت جدی طاها

 یگهد همسئل یک سر بود ودلخور میگرفت خیلی چیزی یک از که دلش همیشه نزد حرفی سپیده

  میکرد خالی

 ........... بود دختر وتک بود شده بزرگ پولدار خانواده یک تو که مخصوصا...

 زحمت رفع هست اجازه: گفت یواش... روبسته چشماش سپیده دید کرد نگاهش چشمی زیر طاها

 ..... کنم

 .....؟؟ بیام منم میشه: وگفت خندید ریز سپیده
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 ...؟؟ بیای میخوای شرکت که اینه منظورت: طاها

 ..... ببریم مسیری تایک بود این منظورم نه: وگفت کشید ای خمیازه سپیده

 برنمیداری؟؟؟ رو خودت ماشین چرا خانومی خوب: طاها

 دیرت اگر.. ندارم رانندگی وحال حس: وگفت طاها سینه روی گذاشت رو سرش دوباره سپیده

  نمیشه

 ............ بریم باهم شم آماده برم وکارنداری

 .... منتظرتم توماشین..... شی آماده سوته سه پس: طاها

 شال یک.. کرد تنش سفید حریر پانچوی یک اش فیروزه آبی تونیک روی... شد اتاق داخل سپیده

  مخملی

 با وسریع گذاشت رو نیاز مورد وسایل سفیدشم کیف داخل.... کرد سرش ای فیروزه وآبی سفید

  دورفت حالت

 ..................... پایین

 زشا ترسید کوچولو یک.....  شده عصبی عجیب طاها دید که پایین میومد حیاط های پله از داشت

  قدم با...

 ..... ایستاد طاها وکنار جلوتر رفت آروم های

 دهترسی بود مشخص که سپیده چهره به میکرد صحبت همکارانش از یکی با که طور همین طاها

 ..... کرد نگاه

 خوبی؟؟ خانوم: گفت روگرفت سپیده یخ ودست کرد روقطع تماس

 ..... میشی ترسناک میشی عصبی میگم: وگفت خاروند رو پیشونیش دار خنده سپیده

 ... نکنی عصبیم باش مواظب پس: وگفت کرد ای مردونه خنده طاها

 نهمی باز دقیقه به دم اما.. بخشیدم میگی بدی خیلی: وگفت طاها پهلوی به زد مشت سپیده

  وضوعم
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 ............. وسط رومیاری

 !!!! واجبه اوقات بعضی: وگفت لپشوکشید طاها

 ...............؟ بپوشی ومانتو باال بری سریع میشه: وگفت انداخت سپیده تاپای سر به نگاه یک بعد

 ردک نگاه خودش به بادقت بعد... خرابه لباسم از جای: وگفت کرد نگاه رو خودش سرتاپای سپیده

.... 

 ور پوشیدن لباس مدل این ندارم دوست فقط نه: گفت میکرد روباز درماشین که طور همین طاها

  برو زود...

 ...... میشه دیرم داره.. بیا هم زود...

 فالنی چرا...؟؟ رفتی کجا...؟؟ روپوشیدی این اصال چرا.... شد شروع باز اَه: گفت لب زیر سپیده

  جوری این

 ادایر لباسم کجای..... من شانس این به لعنت.....؟؟ داشت چیکار تو به رویا اون..... کرد؟؟ نگاهت

  اصال... داره

 چی به..... اعتماده؟؟ بی چرا خدا: گفت درمونده بعد...... کنم عوضش باید چرا... هست که همینه

  شک

 .....................................آخر میشه نابود زندگیم..... داره؟؟

 ..... نشست ماشین داخل رفت لباس مونباه سپیده

 ...................... نگفت چیزی باال داد ابروی طاها

 به قشو با..... روبگیره سین هفت سفره وسایل بره گرفت تصمیم سپیده بود عید نزدیک چون

 های ماهی

 رهسف امسال میخوام..... میرم خودم رو اش بقیه... داری نگه جا همین میشه: وگفت کرد نگاه قرمز

  هفت

 ............... باشیم داشته سین

 .............. بازیا مسخره این از نمیاد خوشم... نکرده الزم: طاها
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 تیح تو باورکن....... میشم دیونه ها تضاد این رفتارها تغییر این از دارم طاها: گفت تند سپیده

  با تکلیفتم

 دارم صبر..... داره؟؟ عیبی چه مگه.... میکردم؟ روعوض لباسم باید چرا..... نیست مشخص خودت

  دارم تحمل

 !!.....؟؟ ای متوجه.... حدی تایک اما...

 ...... نزد وحرفی کرد جا جابه رو دنده چشمش به زد رو دودیش عینک طاها

 ................. بودم باتو طاها: گفت بلند کمی سپیده

 ردمیک جا جابه رو دنده وعصبانیت حرص که ورط همین بود سپیده طرف به که نشست طوری طاها

  بهت: گفت

 فتمگ* ............باال میبرد رو صداش هی طور همین......* میکنم رو بترش من... نکن لجبازی گفتم

 نباش تلخ

 ویا تند گفتم* .......... داد وادامه گرفت اوج بیشتر صداش..........*میکنم مارت زهر رو زندگی...

 نزن بلندحرف

 ............. نگفتم یا گفتم: گفت ای ومردونه بلند صدای با بعد............ میکنم رو بدترش من.........

 بهخو.... میکردم روعوض بایدلباسم چرا: وگفت کرد مکثی..... خورد جا طاها بلند صدای از سپیده

 ................ که

 ...... فهمیدی.... میگم من چون: وگفت کشید موهاش الی البه دستی طاها

 ؟؟ میری کجا: سپیده

 .............................. شرکت:طاها

 . خوب: سپیده

 ..... نزن حرف...... هیسسسس: گفت طاها که میزد حرف داشت هنوز

 ...... نگفت وچیزی کرد بغض سپیده
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 انیهث به ثانیه.... بدی ادامه میخوای کی تا: گفت طاها که.... پنچره طرف گرفت رو نگاهش سپیده

  بحث باید

 .... کن درک اما نیست زیادی انتظار...... شو بزرگ یکم خدا رضای محض..... باشیم داشته

 ودب شوهرش طاها که بخصوص.... کنه نصیحتش کسی میومد بدش... میشد نابود داشت سپیده

  به......

 رمب باید من دار نگه: وگفت گرفت رو کیفش دسته...... آمدنش بیرون واسه گفت لعنت خودش

 فراموش خونه

 ....... میان دارن اینا مامانت بهت بگم.... بودم کرده

 بره نهال میزنم زنگ االنم.. میان عصر گفتن من به زدن زنگ که دیشب..... بری نمیخواد: طاها

  رومرتب خونه

 ...... کنه

 ؟؟ میریم کجا االن خب: سپیده

 ....... شرکت گمب باید صدبار: وگفت کرد نگاهش طاها

 ..... بیام باید چرا من: سپیده

 ..... ندارم حوصلحه کن سکوت.... باشی خونه نمیخوام: طاها

 دارم رو تو فقط حاضر ودرحال دارم حوصلحه من اما: وگفت شد ناراحت قبل از بیشتر سپیده

 .... لوس.....

 ؟؟؟ نه داری مرض: وگفت کرد نگاهش طاها

 ؟؟؟ چی یعنی.. تربیت بی: وگفت کرد اخم سپیده

 .................. کنی بازی وخودت من بااعصاب: طاها

 ..... نمیپوشمش دیگه بده لباسم کجای بیار دلیل یک طاها: سپیده
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 ارکپ رو ماشین بعد..... باشی داشته رو پوشش طور این ندارم دوست که باالتر این از دلیل: طاها

  وگفت کرد

 ...... پایین بیا:

 رو اش چونه و سمتش شد خم بره طاها که این از قبل نداشت رو دیگه بحث یک لحا سپیده

  وگفت بوسید

 ترسیدم االن.. کن هاباز اخم اون.... پوشمش نمی باشه..... ها خیلی..... گیری وایراد قلدر خیلی:

  وووی...

 ........................... وووی

 ........................ دارم حق... بزنمت: گفت کرد نگاهش طاها

 .......................بزن خب: سپیده

 ............. میکنم لهت باال بریم طاها

 دستش هاطا... ایستاد آسانسور که میکرد بازی کیفش بادسته سپیده ایستادن که آسانسور داخل

  گرفت رو

 مسال میگفتن خواری پاچه وباکلی میشد بلند رومیدید اونا که هم هرکس..... شدن داخل وباهم

 مهندس آقای

 دهمون قدم ده:گفت سپیده گوش کنار طاها.... بخیر صبحتون آمدین خوش خیلی مهندس خانوم..

 .... تااتاقم

 ...... بزن که گفتم درضمن.... ازت ترسم نمی: گفت آروم سپیده

 لبلب باز یخوادم دلم: وگفت گرفت رو سپیده بازوی بست که در.... کرد باز رو دراتاق خندید طاها

  تا کنی زبونی

 ....... کنم داغونت تا بریزی بهم منو واعصاب کنی لجبازی باز.... کنم لهت

 ووووی... مهندس جناب ترسیدم: وگفت کرد گرد رو چشماش کرد کج رو سرش بامزه سپیده

 ... وووووی ووووووی
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 ..... کوچولو برات دارم: وگفت سپیده بینی روی زد انگشت با طاها

 دیگه ببخشید: وگفت کرد اخم پیدهس

 .... آره.... ببخشم داری انتظار بعد کردی شروع صبح کله از: طاها

 ؟؟ شی خوب کنم چیکار: سپیده

 .. کن تغییر یکم خدا ضای محض تو من خوبم: طاها

 شیدک صندلی یک بود اتاق وسط که کنفرانس میز سمت رفت نزد حرفی پرش تو بازخورد سپیده

  واز بیرون

 ... کنه صحبت یکم آبجیش سودابه با حداقل تا درآورد رو گوشیش کیفش داخل

 ... بیارن برات صبحانه برای بگم میخوری چی: وگفت نشست میزش پشت طاهاهم

 .....مار بازهر کوفت یکم: گفت تند سپیده

 .... کرد بند هاش پرونده با رو سرش..... نزد حرفی اما شد عصبی طاها

 ..... خورد اتاق در به ای تقه که

 .... بفرمایید: طاها

  آرایش ... بود شده استخدام تازه که کسی است منشی دید خانومه به کرد نگاه چشمی زیر سپیده

 ... خرابی خیلی وپوشش داره مالیمی

 ....؟؟ شده چی سعیدی خانوم بله: گفت دیدش تا طاها

 برن شما با تا آمدن اسیعب آقای.. مهندس آقای سالم: گفت بود ساغر اسمش که سعیدی

 .. جدیدتون سرپرژه

 خشب ببرید رو پرونده این..  سعیدی خانوم: گفت میکرد تنش رو کتش که درحالی شد بلند طاها

  بایگانی

 ... آرمان مهندس دست

 ؟؟ نیست امری مهندس آقای چشم: وگفت میز جلوی رفت ساغر
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 نه: فتوگ شد بیشتر لبخندش میخوره صحر دید سپیده به کرد نگاه چشمی زیر.. زد لبخندی طاها

  میتونید..

 .... برید

 ... برم زودتر میتونم من مهندس آقای: وگفت کرد مکثی ساغر

 ..؟؟ شده چی: وگفت برداشت رو کیفش طاها

 ... کردن فوت داییم: وگفت کرد مکثی ساغر

  برمیاد من دست از کاری: طاها

 .... نه.. لطفتون زا ممنون خیلی: وگفت زد کشی پسر لبخند ساغر

 ... برید میتونید باشه: دادوگفت تکان سر طاها

 .... چیکارکنم؟؟ من ات پروژه سر میری داری که تو: گفت سپیده رفت که ساغر

 .... در سمت رفت کرد مرتب رو کرواتش نداد محل طاها

 صدای که.... کنی نمی تمومش که خودته تقصیر: گفت لب زیر.. بود نشسته تنها اتاق داخل سپیده

  خنده

 میخندن دارن ساغر با که طاهاست دید کرد نگاه ای کرکره پرده الی از شنید ای دخترونه

  خر مثل دخترم...

 .... بیرون ورفت برداشت رو کیفش سریع.... بود گرفته حرصش..... عشومیاد

 داخل گمشو مدار نگه همکارام روبین وآبروت احترام میخوای اگر: گفت آروم شد اش متوجه طاها

 ..... اتاق

 ..... ورفت روزد اسانسور دکمه بعد.... رم نمی: سپیده

 بد خیلی.... کردی شروع رو بازی بد: گفت لب زیر هم طاها

 در سپیده دید شد خارج که ساختمان در از..... پایین رفت عباسی مهندس وبا برداشت رو کیفش

  که حالی
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 ..... خیابون طرف اون میره داره میکنه گریه

 رگبودبز تنبیه یک کرد نمی توجه بهش قبل مثل دیگه که همین... سمتش رفت ونه زد صداش نه

 ... سپیده برای

 .... هستن خانومتون.. مهندس آقای: گفت عباسی مهندس که... ونشست کرد روباز ماشین در

 تا برو تمشرک جلوی از زودتر: گفت تلخی لحن وبا سمتش ورفت شد پیاده آبرو حفظ برای طاها

 رونبردی آبروم

 متس کرد خم رو وسرش داد فشار ومحکم گرفت رو دستش نکنه شک عباسی که این برای بعد..

  به صورت

 روب تر حاالسریع..... باش هم بدتراش ازاین منتظر.. کردی شروع خودت: وگفت سپیده افتاده زیر

  باالداخل

 ..... بهت بدم تخفیف یکم حداقل تا شرکت

 ... خوام نمی: گفت جدی سپیده

 ........ ورفت ها تاکسی سمت ورفت بیرون کشید طاها دست از رو دستش تندی به بعد

 .. باشه.. نخواستی خودت بازم: گفت لب زیر طاها

 !!........ ؟؟مهندس شده چیزی: گفت عباسی نشست که ماشین داخل

 .... مهمترن کاری های مسئله: وگفت زد رو دودیش عینک طاها

 ...... توچه به.. نکن فضولی یعنی این.

 ........ شد بند وسر برداشت پرونده کیفش داخل از بود شده ضایع حسابی که عباسی

 جونشو... ها حس این نبود خودش دست....؟؟ یعنی کجاست االن که سپیده سمت رفت ذهنش

  واسه

 ..... میداد سپیده
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 نیست مهم... باشه که جایی هر اصال.. است خونه االن: گفت دل ودر برداشت رو عینکش عصبی

... 

  سپیده

 

 ..... شدم مجتمع داخل راست یک... شدم پیاده که تاکسی از

 ......؟؟ کنه چیکار میخواد نبود مهم دیگه براش

 کم جاک بدونه میخواست...... میاد طاها کجا تا ببینه که این.. بود گرفته هم جدیدی تصمیم البته

 ......میاره

 سفره خودش امسال داشت دوست.... خرید رو رنگی ای نقره وپارچه داد بیرون صدا با رو نفسش

 سین هفت

 ......باشه وداشته کنه درست

 مباز که... نداد جواب کسی اما زد صداش... باشه نهال میکرد فکر..... شد خانه وداخل انداخت کلید

  کرد حس

 اهلل مبس لب وزیر کشید عمیقی نفس.... ابیحس بود ترسیده........ شد رد سرعت با سیاه چیز یک

  گفت

 هب کرد شروع..... سرشه پشت کسی کرد حس که کنه عوض لباس بره که ها پله راه سمت رفت..

  آیت

 کینا وحشت ماسک با پوش سیاه کامال مرد یک دید که.... باال رفت دو حالت با.. خوندن الکرسی

 .. دنبالشه

 هک این با.. کرد قفل رو اتاق در... میلرزید وجودش تمام.... کرد تپر اتاق داخل وخودشو کشید جیغ

 جونی دیگه

 هک برداشت رو موبایلش لرزون دستای با...... در پشت داد حل رو مطالعه چوبی میز نبود بدنش تو

  ضربه
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 ودب نشسته پیشونیش روی سردی عرق...  ایستاد ای ثانیه واسه نفس... خورد در به محکمی

  شماره...

 بده جواب میکنم خواهش خدایا: گفت لرزون صدای با لب زیر... نداد جواب...... روگرفت طاها

  جواب لعنتی...

 ...... هان: گفت که روشنید طاها عصبی صدای بوق تا ده از بعد..... بده

 ابی م جون طاها: گفت تند وتند کشید جیغی ترس از.. خورد در به ای ضربه دوباره لحظه همون در

  یک... نهخو

 وبارهد که بیا پاشو سپیده جون.. میکنم سکته ترس از دارم طاها.. است خونه تو پوش سیاه مرده

 به ای ضربه

 ..... خورد تکانی هم چوبی ومیز خورد اتاق در

 .... لعنتی.... نرو گفتم بهت.... آمدم... سریع برو.. امن جای یک برو.. میام االن باشه: طاهاگفت

 ودب برنداشته زدن سرکوفت از دست هم وضعیت این تو حتی طاها.. کرد قطع رو گوشی سپیده

  رو دستش....

 یشترب میز در به خورد که محکمی ضربه با بار این که... نره بیرون صداش تا دهنش جلوی گذاشت

  عقب رفت

 .... بست رو ودر روشویی داخل رفت.... میلرزید بیدی مثل..

 

  طاها

 داد جواب... خورده زنگ دوباره دید چون اما بده جواب خواست نمی ولا خورد زنگ که گوشیش

  که خبری با...

 رو زهنری سرش باالی آوار تا بود گذاشته سرش باالی که ایمنی سفید کاله سریع.. بود شنیده

  وپرت برداشت
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 یعباس ومهندس ساخت زیر مدیر.. تعجبی های نگاه برابر ودر ساختمانی های دستگاه سمت کرد

  دور سریع

 رفتمی تند انقدر..... حسابی بود نگران.... میروند آوری سام سر سرعت با... شد ماشین وسوار شد

 الی واز

 سیدنر نمی پاش گرد به هاهم پلیس اما... افتاد دنبالش هم پلیس که میگرفت سبقت ها ماشین

  چون...

 .... بود اش سپیده مهم االن طاها برای

 ... میکرد رانندگی ای توجه هیچ بدون... اما داد ذکرت برایش پلیس برا چند

 وروبه ایستاد بود دنبالش که هم پلیسی... شد خونه وارد انداخت وکلید شد پیاده ماشین از سریع

 ......... شما آقا: گت طاها

 انهخ وارد... دنبالش همچنان هم پلیسه..... شد خانه داخل دو حالت با پلیسه حرفای به توجه بدون

  شد هک

 ......؟؟ کجای عزیزم سپیده: گفت بلند

 ویدد دنبالش سریع....... خونه پشتی در سمت رفت تندی به که شد پوشی سیاه مردی متوجه که

 :  وگفت

 .... کثافت عوضی صبرکن

 ...... رفت تندی وبه بود بیشتر پوش سیاه مرد سرعت اما

 ؟؟؟ کجای خانوم:وگفت االب رفت دو حالت با بود سپیده نگران حسابی که هم طاها

 دهسپی: وگفت زد در محکم.... بود قفل رسید که مطالعه اتاق به... کشید سرک و ها اتاق تک تک

 خانومی..

 ...... طاهام.. درو بازکن منم..

 ای قهوه های پارکت روی وافتاد سرخورد نداشت ایستادن برای توانی دیگر که وسپیده شد باز در

.... 
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 پله اهر دم که پلیسی سمت رفت نگاهش..... چشماتو کن باز.. خانومم: وگفت نشست کنارش طاها

  ها

 ..... لطفا... آمبوالنس بزنید زنگ: گفت بلند کمی بود ایستاده

 ..... ورفت داد تکان سری هم پلیسه

 .... خانومی بازکن چشماتو.... جان سپیده: گفت تر آروم

 هب پاشید رو دستش وآب کرد خیس رو ودستش اشتبرد هارو گلدان کنار آب پارچ واز شد بلند

 ... سپیده صورت

 .....؟ بود شده چی....؟؟ خوبی: گفت یواش طاها

 ...... اگه طاها....بود کی دونم نمی: گفت میلرزید هنوز صداش که درحالی..یواش سپیده

 ..... بهتری که شکر رو خدا.. نکن فکر بهش.. هیش: گفت تر یواش طاها

 ....؟؟ بری میخوای: گفت تند سپیده که.... تخت سمت ردشبب کرد بفلش

 ینا وبه.. کن استراحت.... پایین برم باید فعال... هستم خونه.. خانومم نه: وگفت زد لبخندی طاها

 ....... نکن فکر اتفاق

 سرک کم پیزی... کنند رسیدگی تا.. بدید گزارش میخواهید: گفت پلیسه که.. بست رو اتاق در

 ؟ نشده

 ..... دونم نمی دقیق که االن... کنم نمی فکر نه: وگفت رفت ها مبل طرف به اهاط

 ..... بنوسیم جریمه دادید انجام که های خالف خاطر به باید من خب: گفت جواب در پلیسه که

 ".. بوده چی وضعیت میدونه خوبه".... خندید دل در طاها

 هاتون الین کردن عوض خالف وبا ها نماشی بین کشیدن الی/ راه بزرگ در سبقت بخاطر اول

 /211 باالی سرعت/ کمربند نبستن/

 .... ورفت میز روی گذاشت رو تومانی هزار دویست جریمه قبض یک هم آخر در

 ...... باال ورفت برداشت رو قبض باخنده طاها
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 .....؟؟ کجایی.. سپید: گفت بلند..... نیست سپیده دید..شد که اتاق داخل

 ..... شدی متوجه.. است سپیده من اسم: وگفت آمد بیرون روشویی لداخ از سپیده

 ..... شدی وتیذ تند که باز.... آخر ه یک بخاطر: وگفت خندید طاها

 اهاط که هاش لباس کمد سمت بعدفت.... رفتارم درسته اصال.... نیست طو این اصال نه: سپیده

 ......؟؟ میری کجاداری باز: گفت

 ... نیست مربوط تو به: سپیده

 ترروبیش بزنند سرت به داد با که رو حرفی.... زد حرف درست باتو نمیشه اصال چیه میدونی: طاها

 ....... میفهمی

 همم حضورت.. برس کارت به برو... بره یارو این تا.. بیای که بود این مهم: وگفت کرد اخم سپیده

 ........ نیست

 ......؟؟ میری کجا: وگفت نشست تخت روی طاها

 ..... برم تر زود گفتی فقط.. نبود مهم انگار.. میومدم که زمانی... میرم کجا که مهمه برات: سپیده

 ....... میری راه رواعصابم داری... بده جواب آدم مثل: وگفت کرد بلند رو صداش کمی طاها

 .....؟؟ خونه داخل بود آمده چطوری: وگفت سمتش رفت طاها

 ..... شدم حضورش متوجه.. شدم که خونه داخل.. واال حضرت دونم نمی: گفت قبلی بالحن سپیده

 کجاداری: وگفت نشست تخت روی..... نیفتاده برایش اتفاقی که کرد شکر رو خدا دل در طاها

 ...... میکنم تکرار دوبار دارم رو چیز یک که هست باری آخرین...؟؟ میری

 .... بیرون میرم: وگفت کرد سرش دیگری شال... سپیده

 ارید قبرستون کدوم.... میری بیرون داری که میبینم دارم نیستم کور: گفت بلند باصدای طاها

 .....؟؟ میری

 .... بازار: وگفت گزید رو لبش سپیده
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 طاها پاهای رو افتاد.. نداشت تعادل سپیده چون که خودش سمت کشید گرفت رو دستش طاها

  بعد... میکنی روعوض اته لباس شی می بلند: گفت وخشنی آروم لحن با...

 البته.. میاد عصر داره مامانم.. برس خونه وضع به هم یکم...؟؟ داری الزم چی... میبرمت خودم

 کم میشه باعث کنی اضافی بحث.... کن درست غذارو فقط تو... هست نهال با که خونه کاراهای

  اون کم

 ..... باش زدنت حرف مواظب... کنم احترامی بی خوام نمی..... کنی رویت رو ام دیگه روی

 یچ داره ربط بهت اینم..... میکنه درست هم غذارو نهال.... کنم نمی عوض روکه هام لباس: سپیده

 ..... بگیرم؟؟؟ میخوام

 ....... باش داشته آها" طاها

 قفل رو در.. اتاق در سمت رفت... انداخت تخت روی رو دوختش خوش ای سورمه کت.. شد بلند

 ......؟؟ برو بلندشو: وگفت کرد بلند رو وصداش روشویی سمت رفت... روبرداشت دکلی.... کرد

 زا.. دادنش گیر از اون..... رومیگیرم حالت: گفت دردل..... شده قفل در کردبه نگاه اخم با سپیده

 .... کردنش شک

 یگهد روب پاشو: گفت پوزخند وبا بیرون آمد میکرد خشک حوله با رو صورتش که حالی در طاها که

 ....؟؟

 .... بده رو کلید.... بده: سپیده

 ....... بخوابم میخوام.. نزن حرف: وگفت کشید دراز تخت روی طاها

 ..... بخوابی نتونی که میزنم حرف انقدر: وگفت نشست کنارش سپیده

 بد دتخو برای..... روتخت.... اتاق.... تنها بازم.....وتو من.. ببین: وگفت کرد نگاهش اخم با طاها

 ........  ها میشه

 ..... میکشید خجالت هنوزم البته.. حرص از شد قرمز سپیده

 ..... وبده کلید..... بخوابی همون.. بهتره تو: وگفت طاها سر باال روکشید پتو بامزه

 ..... نزد وحرفی خندید.. شده قرمز دید تا طاها
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 بده.... آرایشگاه وبعدهم بازار.... رمب میخوام بده رو کلید طاها: وگفت داد تکونش دوباه سپیده

 .... بده...

 ..... بده... بده.. نخواب: وگفت طاها روصورت زد بابالشت

 ..... دیگه بده خب: گفت مظلوم سپیده که.....روگرفت بالیشت بااخم طاها

 به سرم.... بیاری کم خودت آخر که.. میکنی درست بحث چرا.. جوجه آخه: وگفت خندید طاها

  یکم... بیفته اتفاقی باز برات خوام نمی.. خوابیدم کم دیشب.... میکنه ردد شدت

 ... برس االن داری که کارای به پاشو.... میبرمت خودم.. کنم استراحت

 ..... کرد وصل رو وتماس... برداشت پاتختی روی از شد خم.. خورد زنگ طاها گوشی

 ......؟ خوبه سپیده...؟؟ ادرم خوبی.. جان طاها سالم: گفت که پیچید مادرش صدای

 ....؟؟ میرسید کی.. خوبیم خداروشکر آره.. من مادر. سالم: گفت جواب در طاها

 ... آروم... میاد ای مورچه. میشناسی که روهم پدرت.. افتادیم راه که فعال: گفت مکث کمی با

 دیگه یرسیمم..؟؟ داری اعتراض جان خانوم چی: گفت که شنید رو پدرش صدای که خندید طاها

... 

 ..؟؟ نیست کاری.. منتظریم ما.. برسید سالمتی به انشااهلل: طاها

 .... فعال برسونی سالم.. قربونت نه: گفت درجوابش نگار مادرش

 ... خانوم: وگفت کرد نگاه سپیده وبه نشست جاش سر صاف.. کرد قطع که رو تماس طاها

 ... بله: گفت اخم با سپیده

 یشترب کی ببین.. بنویس رو قضیه اصل بشین برو.... ببین...؟؟ تهاجمی چه: وگفت خندید طاها

  بود کار تقصیر

 شتربی بودن بد از من سهم اگر.. یاتو دادم رفتار تغییر من.. یاتو کردم خلقی کج من... تو یا من..

  هرکاربگی.. بود
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 یکم اشم.. کنی درکم یکم کن  سعی... بذار من جایی خودتو یکم... میکنی جوری این چرا.. میکنم

  بیا ماراه با

 لج اش همه که.. گونه بچه رفتارهای این جایی به میکنم خواهش... میشم نوکرت خودم من..

  ولجبازی

 بگو برام رو حرفت قشنگ... رسیم نمی همدیگر ریزی بهم اعصاب جز جایی به آخرشم.. هست

  که طور هر..

 علت گرچه.. گوشیم به بده پیام نیستم که زمانی یا.. بنویس برام میخوای اگر.. راحتی میکنی فکر

 این بیشتر

 سعی... نیست میکنی توفکر که طور این.. عزیزم نه.. دارم شک بهت میکنی فکر که این رفتارها

  متوجه کن

 یزیاد انتظار.... بزنی حرف بیخودی چیزای درباره.. دیگه مردای با.. ندارم دوست فقط.. که باشی

 االن هست

 عالقه من.. بزنند حرف دیگه مسائل در.. خانومشون مورد در خوان نمی که مردا دیگر خالفبر...

 شدت به دارم

 قدقی چی از بفهمم بخوام که ندارم غیب علم من.. نازنینم ببین.... میکنم درکت.... مورد دراین

 شدی ناراحت

 کردن وبحث لوس ایکار این جایی به.. بگو وبهم روبیا میکنه اذیتت میکنی حس که هرچی...

  خیلی.....

 چشمی وهم چشم نام به ناکی وحشت اخالق مادرت مثل حداقل میاد خوشم... خانوم دارم دوست

 نداری رو

 وتسک این با من اما.. اخالقات داره خوبی نکات خیلی... بگی ورفتارشون دیگران از دائم برام که

  وحرف کردن

 اش همه اگر نامردی اما.. دارم تقصیر من.. مخالفم شدت به.. گانه بچه لجبازی عوض ودر نزدن

  باشم من
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 .... بیا راه با هم یکم.. بوده تو وآسایش تو برای. رسیدم ه هرجایی به.. بدون رو این...

 کند دز گوش رو نکاتی ویا بشنود نصیحت بخواهد طاها از که این با.. میکرد گوش ساکت سپیده

  اما.. بود بیزار

 ... او به میداد حق

 رینمت محرم با یکم میخوام.. ببینم جا این بیا: گفت دید که رو سپیده وخجالتی درهم قیافه طاها

  بزنم حرف

 .... نازنینم ترینمی نزدیک خدا از بعد...

 بود شده باعث.. طاها.. منشانه آقا رفتار همه این.. بازکند دهن زمین داشت دوست سپیده

  کامالخجالتی..

 زا دور به بشود زنی.. بود ال ایده زندگی داشتن دنبال همیشه.. کند گیسرخورد واحساس شود

  های حرف

 گله وبا میکرد تنگ پدرش برای را زندگی عرصه گاهی که مادراش کارهای از دور به... زنکی خاله

  از وشکایت

 راکث رشماد که افتاد زمانی یاد.. ویا... میکرده وفراری کالفه را.. پدرش همیشه.. شوهرش خانواده

  با اوقات

 ردهک خراب را پدرش اعصاب چقدر.... هستید طوری این خانوادگی شماها/ باباتی عین هم تو گفتن

  بود

 ....... خواست نمی را زندگی چنین یک سپیده....

 سیک چه... داد سپیده به را فکرکردن فرصت.. کشید ودراز نزد حرفی کرده سکوت خیلی دید طاها

  بیشتر

 .....؟؟ دارد تقصیر
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 داشت رو زیادی متناقض های حس... بود بسته چشم که طاها به کرد نگاه چشمی زیر.... سپیده

 کند تحقیر را سپیده که بود نزده حرفی اصال طاها که این با.. تحقیر... پوچی... خوردگی سر حس...

 حرفی او به بخواهد که این حس اما..

 است برده زیرسوال اورا شخصیت.. است رکردهدا جریحه اورا غرور انگار.. کند گوشزد را

 را حس این بحال تا که زنانی حال به خوش: گفت خود با......... بود پا به غوغایی درونش....

  دقیق انقدر مسائل جور دراین طاها کاش.. اند نداشته

 ونهگ این. تواند نمی اصال.. نه: وگفت لرزید دردل.. کرد تصور گونه این لحظه یک برای... بود نمی

 را نای!!.. نه همسرش وروانی روح مسائل وبه کند توجه مادی مسائل به فقط.. مردش که تصورکند

  که آورد نمی طاقت که میدانست خوب

 ......" شده گیرم گریبان که سرخوردگی حس این به لعنت".. رفتارکند قدیم مردان مانند طاها

 ...... است پایین سرش دید کرد نگاهش چشمی زیر طاها

 .... خانوم: گفت یواش

 های حرف آوری بایاد اما.. داشت دوست را ها گفتن خانوم این چقدر.. شد تکه هزار قلبش سپیده

 که ازاین قبل.. میخواست دلش.. رابزند حرفا اواین به طاها نداشت دوست.. شکست دلش.. طاها

  باشد گونه همان.. بگویید طاها

 ... هبل: وگفت کشید عمیقی نفس....

 ... بله گفتی کالم یک شکستی غول شاخ.. اوه.. اوه: وگفت زد لبخندی طاها

 ....؟؟!! بله: وگفت سمتش ورفت خندید یواش سپیده

 خوابی کم از.. هام شقیقه مخصوصا.. ماساژبده رو سرم... هاتون بله قربون: گفت بامزه طاها

 .... گرفتم سرگیجه دیشب

 یال البه را یخش همیشه سرانگشتان.... میکرد گریه خود حال هب دل در اما.. زد لبخندی سپیده

 ... ساژدادhوم فرستاد طاها موهای

 /بکنی؟ کارت حال یه فکری یه خوای می کی: میگفت پدرش به همیشه که شد زنده مادرش یاد

 .....کنی؟ عوض کارتو خوای می کی
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 کنی نمی اینکارو هیچوقت/ کنی می اینکارو همیشه

 .فامیلت اون با/ اتدوست اون با

 شههمی سپیده... عمیق حفره یک.. شود ایجاد ها آن بین عمیقی فاصله بود شده باعث همیشه....

 اییدت به دارد نیاز مرد یک که میکرد گوشزد مادرش وبه میشد عصبی.. ها صحنه این دربرابردیدن

  که این.. شدن همراهش... شدن

 این..... نشکند را سکوتش این... اوبگویید به همیشه ار نکته واین بداند مشکالت حالل را مردش

 توجه توق هیچ.. نابجا مقایسه با بود شکسته را پدرش بارها.. نکند مقایسه باکسی اورا مطلقا که

 وگو گفت وهوایی درحال که کرد نمی

 کی تدریجی نابودی یعنی ها این... میزد را فالنی وسرکوفت غرغرمیکرد...؟؟ نه یا.. پدرم هسست

 .... همسرش آن ودرراس... اخانواده از دلزدگی... مرد

 را سرش... خواست نمی را مادرش رفتار... اصال.... خواهد نمی را ها این!!!... نه کرد زمزمه سپیده

 یولــ هم با" زندگیش شود تباه که... خواست نمی را.. حرف این اصال کرد نگاه طاها وبه داد تکان

 !!!!.....تنها هم باز

 که ها لهپ از.. پوشید راحتی لباس... بلندشد... بود رفته عمقی خواب.. شد دقیق روصورتش سپیده

 شپرکالغی مشکی وموهای میبست رو قرمزی سر دستمال داشت که شد نهال متوجه.. پایین رفت

 المس: وگفت خانه آشپز داخل رفت... شور ظرف جلوی وایستاد بست رو پیشبند... کنار میداد رو

 ....؟؟ طوریچ..

 آمدم االن همین.. خوبم ممنون.. خانوم سالم: گفت نمکش وبا گرد صورت اون با.. برگشت نهال

 .... مگه چطور

 یرونب برم باید االن البته.. کنم درست میخوام خوردم رو نهار... هیچی: وگفت ریخت چایی سپیده

 ... کنی مرتب خواد نمی اصال رو باال اتاق... کن مرتب رو خونه..

 ...خانوم؟؟ چرا: وگفت کابینت داخل گذاشت هارو ظرف نهال

 ..... کنی ایجاد سروصدا خوام نمی.. خوابیده االن طاها: وگفت کرد فوت رو چاییش سپیده

 ... جمع خیالتون: وگفت ایستاد سینگ جلو دوباره نهال
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 ودب پوشیده نگر قهوای تونیک یک...." کنه عوض بره کی پوف"... لباساش به کرد نگاه سپیده

 پا به جنگ.... خدا وای.. طاها اما.. نداشت مورد رفتن لباس جور این با نظرش از... جین باشلوار

 .... میکرد

 ...برداشت ای سورمه مانتو یک وصدا سر بی... شد اتاق داخل آروم

 ینشما داخل رفت سریع... برداشت کلیدی جا رواز سویج.. پایین رفت سریع شد خارج که اتاق از

 رمزوق آبی رز گل شاخه تا چند.... ایستاد فروشی گل یک جلوی.. کنه تموم رو چی همه میخواست..

 حساب هارو گل سریع.. پیشخوان سمت ورفت چرخید... بودن عالی.. کرد بوشون... برداشت

 .... نشه بداخالق کنه خدا: گفت لب زیر... بود شده زیاد هم ترافیک.. خانه سمت کردورفت

 داد صدای یهو... سالم: وگفت... زد لبخندی اما.. روشد به رو طاها عصبی باچهره شدکه خانه داخل

 .... رمتمیب بشم بیدار سرم خیر گفتم..؟؟؟ تو داری لج کی با دلعنتی".... لرزوند رو تنش تموم طاها

 یدهسپ به زده زل تعجب با دید.. کرد نگاه نهال به.. بگه چی دونست نمی... گزید لب سپیده

 ......؟؟ بودی کجا.... آمد خودش به طاها داد دوباره که.. گرفت سرش پشت رو گل های ساقه...

 گفت طاها طور وهمین شد کشیده دستش که.... ندارم شک من میگه بعد.... شد شروع" سپیده

 زیالجب فقط... میکنی ناامیدم داری سپیده.. های بچه مثل... بگم چی بهت من دآخه..؟؟ بودی کجا:

 .... میفهمید... بودم خواسته بچه یک از اگر بنظرم....؟؟ نه گرفتی یاد خوب رو

 گل دون گل واسه بودم رفته... بامن کن صحبت درست... اتفاقا چرا.. فهمم نمی من یعنی: سپیده

 ...... گال توبود واسه بگم عمرم" بگیرم

 ...؟؟ ببرمت کنی صبر تونستی نمی: طاها

 ..... دیگه تونیست آمدن به نیازی...؟؟ ببری منو توباید چرا: سپیده

 دوست هرجا برو.. باشه... کشید موهاش به دستی طاها.... عقب شد پرت خوشونت با دستش

 ... داری

 بودی کجا نگی آمدم نشد بار یک... سپیده... اخبار کردبه نگاه اخم وبا تلویزیون سمت رفت

 ..... طاها: وگفت سمتش ورفت کشید عمیقی نفس... اام... درک به...... رفتی خودت چی واسه..؟؟

 ... بله: میکشیدگفت دراز که طور همین طاها
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 گفتو جلو رفت آشوب این شدن تموم برای.. نیاورد کم سپیده.... بود بدتر فوش صدتا از بله این

 ...... گفتم دروغ:

 .... نیست مهم: طاها

 .... سرت رو روبنداز صدات بعد ولا کن گوش.... چقدر اخالقی بد.... مهمه: سپیده

 .....؟؟؟ بودی تنها... داشتین تشریف کجا حاال.... بزن حرف درست: وگفت شد خیز نیم طاها

 .........ندارم شک که من میگه باز.. بیا" سپیده

 ...... دیگه بگیرم گل بودم رفته: وگفت کنارش نشست سپیده

 .... هدروغ چی... میدونم: وگفت داد تکان سری طاها

 ..... بوده میزا واسه گفتم که این: وگفت کرد پوفی سپیده

 .... باشه: طاها

 ورمدلخ حسابی: وگفت جلوش گرفت هارو گل بعد..... ببخشید..توبود واسه.. بدی خیلی: سپیده

 ....... حسابت به بخوابونم یا میکنی برطرفش..

 ..؟ نگفتی چرا: وگفت خندید طاها

 ... میکنند فاش رو سوپرایز حاال تا کی از: وگفت داد باال ابروی سپیده

 ...؟؟ بودی کی با: طاها

 ...... ها میزنی حرفای یک.... االن هستم کی با من بنظرت: سپیده.... خدا آی

 ... مرسی: وگفت رومیز گذاشت رو ها گل طاها

 اپن سنگ روی که.. گوشی کردبه نگاه... طاها برای آمد اسی اسم که..... پرپرشد ذوقش تموم

 دروغ...نوشته دید کرد باز... همکارش ارسالن از هست پیام دیدک.... برداشت گوشی.....بود

 حاال... گفتم که دیدم.... خانومت درمورد گفتم بهت هرچی بوده جدی... مهندس جناب نیست

 ..... باهاش باشی میخوای اگه میدونی خودت
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 دشدبلن گوشش بیخ از طاها صدای که.... رو طاها بددلکرده یعنی ارسالن.... بود شده شکه سپیده

 ......؟؟ کنی جمعم خاطر داری توضیحی: گفت که

 ...؟؟؟ چی درمورد اصال...... میلرزید بید مثل

 گمب ببیاد چی... درباره...دربا: گفت معمولیش حالت برگشتن واسه....... طاها به خورد که برگشت

 "..... رو صداش لرزش بپوشونه میکرد سعی" داری خبر چی همه از خودت.. نکردم کاری که من..

 نمی... صداشبلرزه باید چرا وناامید خسته باشه یک"..... باشه: وگفت داد تکون سری طاها

 ......  چی همه شه خراب خواست

 سپیده

 رفت باهم یکسال واسه واون من.. بدم انجام چیکاری باید دونستم نمی که بودم توشک انقدر

 ... آشنایی واسه اونم.. یمداشت وآمد

 ودمووج کل که داشت نگاهی یک... کرد ونگاهم ایستاد... کن صبر لحظه یک طاها وگفتم جلو رفتم

 ... سوزوند

 ...." بگم باید چی دونستم نمی...؟؟ چی همه زیر ونزنم بگم روبهش واقعیت االن یعنی"

 ببین: وگفتم کردم چشماش وقفلر ونگاهم گرفتم ها پارکت از نگاه وعصبیش عمیق نفس ازصدای

 ناک وحشت کردم سعی... چطوربگم خدا... دهنم سقف به بود چسبیده بود شده خشک زبون"....

 ... حرکت شد اینم خره آخه نه... نمیده محلم فوقش... بگیرم درنظر رو حالت ترین

 .... شاید... خونه از کنه بیرونم سرم دادبزنه شاید... بزنتم شاید

 یک اما.. مهربونه درسته.. بودم کرده هنگ.. بودم انداخته راه شاید... شاید ذهنم وت بس دیگه

 ... رومیشه اون روبه ازاین.. بشه عصبی درصد

 بود.. بود آمده اون... اون: وگفتم دادم روتکون زبونم... آمدم خودم به اش سرفه صدای بازاز

 ... مدت یک بود قرارشده... خواستگاریم..خواس.....

 تپر قدم چند یک که دهنم تو زد چنان که میگفتم واسترس ترس باکلی روداشتم حرفم وزهن

 ... عقب شدم
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 ... بود روبرداشته ساختمون کل دادش صدای.. شد منفجور بعد

 معلوم که تو... هردمی نگفتی اول همون چرا آخه... بزنید حرف... باشی توبغلش... چی مدت یک

 .. بودی باکیا دیگه نیست

 اون ات باال روببرم صدام کردم سعی.. بمونم ساکت نتونستم میخورد پیچ سرم تو هردمی هکلم

 پرده که بود بلند صداش انقدر... کجا؟؟ من صدای کجا اون صدای اما.. باشه رونداشته ظرافت

 ... شد پاره گوشم

 نه من اما باشی تو شاید.. نیستم هردمی من میگی چی باش متوجه: وگفتم ایستادم ازش تر عقب

.... 

 ... جلوم از گمشو: وگفت دهنم زدتو دیگه یکی که میگفتم بازداشتم

 .... نمیرم جایی رونزنم حرف تا من نه

 دبو آمده یعنی.. میدونند من خانواده ببین:  گفتم بود رون ام روگونه اشکام سیل که درحالی

 یبایک نامزدی اسم به هرلحظه من یعنی.. هردمی میگی که کردی فرض منو چی تو خواستگاریم

 ... آقا خیرم نه... بودم

 نبود معلوم.. پشتم بود نیومد نهال اگر که زد چنان بارسوم برای.. میدونه خدا که بود عصبی انقدر

 جلوم ونزب باشیشمتر.. جلوم از گمشو نکشتمت تا: وگفت گرفت اوج صداش دوباره... میفتادم کجا

 مشوگ نکردم لهت بیشترازاین تا فعال... احمق توچیکارکردی.. میزنه نبودن هردمی از ودم ایستاده

  جلوم از

 چیکارکنم رو کبودی.. جهنم به این حاال.. بود شده خونی دستش ضرب ازشدت لبم گوشه

 کردم خفه دهنم تو شالم فروکردن با رو ام گریه هق هق صدای.. میومدن فامیالش که االنم...؟؟؟

 ..... نمیده زدن وحرف دفاع فرصت که حاال... بشونه ممریختن اشک صدای خواستم نمی....

 ... بگم تا کن صبر لعنتی: گفتم وبعد زدم جیغ یک.... نشد

 حرفای دربرابر... داشتم آرامش خیلی.. باهات کردم تا مهربون خیلی: وگفت عقب داد هولم

 .... میکنی سیر اطاه روی این با مرگت لحظه تا ازامروز اما.. نزدم دم... موندم ساکت مزخرفت
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 چی... یکن رفتار احترام با بعد به وازاین نزنی داد که بود این واسه این: وگفت دهنم تو کوبوند بعد

 ... که این یا.. بوسیدت بار چند نامزدی دوران تو که این بگی واسم میخوای

 تدوس... بوسه میگه این بعد... بگیره مستقیم بصورت دستمو ندادم اجازه بارم یک حتی من"

 آماده تهس عصبی زخمی ببر یک مثل االن... بزنتم ازاین بیشتر خواستم نمی اما..... بگم داشتم

 اچی افشین نیست معلوم خدا وای... بودمش ندیده جوری این مدت همه این تو... کنه لهم که این

 ... نگفته بهش که

 االن اگر اما.. بزنم رفح باهاش دیگه خواستم نمی درسته.... نشستم مبل روی نهال کمک با

 داره پوشیده لباس دیدم... میاره سرم رو بدترازایناش... نبوده چیزی نگم... نزنم حرف باهاش

 ... در سمت میره

 ودب نشده خارج در از هنوز... دنبالش ودویدم زدم روکنار بود گرفته دهنم جلوی نهال که آبی لیوان

 ...؟؟ کنه خاکشیرم ردخو نکنه حمله بهم دیگه چیکارکنم خدایا"...

 ... بایستم تر عقب ازش قدم چند میکرد وادارم که داشتم ترسی امایک.. جلو رفتم حرف بدون

 خوا خیلی زمان اون طاها ببین: گفتن به کردم شروع تند تند خودم حال به نکردم نگاه دیگه

 بگی یخوایم زمان اون چی: وگفت وکشید گرفت دستش تو موهام... داد نمی زدن حرف اَمون

 واحمق بیخواسیت توی صرف که ای عالقه همه اون حیف... بگی واسم چی میخوای.. نفهمیدی

 ... کردم

 گرفت دردت: وگفت زد لبخندی.... کشیدم جیغ ویک آوردم کم که فشارداد روجوری پهلوم

 ... ببخشید..

 اصال: وگفتم شبغل تو کردم پرت خودمو.. بکنم چیکاری دونستم نمی که بود شده برزخی جوری

 رروانقد غریبه یک حرف حاضری چرا... بزنم حرف بده فرصت اما... حقته بزنی هرچقدر.. ببخشید

 .... نه امامن کنی قبول راحت

 چی تو... شن نمی ومتوجه احمقا همه میکنه فکر خودت مثل هم پدرت که ازاونجایی: گفت باداد

 . فکردی.. منو کردی فرض

 اریک مشکل اونا که دارم ربطی چه من به آخه... میداد ربط من روبه ابامب مشکالت بازداشت خدایا

 میسوخت موهام ریشه.. بودم آورده کم نفس بودم کرده هق هق بس دیگه.. دارن کاری وغیر
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 بردم کتش راست سمت.. زیر صورتمو.. بکنه تر خراب ازاین صورتمو باز نزد حداقل خوبه...

 اطیق باهم رو مسائل.... بدم بذارتوضیح: گفتم فقط... شکاما از بود شده خیس لباسش جلوی..

 .... میگم چی بفهم لعنتی... کن گوش توروخدا... نکن

 اش شده قفل های دندون وازالی... باال رفت دستش.. عقب رفت سرمم که عقب کشید موهام

 حالیت نداره عیب... بزن حرف درست من با میگم نمیفهمی خری... بکنم باید ادبت پس: گفت

 ... میکنم

 یهو رانقد طاها که گفته چیا یعنی خدایا... حسابی بودم ترسیده... شناختم رونمی طاها این واقعی

 ... بزن میکنه آرومت اگه: وگفتم چشماش تو زدم زل... کرده فوران

 ...  بود زده بس... کردم نمی حس دیگه رو دردش.. قبلی سرجای نشست دستش

 ... برو جلوم از فقط, دهسپی: وگفت عقب داد هلم

 که اونطوری کنم ثابت بهش چطوری... بزنم حرف باهاش کی.. برم االن اگه.. چیکارکنم خدایا

 .... نبوده.. گفته براش افشین

 .... روببینم قیافت خواهم نمی گمشو میگم فهمی نمی کری: وگفت کشید دیگه داد یک

 ...؟؟ میری داری کجا.. یانم اینا مامانت االن: وگفتم ها پله راه سمت رفتم

 میرم دارم کجا چه تو به: وگفت..کرد پرت درآورد رو وکتش کرد روباز ماشین عقب درسمت

 ... بشنوم نحستو صدای خوام نمی دیگه حاالم... برمیگردم بدونم صالح خودم هروقت...

 ... اه بگم استخو دلم حرچی دارم یاد منم... بزن حرف آدم مثل: گفتم داد با...حسابی شدم عصبی

 ..... االن خوردی گوهی چه: وگفت آمد نزدیکم

 ..... بزن حرف آدم مثل: گفتم. دادم هلش

 .... برخوردشه خوب باهات داری انتظار که آدمی نه... آخه آدمی تو: وگفت زد پوزخندی

 ... ترم آدم تو از: گفتم باحرص

 وخونهت بمونم دیگه استم نمی.... یدممیلرز چی مثل... بستم ودررومحکم خونه داخل رفتم باسرعت

 .... برم بهتره آره... باهام خواهدداشت رفتاربدتری پدرش مادر جلوی مسلما... اش
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 انوادهخ خانوم: گفت نهال دنبالش به... شد بلند خونه زنگ صدای که بودم برنداشته قدم یک هنوز

 .... آمدن آقا

 .... حیون.. احمق... کرده طوری این صورتمو که بمیره آقا الهی اِی

 نشه دهدی تاچیزی واینجورچیزازدم کرم کلی... نشستم آینه میز وجلوی اتاق داخل باال رفتم دویدم

  میشه کبود که بعدش تا زدم رژگونه مجبوری.. بود شده سرخ ام گونه چون...

 .... میکردم باید برسرم خاکی چه واگرنه جورچیزابود این خوبه... بشه دیده کمتر

 اکفشایب... کردم سرم هم تونیک مرنگ شال یک... پوشیدم جین شلوار با سبزیشمی تونیک یک

  وارد تا... بودم پوشونده صورتمو آرایش ضرب به چون... پایین رفتم دار لج

 .... نیاوردم خورم روی به اما.. ترسیدم که کرد اخم همچین.. شدم

 خیلی: گفتم کنارگوشش... رفتنم صدقه نقربو کردبه وشروع ایستاد بلندشد.. دیدم تا مامانش

 .... جون فرشته آمدین خوش

 همچین.. خواهرشوهرم به رسید که نوبت... کردم سالم آقا محمود باپدرشوهرم بعدش

 ... دادم نمی بهش سگم محل میبود خودم دست اگر که میومد وادااطوار خودشومیگرفت

 .... داد تکون سری سالم عنوان وبه میکرد صحبت گوشیش با که کیارش سمت رفت نگاهم

 دش آشپزخونه داخل طاها که....... بیاره چی اول که میگفتم وداشتم شدم خونه آشپز داخل بانهال

 ... نداری افتاده که اتفاقاتی به وکار رومیکنی کارت فقط شما: گفت نهال وروبه

 ..... چشم.. باشه: گفت درجوابش هم نهال

 ..... میکنی روپاک آرایشت ناو توهم: وگفت من سمت چرخید

 من برای ببینند ات وخانواده مادرت رو شاهکارت که نیست مهم واست اگر باشه: فتم حرص با

 .... حیونیه چه پسرشون میفهمن اتفاقا.. نیست ای مساله

 ارمنک چیزی بادمجونی روصورتت بعد به ازاین باشه یادم میزنی حرف داری زیادی: وگفت خندید

.... 

 ...... هوا رفت جیغم که بازم ردادبهفشا یک
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 چیزی وبقیه مادرت که جهنم به... اشتباه روانی باتوب زندگی: وگفتم ازوش تو زدم مشت

 .....فهمیدن

 ... سالن داخل رفتم باسرعت

 که داشتم بغضی یک.... باال رفتم.... داشتم که سرعتی بخاطر... متجبشون های ربرابرنگاه

 ..... یکردم تر روتنگ نفسم هرلحظه

 رازیرس اشکم تا میکشیدم عمیق های نفس... درایستادم وپشت بستم دررو.. شدم که اتاق داخل

 نمی دیگه.... پایین رفتم وبهسرعت روبرداشتم ماشین وسویچ پوشیدم مانتو یک روتونیکم نشه

 زد سوت. دش سبز جلوم که بودم نیومده پایین رو پله اولین هنوز... بمونم ای ثانیه واسه خواستم

 ...... عمل سرعت بابا: وگفت

 مامان به... ببندی خوب دررو زحمت بی رفتی: گفت که برم خواستم... بدم محلش که این بدون

 ..... خودشونه خونه.. باشن راحت.... خوابید طاها بگو اینام

 اما.. رمب میتونستم هتل درسته... برم کجا یرون زدم که جا ازاین... میبینم میکنم فکر هرچقدر

 عقب برگشتم.... شم نابود که میزد سرکوفتم انقدر چون... اصال که باباهم خونه... بود بد تنهایش

 .... کردم فرو اش توسینه سرمم... کمرش دور انداختم دستامو حرف وبدون

 بعد.. میخورن کتک بزرگترشون از که ها بچه مثل... اتاق سمت ورفت کرد بغلم... خورد جا مطمئنم

 ....... والدینشون سمت همون میرن کسی بی از

 چون.. حرفا واین سوخته ت برا دلم نکن فکر: گفت یواش گوشم کنار.. کرد بلند دست روی رو من

 ... نکن خودت واسه هم دخترونه فکرهای پس.. میبرمت نداری جایی هیچ میدونم

 سرم... میداد بهم زدن حرف فرصت کاش... بشر این بده چقدر آخه روگرفت خوشیم تمام

 تموم روبشور صورتت برو: وگفت نشست خواب اتاق داخل تخت روی بود اش شونه روی همچنان

 ... ماسیده صورتت رو بودی زده که چیزای

 ...؟؟ بزنم حرف باهات میشه: وگفتم کردم روبلند سرم

 ... ریب یتونیم.. کنم استراحت میخوام االنم..میزنه بهم حالمو صدات نه: وگفت داد روفشار بازوم

 .. بگم رومیشه چیزی یک طاحا: وگفتم روبوسیدم صورتش
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 ..؟؟ نه نشدی حرفم متوجه: وگفت کرد نگاهم

 مبغض".. کن استراحت باشه: وگفتم روبوسیدم بود زده بیرون عصبانیت از که رو گردنش رگ

 دستمو هک ارمبرد پاکن شیر که آینه میز سمت ورفتم شدم بلند.. کنم خالی چطوری دونستم رونمی

 میخواستی چی: گفت ولی داشت اخم کردم نگاهش... روپاهاش افتادم عقب شدم پرت.. کشید

 ... کن ولش واگرنه بگی بهتره چیزاست دیگر درباره ؟اگر بگی

 ...؟ میدی قولی یک: وگفتم کردم نگاهش

 ..؟؟ قولی چه...؟ قول: وگفت باال داد رو ابروهاش

 اه زن دیگر با وبودن حسادت راه از فقط کنی اذیت خواستی راگ که بگم چطوری دونستم نمی

 .... یادم دستش ضعفم نقطه فقط یا هست کاردرستی یعنی..؟؟ بگم دونستم نمی اصال... نباشه

 .... منتظرن اینا مامان زشته پایین برو سریع بعدشم... بگو رفتی خواب: وگفت داد تکونم

 مثل نده گیر که این واسه... نزنم حرفی شدم مطمئن دیگه که کرد می صحبت خشن همچین

 زنمن نیمه حرف که بمیرم ای"..اممم.. همیشه مثل میشه: گفتم میشدم ناراحت که همیشه عادت

 .. میذاری که"

 .... جدی خیلی.. بود جدی صورتش اما خندید چشماش کنم فکر

 ... پایین برو کن عوض روهم لباسات پاشو: وگفت گذاشتم روتخت

 ... حرف بدون دقیقه5 فقط: گفت که شد عوض نظرش دونم نمی.... بود شده بهتر کرروش خدا

 رو یروتقص میزدیم حرف هم بغل تو دقیقه چند یک میشدم که دلخور داشتم عادت.. خندیدم دلم تو

 طاها این شدنه حل قابل غیر هم ها سادگی این به موضوع این مطمئنم ولی.... مینداختیم هم گردن

 نمی اما... نمیده زدن حرف اجازه منم وبه برداره دست خواد نمی ها حاال.. حاال.. میبینم من که ای

 نافشی حرفای بگم باید.. نبوده هیچی بگم بزنم حرف باید.. کنه روخراب زندگیم افشین ذارم

 جبارا به.... میکردم فرار ازدستش من یا بود کاری سفر تو افشین یا اما درست بودم نامزد.. دروغه

 نمی: گفتم مامانم به هرچی زمان اون.... خوردیم بهم شاید که کردیم نامزد هامون وخانواده اون

 ... فهمیدن نمی... خوامش

 ... میشه: گفتم یواش... اش روشونه روگذاشت وسرم کرد بغلم ساده خیلی
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 ... نزن حرف: گفت سریع

 من... نبوده هیچی که بگم برات ر؟بذا بغلت تو گرفتیم چرا نزدنه حرف به قرار اگر: گفتم خسته

 رممس.. شو خفه نگه یاوقتی که میگفتم داشتم تند تند"... نذاشتم بارم یک میومد بدم ازاون

 تو وبزنه عقب نکشم یاوقتی که بودم گرفته دورش رو دستام ومحکم اش روشونه بودم گذاشته

 داشتن اصرار که بود نهامو خانواده... بخاطر همش.. بخوره بهم دستش: دادم ادامه"صورتم

 .. درحال ازدستش همیشه من که بپرسی داری دوست هرکی از میتونی...

 بود هترسید.. عصبی خیلی واصال بود شده قرمز چشماش.... بهم زد محکمی وسیلی عقب کشیدم

 ... زیاد

 ها یلیس این مستحق.. نبوده هیچی که بذاربفهمی.. بذاربگم داری دوستم اگر لعنتی: گفتم بازم اما

 چطوری.. بزنم بذارحرفمو داری دوست توروهرکی... حرفام به کن گوش نشو برزخی... نیستم من

 هن زندگیتم شریک که منی.. نه من اما میکنی قبول رو حرفاش... داری اطمینان نامرد اون به که

 .... بگم دروغ موضوع سراین بخوام که گفتم دروغ بار چند عقدمون اول از مگه گم نمی هم دروغ...

 مامانش دونم نمی... در دم آمدن وباباش مامانش دیدم کردم نگاه چشمی زیر... شد باز یهودراتاق

 طاها وروبه صورتش روی زد یواش که رودید بود شروعش تازه که کبودی ویکم سرخی چطوری

 ... دخترمردم با چیکارکردی تو: گفت

 .... بیرون برید لطفا.. زنمه دمیفهمی.. زنمه... کیه؟ مردم دختر: گفت باداد یهو

 مقایی اش سینه تو رو سرم نلرزم میکردم سعی که طور همین.. زمین تو رفتم شد آب ازخجالت

 .... بکشم خجالت بیشتر نیفته شوهرم پدر به چشمم حداقل تا کردم

 سپیده... سر خیره پسره کردی بلند دست روش اصال جرائتی چه به: گفت تندی به پدرش

 ...بی؟؟خو..بابا

 " خدا.. میره داره آبروم.. برن خدایا"

 . ممیکن چیکار دارم میدونم.. لطفا بیرون برید: گفت داد با که دادم فاصلحه اش سینه رواز سم

 خبر با مشکالتمون از احدالناسی نداشت دوست همیشه مثل.... شد پاره دادش از گوشم پرده

 ام شههمی دیگران جلوی بیاره روش به که نبود امرد بقیه مثل که بودم اخالقش این عاشق... بشن
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 دارین حق خونه دیوار این از بیرون اما کن رفتار خواستی هرطور... داشتیم مشکل هرزمان: میگفت

 .....و کنی قهر دونم نمی..

 .. بیرون رفتن مادرش با وهمراه داد تکون تاسف معنای به سری پدرش

 به بزرگم مادر نصیحت" کردن دفاع ازمن اولم هک شدم حال خوش البته کشیدم خجالت خیلی

 خود بعد بیاری روبدست شوهرت خانواده دل اول کن سعی گفت بهم عقد موقع آخه خورد دردم

 دیگه که این دوم" بایستن جلوش اش خانواده کنه اذیتت خواست شوهرت هرزمان که شوهرت

 ... نبینن که بزنم صورتم به جورچیزا واین کرم کلی نبود الزم

 ... زنی نمی حرف اش درباره دیگه: وگفت صورتش جلو گرفت سرمو

 پایین میومد داشت صورتش کنار از بود ش حد از بیش عصبانیت از ناشی که عرقی یک

 .. ندارم موندن جا جزءهمین ای چاره بازم بکنم که هم هرکاری"...

 ... باش آروم.. باشه: وگفتم موهاش الی البه بردم دستمو

 هک های وکبودی ام گونه زیاد سرخی به افتاد چشمش که گوشم پشت دادم صورتمو ارکن موهای

 .. میگرفت رنگ داشت تازه ام وگونه میکردن خودنمایی داشتن تازه

 ورتموص وکل گذاشتم روتخت... بچسبونه امپر شد باعث عصبانیتش این.. شد متحول کنم فکر

 مین اما بگیره دردم که میبوسه محکم دستی از االن فکرکردم روگونمو.. بوسیدن به کرد شوع

 بهتره: تموگف گرفتم رو صورتش... نعلبکی اندازه بود شده گرد چشمام.. بود کرده تغییر کلی.. دونم

 ... پایین برم

 راحت خیالمو دارم دوست.. اما باورکردم رو حرفت.. بدون ولی برو: وگفت کشید دست روکبودی

 .... که جوری.. کنی

 رو کردنش ثابت.. میکرد مکث هی حرفاش وبین میومد سختی به انقدر صداش چرا دونم نمی

 ینا مطمئنا خب اما.. گفته چی بهش افشین بدونم داشتم دوست خیلی.. بذارم دلم کجای دیگه

 کنم قهر داشتم دوست چقدر که آی... طاها کنترل قابل غیر عصبانیت با میشد مصادف سوال

 ... میکردم کاررو همین صددرصد نه واگر یشدنم جهت چند از حیف.. باهاش

 ...؟؟ کنی نگاه رو سقف بکشی دراز جوری همین میخوای: وگفت بلندشد که بودم غرق فکر توعالم
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 یسیل دوباره چون بیرون بود زده تازه خونش لبم گوشه.. میکرد ودرد میسوخت حسابی صورتم

 ... میشه امعن تمام به وحشی یک بشه عصبی فهمیدم یعنی... خوردم

 فقط.. بودم حمام قبلش چون بگیرم ای دودقیقه دوش یک که حمام سمت رفتم شدم بلند

 ایو اول از میمرد... بشه کم بدم حال ازاین شاید.. کنه سرباز بغضم بذارم یکم برم میخواستم

 اسم نباید شد دعوا هرزمان یکی من میدونستم.. کنه اینجوری بعد بگم رو چی همه براش میستاد

 انگار پدرم چون.. کنم اذیت طاهارو که بود این واسه فقط میگفتم که هم ها قبال.. بیارم بابارو خونه

 محرومت ارث از دونم نمی... نیستی دخترم نگفت هم ازدواج وزمان داشت مشکل طاها با ازاول

 سیک که جاینیست اینجا چون.. برگردی نخوای دارکه نگه روجوری زندگیت: گفت فقط... میکنم

 ... میدمت خودم اینجا آوردی پناه شوهرتم ازدست روزی یک اگر حتی.. باشه داشته هواتو بخواد

 ... خوبی وعموی دایی نه برم اونجا که داشتم بزرگی مادر نه حداقل... شد بیشتر بغضم

 ... یایب لحظه یک میتونی سپیده: گفت آمدکه طاها صدای که ببندم دررو خواستم شدم حمام داخل

 .. بیام تونم نمی وحشی نه: گفتم یرلبز

 کنم چیکار من.. شده؟ چت: وگفتم سمتش دویدم کردم هل دیدنش از.. بیرون رفتم مجبوری

 ..خوبی؟؟..؟؟

 .. اش سینه روقفسه دستشم... اصال بود یخ... بود شده رنگ بی صورتش

 ...جیباااش..جی..جج: زورگفت به.. آوردم رو کتش دویدم..کرد اشاره بود روتخت که کتش به

 ایه سرامیک کف ریختم رو بود جیباش تو هرچی تند تند.. میکنم چیکار دارم فهمیدم نمی اصال

 .... اتاق

 ... میشد تر حال بی داشت هرلحظه

 قرص یک... شده چش فهمیدم ماجرا ته تا دیگه... قرمز ای ژله قرص یک سمت رفت دستش

 ...؟؟ بودم نفهمیده من که بود ردهپیداک قلبی بیمار کی... زبونش زیر گذاشتم

 ... بکشه عمیق نفس داشت سعی خودشم. روپام گذاشت رو سرش.. بود رمق بی کامال

 مامان: گفتم بار این لرزش با. شکست بغضم"... فرشته مامان: گفتم بلند.. نداشتم طاقت دیگه

 .... بیاین توروخدا
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 ..کرد؟؟ اذیتت..؟ شده چی.. جانم: وگفت کرد درروباز مامان

 ... االن بهتری..؟؟ شدی چی مامان طاها: وگفت سمتمون دوید.. افتاد طاها به چشمش تا اما

 شممی خوب کنم استراحت ساعت یک: گفت ویواش داد سرتکون.. بازکنه چشم که این بدون طاها

 ... بزنی صدا اینارو خواست نمی: گفت ضعیف صدای همون با من روبه".. کاراتون دنبال برید

 قبل بهتراز.. بکشه دراز روتخت طاها کردن کمک هم واونا زد صدا رو وکیارش پدرشوهرم امانشم

 شه شکلی این طاها شدم باعث من انگاری کرد هم نگاه همچین شوهرم خواهر مهناز.. بود شده

 .. میکشید ونشون خط داشت..

 ...؟؟ بود شده چی: گفت میکرد گریه صدا بی که درحالی مامان

 .. شده اینجوری دیدم.. زد صدام طاها بعد..حمام برم که رفتم هیچی:من.. نلرزه صدام کردم سعی

 ... مشخصه واال آره: گفت آروم مهناز

 ینا مثل: گفتم تند ولی یواش.. بودم نمی سپیده.. دادم نمی رو وجبی نیم این جواب اگر دیگه

 ...و زده منو که توی داداش بگم خواستم"..که

 نم اینو... داره حق داداشم وبگه بزنه رو زشتش لبخندهای که نزدم وحرفی شتمدا نگه زبون اما

 .. میشناختم

 الشونخی همه بشی قلبی کامل چکاپ یک بیمارستان بریم نمیشه اینطوری: گفت یواش باباش

 .طور همین مامانتم.. خدا بنده رونداره به رنگ که خانومت این مخصوصا میشه جمع

 بخوابم یکم.. بهترم.. کاراتون دنبال برید که گفتم: وگفت کرد واخم کشید پیشونیش به دستی

 ... دارم وایساکارت سپیده... خوبم برید.. میشم بهترم

 ... باشه: وگفتم کردم روپاک اشکم

 ...؟؟ خواهری خوبی...؟؟ شدی شکلی این توچرا: وگفت شد رد کارم از کیارش

 فتگ بیرون میرفت اتاق از که ودرحالی زد پوزخند یک مهناز... آمدن نمی اینا وضعیت تواین کاش

 ... هآمد فشار داداشم روقلب که چیکارکردی.. شده کبودم الهی.. دیگه بوده سیلی مستحق حتما:

 .. بودن اینجا وبقیه کیارش که حیف.. شوهرمه.. توچه به بگم توسرش بزنم داشتم دوست
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 ضولیبراف مارایستاده زهر بت مثل دیگه روگمشوب خب".. بود نشده چیزی: وگفتم طاها سمت رفتم

 ... انداخت می خط ادم وروان رواعصاب کیارشم.

 زمال چیزی: وگفتم سمتش رفتم.. شد خالی که اتاق.. بیرون ورفت بوسید رو پیشونیش مامان

 ..؟؟ داری

 ... بده انجام رو ت کارا برو نه:وگفت لبم روگوشه کشید ودست کرد روباز چشماش

 شدم خم... نیستم که من وحشیه اون هرچی دیگه داره گناهم.. دارم شوهررو دونه یک همین خب

 ...؟؟ چیکارکنی گفتم: وگفت باز شد عصبی که بوسیدم رو وپیشونیش

 .. بدم انجام کارامو برم: بوسیدموگفتم رو پیشونیش باردیگه یک

 ... دیگه برو خب: وگفت ای دیگه سمت چرخید

 یب.. نفهم.. وحشیه: گفتم لب زیر گرفت حرصم.. نیست خصمش خودش با تکلیفشم انگار

 ... ندم مهلت حقشه.. احساس

 وگفت بوسید وصورتمو تخت رو کشیدم برگشت تندی که آورد کجا از جون همه اون دونم نمی

 .... واسه کردم اینجوری... میبینی اگر:

 ای هاش سیلی.. بود منظورش کار کدوم واسه.. بزنه رو حرفش تا بده هلش آدم باید که هم اینو آه

 .... کارش این

 ... برو: وگفت روبالیشت گذاشت رو سرش

 ... کال امروز سرش به زده

 وفتک طاها لطف به که نهارم.. بود شده شب های نزدیک.. پایین رفتم اساسی شور گربه یک بعد

 دبو خودش عالمتو مهنازم.. بیرون بودن رفته وباباش مامان... بودم کرده ضعف حسابی.. نکردم

 توچشماش بزنم داشتم دوست چقدر که آی.. میپایید منو داشت چشمی زیر کیارشم این...

 ... کوربشه

 داره یقلب بیماری طاها دیگه که بودم شده متوجه وچون روبرداشتم وماهیتابه شدم آشپزخونه داخل

 خمت تا چند تا ریختم زیتون روغن یکم.. وخوبه نداره ضرر قلب برای زیتون روغن ومیدونستم...
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 مکرد حلقه وگوجه چیدم رو رومیز... اونا به نداشتم میل اما بود ظهر از غذا که بااین بشکنم مرغ

 ... گشنمه من:وگفت خونه آشپز داخل آمد هم طاها که چیدم ماهیتابه دور

 الهن تا میشکنم مرغ تخم دارم: گفتم درجوابش... بود شده بهتر وروش رنگ نه.. عقب برگشتم

 ... میکشه طول خیلی کنه درست شام بخواد

 ؟؟ خوبی داداشی: گفت که آمد مهناز گند صدای یهو

 ... توچه به: گفتم تودلم

 .. برس کارت به.. آره: وگفت نشست روصندلی طاها

 ... ها دارن مشکل اینام.... توچه به گفتی قشنگ انقدر که قربونت

 ... میدن بورو چرااین: گفت وطاها آمد کیارشم که میز وسط روگذاشتم ماهیتابه

 بویی؟؟ چه: گفتم باتعجب

 ... ریختم زیتون روغن.. برات بده دیگه های روغن آها: وگفتم شدم متوجه

 ابهماهیت داشتم دوست... نکرد تشکرم یک که بشه کوفتت الهی آی.. نزد وحرفی داد تکون سری

 زشا سوال کلی باید... ومیخوردن نمیزد حرف کنارش بود نشسته هم کیارش... سرش تو روبکوم

 .. وحشی سامورایی ازاین بپرسم

 ... وحشی سامورایی.. لقبی چه.. گرفت خندم لحظه یک

 ... بخنده باخودش بگه جوک خودش واسه آدم مدجدیده: گفت کیارش که خندیدم صدا بی

 ...؟ داره ربطی.. چقدر تو فضولی خب: وگفتم خندیدم

 ... بده شفات خدا: گفت بامزه

 دیونه لخ یک.... دستیت وبغل" گفتم تر یواش بعد" شما جمله من: وگفتم دهنم تو روگذاشتم لقمه

 ... بااون همراه.. توسالنه ام

 .. ســپــیــده: گفت وباداد رومیز زد محکم طاها که خندید غش غش کیارش

 .. نیاوردم کم".. بله: وگفتم باال پریدم دومتر
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 نه امروز سرت به زده.... که این پرید رنگش.. سپیده کوفت: فتگ طاها روبه اخم با کیارش

 ... شوخیه فهمی نمی...؟؟

 ...و بخنده نامحرم مرد با زنم نخوام من: گفت داد با طاها

 ..؟؟ تو میکنی فکر چی.. خیلی طاها احمقی خیلی: وگفت صورتش تو زد کیارش

 ؟؟ نشه دعوا االن وای.. طاها توصورت بود زده بود کرده هل

 ... بیرون خونه از زد کیارش بزنه حرفی طاها که ازاین قبل

 ... برو جلوم از فقط: وگفت کرد نگاهم طاها

 موندن ثانیه یک تحمل دیگه.. باخودش چند چند نیست معلوم...؟؟ چیه من تقصیر مگه خب

 کش همیشه مثل هنوزم.. باشم داشته اعصاب جنگ ثانیه هر تا بهتره هتل برم... ندارم دراینجارو

 ... بودم خسته... داره

 ... چـــشم: گفتم غیظ با

 خودمم به... میشم دیونه دارم... شد که هرکاری که جهنم به.. بره آبروم که درک به.. باال رفتم

 ... ردمبرگ عمرا نیفتاد کردن غلط به که هم زمانی تا میرم.. بیرون بیاد نباید اشکم که زدم تشر

 شکیم پرشیایی یک.. روبرداشتم بود داده بهم تولد باباکادویی شکر وخدار روکه ماشینم سوییچ

 ...؟؟ میری گوری کدوم: گفت که آمد صداش که کردم باز رو درخونه ریموت با.... رنگ

 .... میرم کجا که توچه به: گفتم حرص با عقب برگشتم

 رفتم زدادمگا.. کردم قفل هم دررو نشستم ماشین داخل کشیدم جیغ یک من.. سمتم دویدم

 .... نیاد دنبالم.. نشه بازی وگربه موش.. کنه خدا".... بیرون

 ... نیومد شکر خدارو نه... کردم نگاه آینه از

 مه برادرخودش به نسبت حتی که کردم نمی فکرشم اصال.. پایین میومد داشت اشکام صدا بی

 هک جوری.. باحرص.. کردم پاک رو اشکام دستم پشت با.. بود شده تار دیدم دیگه... باشه بدبین

 ... شد شروع ودردش سوخت عملم شدت از ام گونه
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 سریع هب ماشینی که... روبردم ماشین تاریکی توکوچه... برم خلوت خیلی جایی یک داشتم دوست

 کردم نگاه دقت با... سرش به بود زده راننده انگاری... سمتم میومد داشت مقابلم طرف از مستقیم

 کسی.. شم راحت بود روم که فشاری از تا بزنم جیغ یک داشتم دوست.... نبود طاها ماشین نه..

 فرمون رو روگذاشتم وسرم زدم رو مرکزی قفل... شدم ماشینه خیال بی... حالمو کنه نمی درک

 کرف داشتم... میبودم خیال بی میزد اگرم... نیفتاد اتفاقی اما.. بزنه بهم بنزه که بودم منتظر...

 الاص.. سرکار برم جداشم که بود نشده هنوزتموم درسمم... طاها این با بکنم غلطی چه.. میکردم

 زیادی زمان بازم دوماه یک حسابی بودم خسته...؟ میکردم زندگی کجا.. میشدم خیال بی کاررو

 مادری واسم که مامانی... کنم تکیه بهش اول همون از که بود کسی کودکیمم دوران تو..  هست

 ای تهرانه نیست معلوم که سارای... ام خانواده تو نکردم درک رو نقشش زیاد که یبابای... نکرد

 یمبود دوقلو درسته... باشیم خوب باهم یکم که ازاین دریغ.. بود رامسر دانشگاهش چون.. رامسر

 .... اخالقی لحاظ از متفاوت کامال آدم دوتا اما

 ... سرمو کوبوندم دوباره... کردم دواجاز کردم خریت اصال... ماشین فرمان رو کوبوندم سرمو

 .... نکن هوی: گفت صدای

 ... شده روخیره روبه به.. دستشه هم ماشین یدک های کلید... طاهاست دیدم کردم سربلند

 ... پایین برو گمشو: گفتم جیغ با

 ....؟؟ نرم واگه: وگفت کرد نگاهم

 .... بمیرم تا میکنم کارو این رانقد: وگفتم شیشه به زدم سرمو... حسابی بودم شده دیونه

 ... بزن پس: وگفت خندید

 ... کردم احساس رو خون گرمی که زدم سرمو محکم

 ... دی نمی شعار هستی سرحرفت آمد خوشم آفرین...وجرائت بابادل: وگفت سمتم برگشت

 ... میرفت گیچ حسابی سرم... میخوردم تلو تلو.. پایین وپریدم گوشش تو زدم محکم

 ... خونه بریم خب: وگفت ستادای جلوم

 .... میفهمی... روانیه بیمار یک تو: گفتم داد با.. ازش میاد بدم
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 ... اه پرمیشه داره تحملم آستانه اون... تو؟ شدی پزشکم روان تا حاال تا ازکی: وگفت زد لبخندی

 .... گمشو: وگفتم اش شونه به زدم کیفم با

 ور مست آدمای حالت که درحالی... میشد خوب چقدر رمبمی کاش... طرفین به دادم تکون رو سرم

 ... باشم داشته تعادل تا درآوردم رو دارم لج های کفش.. داشتم زیادی وسرگیجه.. داشتم

 رو محیط زیاد نارنجیش نور که بود سرکوچه برق چراغ تیر یک... بود تاریک خیلی انتهاش کوچه

 دنمیش وراست کج قدمام... میرفتم طاها به تپش.. کوچه روشن سمت داشتم... بود نکرده روشن

 ومن ددیواربو جلوم انگار.. عقب شدم کشیده اما نبود جلوم چیزی... میشد کشیده دنبالم کیفم...

 هب شدن پاشیده ها خون که دادم تکون دوباره رو سرم... بهش میخورم برم جلو اگر میکردم حس

 بود قرمز حسابی که آسمون به افتاد تارم نگاه که میرفتم جلو خوران تلو تلو وطور همین... اطراف

 ....قرمز... بود خون مثل آسمونم رنگ... تاریک کوچه این تو میپیچید هم سردی سوز...

 ...اصال.. نداشتم اصال تعادل... وافتادم گذاشتم ام دیگه پای روروی پام یهو

 ....افتادم دوباره که بلندبشم دوباره تا روزمین روگذاشتم دستام

 بگه ییک یعنی... میزنه آسیب آخه خودش به کی... من نه ای پادیونه یک توخودت: وگفت کرد بغلم

 ... دیگه ای دیونه... تومیندازی چاه تو بنداز خودتو

 حیف: وگفت بوسید رو روزخمم... میچرخید انگار...خونی رنگ آسمون به بود زوم چشمام.. توبغلش

 ..... که

 بودی ردهک مخفی من از رو چیزی یک ببین... خواهشا بشین: وگفت گرفتم که.. بشم بلند خواستم

 یچ کاریت پنهون این با میفهمی تو سپیده... میده طالقش اش کمه کمه بفهمه که هرمَردی که

 .. هستی متوجه..؟؟ ؟؟هان آوردی سرمن

 ...من: گفتم میدیدم تار رو صورتش که ودرحالی کردم نگاهش

 وایمیخ چی... کنی زبونی بلبل جلوم میخوای بازم که برم رو روت نه: فتوگ خودش به داد فشارم

 باریک دستتم که خداروشکر یعنی... نیست مهم این..هوم؟؟ نخورده تو به دستشم که این بگی

 .... میکردم لهت واگرنه نزده

 .....؟؟؟ نکردی االن یعنی: وگفتم پریدم حرفش جلوی
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 ... نچ: وگفت خندید موذی

 .... شکمش تو بزنم که داشتم وحال حس رانقد کاش

 ..؟؟ گه نمی چرا اما.. داره حرف کلی میدونستم.. بریم بهتره: وگفت کرد نگاهم

 ... طاها: وگفتم کردم نگاه بود زده من صورت به که خونیش صورت به

 ... بله: وگفت زد رو ماشین دزدگیر.. کنه نگاهم که این بدون

 .... بگو خوب...؟؟ زنی نمی حرف چرا االن: گفتم... بدم رو تاوانش باز تا کو آها

 حسابی کردم تعجب که بودم من حاال... وخندید زد بعدلبخند.. تعجب با خیلی.. اول کرد نگاهم

 .....؟؟ سالته چند: گفت که... گردشده چشمای با کردم نگاهش....

 ....21؟؟ چی که خب: وگفتم کردم شک عقلش سالمت به

 همه باید انگاری.. باشی داشته زیادی درک داشت انتظار نمیشه تو از.. همونه: تگف وبامزه خندید

 با رفتار ای درباره چیزی مادرت اصال: داد ادامه اخم با..رفتارت از دلخور بعد.. بگم برات رو چی

 هم ور ات دخترونه موارد تو نکنه که میرسم نتیجه این به دارم...؟؟ گفته تو به چیزی اینا همسرو

 ...؟؟ توست مامان شهره مطمئنی.. وفهمیدی پرسیدی دیگری کس از بودی دختر که مانیز

 چیزادرباره سری یک از فهمیدم که بود مدرسه از من.. میگفت راست خب اما.. کردم اخم اولش

 ..... که هرماه که واین بلوغم

 ...؟؟ خوابیدی سپیده: گفت یهو

 قضیه میدونستیم.. بودیم کرده هول وسارا من چقدر روز اون که بودم ها گذشته در فکر در غرق

 تو ادزی بودم وشیطونی شر دختر که هم اونجایی واز... بگیم مامان به که بود خجالتم خب اما.. چیه

 یردب با سره ویک کردم نمی شرکت میذاشتن مسائلی جوره همه تو کالس های بچه که های بحث

 سارا که اوجایی واز... بودم کرده شرکت رسهمد والیبال مسابقات تو چون بودم ورزشمون

  نگفت چیزی شد متوجه وقتی هم مامان... کردیم حل رو مشکل باهم.. میدونست

 سالشه21 که دختری از.... بگم رو هرچیزی باید خودم که این مثل نه: وگفت کرد پوفی.. بوسیدم

 عمیق نفس یک".... کنه روشن برات چیزارو سری یک تا نداشته که هم حسابی درست ومادر

 باید خودت.. بگو حرفتو بقیه گفتی نمی بودی نمی اگر.... دیگه کوچولومی دختر: وگفت کشید دیگه
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 چون... اول نیارم جوش لحظه در کنم سعی ای مسئله هر تو باشه یادم... رسیدی می بقیش به

 که خودتم..... ارید تو مادره اون سپیده..." وگفت زد خندی زهر"..... کنم توجیهت باید خودم

 ور مهمی چیز چه بفهمی که بود امیدم.. بشی متوجه که نمیری چیزا سری یک دنبال شیطونی

 بدم رحش واست قبلش خودم روباید زندگیم از مرحله هر بعد به این از که میبینم اما.. بهم نگفتی

 ودتمخ ببینم بعد دارشیم بچه میترسم.. هستی که شرم ماشااهلل... دیگه کوچولوی خانوم بله...

 ...و شدی همبازیش

 ....گم نمی هیچی هی.. بسه سخنرانی... بزرگ پدر جناب: گفتم که میگفت داشت هنوز

 ... ها سالمه11 اش همه: وگفت وبوسیدم خندید

 ...؟؟ شدم چیت عاشق دقیقا من: گفتم اخم با

 ... واال.. جذبه همه این.... بع: گفت مزه با

 نبود مهم واسم مونم سنی اخالف... داشتم دوسش خیلی... مهربونه هاطا همون بود شده اخجون

 اختالف سال 25-21 هم با ومرده زن که بودم دیده رو بیشترهاش ازاین تازه... ذره یک حتی

 که آرامش اون مهم: گفت بهم بودم رفته مشاوره که هم روزی... داشتن آرومی زندگی اما داشتن

 پدر همسن که کسی وجود با نفر یک که شده دیده گاهی... نبیار دست به هم درکنار دونفر

 .... داره خوبی زندگی... خوشه.. بزرگشه

 منو بگه میخواست چی طاها دونستم نمی هنوزم چرا دوغ اما.. نزدم حرفی ودیگه روبستم چشمام

 ... میداد تضیح واسم بیشتر کاش خب.. نفهمیدم رو چی..

 ... ها نخوابی: وگفت داد تکونم

 ... هست اشتباه باهاش زندگی ادامه اصال.. بود گرفته دستش از حسابی دلم

 ... میخوام طالق من: وگفتم سرجام نشستم صاف

 ...؟؟ کیه.. شاکیه خیلی االن که کسی.. کن فکر یکم سپیده...؟؟ میگی چی: وگفت روترمز زد

 اون جایی به... ناراحتم نمم.. ناراحتی توهم: گفتم..؟؟ میشه چی.. ناراحت منم.. ناراحت اون خب

 کش من به سبت هنوزم تو.. اما ها داری حق... برات بدم توضیح من بذاری.. میتونستی برخوردت

 ....میشی متوجه کنی نگاه که بینانه واقع چشمای با یکم.. وتردید داری
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 ...؟؟ مطمئنی: وگفت کشید پیشونیش به دستی

 ... مطمئنم بله:: وگفتم مرفت فرو بیشتر توجام... کرد قبول راحت چه

 ... رفت رو راهش وادامه داد تکون سری

 شال. رفتم حیاط داخل روشویی سمت به.. شدم پیاده ماشین از.. داشتم خفیفی سرگیجه هنوزم

 سفیدم صورت چقدر.. کشیدم دست زخمم روی آب شیر زیر بردم وصورتمو درآوردم رو خونیم

 کنم درست رو دانشگاهم انتقالی اول باید...؟؟ کجابرم... بگیرم که طالق خب.. بود شده داغون

 ... ندارم ای چاره اما.. بگیرم انتقالی باباکوتا ای.... گاه خواب دنبال برم بعد..

 بود ردهک قرمز رو صورتم از نیمی. پیشونیم از بیرون خونمیزد باز.. میکردم نگاه خودم به توآینه

 میرم من: گفت فرشته مامان روبه که آمد کیارش دایص که آب شیر زیر بردم رو سرم دوباه...

 ... دارم قرار ها بابچه فردا...

 مگذاشت روش کاغذی دستمال ویک کردم پوفی.. بود پایین سرش که طاها به کردم نگاه آینه از

 ... خداحافظ خانوم سپیده: گفت معمولی خیلی کیارش که بیرون آمدم روشویی از...

 داره حقم خب.. داشت سردی لحن چه.. آبجی نگفت نشه عصبی طاها دیگه که این واسه حتما

 پله زا باال ورفتم دادم تکان سری درجوابش... کنه نگاه طاها ویا من به نکرد وبلند ر سرش حتی...

 ... نباشم روزی چند یک ممکنه من سپیده: گفت طاها که بودم نرفته هنوز.... ها

 .؟؟ کجامیری: وگفتم عقب برگشتم سریع

 ...؟؟ افتاده اتفاقی: گفت من از بعد مامانشم

 خانومم مواظب مامان.. باال برید... آره: وگفت ماشین سمت رفت گرفت دستش تو رو سرش طاها

 .. فعال.. بیام زود میکنم سعی باش

 نم حاال که اَه..؟؟ میری داری کجا اصال.. بسپری ات خانواده منوبه نیست الزم بگم خواستم هنوز

 مامانش مگه خب.. بودم ندیده طاها تراز مسولیت بی.. کنم آورچیکار وحشت ویالی ونهخ تواین

 موندهن هم آبروی.. زیاد بود گرفته حرصم.. برمیگردن فردا پس یا فردا.... باشن میخوان کی تا اینا

 بعدم. توصورتش خورد که سمتش کردم روپرت خونیم شال... بشه حفظ مامانش جلوی که بود

 من.. روگرفتم زندگیم تصمیم بهترین شدم متوجه حاال... بستم درو ومحکم کردم بازرو درخونه

 برم جدا باید منم.. میره خودش واسه اون... میکنیم حرکت هم کنار که موازیم دوخط وطاها
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 ودخ دانشگاه برم بهتره.. گرفت انتقالی میشه چطور بپرسم سارا از بهتره.... خودش سی هرکی...

 ... باشم بگاهوتوخوا تهران

 هچ تووطاها بین بگی میشه نداره عیب بابااگر سپیده: گفت که محمود پدرش به خورد چشمم

 ...؟؟ افتاده اتفاقی

 داریم مشکل چی سرهمه وپسرتون من.. بله: وگفتم گذاشتم دستم وروی رودرآوردم مانتوم

 من نه که بشیم جدا بهتره پس خب.. میکنه زندگی خودش واسه هرکی که دوتااآدمی وشدیم

 .... داره االن ازهمین اون اگرچه... اون نه.. کنم مسئولیت احساس

 ازیب سفید ریش حتما که.. شده چی بگم اینا واسه بیام من که ای فاییده چه... ندادم ادامه دیگه

 مه ماه چهار سه بعد.. باشه من با کنند مجبور رو باشم من خوا نمی دیگه که رو طاهای.... دربیارن

 ... بگم برم باید چرا دقیقا نه.. کاسه وهمین آش همین باز

 روکوبیدم مانتوم... بود خوابمون تخت باالی که عکسش به افتاد چشمم.. شدم خواب اتاق داخل

 باید که کسی.. شده عوض جاهامونم خوبه... بشه؟ چی رفتی کردی ول... لعنتی: وگفتم توعکسش

 ..."؟؟ برم میخواستم کجا".. ازت میاد بدم... شمیها جناب تو نه بودم من میرفت میذاشت

 که عروسیمون های عکس به میفتاد که چشمم... نشستم سرخوردم جا وهمون آمد در اشکم

 رو شون همه داشتم دوست.. میشد بد حالم... اتاق دیوار به بودیم وزده بودیم کرده بزرگشون

 ... بود سارا... اش صفحه به کردم نگاه... شد بلند گوشیم زنگ صدای... بزنم آتیش

 کردم وصل رو تماس...نشونه رو ام کرده بغض صدای که کشیدم عمیق نفس ویک کردم پوفی

 .. شمالی خانوم سالم: وگفتم

 ... کوچولوم قول به سالم: وگفت خندید

 ... سته سال سه دویا انگاری میگه همچین.. ها بزرگتری دقیقه یک فقط حاال: وگفتم خندیدم منم

 داری؟ شکلی باطاها... مشخصه ات کرده بغض خنده صدای.. کردی؟ گریه چرا: وگفت کرد ثیمک

 ... کنم کچلش بیام خودم بگو..

 بیا شده تموم ترم این اگر... ما پیش میای کی: وگفتم خندیدم.. گفته چی نیاوردم خودم روی به

 ...کنی می استراحتم مدت یک.. پیشم
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 تاسفانهم که ازاونجایی.. نباشه خودت مثل که بگو کسی به برو رواینا سپیده: وگفت کرد مکث باز

 دهش چی بگو.. هست چیزیت تویک مشخصه کامال که یکی من واسه االن.. همه مثل رفتارامون..

 ..؟؟

 دپیچی نگرانشم صدای شدی بلند هقم هق.. رونداشتم نشده هیچی بگم که این تحمل دیگه

 ... خوب دختر بگو.. ها میکنم دق..؟ شده چی وبگ خواهری.. سپیده: گفت که توگوشی

 میای.. سارا: گفتم التماس با... نمیشه آدم خود خانواده شوهرکه خانواده.. بودم وتنها درمونده

 ... تنهام خیلی... پیشم

 یرازش بیام تا من...؟؟ شده چی میگی فقط.. خواهری میام: گفت که بود شده بلند اونم گریه صدای

 ... بشم قربونت شده چی بگو. میکشه طول کلی

 خیلی.. مبگیری طالق گفتم بهش من سارا: وگفتم بالکن سمت کشیدم خودمو.. شد بیشتر هقم هق

 اش خانواده به سپرده ومنو بیرون بره میخواد روز چند تا گفت االن... بماند پذیرفت که راحت

 ..؟ من پیش میایی جون آبجی...

 که کدوممون یک.. نبود خودمن دست ها لحظه جور تواین الاص.. میکنه گریه اونم شدم متوجه

 ... میکرد گریه هم یکی اون.. میکردیم گریه

 ... وبابامیدونند مامان..؟؟ شد اینجوری چرا: وگفت کرد صاف رو صداش

 ..میایی؟؟.. بدونند که خوامم نمی.. دونند نمی نه: وگفتم کردم پاک و اشکام دست پشت با

 زودم میام.. نکنی ناراحت خودتو زیاد.. هواپیما بلیط دنبال میرم.. میام وهوما: وگفت گرفت نفسی

 ... میام

 ونا با رو مهناز که پایین برم نداشتم دوست... آسمون به کردم نگاه وخیره کردم قطع رو گوشی

 رو پسرش طرف مسلما خب. طرفیه کدوم نیست معلوم که ومامانش ببینم رواعصاب ها خنده

 ...؟؟ بود نرفته مگه.... طاهاست.. دیدم عقب برگشتم در شدن باز صدای با.... میگیره

 ..کجایی؟؟ سپیده: گفت که انداختم ام دیگه پای روروی وپام چرخیدم.. ندادم محل

 بدم... دید منو وتازه خورد تکونی اتاق پرده باد شدت از... هستم توبالکن که بود نشده متوجه هنوز

 ... ازش میاد
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 اظبمو.. میزنم زنگ بهت هرشب.. برم باید چقدر دونم نمی.. مدت یک ببین: وگفت نشست جلوم

 .. پیشت هست مامان... باش خودتم

 بود ها آشغال تو داشت که ای گربه به... بمیره بره.. برگشته گرفته وجدان عذاب االن..ههههه

 .... نه.. بود نشسته روبروم که اینی به میدادم محل

 ...؟؟ کردی قهر: وگفت ودشخ سمت گرفت صورتمو

 ..؟؟ میگی داری چی برو خب.. نه: گفتم... خیالی بی در به زدم

 ...؟؟ میگم چی نکردی گوش: وگفت کرد اخم

 راشب تکه یک.. کردم نگاه بخوره بیاد گربه تا میذاشت نهال همیشه که ها گوشت آشغال ظرف به

 ... نه: وگفتم انداختم

 ..من:وگفت دکشی موهاش الی البه دستی عصبی

 روب تو بعد.. جداییمون کارای دنبال فردابریم کن صبر میشه اگر: گفتم که میزد حرف داشت

 ... میخوای هرجایی

 ... نمیشه.. مهمه کارم: وگفت روگرفت بازوم

 ... برن میگی هم اینا مامانت به فقط... دیگه برو خب.. بله: وگفتم زدم پوزخندی

 ... هسست هم مامان.. رفتم نمی بود نمی مهم اگر باورکن پیدهس: وگفت برد باال رو صداش یکم

 ونازایش دقیقه به دم میتونی... هاشمی جناب پیشم میاد داره سارا: وگفتم بازوش تو زدم مشت

 چی...پیر یا بود جون مَرده.. برگشتم؟ چند ساعت..؟ رفتم چرا..؟ بودم باکی.. کجارفتم؟: بپرسی

 ....و... دادم جواب چی من.. گفت بهم

 ...  باش ساکت: وگفت تخت رو داد هلم

 ... نکن عصبیم: وگفت سمتم آمد

 ... بود عصبی خیلی.. میترسیدم داشتم خودمم واقعا

 ...؟؟ برگشتی چرا: وگفتم ندادم محل
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 مامان.. برم باید که آمده پیش برام کاری یک که میگفتم باید چون: وگفت سمتم آمد بازم

 .... کنم توجیهت که فرستادم

 ..... بیرون برو شدم: وگفتم زدم پوزخندی

 ... باشه من مال بلند صدای این کردکه تعجب که گفتم بلند همچین

 ... برم مجبورم که آمده پیش کاری واسم گفتم.. شده؟ چت: وگفت سمتم آمد اخم با

 ... ورگمشوب.. نیست توجیح به نیازی... بری میخوای چرا که نگفتم منم: وگفتم زدم پوزخندی

 .. بزن حرف آدم مثل: وگفت سمتم آمد... شد تر پررنگ اخمش

 هنگا ساعت به... باشه آروم داره وتالش هست عصبی حسابی که بود این نشون دستش لرزش

 مزاحم خوام نمی.. برن میگی ات خانواده به میری: گفتم اخم با... بود شب یازده نزدیک.. کردم

 ... یشمپ میاد داره هم سارا.. باشم کسی

 اقیاتف اگر که باشه خونه تو باید مرد یک اما: وگفت گرفت دستاش با رو سرش.. نشست روتخت

 .... نترسین افتاد

 کنیمی اینجوری چرا سپیده: وگفت سمتم آمد بلند قدمی با که کردم گی مسخره سر از خنده یک

 ... اونا

 هم نهات.. میاد داره خواهرم.. برن یگیم میری.. باشه وزندگیم خونه تو کسی خوام نمی: گفتم داد با

 ور وقتت نیست الزم... چی برای کال ویا.. مدت وچه.. بری مخوای کجا نیست مهم برامم... نیستم

 میکنم ازهت نفسی یک نیستی اتفاقا.. نیستم هم ناراحت.. نیست توجیح به نیاز بدی هدر خودی بی

 ... بری هم زودتر بهتره...

 ... میرم بعدش خودمم... برن بگم که میرم: وگفت در سمت رفت حرف بدون

 ... بهتر: وگفتم بهش کردم پشت

 خداحافظی بدون که بود دور به ادب رسم میبود هم هرچی حاال... ورفت کرد باز رو در مکث کمی با

 ... بیرون رفتم عمیق نفس یک با.. کردم عوض رو لباسم.. برن
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 هنشد تو بکوبونم داشتم دوست.. میزد پوزخند وبرام یکردم نگاهم مدام مهناز.. رفتن که زمانی تا

 خوام نمی: گفت گوشم در مامانش خداحافظی زمان... طاها سمت کردم نمی هم نگاه نیم...

 ... کنم کمکتون شده چی بگو.. داشتی دوست اگر اما.. کنم فضولی

 ... عقب ورفتم زدم پوزخندی

 چه... بود کامل سکوت تو خونه.. روبستم چشمام.. نشستم مبل وروی کشیدم عمیق نفس یک

 پیام سارا به.. کنم هیچی از روخالی ذهنم کردم سعی...کشیدم دراز کامال رومبل... خوبی آرامش

 ..." گرفتی بلیط... میایی؟ کی" دادم

 فعال.. میام ها اتوبوس با میاد گیر سخت خیلی بلیط عیده نزدیک چون نه" داد پیام بالفاصلحه

 ... شنیدم رو راه توی رو پاش صدای که.. آبجیم آمدن به بودم دلخوش"...

 .... روبستم وچشمام زدم وغلطی نیاوردم خودمم روی به...؟؟ نمیره چرا خدا

 ... دمش له.. گرفتی رو مبل کل بلندشو:گفتم اخم با... کشید دراز کنارم بودم که مبلی همون روی

 اخمی چه:وگفت کرد نگاهم... مبل از شد ارجخ بدنش از نیمی که ورتر اون رفت ویکم خندید

 .. دارم ببین..؟؟

 گفتی.. بگم باید صدبار...؟؟ میری داری کجا نیست مهم دوما.. طرف اون شوبرو بلند اوال: گفتم بلند

 چی برای بگی میخوای دقیقه به دم که ای عالقه چه... برو میگم حرف بدون منم برم میخوام

 ... پاشو...بفهمم گی نمی آدم مثل گرچه.. برم میخوام

 گمب برات باید من بازم...بدونی خوای نمی توخودت اصال.. نیست مهم برات چرا: وگفت کرد نگاهم

.. 

 نمم باش خودت کار دنبال تو.. میشیم جدا داریم که زمانی.. بدونم خوام نمی نه: گفتم حرص با

 ... شیم جدا رسمی که تازمانی.. طور همین

 دلم.؟؟ هوم... برم.. بکشم دست خودم کوچولوی دختر از چطوری: وگفت شیدک دست ام گونه رو

 ... برات تنگه

 ... االن بعد... نداشت رحمی میزد که صبح
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 دوست.. میاد داره االن آبجیم برو هم زوتر... ازت نمیاد خوشم.... نکرده الزم: وگفتم شدم بلند

 حصب میرسید وتا بود گرفته بلیط تازه اون چون.. میاد داره گفتم دروغ به"... باشه معذب ندارم

 "... میشد

 ...دارم دوست... نیستم بودنش معذب ضامن من.. بیاد خب: وگفت کرد بغلم پشت از

 ... ها میزنم داد نری..نمیشم خر: وگفتم بیرون کشیدم خودمو

 تروبدس ام رفته دست از آرامش تا داشتم تنهای به نیاز منم.. نشست راحتی های مبل روی رفت

 ودب سرد هوا گرچه.. بیاد تازه هوای تا کرد باز رو پنجره وقبلش کشیدم دراز روتخت رفتم.. بیارم

 درد خیلی صورتم... میکرد بهتر حالمو هوا سردی.. بود داغ کوره عین بدنم.. دادم نمی محل اما..

 به بود وشکایت گله هرچی نبود خودم دست... نماز به ایستادم گرفتم وضو شدم بلند... میکرد

 ... مشکالت این همه از رهای واسه بود دراز پیشش دستم همیشه مثل آخرم کردم خودش

 بودم داغ کوره مثل من اما بود سرد هوا... بود زانوم تا که سفید شلوارک به پوشیدم سبز بلوز یک

 ... برد خوابم کی ونفهمیدم... کشیدم دراز باز طاق...

 زد صدا رو واسمم شد حلقه دورم دستش... نزدیکم آمد کسی کردم حس که بودم خواب گرم

 میپرید داشت خوابم.. بود اشک از خیس چشماش... کنارمه دیدم کردم باز چشم آلود خواب..

 کوچولوم خانوم... بخواب.. ببخشید... شدی بیدار" کرد نجوا... رومیگرفت خودش جایی وتعجب

 ... بخواب

 جفتمون باشیم راحت که این واسه.. مجبورم اما.. برم خوام نمی: داد وادامه روبوسید صورتم سرو

 .... اما میگذره سخت میدونم: داد بوسیدوادامه روگرفت دستام...

 ... بود گرفته رو دستم اما گرفت ای دیگه سمت رو سرش

 ............؟؟ چی اما بدونم داشتم دوست خیلی... نزد حرفی چرا

 روی کاغذ یک... خودم تو پیچیدم.. افتادم که دیشب یاد... مبازکرد چشم شدیدی های سرفه با

 "... بتونم که برام کن دعا کالم یک... کوچولو خانوم سالم" بود نوشته که بود بالیشتش

 بسم.. ودب خالی خونه.. پایین ورفتم پوشیدم لباس...؟؟ بود شده چی مگه.. گرفتم استرس بیشتر

 میگرفتم دوش باید.. دارم تب که میکردم حس خود... مروبست ها وپنچره در وهمه کردم اهلل

 ... شدم بهتر بعدش اما... جونم به افتاد لرزه ایستاد سرد آب زیر رفتم...
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 سرما که هرزمان که بودم گرفته یاد فرشته مامان از.. کردم درست خودم برای لمسی یک

 مخلوطش باهم.. وآب آبلیمو مقداری روبا عسل یکم.. میکرد درست.. برام سریع میخوردم

 گوشی صفحه به... کردم زیاد رو وبخاری پتو تا شیش زیر رفتم... وخوردم کردم درست...میکرد

 ونمبم پیشت داشتم دوست خیلی...؟ خوبی.... عمرم سپیده سالم" نوشته دیدم که کردم نگاه

 یمگوش... بده خبر بهم سریع بود مشکلی... باش حسابی خودت مواظب.... نشد اما باشم ومواظبت

 ... گلم خداحافظ.... روشنه همیشه

 ادمافت که دیشب یاد... بود گرفته حرصم طرفی از... بودم شده گیج... کردنش درک سخته خیلی

 ارتک به" ونوشتم کردم پوفی... دادم روبهش اجازه واین بودم باهاش چرا که شدم عصبی بیشتر..

 رممنتظ من نکن خودت پیش اشتباه فکر هشاخوا... هاشمی جناب نیست نیاز حمایتت به برس

 "... نشو مزاحمم دیگم.. شیم جدا تا برگردی شما

 یکی.. کردم نگاه.. آمد گوشیم اس اسم صدای که شدم خیره سقف وبه روبالیشت روگذاشتم سرم

 یفهمیدم بعدا... بده پیام نه بزن زنگ بهش نه برمیگرده که زمانی تا" بود نوشته بود ناشناس که

 ... نکنید لجبازی امیدوارم.. هستم کی من

 ... بود شده چی یعنی.. شدم تر نگران

 کردم پوفی..... بود خاصی جور یک دیشب.. خودش سمت رفت وفکر گذاشتم هم روی رو چشمام

 تدس ازاین... روبستم وچشمام گذاشتم پیشونیم روروی دستم یک وساعد دادم روتکون سرم..

 نه نباید چرا اصال... میکرد درد بدجوری گلوم... آمد نمی چشمام هب خواب.. میشدم دست اون به

 گزن داشتم تردید... کردم روروشن صفحه... روبرداشتم گوشیم...؟؟ پیام ونه میزدم زنگ بهش

 رفهس به... نگرانشم. نباشه دروغم خب اما.. بخوابه فضولیم حس میخواستم فقط...؟؟ نه یا بزنم

 بود هگرفت صدامم.. بود شده شروع بینیمم ریزش آب بدتر همه از... بود بد حالم حسسابی.. افتادم

 اجد که زمانی که ازاین ترس.. دیگه یکی وجود از ترس نه.. داشت برم ترس خونه سکوت ازاین..

 که دمکر فکر دیشب به... رو خودم کنم سربند سارا آمدن تا کردم سعی... میشم تر تنها ازاین شم

 شده چی بفهمم خودم که داشت وانتظار نزد رو حرفش کوچه اون تو چرا که بود نشده متوجه من

 دمیش چی میبود نامزد سال یک بایکی قبال طاها اگر.. گذاشتم اون جایی رو خودمم لحظه یک...

 خودم سر آگاه وناخود شد گرد چشمام یهو... دیگه میبودن هم با مسلما.. هست که مَردم خب..؟؟

 امزبودهن یکی با قبال میگفت بهم مثال حاال.. بده خیلی فکرشم".... شوسپیده خفه... نه".. زدم داد

 الل.. شو خــــفه... کرد هرکاری داشت حق.. کرده باورم چه".. زدم داد درونم سپیده سر دوباره..
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 سرم تو مزخرف افکار تا دادم تکون طرفین به رو سرم... ها داشتم درگیری خود...." بگیری مرگ

 ... نبر بیرون

 این به خونه تو ومن.. میکرد ودرددل بود مادرش آغوش تو سرش بود ای دیگه دختر هر االن خب

 این با... میشم دیونه دارم مالیخویایی افکار این وبا چپیدم خواب اتاق توی بخاری گوشه.. بزرگی

 مارهش دبو چی دونم نمی که امیدی یک به... کنم کاری تونستم نمی داشتم که هم دردی استخون

 " جان سپیده جونم"... داد جواب نرسیده بوق سه به... روگرفتم مامان

 ...؟؟ باباخوبه.. شما خوبی.. مامان سالم: گفتم دادم روقورت بغضم

 ؟؟طاها میکنی چیکار داری... خوبه هم پدرت پدرام.. دخترم مرسی: گفت که آمد شادش صدای

 ..؟؟ خوبه.. آرومه زندگیت..؟؟ خوبه

 خوبم من.. مرسی: وگفتم دادم قورت رو درگلوم شده ایجاد خال توپ این وبازم زدم پوزخندی

 خوبه زندگیمم..."؟؟ االن کجاست طاها ها بود دروغی عجب" میرسونه سالم.. خوبه هم طاها..

 .... میشه منفجر بمب مثل داره"...

 ..... مامان: گفتم هق هق با بمونم ساکت نتونستم یهو

 ...؟؟ خوشگلم شده چی. مامان جون: وگفت شد نگران کمی صداش

 به مامان.. زندگیمون شروع از بعد روز همون از.. دارم مشکل طاها با من: گفتم هق هق همون با

 .. ازش شم جدا میخوام مامان... همیشه داره شک من

 تو ایدش..؟؟ هتب میگه چی مگه بگیر تصمیم عاقالنه.. سپیده: وگفت کشید بلند هینی گفتم اینو تا

 جا زود... دیگه داره انتظاراتی یک زنشی حال بحر خب.. میذاری شک بحساب اونو های تعصب

 بهتره.. کردی انتخاب خواستگارهات بین از اونو خودت تو تازه.. معناست تمام مَردبه طاها.. نزن

 ... طالق گن نمی که زود بربیایی ازپسش خودت

 تو زا دفاع بجایی بزنی زنگ بهش باگریه وقتی که دریهما کدوم آخه ازحرفاش... بود گرفته حرصم

 خودت مشکالتت پس از... کردی انتخابش خودت تو بگه بهت اش مادرانه وحمایت کردنت وآروم

 به نهک گوش دقیق نیست حاضر حتی.. برام کنه کاری مامان خواستم من مگه اصال.. بربیای باید

 ممنون مرسی.. باشه: وگفتم کردم پاک رو اشکام سرآستینم با.. حرص با بازم... هام ودل درد

 .... خداحافظ..
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 .... نباشیم این بچه وسارا من نکنه که میرسم نتیجه این به دارم

 انتظار مادرت از ناکه وحشت خیلی".. دلخورم که بدم نشون خواستم نمی.. گرفت تماس دوباره

 اریبی روت به نتونی اما.. باشی شتهدا وحمایت توجه نام به بزرگی عقده... باشی داشته همدردی

 مخواست نمی... میشه رد ازکنارش راحت وبعد میزنه سرکوفتت چهارتا چون... داری نیاز بهش که

 الکی از ویا سرم به بکشه دست اونم بگم براش رو دردام همه که گوشم یک محتاج االن بدونه

 که نس این تا که بود چیزای اینا... کنه دلخوشت "هستم همیشه من "کلمه یک وبه.. بده داریم دل

 بخ اما... بکش خجالت.. ای عقده چه بگه بدونه یکی شاید... بودم نشنیده مادرم از بودم رسیده

 از دختری که افتادم دوستم بهناز یاد..نمیکنند توجه بهش امروز مادرهای تمام که چیزی این

 همدرد یک که وخودمنم میگفت رشماد با خودش فاصلحه از وچقدر بودن مذهبی خیلی خانواده

 یودوتای بزنی حرف.. باشی دوست پای پابه که دار وخنده است مسخره خیلی.... بودم کرده پیدا

 یاد جونم خانوم از نبود امروزی عقایدش هم زیاد مامانم که بود این بدیش... کنید گریه باهم

 که بار یک که داشتم رو این عقده... اواین میشن لوس.. کرد توجه زیاد نباید دختر به که بود گرفته

 همیشه... شده چی امروز بگم بخواد ازم جزءی وخیلی سمتم بیاد خودش.. مدرسه از خونه میومدم

 بود شده روز طول در ومادرم من زدن حرف که اینه ناکتر وحشت... داشتم رو بدی تنهایی حس

 ادهخانو در من حرف کل... اتاقم به دممیاور پناه بعدم" خوبی شما خوبم منم سالم... خوبی سالم"

 میکردم دق اگرنه بود که حالم خوش اما داشت رو خودش مشکالت هم سارا... بس بود همین

 هب گاهی توجمع که سرکوفتاش یاد.... هام وغصه غم تو میکرد گریه من پای پابه که بود بامزه...

 مبامز... میومد نگرانش الو.. الو صدای کردم نگاه گوشیم به... میکرد بد حالمو.. میزد وسارا من

 ..ر..د..ا..م... غربیه واجه خیلی که یکی من واسه... بود مادرم

 .... دستمه گوشی مامان سالم: وگفتم کشیدم عمیق نفس یک

 حس چرا ببین خب..؟؟ شدی ناراحت...؟؟ نمیدادی جواب چرا بگم میشه: گفت که آمد صداش

 تو احتماال اما.. بزنم حرف باهاش تونم نمی که من... بزن حرف باهاش..؟ اینطوریه طاها میکنی

 کنی درستش میتونی خودت...میکنی فکر اشتباه داری

 تماس بعدا بیرون میرم دارم مامان.. شدم مزاحم ببخشید... میکنم کارو همون: گفتم حرص با

 .. میگیرم

 ... فعال.. بکن کار همون... باشه: وگفت کرد مکثی
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 افشین رمب که میکنم فکر این به.. میرفت ضعف دلم خیلی.. کردم پاک رو میومدن ینپای که اشکام

 وابخ اتاق بالکن از کوبیدن صدای.. افتادم سرفه به.. میکنه بازی بازندگیم داره چرا.. روببینم

 از ودمب گرفته که گردوی پنیر نون لقمه... روبستم دریخجال... زیاد خیلی.. بودم ترسیده آمدخیلی

 نبود چیزی.. زدم دید بادقت رو ها مبل قسمت...خونه کل به کردم کامل نگاه یک... افتاد تمدس

 ... میشم دیونه ازدستت دارم طاها... توهمه حتما..

 ودب بالیشت روی که گوشیم سراغ رفتم امد گوشیم صدای که میکردم زمزمه طور همین داشتم

 اس اسم تایپ حال که بود بد حالم انقدر... پرسیده حالمو که است سارا دیدم.. داشتم برش..

 ود روشماره انگشتم.. بودم گذاشته سریع گیری شماره قسمت روی اش شماره چون.. نداشتم

 ..؟؟ بیخو سپیده: گفت که آمد سارا صدای که بودم افتاده سرفه به... شد وصل تماس.. داشتم نگه

 ..؟ تو کجایی.. وردمخ سرما نیست چیزی.. بهترم: وگفتم کشیدم عمیق نفس یک

 که خِرخِرهم.. رواعصابمه.. میره یواش همچین... اتوبوسم تو باشم میخوام کجا: گفت غر غر با

 .. میکنه

 .. دیگه همینه.. بزن غر کم: وگفتم خندیدم.. ازهمه دلخوریم تموم با.

 نچ.. نچ.... خوردی هم سرما کرده چیکارت.. ها روگرفته حالت خوب طاها این میگم: گفت دار خنده

... 

 ... بزنم توسری چهارتا.. ببینمت زودتر دارم دوست: وگفتم خوردم خندمو

 یشدم سنگین داشت سرم.. دکتر برم خودم بود بهتر رو گوشی کردم قطع بند نیم لبخند یک با

 ور مانتوم ترین دست دم بود گرفته رو وجودم تمام حسی بی با بود توصیف قابل غیر حالم...

 بودک که صورتم به افتاد نگاهم آینه تو از... برم چطوری خدایا.. نشستم ماشین داخل... پوشیدم

 یآرایش لوازم با نشه که بود کبود انقدری.. بودم شده چی.. بودم که هم پریده رنگ.. حسابی بود

 دم ات زور به... گرفتم روپس حرفم ها درگیر خود این مثل اما کردم لعنتش دلم تو... کرد درستش

 ولی کشیده واتو صاف های دکتر این از یکی.. بود طاها دایی پسر.. رسوندم خودمو نریمان طبم

 هترب.. میشم قبله روبه دارم خب... گزیدم لب اینجا آمدم بفهمه طاها که این فکر از... شوخ خیلی

 ودب گفته که بود کی آخه.. نه یا بگیرم تماس موندم.... رواسمش رفت دستم.. بهش بدم خبر بود

 مکرد روخفه درونم سپیده... بددردیه هم خوددرگیری... میکنه ام له باز که نگم... نگیرم تماس

 بوق یک... میکرد درد بدنم تموم.... گرفتم تماس دوباره... نداد جواب... گرفتم رو اش وشماره
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 هک بود کجا مگه شد بدتر خیلی حالم..... میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه.... دوبوق..

 وجواب زدم زنگ اگر که میداد خبر بهم قبلش داشت جلسه که هم زمانی حتی... داد نمی جوابمو

 رسرمب خاک اصال.. شد تر درشت گلوم خالتو گرد توپ داشتم که وضعیتم اون تو... اینه واسه نداد

 آورده هجوم هنمذ به بازم مالیخویایی افکار... بودم آزاد سارا مثل کاش کردم ازدواج زود انقدر که

 وسرحال شاد.. آمدم ومی میرفتن که مردمی.. زدم زل پیاد عابر به ازش رهایی واسه.. بودن

 .... وناراحت غمگین..

 ... درک به برو: گفتم لب زیر

 که روشکر خدا... بود سوخته قهوای ووسایل ها صندلی همه ست... شدم شیکش مطب داخل

 .... میخواستم وقت یک: وگفتم منشی به روانداختم دارم تب ونگاه جلو رفتم... بود خلوت سرش

 ورتص کل کرد کنکاش دیدنگاهش نگاهش تو و تعجب میشد.. کرد نگاهم کرد بلند سر منشیش

 متوناس بزنم کی نام به بله: گفت که... ندیدی آدم چیه.. هان بگم داشتم دوست.. رو ام شده کبود

 ...؟؟ رو

 .. نائینی: گفتم حال یب نداشتم رو ایستادن توان دیگه

 ... حسینی نه: وگفتم کردم ؟نگاهش گفتم من بود فامیل این آخه

 ...؟؟ حسینی یا نائینی باالخره: وگفت کرد نگاهم

 اننریم کار اتاق رنگ کرم در که بزنم زنگ نریمان به بهتره.. بینه نمی حالمو شعوره بی چقدر

 ازب دهن با... سمتم چرخید چشمش.. میکرد زد گوش بیمارش به رو نکاتی که طور وهمین بازشد

 ...؟؟ شدی شکلی این چرا سپیده: وگفت جلوتر آمد سریع... میکرد نگاهم داشت

 جور همین.. واحمقت مسولیت بی دایی پسر. کرده ام له آقامون بگم وخواستم زدم پوزخندی

 ...؟؟ بیایی راه میتونی: گفت دوباره که میدادمش فحش داشتم

 ... هان: وگفتم کردم نگاهش

 ...داری ای پخمه منشی چه: وگفتم نشستم روصندلی... شدم کارش اتاق وداخل بلندشدم

  رو ها غیبت این کن کم ها ای قبله روبه: وگفت خندید
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 کنیمی معروف به امر... زیاد انقدر شدی مذهبی کی: وگفتم کردم نگاهش قرمزم مطمئنا چشمای با

.. 

 سمتم آمد مخصوصش قوه چراغ با برداشت بود گلو کردن گاهن مخصوصا که چوب یک.. خندید

 ؟؟ زدت طاها....باشی دنیاروداشته اون عذاب کمتر آخری دم خواستم ؟؟فقط من: وگفت

 .... بزنه منو طاها.. درصد یک فکر تو: وگفتم نیاوردم خودم روی به

 رونده ضعفه یک به...باش مَرت یکم گفتم بهش چقدر.... مجنونه میگی راست: وگفت خندید

 ..؟؟ شدی داغون انقدر چطوری خوب.. دیگه دیونته...

 بار حسرت آه یک میدید هرکی که بودیم خوب همه جلویی دوماه این انقدر.. زدم پوزخند دلم تو

 دش نمی باورشون اینا میزدم هم همه جلوی اگر یعنی.. امه دیونه طاها داشتن باور وهمه... میکشید

 ... ماشین وشیشه فرمون تو رفتم باسر خالی جات. بودم ماشین رل تپش: گفتم درجوابش...

  کن..آ: وگفت خندید لودگی با

 مثل... نداشت هیز چشم.. پیشش بودم آمده مجبوری اما.. میدونه خدا رو ازش میومد بدم چقدر

 خدا... رو بدن از جایی.. معاینه بهانه به که کرد نمی استفاده سو اسمش از هم ها دکتر از یکسری

 آمد نمی خوشم ازش زیاد خودمم... بود شوخ بود بد همینش خب اما... نبود اینجوری شکر رو

 رو گوشیش دکتره چون... نشد که دعوای چه رفتم طاها با که قبلم خوردگی سرما از امد یادم...

 تشکای هم طاها...و میده لفتش داره خودی بی شدم متوجه.. کنه گوش رو نفسم ریتم تا بود اورده

 نظام پروانه... داشتن شکایت ازش هم دیگه نفر چند... بود سابقه خوش که این مثل... کرد

 ... بود شده باطل پزشکیش

 ؟؟ کجاست فرهاد جناب.. تنها خوب: وگفت گرفت رو ام بیمه چه دفتر نشست میز روی

 ... رفته ماموریت: وگفتم صندلی پشتی به دادم روتکیه سرم

 ... سرم بریزم خاکی چه کجا بپرسه اگه پرید دهنم از که بود چی آخه

 .. ام قبله به رو هنوزم: وگفتم شدم بلند سریع
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 ارمد کار بیرون خودمم.. روبگیره داروهات بره میگم آبدارچی اقا محمد به بشین آره: وگفت خندید

 التح.. بکشی زدرا اتاق گوشه تخت رو راحت خیال با بگیره رو داروهات میره که زمانی تا میتونی..

 .. نیست خوب اصال

 گیرمب برم خودم بهتره.. مرسی: وگفتم برداشتم رو چه دفتر... رنگش شکالتی میز سمت رفتم

 .. خونه برم بعدم..

 .. میشی خوب.. بخوری که سیلین پنی یک.. خانوم سپیده شی اوخ باید: وگفت خندید

 ... تمداش حساسیت من بگذریم که دردش از.. نه سیلین پنی وای

 ... دارم حساسیت من جناب: گفتم سریع

 .. دیگه ترسه همون که وگفت زد لبخندی

 ستت روم اولش.. شد تجویز برام که بار یک.. نخیرم: گفتم اما.. هست ترسم آره: گفتم درونم تو

 ... مرسی خداحافظ... دارم حساسیت شدن متوجه که کردن

 ینویسمم بیوتیک آنتی واست.. ببین. برسون سالم طاها به خب خیلی.. تهاجمی چه: وگفت شد بلند

 ... شده چرکی گلوت.. بخوری وقت سر بهتره..

 پول یفمک تو کردم ودست منشی سمت ورفتم کردم تشکر... ونوشت کشید ازدستم رو دفترچه بعد

 ردیوا به کوبم می سرمو کنی حساب... زشته برو داداشمی زن سپیده: گفت که بدم رو ویزیت

 ... کشینب خجالت

 که ینا بر عالوه سرم... انگاری میکنم تموم دارم... نشستم ماشین داخل ورفتم کردم تشکر بازم

 آمد دردام همه باالی هم اشک وآبریزش بود شده اضافه هم چشم سوزش.. بود شده سنیگین

 دونبو کردم پاک رو پایین میومد که اشکی.. شد بلند گوشی صدای... برم خونه تا چطور خدایا...

 ... بفرمایید بله: وگفتم ماشین عقب به دادم روتکیه سرم.. شماره به کنم نگاه که این

 ردممیگ بر دارم ؟؟ببین گرفته انقدر صدات ؟؟چرا خوبی.. ام سپیده: گفت که آمد نگرانش صدای

 ..کجایی؟؟

 ... بفهم.. نرو.. سرجات بشین طاها: گفت که آمد ور اون از یکی صدای

 ... هاشمی.. جناب بیایی.. خواد نمی.. نمی: گفتم درجواب بودم شده رمق بی خیلی
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 ودب تلفن پشت که کسی به میکرد بحث داشت انگار که میومد صداش. وجودم به بود افتاده لرز

 ... نیست حالیم حرفا این.. پیشش برم باید.. خرابه حالش بینی نمی دیونه:ومیگفت

 ودب شده گرمم.. داغ خیلی بود داغ تنم... نداشتم هم کردن باز پلک رمق اما آمد شکستن صدای

 لوتخ کوچه تموم... میومد ریز خیلی بارون... کشیدم پایین رو وشیشه زدم استارت سختی به...

 ازاین کردم روپر هام ریه.. میکرد رونوازش ام وخسته داغ تن.. خورده نم خاک بوی... بود شده

 یدهسپ: میگفت که میومد هم طاها خسته صدای... دمکر عوض رو دنده سستی با... دلنشین بوی

 ... دنبالت میام سریع بگو...کجایی؟؟

 هک خوام نمی دیگه: گفتم حرص وبا گرفتم دهنم جلوی...برداشتم رو گوشی. رمقی بی همون با

 هاحضاری هرزمان.. برم سارا با میخوام.. برسی بهتره کارات به.. برمیام خودم کارام پس از.. باشی

 ...روببر پوسیده طناب واین بیا رسید دستت دگاهدا

 هیچی به ارزشش... مزخرف زندگی دوماه.. بود همین وآرزوهام امید خونه ته... میلرزید وجودم همه

 هک باشم اونی نتونستم وقتم هیچ.. شدم خارج ام دخترانه دنیایی از.. شدم خراب من فقط.. بود

 صبحش اما.. بده حالم میدونست دیشب که باکسی.. باهاش زندگی بود احمقی چقدر... میخوام

 وهرلحضه نبودن محکم که های قدم با.. بود شده21 کردم نگاه ساعت به... ازش متنفرم.. رفت

 فتگ گوشم وکنار کرد بغلم ازپشت یکی که کردم روباز درخونه.. شم برزمین نقش داشت امکان

 .... موندم توبارون..بازکنهدررو نبود کارگرتونم این..؟؟ بودی کجا معرفت بی:

 ایینپ بیاد اشکم دادم واجازه کردم بغلش محکم... عقب برگشتم.. افتاد ازدستم داروهام پالستیک

 وریط این رو صورتت بمیرم من... خواهری سپیده... من بشم اشکا این قربون: گفت کنارگوشم...

 ... نبینم

 رخوردمس باایستم نتونستم دیگه... کنه وممآر میکرد وسعی میکرد گریه من پای پابه همیشه مثل

 میکرد تر روخراب درونم وحال میومد تمام رحمی بی با بارونم... کردم بغل رو هام زانو... نشستم

 هک بود شده سنگین انقدر سرم.... نشنیدم رو برخوردش صدای اما روبست درخونه سریع سارا...

 .... نشنیدم صدای دیگه

 نیم از... کردم روباز چشمام سنگین پلکای الی یکم... میخورد مشامم به ای خورده بارون عطر

 طرف میدوه وداره نلرزم که کرده بغلم محکم بارون این تو که طاهاست که شدم متوجه رخش

 تشدس داروهام که کردم نگاه سارا به پشتش به اما.. بخورم تکون تونستم نمی رقمه هیچ... خونه
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 روجمع بدنم های سلول تک تک انرژی... بود آمده در اشکش مدهنیو هنوز خوشگلم وآبجی بود

 .... بذارتم بگو سارا... کن ولم: شد یواش اش ته...و کردم

 رو قلبش طپش ومن کنه اش سینه نزدیک تر محکم رو سرم که بود این فقط هم العملش عکس

 .... بلرزم تروبیش کنم حس روبیشتر بود خورده بارون حاال که سردش همیشه عطر... بفهمم

 رهب بگو سارا: میگفتم ریز یک شده تحلیل انرژی همون با... گذاشتم روتخت که این محض به

 ... بره بگو سارا.. بیاد گفته کی...

 هسرف.. میکرد درد خیلی گلوم... میکنه نگاهم داره نمناک چشمای با سارا دیدم کردم باز چشم

 غریب انقدر که بشم قربونت.. میومدم زودتر کاش... من بشم قربونت: وگفت خندید که کردم

 ..... شدی

 ..؟؟ میکنی کمکم: گفتم لب وزیر بازوش به زدم چنگ.. گرفت توبغلش رو سرم

 .... بشو خوب زودم باش اروم تو.. شم فدات آره: وگفت بوسید رو پیشونیم

 روتخت ردمک رها رو بدنم شده انقباض های ماهیچه وتموم روبستم چشمام.. بیرون رفت بعد

 میگی فقط.... چنده؟ ساعت: گفتم بسته چشم.. سارااست که این هوای به امد های قدم صدای...

 .... بود وخشک میسوخت گلوم.. بگم رو کالم چند همین تا مردم

 ".... درسته نامرد.. نی مَرد نه".... شده عصر شیش "که امد اش مَردونه صدای

  سپیده: گفت که... زدم صدا رو سارا دوبلن وجودم به افتاد لرزه حضورش از

 ......سااارااا: گفتم میسوخت که وگلوی خشک های لب همون با

 .... کن گوش سپیده: وگفت نشست تخت لبه

 ......سااااااراااا: گفتم بلندتر.. سوخت بیشتر گلوم که کردم سرفه گلوم خشکی از

 .....ساااااااراااااا: گفتم لندوب اونور پریدم دار جزام ادمای مثل که نزدیکم آمد یکم

 هک ای ملحفه رو چکید اشکش....؟؟ میکنی فرار ازکی: وگفت پایین انداخت رو سرش گزید لب

 نگاروا شد بیشتر گلوم سوزش که کردم خشکی های سرفه... صورتش به نکردم نگاه.... بود روم
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 بییرون ببرو..برو: وگفتم تر عقب پریدم.. باال رفت دستش کردم حس... برداشت زخم

 ...سااااراااا...

 صحبت باپدرام... خواهری نزن داد... جانم: وگفت اتاق داخل آمد نگران وسارا شد باز دراتاق

 ... نشدم متوجه.. حیاط تو میکردم

 نداره ارامش خواهرم.. بیرون بفرمایید: گفت طاها وروبه شد شیر... خوند رو ترس نگاهم تو از

 ... شده اسایشش مختل حضورتون..

 ودب خیس.. بود ومرتب داشت اتو خط همیشه که شلوارمشکیش کت.. بود سارا به پشتش هنوز

 .... بیرون رفت.. کرد نگاهم... بود شده وچروک

 هم کیاش باشم پا سر که نداشتم نیروی دیگه فقط پایین بیاد نبود اشکی.. خوردم سر روزمین

 ..... بریزم که نبود

 ردمک تشکر... کشیدم دراز تخت روی کمکش با.. کرد بلندم.. روگرفت ومباز زیر سمتم دوید سارا

 ... تهران برم میخوام..دانشگاه؟ گرفتن انتقالی تو میکنی کمکم: وگفتم

 ..؟؟ باشیم هم پیش رامسر میایی: وگفت کرد مکثی

 یخوندم پرتوشناسی وسارا میخوندم پرستاری من.. بود متفاوت هامون رشته اما.. نبود هم بدی فکر

 ودروناب زندگیم که شدم کسی به مند عالقه کردم که بود غلطی چه.. بارکشیدم حسرت آه یک...

 درسیم وضعیت تو هم موضوع واین باشه پیشش حواسم خدا همیشه شد باعث ووجودش کرد

 هرشت که شغله مهم البته.. بیارم بدست میخوام که رو چیزی اون ونتونستم شد ساز مشکل

 .... باشم شاغل دارم عالقه که منی واسه ینهبهتر پرستاری

 ماش خانوم سارا باشم گفته میچینید برنامه دارین خوب قزیا خاله دوتا: گفت که آمد طاها صدای

 به برگشت سارا... بره نیست قرار جایی چون نزن مارو خانوم مخ خواهشا اما....ومختار آزادی

 یا سورمه شرت تی یک با رو خیسش شلوار کت که دیدمش تازه ومنم کرد نگاه رو سرش پشت

 یرهخ سبزش چشمای وبا بود داده باال همیشه مثل وموهاشم بود کرده عوض سفید ورزشی وشلوار

 وخواهرم من: گفت مکث با وسارا بزنم حرف وحشی بااین کالمی نداشتم دوست.. میکرد نگاهم

 ...؟؟ یگهد توجیهی... نباشی یشزندگ تو اضافیت ووجود شما که میکنیم صحبت زمانی برای داریم
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 رد تصمیمی من ولی: وگفت کرد نگاهم محو لبخندی با سینه به ودست داد تکیه در چهارچوب به

 ... گیرم ونمی نگرفتم جدایی با رابطه

 گفتو روبوسید وبالیشت خندید... صورتش تو خورد که کردم روپرتاب زیرسرم بالیشت باحرص

 ... کنی استراحت هبهتر.. نکن اذیت خودتو زیاد:

 ... روبده بالیشتم هوی: گفتم باحرص که بره که برگشت

 ... بخوابم میخوام.... کن صحبت درست..؟؟ هوی: وگفت برگشت

 ... میکنه اذیت رو گردنم دیگه های بالیشت روبده بالیشت بگو بهش: گفتم سارا روبه

 ... دارم کارش من ونبیر بیاید لحظه چند یک میشه اگر... سارا شنیدم: وگفت خندید

 .... یدکن صحبت باهاش دیگه زمان یک متاسفم: وگفت خندید سارا که گرفتم رو سارا دست محکم

 هک دستشویی سمت رفتم رمقی بی با... کمرم طور وهمین میکنه درد خیلی دلم زیر کردم حس

 ریدپ سارا که روگرفتم سرم ام دیگه دست وبا دیوار به گرفتم رو دستم.. شد سیاه چشمام جلوی

 ؟؟ شدی چی: وگفت جلوم

 ازو بزنه حرفی وخواست روگرفت بازوم طاها که...بشی نگران خواد نمی... هیچی: گفتم سارا روبه

 خوبم تمگف: گفتم خشم با سریع بپرونه ای دیگه چیز ترسیدم نداشت وحیا شرم کال که اونجایی

 ... کارت رد برو..

 وبه هستم سرماخورده که شم ماهانه عادت باید انیزم درست... من شانسم خوش چقدر یعنی

 یر؟یاپ بود جون.. رفتی دکتر کدوم پیش نپرسیده که داره تعجب جای.... قبله به رو نریمان قول

 یخیل ذهنم.. شدم خیره دیوار وبه نشستم تخت وروی آمدم بیرون... اش دیگه های سوال وخالصه

 انیلیو... میخورد ای شیشه ظرف به که میومد اشقق صدای... نشدنی تموم فکرهای از بود شلوغ

 دیدم.. شدم خیره بودن گرفته رو لیوان دور که های انگشت به.. دیدم جلوم نبات آبجوش

 .. میشه خوب دردت دل بخور: وگفت ایستاده جلوم باز بانیش که طاهاست

 وتوام مروبزن امحرف باید: وگفت نشست کنارم که.. بیرون گمشه بلکه تا بستم محکم رو چشمام

 ... فهمیدی.. کنی گوش که موظفی
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 اعصابم رو بیشتر شکستن وصدای اتاق در سمت شد پرت لیوان که دستش زیر زدم حرص با

 مسخره هست بهترم... فهمیدی بشنوم رو صدات خوام نمی: وگفتم کردم نگاهش... انداخت خش

 بارفتارت همیشه که تویی هواس جدایی که برسی خوب نتیجه این به وخودت نیاری در بازی

 ... جناب ای متوجه... بهتره آزارمیدی

 وگفت گرفت محکم رو دستم مچ.. نگه چیزی داره تالش... عصبیه بدجور که شدم متوجه

 میخوای؟؟؟ طالق... حرکتت این با کردی عصبانیم حد بی نه که خیلی میدنستی:

 مرد یا ودب زن لیلی میگه تازه.. شوته رچقد: گفتم اخم با لب وزیر بیرون ازدستش روکشیدم دستم

.. 

 هک اونجایی از... داد ادامه گوشم کنار بعد... بشم شکالتی های اخم این قربون من: وگفت خندید

 طالق غهصی.. هستی مریض شما که زمانی تاز که بدونی باید هستی اعتقادات پایبند بشدت خودت

 قطال کال که بهتره.. کنی تحمل رو روزوجودم هفت تا بعدباید... باطله چون.. شه جاری تونه نمی

 .. باشی زور به باید بعدش به چون.. برگرده تصمیمت روز هفت این وتو نخوای

 بر بنیم شکایت یک. بدم رونشون وصورتم قانونی پزشک برم بنظرت: وگفتم عقب رفتم حرصی

 یندار روانی روحی ادلتع چون.. میگم من خوب.. میشه؟ چی قاضی حکم... بنویسم روحیت تعادل

 ... ازت میشم جدا کنی تصور که چیزی اون از تر راحت خیلی بعدم.. میبینت پزشک روان یک..

 خوب میخوام..و بکن میخوای هرکاری سپیده: گفت هم طور وهمین بکشم دراز تخت رو داد هلم

 یقاض به گرا بنظرت.. کن گوش خوب.. میشه برنده کی میشه معلوم وقت اون بعد... کنی تالش

 شدم متوجه تازه نامزدش وسیله به االن من بعد.. بوده یارویی یک نامزد زنم سال یک.. بگم

 ؟؟هوم میشه چی حکمش بنظرت... داد وادامه ام برداشته ترس توچشمای کرد نگاه بادقت"...

 وتر ستد نه.. انداخت خط اعصابم رو خیلی که قضیه این از غیر به مدت این تو من میدونند همه..

 دلیل منم کرده وخستم داره شک بگی دادگاه تو بخوای وازگه.. دادم فحشت حتی نه کردم بلند

 وسیله به وهمیشه نداشته صداقت زندگی تو زنم که اونجایی از.. بگم که دارم

 بعضی گاهی چون.. باشم نداشته رو صداقت حس اون که میشده باعث.. باحرفاش..نامزدقبلش

 االح خوب.. باشه خواهرت با رفتنت بیرون قضیه.. اثباتشم واسه چطوره.. ردهمیک پنهون رو چیزا

 ادامهو شد بلندتر صداش"... من سمت برمیگرده دادگاه رای همه که میفهمی کنی دقت بیشتر اگر

 اریتک پنهون واسه.. وبابات ننه خونه گردونم نمی برت که میکنم دارم لطف خیلی االن ومنم: داد
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 همه از زندگیت به بگیری تصمیم عاقل خانوم یک مثل.. شدی بیدار که هم وزمانی بیبخوا بهتره...

 .... بمونی وفادار بیشتر گذروندی که لحظاتی

 این به میداد گاه داد رو حق.. میگفتم رو اینا اگرهمه.. میگفت راست.. بودم زده زل چشماش تو

 بمونم خوددار نتونستم منم برگردونند ور وروش عقب به برگشت... نیاد فرود اشکم تا گزیدم لب...

 وحشی که بود آخرت بار: وگفت سمتم برگشت دفعه یک... صورتم گوشه خورد غل آروم اشکم..

 .... کردی پرت رو وظرف آوردی در بازی

 اتاق وبر بیا نهال: گفت بلند بعدم.. بیرون رفت داد تکون سری. شد باز اخمش.. کرد نگاهم دقت با

 ... کنی جمع مرتب رو ها شیشه خورده.. کن تمیز رو خانوم

 وکیل یک نترس.. راهه به اشکت چرا سپیده: وگفت شد داخل سوپ کاسه با سارا لحظه همون

 .. میشی وجدا میگیریم خوب

 دوما.. ندارم رو پولش اوال من.. خودت واسه میگی داری چیز یک سارا: گفتم خفه هق هق با

 اون عنف به چی همه سارا... خودتی فقط... مامان نه.. میکنه اکمکمباب نه.. ندارم هم خوبی پشتوانه

 همه با بابا میدونی خودت... ازش میاد بدم سارا.... باهاش کنم زندگی خوام نمی سارا.. میشه تموم

 ... سارا.... ببین صورتمو.. نزد منو بارم یک داشت که های اخالق

 .. درمیاد داره اشکم نکن گریه سارا جون.. گلم... هیش: وگفت گرفت بغلش تو رومحکم سرم

 متنفرم: گفتم صدا بی هق هق همون با... بهش نسبت بود تنفر حسم... بود گرفته درد خیلی صورتم

 ... سارا.. ازش

 کنی کر وگوش عجیب بطور رو ودر خوابمون اتاق داخل ورفت موهاش تو زد چنگ که شدم متوجه

 ... بیاید بعدا: گفت سریع سارا که.. تاقا داخل آمد نهال هم لحظه همون.. بست

 ترف زود بعدم.. چشم: گفت یواش صدای وبا گزید لب بعد شد خیره صورتم به تعجب با هم نهال

 ... پایین

 کنارم هم سارا.. میکردم ولرز تب وبیشتر بودم افتاده روتخت همچنان که بود دومی روز

 دیدمش نمی اصال. بود اتاقم کنار خوابون اتاق که این با... دیدمش نمی هم رو طاها... بودومراقبم

 موشب شرکت میرفت هم زود خیلی وصبح باشم خواب من که میرفت شام ویا نهار واسه زمانی..

 یک.. واسم بود صبوری سنگ... سارا وجود بخاطر حالم خوش خیلی... میومد میخوابیدم که زمانی
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 مهمانی هر از بعد رو طاها رفتارهای تموم... مگفت واسش رو دوماه این کل درد که کسی.. غمخوار

 کالس از چقدر که وای... مون نشدنی تموم های بحث.. هاش شدن جین وسین برمیگشتیم که

 هام کبوی رد... رفت جایی شد نمی هم داشتم من که صورتی این البته.. افتادم عقب دانشگاه های

 تمیگف ذاشت نمی سارا اما شم سرحال تا بگیرم دوش یک داشتم دوست.. میشد رنگ زرد داشت

 خوب هم دارم که مریضی دوران این واسه وهم سرد هوای این تو میشه بدتر خوردگیم سرما هم

 دش نمی حرف بودم نرفته که بود دوروز واالن بودم حمام هرروز که منی واسه حرف این اما. نیست

 کباب چلو اوال من... دادی بخوردم سوپ هرچی بسه سارا: وگفتم برداشتم لباس دست یک..

 ... فعال.. حمام و نهار میخوامبرای

 هتب پشه یک میبینی یهو.. سرجات بشین برو: وگفت گرفت رو هام لباس وکه حمام سمت رفتم

 ... میدی دست از رو تعادلت میخوره

 ... رو ها لباس من بده.. نشدم ضعیف اونقدارم: گفتم گرفته صدای وبا کردم ای وسرفه خندیدم

 ... تختت تو برو: وگفت زد خندی نیش

 االب روببرم صدام ندارم حال بخدا... برم بهتره... وعرق بودم کرده تب: گفتم گی حوصلحه بی با

 ... نکن اذیت بده..

 رفتیگ وخیم آنفوالنزای تو میگم: گفت نگران سارا که کردم وحشتناک سرفه تا چند دنبالش به

 ونر میگم همچنان... بری ذارم نمی که من خوهر میخوام رو خوبیت.... شی بدتر تا برو چه من به..

... 

 ... روبیاری هام ولباس حوله: وگفتم حمام داخل ورفتم کردم پوفی

 نهمی دوش زیر رفتم راحت خیال با.. دادم دور هم رو وقفلش بستم دررو سمتم بیاد که ازاین قبل

 شده بهتر دردم استخون یکم... اورد می رحالمس داغ نیمه آب... آوردم درمی رو هام لباس هم طور

 لیف... ازت میاد بدم... بپرسه سارا از رو حالم نداد زحمت خودش به حتی دوروز تواین طاها... بود

 .... ازت میاد بدم هاشمی جناب.. کردم وزمزمه کردم صابونی رو

 باخیال.. نیست هم وکسی است بسته در دیدم که اتاق داخل رفتم وبااحتیاط پیچیدم دورم رو حوله

 فتممیر پایین ها پله از... بودم شده سبک چقدر که وای.. پوشیدم گرم ولباس بیرون رفتم راحت

 ... بخواب برو: گفت تندی سارا که
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 ... برم راه یکم بهتره خوام نمی: گفتم حالی بی با.. بود رفته سر خیلی ام حوصلحه

 یزم روی از شدم خم.. آمد گوشیم اس اسم دایص که نشستم تلویزیون جلو منم.. نگفت چیزی

 !....؟ فرستاده چی ببینم خب... آقاتونه.. اوه: وگفت داشت برش زودتر سارا که دارم برش

 .. بده سارا: گفتم سریع

  واقعا بیشعوری... شدی تنگش دلت برسرت خاک: وگفت باال داد ابروی

 ...بده سارا: وگفتم خندیدم

 تو همش روز چند این کنی ورزش یکم بهتره: وگفت چرخوند دستش تو رو گوشی ها بچه مثل

 . بودی تخت

 .... بده خودت ندارم حال: وگفتم نشستم رومبل

 سارا این اام.. ببینم داشتم دوست خیلی... بود فرستاده چی یعنی.. شدم خیره تلویزیون صفحه به

 .... میذاشت مگه

 که یکنیم رو کارا همین چقدر تو ذلیلی شوهر: فتوگ انداخت کنارم گوشی نیستم دنبالش دید سارا

 ... دیگه ای دیونه.. میشه شیر طاها

  بود نخونده سارا شکر خدارو.. برداشتم گوشی

 بودم دلتنگ تو برای همیشه.. بود بهت حواسم وجودم عمق از.. بود بهت حواسم نبودم کنارت"

 غم از که....نباشی دلتنگ که بود بهت حواسم...بودم کمرنگ که های لحظه اون تو...

 "... بود بهت حواسم.. نلغزه اشکت که... نلرزه قلبت که بود بهت حواسم..نباشی

 تبه دستم طاها وای.... باشم داشته دوست رو ای دیگه کس یعنی..چی؟؟ یعنی"... نلرزه قلبت"

 تمااخ چیه: گفت میگرفت پرتقال اب که طور همین نشست کنارم سارا.... میکنم خفت برسه

 ...بزنمش آمد میخوای.. توهمه

 ..پیداکردی؟ بزن دست انقدر کی از تو: وگفتم خندیدم

 ... کنند برسرشوهردوستت خاک: وگفت داد تکیه مبل پشتی به
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 نهمو.... بزنم حرف باکسی نمیخوام دیگه... دوستم شوهر فکرکنه خودش با بذار بابا کن ولش

 سالم: گفت من روبه که برداشتم رو پرتقالم آب لیوان... داخل آمد وطاها شد باز خونه در لحظه

 ...کنی خشک رو موهات بری بهتره...

 بهتر یکم االن بعد.. روکردم پرستاریت چی مثل دوروزه سپیده: وگفت پرید جاش از سارا یهو

 ... تو لجی کی با.. نیستم من..بشی هرکاری خودم جون به.. آمدی حمام از خیس موی با.. شدی

 یخواهر کن رهم خودت به... آباریکال...نفس....نفس: وگفتم خندیدم اش شده قرمز صورت این به

 ... خوبم....

 .. مشخصه: گفت حرص با که کردم سرفه دنبالش به

 ... روبیاره سشوار باال رفت هم سارا نزدم وحرفی خندیدم

 وزر چند" نوشته ودشهخ دیدم بازکردم آمد پیام برام.. باال رفت طاها دیدم کردم نگاه چشمی زیر

 های آمپول بهره اما.....میشی بهتر داری که حالم خوش.... بودم نشنیده رو هات خنده صدا بود

 ...روبزنی نوشته برات نریمان که سیلینی پنی از غیر به ای دیگه

 کنارم راست ویک پایین آمد که...روی روبه رومبل کردم پرت رو گوشی کالفه... داره خنده خیلی

 ...؟؟ بهتری: وگفت نشست

 زندگی زادآدمی مثل بذار انقدر نکن لج.. بشین: وگفت گرفت دستمو که بشم بلند امدم کردم پوفی

 ... کنیم

 ... میخوردم حرص اما.. بزنم حرف باهاش میومد بدم

 رهبردا رو غذا ی ها قابلمه سر اش همیشه عادت به تا آشپزخونه داخل ورفت بوسید رو پیشونیم

 .... بزنه ناخنک...

 شروع داره هام کالس... بگیرم قطار بلیط میخوام سپیده: وگفت سمتم امد سشوار با هم سارا

 ... انتقالی واسه باشم کارات دنبال میخوای.... میشه

 ...مرسی آره: وگفتم دادم تکون رو سرم

 .... نمیره جایی سپیده.. کنید تموم رو بحث بهتره خانوما: گفت که آمد صداش بازم که
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 مبودی شده تر نزدیک بهم خیلی.. میره داره وجودم از تیکه یک انگاری ومنم میرفت داشت سارا

 اگه... میکنم کمکت بگو رو شد هرچی.. باش ت خود مواظب: گفت گوشم کنار آخرم لحظه..

 کنهن بلند روت دست عمرداره تا بکشی حجله دم رو گربه بهتره.. آمازونیه این با موندن تصمیمت

... 

 .. دیگه چشم: وگفتم خندیدم

 زرگاب مادر شبیه میکنم حس دارم.. گفتم بهت واندرز پند بس روز چند این: وگفت خندید خودشم

 .... شدم

 خیلی قبل به نسبت حالم زدم غلتی بود صبح1.. کردم نگاه ساعت به... کشیدم دراز کاناپه روی

 اش قیافه باید امروز وای.. پایین میومدو میکشید خمیازه که طاها به خورد چشمم.. بود شده بهتر

 گفتو نشست کنارم... کردم نگاه مبل پشتی وبه روبرگردوندم روم... نرفته شرکت.. کنم تحمل رو

 کنی ورزش یکم جایی پارکی بریم بهتره.امم... بزنیم دور یکم بیرون بریم پاشو.. خانومم سالم:

 ...بشی سرحال

 .. پاشو.. ها نری خواب: وگفت داد ماساژ رو هام شونه

 ... برو پاشو میخوای هرجا: وگفتم عقب برگشتم

 میکنم جبرانش برای بگی هرکار.. ببخشید.. زدمت که پشیمونم واقعا من سپیده: وگفت کرد نگاهم

.. 

 جوریاون..کنی درست رو مون توافقی طالق کارهای..بری میتونی پس.. باشه: وگفتم زدم پوزخندی

 ... بخشیدمت شاید

 ...کردی شروع باز: وگفت ابروهاش بین انداخت وچین داد باال یابرو

 اعتماد بهم توش تو که نکبتی زندگی این شه تموم تا میکنم شروع بله: گفتم باداد یهو

 توئه زیادی غلط بخاطر... معنایی تمام به وحشی یک که میدی نشون خودتو وداری...نداری

 ایه محبت این" نیاد اشکم تا زدم داد بیشتر".. ازت میاد بدم... بیرون برم تونم نمی که عوضیه

 تهخس خودت باالخره ازت متنفرم طاها... بیاد وکوتاه بشه خر زود که یکی واسه ببر روهم خرکیت

 ... طالق به میشی وراضی میشی
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 گچن رو موهاش عصبانیت با که کردم نگاه دستاش به.. نزد حرفی.. گرفت دستاش تو رو سرش

 رس ام حوصلحه.. بشم سربند غذا کردن درست با آشپزخونه برم بود بهتر.. شدم بلند... میزد

 ستدر ماکارانی میخواستم چون.. بود بد برام کردنی سرخ بوی که این با.. خوابم اتاق تو میرفت

 ... من ببین سپیده: وگفت خونه آشپز داخل آمد دنبالم.. میدادم تفت پیاز باید.. کنم

 .. بیرون برو: وگفتم گذاشتم گوشام روروی ودستام چرخیدم

 ودب همین از.... کن گوش میکنم التماست: وگفت داشت وبرشون گرفت روحکم ودستام جلوم آمد

 .... که بودم ومراقب میترسیدم که

 ... بیرون ورفت زد یخچال به مشتی....؟؟ میترسید چی از

 ... ممیر ندی جواب...؟؟ چرا.. میترسیدی چی از: وگفتم رفتم در دم

 ... بیا: وگفت کرد نگاهم

 یواش دستی از خودم.. وکشید روگرفت پیراهنم وگوشه خندید.. کردم نگاهش گرد چشمای با

 بهت ییاس رنگ بودم گفته بهت تاحاال: وگفت کرد بغلم... داشتم هم پررنگی اخم سمتش میرفتم

 .. میاد

 لمو: وگفتم زدم بازداد بعد... امرتون شدم خر خب: گفتم لوسی لحن وبا اش سینه تو زدم مشت

 .. کن

 ... سپیده: وگفت خندید

 بهم.. ودب چسبیده کنه مثل اونم.. ایستادم بهش پشت سینه به دست.. کنم نگاهش که این بدون

 ..؟؟ هوم: وگفتم کردم لگد رو پاش... بود دورم دستاش

 درد زا صورتش... ودب شده له دارم لج روفرشی کفش با که کرد نگاه پاش انگشت به شد کج کمی

 گوشم ارکن دستی از.. میاد قلقلکم بزنه حرف گوشم کنار یکی میاد بدم میدونست... بود شده جمع

 ... کنم جبران رو چی همه تا بده دوباره فرصت یک: گفت

 ببخشید: وگفت بوسید رو ام وگونه خنید که گوشم کنار ورورنکنه که ام شونه به چسبوندم رو سرم

.... 
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 ودب سرم پشت چون ببینمش بتونم تا کردم روچپ چشمام.. بود راستم روشونه سرم رجو همین

 ....؟؟ گفتی رو حرف این بار چند تاحاال بشمار بشین: گفتم وری یک طور همون...

 بهت میخوام... من برم کج وری یک چهره این قربون: وگفت کرد حلقه دورم رو دستاش تر محکم

 .... کنم ثابت

 تموگف گذاشتم ام دیگه گوش روروی دستم...و بریزه کرم نخواد باز که این از یگیر پیش واسه

 ... نخوام من واگر:

 ببینش... بکنم خواستم نمی اذیتت.. خودتو اینجوری نکن: وگفت کرد روصاف سرم.. خندید

 ... موند چپ چشماش

 .... اربروکن... تنیس بعید هیچی سامورایی وحشی توی از: وگفتم برگشتم حالت همون به دوباره

 بهش بچسبم بترسم که این بجایی.. خواسته خدا از منم... میچرخوندم... کرد وبلندم خندید

 میخورد تکون باد تو میداد که چرخی ازشدت موهام بود باحالی وحس کردم دور ازش خودم..

 زورت فهمیدیم.. هوی: گفتم جدی لحن وبا بهش زدم زل.... روداشتم اخم اما.... میداد حال انقدر..

 .... بذارم... خان رستم زیاده

 که ازاین ترسیدم وای... شد وراست وکچ داد دست از رو تعادلش یهو که خندید وفقط گزید لب

 .. شیم وله ها مبل یا گنجه به وبخوریم نشه متوجه

 مستقیم.. چرخیدن همه اون از بعد نداشت تعادل یکم که این با که رو لباسش یقه زدم چنگ

 فتگ که بشم بلند آمدم کردم پوفی... میرفت گیچ سرش.. حسابی بود دیونه... آمد فرود مبلرو

 زنمب دست میخوای...باش دوباره فقط.. بکنم بگی هرکاری حاضرم باورکنی حرفمو که این واسه:

 ... روباورکنی حرفم تا قرآن به

 ... نه: وگفتم کردم نگاهش

 ارمد دوست فقط طاها اما.. خوب خیلی: وگفتم عقب تمرف که گوشم سمت میاد داره صورتش دیدم

 بعد میبودم خراب زنای این مثل حداقل کاش... میفهمی کردی ام خسته... برم پاشم تا بدی بازگیر

 چون نذاریم قراری هیچ بهتره اما... کنی خراب رو وزندگیمون باشی داشته شک میدادم حق بهت

 ... کن ولش سپ.. نداری تو که اعتماده خونه یک ستون

 ... شی خوب کنم چیکار: وگفت زد چنگ مبل کوسن به
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 ... طالق: وگفتم شدم بلند

 ... ندم واگر: گفت باشه آروم میکرد سعی که صدای با

 ... میدی میشی خسته خودت: وگفتم کردم رومرتب لباسم

 وبخ دیگه روز چند: وگفت روگرفت دستم مچ که بشم بلند خواستم.. کرد طوالنی خیلی مکث

 ..؟؟ دیگه روز چند: وگفت داد فشار رو چشماش... شو جدا باشه...میشی

 ... چهارروزدیگه: وگفتم دادم روقورت بغضم

 ..دنبالش میرم ممکن وقت اولین در..بری میتونی: وگفت بست رو چشماش

 ... پایین آمد سرخورد اشکام وهمزمان کردم رها رو پربغضم ونفس شدم خونه آشپز داخل

 از یکسری به داشت که شمس آقای سمت رفتم راست یک.. شدم دانشگاه آموزش النس داخل

 بشه تموم کارش کردم صبر.. چیزارو ودیگر میداد رو درسیشون برنامه وارد تازه های دانشجو

 ... بفرمایید بله: وگفت کرد نگاهم رفتن که اونا...

 میشه.. آمدم گرفتن انتقالی برای: وگفتم نشستم میزش جلوی چرمی صندلی وروی کردم سالم

 ..؟؟ بدین بهم فرم یک

 ...؟ میخونی ای رشته چه: وگفت باال داد ابروی

 میخوام... یپرستار رشته دانشجویی یک ترم.. هستم حسینی سپیده: وگفتم کشیدم لرزونی نفس

 ... رامسر پزشکی علوم دانشگاه برای بگیرم انتقالی

 واسه.. باشید داشته خبر شرایطش از بهتره حسینی ومخان: وگفت کرد نگاه مانیتورش صفحه به

 ریدب باید بعدش.. باشید گذرونده دانشگاه رودرهمین ترم سه باید حداقل شما گرفتن انتقالی

 ... کارداره خیلی.. دانشگاه رئیس پیش

 هس که این اما میکردم قبول رو هاش گی دونده همه بودم حاضر.. بود ناکی وحشت حال ضد خیلی

 از یادبرنم ازدستم کاری دیدم... کنم چیکار خدایا... نه رو بخونم دانشگاه درهمین روباید دیگه ترم

 به: گفت بامزه که شنیدم رو طوبی صدای که دانشگاه محوطه تو ورفتم کردم تشکر شمس آقای

 .... شدی سهیل ستاره دختر کجایی.. پیاد کم خانوم سپیده
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 .... بیام تونستمن مدت یک.. سالم: وگفتم کردم نگاهش

 نهار سلف بریم.. باشه: وگفت زد لبخندی.. بزنم حرف غیبتم درباره خوام نمی که شد متوجه

 ولا همون... هاست عنق بد اون از استادامون از یکی سپیده وای.. سرکالس بریم بعدشم بخوریم

 ترم ور درس این کاش.. گفت رو خشکش قوانین بعدشم... غایب حاضر به کرد شروع آمد که

 ... میداشتم بر دیگه

 ... باهاش میداشتی درس که باالخره کن ولش..بدشد چقدر.. بگم تونستم فقط

 بود دوم روز امروز.. آسفالتی زمین به شدم وخیره انداختم دوشم روی رو سفیدم مشکی کوله

 لمث ندوتاییمو اصال ندیدمش گذشت که دوروزی این تو.. جدامیشدم طاها از دیگه دوروز یعنی...

 وت اون بودم بیرون که من... بودم اتاق تو من میومدم اون.. بودیم شده میترسه اهلل بسم از جن

 کجا..کنم چیکار باید من دیگه دوروز میکردم فکر این وبه کردم نگاه آسفالتی زمین به... اتاقش

 ببینم کنم رونگاه روتابلواعالنات برم بهتره.. رفت شد ونمی بود پر هاهم گاه خواب..کنم زندگی برم

 باید نم جان طوبی: وگفتم بیرون کشیدم طوبی دست رواز دستم... گرده نمی همخونه دنبال کسی

 ... میام دیگه زمان یک نهار واسه.. دارم مهمی کار برم

 ...؟؟ بیام باهات منم میخوای: کردوگفت نگاهم

 ... میری؟ خوابگاه تو طوبی: گفتم یهو

 کردیم رواجاره خونه یک مون رشته هم دخترای از تا چند با. نه: فتوگ کرد مرتب رو اش مقنعه

 ... هستیم اونجا

 اشمب شما با بعد به این از منم میشه: گفتم سریع!! ...میشد چی میشد اگر که وای زدم لبخندی

 ... میدم پولش از رو خودم سهم..

 خونه مگه اصال.. شوهرت مه دارن پول ات خانواده هم تو سپیده: وگفت کرد نگاهم تعجب با یکم

 .. میگفتی که تو... نیستی شوهرت

 واسه تونم نمی منم ماهه چند ماموریت یک میره داره طاها میدونی: وگفتم حرفش جلوی پریدم

  نیست مشکلی اگر ببین.. باشم بادوستام بهتره تنهام خونه خب.. برم درسام
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 یلیخ دوتاشون البته کنند قبول وفاطمه زهرا فکرمیکنم.. نه: وگفت کرد دستی پیش باراون این

 ها اتاق.. باشی سالن تو باید اما ها ببخشید خیلی که واین.. تره آروم یکم زهرا باز البته شرهستن

 ... جون سپیده میدم بهت رو خبرش. باشه.. اتاق یک تو من با هم تو اصال.. گرفتن دوتا اون که رو

 ... نهار سوی به پیش.. باشه: وگفتم صورت پهنای به زدم لبخندی

 به خورد چشمم ورودش در دم که شدیم دانشگاه خوابگاه محوطه وارد...بود ها خوابگاه جای سلف

 وجهت وبی پایین انداختم رو سرم.. بود منتظرم ماشین از وبیرون بود کرده پارک که طاها ماشین

 ... سپیده: وگفت کشید رو مانتوم که رفتم بهش

 ..؟؟ نیست همسرت: گفت گوشم کنار طوبی

 .... فعال میرم من.. اِچرا: وگفتم زدم لبخندی بشه اختالفمون متوجه خواستم نمی

 ... بله: وگفتم سمتش ورفتم کردم رها رو طوبی دست

 ... خوبی سالم: وگفت کرد نگاهم

 ...؟؟ کارداری.. خوبم بله: وگفتم کردم جا جابه کمی رو ام کوله

 کی ذادارع... مشکی بلوز با مشکی جین شلوار یک که دیدم رو تیپش تازه کشید موهاش تو دستی

 ...؟؟ بود

 ..؟؟ شده چیزیش کسی.. کردم دق دیگه بگو: گفتم نگرانی با

 .... بشینی ماشین تو کنم خواهش میشه: وگفت کرد نگاهم.

 ..؟؟ خوردی نهار: وگفت نشست خودشم ونشستم عقب صندلی کردم پرت رو ام کوله

 ... نگیر رو وقتم واگرنه.. بگو رو رتکا: گفتم باداد

 تو اشتهد که ای پروژه سر میرفته داشته پدرت که این مثل امروز... ببین.. میگم چشم: گفت سریع

 رخوردب ها ریل گارد به که میاد ماشینش سر بالی چه دونم نمی راه تو که ساز نیمه ساختمان یک

 ... بیمارستانه تو واالن میکنه

 دبو شده آب از پر چشمام کاسه.. کردم نگاهش.. من باباپدرام.. موندم منگ مشنید که چیزی از

 ...ممن.مم بببایی..با: وگفتم کردم اشاره خودم به...
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 .. باش آروم سپیده: وگفت توبغلش سرمروکشید

 باالو سرم...باشه مرده.. بود بهترینم بازم اخالقاش باهمه که بابایی... میرفت بدنم از داشت روح.

 ... مرده.مم..بابا: وگفتم تمگرف

 باهاش داشتم که رو خاطراتی کل لحظه یک واسه... نزد وحرفی خودش سمت کشیدم تر محکم

 هق هق همون وبا کردم بلند رو سرم... بودم توبغلش رو شدنم بزرگ لحظه لحظه کردم سپری رو

 ...؟؟ کجاست االن: گفتم خفه

 باهاش شوخی واسه چقدر همیشه...؟؟ مرده من کبانم بابای... جونم به بود افتاده لرزی یک

 موقع اون: ومیگفت میخندید وچقدرم بکاره مو بود طاس رو اش کله وسط بره اصرارمیکردم

 من.. داشت خواهیم کنی جمع جنازه بساط بعد میکنند غش واسم دخترا کل.. میره میذاره مامانت

 ... میکنه روجمع هام مرده کشته میاد امبوالنس سرم پشت میرم راه طوری همین

 ...؟؟ کجاست گی نمی چرا... پیشش ببر منو: گفتم سریع...زهرالود خنده یک.. خندیدم گریه تو

 ... هتوئ تقصیر اش همه: گفتم داد با یهو... باش آروم... میبرمت.. هستن تهران: وگفت کرد نگاهم

 ..؟؟ من.. عزیزم: گفت تعجب با

 هب لحظه یک واسه که پیش دوروز چرا که بدونم کار تقصیر رو یکی داشتم دوست.. داد همون با

 من هواگرن توئه تقصیر آره: وگفتم زدم مشت بازوش به.. وندیدمش نرفتم.. تهران برم افتاد دلم

.... 

 ...هیش... باشه.. باشه: وگفت کشید دست رو پشتم.. باال آمد نمی نفس میکردم هق هق بس

 ادمی بدم میگفتم که ازطاهای بودم کرده فراموش.. بشم داج ازش میخواستم بودم کرده فراموش

 اش سینه به روکوبیدم سرم...؟ حالیه چه تو یعنی مامانم وای.. میکرد آرومم داشت وحاال.. ازش

 .. زودباش.. پیشش ببر منو: وگفتم

 نمی تموم ها حاال حاال میدونست که رو اشکای.. برم تا باش آروم خب: وگفت روبوسید روسرم

 ..میریم چشم: وگفت بوسید رو نش

 ... اطاه: میلرزیدگفتم گنده توپ وجود از که صوتی تارهای با بود شده ویرون که وجودی با یواش.

 ... طاها جون: وگفت اش روسینه گذاشت رو سرم
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 مگفت صدا همون با نه بعدش اما.. کنم دعوا وزمان بازمین داشتم دوست.. بودم خاصی حال یک تو

 ... بابام:

 گهم سپیده.. باشم توااروم باش آروم.. میدونم: گفت طاها که کشیدم سکسه حالت نفس یک یهو

 .. بری خوای نمی

 المصب.. نلرز طاها جون تورو... ببرمت تا باش آروم: گفت که دادم فشار اش سینه به رو سرم

 .... باش تر خوددار... ها میت مثل میشی داری...نباش اینجوری

 وگفتم دمکر پاک آستینم سر با تند روتند پایین میومدن سرخود روکه واشکام بعق کشیدم خودمو

 .. بریم.. کنم نمی گریه ببین:

 هک پتکی مثل میشدن... میکردن گوم دورغ.. رورومیکردن دستم.. میومدن بعدش که اشکای اما

 .... برداره دست ازفشارش لعنتی توپ این بلکه تا بیرون بریزن رو حسم داشتن سعی

 منتونست.. بشینم کنارش کرد اصرار هرچی طاها.. شدم مچاله خودم وتو نشستم عقب صندلی

 تسلیت".. میبردن کار به متنفرم ازش که رو ای وکلمه میدیدنم همه دیگه لحظه چند تا چون..

 یدمیپوش رو مامانش بزرگ های دامن که ای بچه دختر همون بشم... فرارکنم داشتم دوست.. میگم

 برای بکشم رو اش نداشته موهای... میومدم براش گونه بچه خرکی عشوه بابامم لقو به..

 اراس همیشه مثل واونم.. بگم باسارا دعوام واز بزنم مشت چاقش شیکم تو... برام ماژیک نخریدن

 ایه چراغ...؟ شده طوالنی جاده انقدر چرا میکردم دق داشتم دیگه... بود شده شب... کنه توبیخ رو

 میدیدم تار رو شون همه که های چراغ.. هستیم تهران نزدیک شدیم متوجه دیدم که رو رنگی

 نخوری غذارو این نخوای علی والی به سپیده: وگفت کرد باز منو سمت در.. داشت نگه طاها...

 با.... ور صدام نمیشنوی... میکنم صدات دوساعته.. برمت نمی خوردم قسم که باورکن.. برمت نمی

  اونجا تو بری میخوای رنگی یها لباس این

 .. اصال میرم خودم... میمونه پوش سیاه که اینجاست مهم: وگفتم کردم اشاره قلبم به داد با..

 صندلی ولبه کرد بغلم... شد قفل وپاهام کرد غلبه برم داشتم که ضعفی که بودم نرفته دوقدم هنوز

 تکوند رو خاکیم های ولباس گوشم شتپ داد رو دورم وموهای درآورد رو خیسم ومقنعه... نشوندم

 بود خریده که رو غذای ظرف.. سرم انداخت مشکی شال یک بود که پالستیکی ازتو شد خم...

 تا بخور: وگفت روبوسید چشمام... داشت اشک برق که چشمام تو کرد نگاه... جلوم روگذاشت

 .. بریم
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 یاد ومن جلوم گرفت رو قاشق خودش... مببین رو بابام که بودم بیتاب....؟؟ کجا طاها بودم کجا من

 چونه با... میداد بخوردم باباخودش همیشه رو نداشتم دوست که رو غذای که افتادم ای لحظه اون

 هشد خیره.. کنه آرومم داشت سعی که شنیدم نمی رو طاها صدای.... کردم باز لب میلرزید که ای

 هحسین دنبال داشتم.. رنگی چراغ تا هزار اون وتو برام بودن شده تار که رنگی های چراغ به بودم

 سرد وت میاد بدم میگفت شوخی به همیشه..... باشه اونجا صبح تا بود قرار بابام که میگشتم ای

 ... خواستین زمانی یک اگه.. باشم خونه

 رو بابام.... کردنم اروم در وسعی کرد بلند رو سرم هم طاها... شد خم وسرم شد بیشتر ام گریه

 زهسب نور اون حتما....بود؟ خوابیده کدومشون تو.. رنگی روشن های المپ این بین بودم کرده گم

 ... منه واسه که عزیزی جنازه به میتابه هم صبح تا شب.. همه به نسبت دوره که

 ... بریم باشه.... بریم... بریم من جون.... طاها: گفتم رو بازوش زدم چنگ

 چیزی: وگفت کرد نگاهم.... مانتوم های دکمه کردن باز به ردک وشروع روبست نخورده غذای ظرف

 ..؟؟ داری زیرش

 ... بریم... بریم: گفتم بود گرفته سرم فرق تا رو پام ناخن نوک از که حسی بی با لب زیر

 مکدو کرم مانتوی این با: وگفت کرد شوت رو پاش جلویی سنگ.. است آشفته که شدم متوجه

 رزودت خواهشا.. حالتو میدونم... باباتی دختر تو.. شلوغه اتون خونه.... بری میخوای قبرستونی

 ... بریم کن عوضش

 ... رو مانتوم پوشیدم کمکش وبا آوردم رودر مانتوم.. بود عروسکی شرت تی یک مانتوم زیر

 وت میخواستم فقط من اما.. داره خنده خیلی.. ترسیدم فامیل کل دیدن از.. داشت نگه که خونه دم

 ... میترسم: وگفتم روگرفتم طاها بازوی... باشم وشهره سارا بغل

 ....؟؟ چی از: وگفت کرد روباز خودم سمت در.. شد پیاده

 .. بابام پیش میبریم... ببینم رو کسی خوام نمی: وگفتم بهش زدم زل

 ربیشت... میومد مامان های شیون صدای... خونه سمت وبردم کرد قفل هارو ودر کرد بلندم رودست

 ...؟؟ سپیده: وگفت کشید سرم به دست اش توشونه کردم فرو سرمو.. ترسیدم

 ....... .. بودن زده خونه در به مشکی پارچه کلی.. میزد صدا بابارو که آمد مامان صدای
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 شدم متوجه مچیش ساعت روی واز برگردوندم سر.. زد رو خونه در زنگ طاها حالت همون تو

 ... طاها: گفتم یواش.. روبشم روبه کسی با خواستم نمی.. برم میشد کاش... شبه ده ساعت

 ... طاها جون: وگفت کرد نگاهم

 .. بابام طاها.. برم خوام نمی من: وگفتم کردم نگاه بود پارچه روی که عکسش به

 ... هیس: وگفت حرفم جلوی پرید

 شد داخل ودشخ بعد.. خونه داخل فرستاد منو واول.. کمرم دور انداخت ودست روزمین گذاشتم

 نمی من که کلمه یک به..حرف یک به بود آمده کش لباشون.. کردن نگاهم برگشتن همه...

 لیتتس قربونت دایی... تسلیت عموجان... دخترم میگم تسلیت..؟؟ چی اونم... بشنوم خواستم

 یمودب حیاط داخل... نفهمیدم من که گفت چیزی ویک جلوم پرید طاها که عقب برگشتم تند...."...

 راست تنم به مو شهره مامان صدای از... کنم فرار میخواستم فقط ها بچه دختر مثل منم... هنوز

 دبو شده باور خودمم به هستم ونازنازی لوس میگفتن همه که منی... نداشتم طاقت بخدا.. شد

 وگرم سرد هنوز که شد زنده برام بزرگم مامان حرف که بود این بخاطر شاید... تونستم نمی..

 بزرگترین امروز اما... ونیست نبود که بابایی یدونه ویکی بودم لوس... بودم نچشیده روزگار

 همیشهو میکرد دورم که بابایی به میاوردم پنها برمیخوردم مشکل به که منی.. بود واسم مصیبت

 کنم مین کمکمت" گفت ازدواجم قضیه تو فقط که بابایی... میکنم درستش من میگفت کالم یک

 حس رو اتفاق ترین سرد بار اولین واسه داشتم وامروز... بیا داشتی ای دیگه هرمشکل ماا..

 .... بد.. بدسرده... میکردم

 میگفت مدام نداشت تعادلی دیگه مامان.. آمد هم سارا... هستن مامان بغل تو دیدم آمدم خودم به

 ... شد؟ چی میبینی... من ساراایی... ام سپــــیده باباشدی بی"

 رمزق داشت که وگوشتی گرد صورت.. بود شده قرمز چشماش پایی... سمتمون آمدم شهنازم الهخ

 خشک مدتی بعد که مرده یک مثل... بود شده قفل پاهام.. کنه جدام تا روگرفت بازوم زیر... بود

 ادرتم کن سعی سارا.. پاشین... میگفتن که رومیشنیدم شون صدای... بود خشک پاهام.. میشه

 ... پاشو.. سپیده.. کنی گریه پاش پابه نکه کنی روآروم

 خونه داخل رفتم... بیرون کشیدم کنه بلندم میخواست که کسی دست از رو دستام خشم با

 زار دل ته از... سینم قفسه به چسبوندمش... داشتم برش.. بود رومیز بابام شده قاب عکس..

 .... میزدم

http://www.negahdl.com/


 ولوکوچ خرس یک که اتاقم رنگ کرم در به افتاد چشمم.. خوابم اتاق داخل باال رفتم عکس قاب با

 ردمیک ام مسخره مدام.. کنم ازدواج که ازاین قبل تا که بابابود از یادگاری یک وبازم وبود آویزون

 که نرخری اون پس از میخواد چطور.. آویزونه اتاقش در به خرس یک هنوز وقتی.. ومیگفت

 حبتص درست ام آینده باشوهر نخیرم که زمین میکوبیدم پا پرو ومنم... بربیاد میخواد میبردش

 به وای. میکنی خودکشون... نیست هنوز خوبه: ومیگفت میخندید من حرصی چهره به بابام.. کنید

 ...بکنش... میکنه فرار.. ببینه بیاد خواستگار یک.. رو خرس این بکن.. بیاد که حالی

 ... تختم رو کردم رتپ وخودمو کردم باز حرص با رو ودر کندم رو خرس

 متوجه شد پیچیده دورم که ازدستی... هست کی ببینم برنگشتم اما شدم اتاق در شدن باز متوجه

 نقربو: گفت گوشم کنار.. بود خیس خیسه که شد عکس قاب ومتوجه چرخوندم... طاهاست شدم

 میکنه دیونه داره رو طاها که بشم زالل اشکای این قربون.. شده مظلوم که من بشم چهره این

 شده تنها که خواهرت مخصوصا.. باشی داشته هم رو مادرت هوای باید تو... باش تر خوددار...

 .. اونا پای پابه که نباید... حسابی

 اونا ایدب من: گفتم کنم پاک رو نشدنیم تموم اشکای میکردم سعی که حالی در حرفش وسط پرید

 .. بعد.. بربیام خودم پس از تونم نمی خودم... کنم مواظبت.. کنم درک رو

 ... باشه.. هیس: وگفت بغلش تو کشید سرمو

 یلیخ مامانم تهران بیایم زندگی واسه.. شده تنها مامانم طاها: وگفتم انداختم گردنش دور دستمو

 ... اینجا بیاریم هم رو سارا.. شده تنها

 .... بگی تو هرچی: وگفت روبوسید وپیشونیم خندید چشماش

 که اشکای... میکنم خواهش: گفت گوشم کنار که زدم تلخ لبخند یک.. خرسه هخوردب چشمم

 بود شبه پشتم کشید دراز کنارم... آسمون به شدم وخیره کردم پاک رو نمیشن تموم میدونستم

 ینیمیب رو پرنوره که ستاره اون: وگفت شد تر نزدیک... نگه چیزی که میکردم گریه هم صدا بی..

... 

 ... اهوم: وگفتم ددا تکون رو سرم

 همیشه قبال مگه... میکنه سالم بهت داره که باباته اون: وگفت بوسید رو بود شده مشت که دستمو

 .. کردی نمی زندگی.. بود کوچولوت قلب تو که یاد با
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 که بایادش.. اینجا رفت همیشه واسه دیگه حاال... داد ادامه.. کردم روحس قلبم رو دستش

 ... میگیری آروم همیشه قلبته توصندقچه

 ... ام بچه.. میکنم حس.. اینطوری نزن حرف.. نکن طاها: وگفتم زدم ی لبخند

 اون.. روسکع دنیایی اتاقتم ماشااهلل.. میگه کوچولوچی خرس این ببین.. نیستی: وگفت کرد نگاهم

 .. شده بابابزرگه یک زن.. خانومی سپیده یک میگه.. میگه چی گنده شاسخین

 ... که نیست پیر سپیده شوهر.. اته عمه بابابزرگ: وگفتم اش نهسی تو زدم مشت

 چی پدارم آقا: گفت بود عکس قاب رو چشماش که طور وهمون بغلش تو کشیدم خندید صدا بی

 ... کردی تربیت

 تو من سوری عمه بنظرت.. داد ادامه.. میشه عوض حالم اینطوری میکرد شدفکر برابر صد ام گریه

 ... بکن تصورشرو وای. بابابزرگ بشه بده جنسیت یرتغی میخواد سن اون

 ....  شد وخفه شد متوجه.. بگه وپرت چرت کمتر که اش سینه تو زدم مشت

 از که بود روز ده... میزدم رو اضافیشون وبرگ شاخ... رسیدم می ها گل وبه میرفتم راه حیاط داخل

 ناال میکنم فکر هرلحظه... نمیشه رمباو خودم انگاری هنوز که روزی ده... بود گذشته بابام فوت

 سرپ میشه افشین پدر... میومد خونه داخل از افشین صدای... میشه داخل وپدرم میشه باز درخونه

 دبختیب واگرنه بیرون رفته طاها که خداروشکر... بودن آمده گفتن تسلیت واسه.. بابام ناتنی عموی

 که آمد صداش که روبستم آب شیر رفتم سریع.. آمد که کردنشون خداحافظی صدای... داشتم

 ... خانوم سپیده کردی هول چقدر: گفت

 وله من که هستی کی کردی فکر.... کنم هول باید چی واسه نه: گفتم کنم نگاهش که این بدون

 .... ها داری کاذب بنفس اعتماد.. کنم

 گفته یادته.... دبو آورده رو خبراش کالغه.. بودت زده خیلی جون طاها: وگفت سرداد خنده یک

 ... میشه باورت کم کم حاال.. است دیونه طاها بودم

 ... ایستاده جلوم بیماره که کسی اون: وگفتم زدم پوزخندی

 ... ها شده دراز خیلی زبونت.. آی آی: وگفت کشید رنگش مشکی موهای تو دستی

 ... رفت تپدر..شی گم خوای نمی درضمن... بودم طوری همین ازاول: وگفتم زدم لبخندی
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 بی احمق... بودم شده معذب بود شده زوم روم که رنگ مشکی مردمک اون زیر... کرد نگاهم

 ...؟ رو چیزی یک میدونستی سپیده: گفت که خونه در سمت رفتم...شعور

 ... بدونم خوام نمی نه: وگفتم دادم ادامه رفتنم به برگردم که این بدون

 راه خودکشونی چه سرخاکش... میدونی پدارم از چقدر: گفت که آمد حرصیش نفس صدای

 ...بودی انداخته

 ثانیه هک کسی: گفتم.. بودم کرده مشتشون ومن میلرزید ازحرص دستام که درحالی عقب برگشتم

 ....گمشو... انقدر نزن زیاد گمشوزر... میشناسم دستم کف مثل رو بوده کنارم ای

 نداشتی ناراحتی اواخر این نکه میدونی....بشی عصبی خواستم نمی من اُوه: وگفت کرد نگاهم

 .. شاید گفتم..

 ینازا بیشتر دیگه بهتره... بیا زود افشین: گفت بلند حیاط طرف ازاون که امد پدرش داد صدای

 ... نشیم مزاحم

 .....هــــری: وگفتم دادم دررونشون خواسته ازخدا

 نشست کنارم سارا... پایین دادم قورت رو وبغضم نشستم راحتی رومبل شدم که خونه داخل

 ...شدی؟؟ عصبی انقدر که میگفت چی:وگفت

 ازش میاد بدم.. میگفت زیاد وپرت چرت هیچی: وگفتم گرفتم ازدستش آلبالورو شربت لیوان

 نذاشتم..؟؟ زده منو طاها که میدونست ازکجا یعنی... بریزیم زندگیش روی رو زهرم دارم دوست..

 .... کنم چیکار بگه طاها به وپرت چرت بازم اگه سارا وای... بدونند اطرافیان

 اب تو.. بگه هم اگر... نمیگه چیزی نه: گفت درمیاورد رو رنگش نارنجی شال که طور همین سارا

 ... موضوع بااین دررابطه نکردی صحبت مگه طاها

 رفح باهاش خواستم هرزمان.. گفتم چیزای یک براش یعنی.. چرا: وگفتم شدم باباخیره عکس به

 ..؟؟ کجاست شهره مامان... بزنم زیاد حرف که گذاشت نمی بزنم

 ... اتاقش داخل کزکرده بازم: گفت میشد بلند که طور همین سارا

 ...زودتر هرچه روبیارن وسایلمون وبگم بگیرم تماس طاها با بهتربود.. باال برم.. بلندشدم
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 عکس قاب رو انگشتم بانرمه که طور همین.. کشیدم ودراز کردم مرتب رو عروسکیم روتختی

 ... گرفتم رو اش شماره میکشیدم بابادست

 ... خانومم بله: گفت که پیچید صداش

 ...نباشی خسته.. جیگولی مهندس سالم به: وگفتم زدم لبخندی

 ...جیگولی؟؟..؟؟ بودی بامن رو جیگولی االن.. بانو ماه سالم: وگفت خندید

 ... بودم سرکوچه باپسر اصال...؟؟ چیه مگه خب: وگفتم خندیدم

 بیام ظهر بذار... خریه؟ کدوم سرکوچه پسر... اضافیه غلط: وگفت شد جدی یکم صداش

 ... خنده از میکشمت...

 ...؟؟ رومیاری وسایل کی.. خب: وگفتم خندیدم

 سیمان این نگفتم مگه آقا محمد: گفت که آمد صداش....گوشی لحظه یک: وگفت کرد مکثی

 واسه اینجا امنیت میگن باز بازید میان که االن من برادر خب... کنند خالی وبگ اونور وآجرهارو

 حرص با بعد... اینارو طرف اون ببرن بیان همه بگو.. میشیم جریمه تومن خدا داره مشکل کارگرا

 ... کرد فوت رو نفسش

 .... میشم شوهر بی من میکنی سکته... نخور حرص آخی: وگفتم خندید

 نازاو.... میشم دیونه بابات همکارهای ازدست دارم بخدا.. بزنیم حرف بعدا هسپید: وگفت خندید

 کتشر... بفروشم شیراز تو رو شرکتمون های سهام مگه.. شیراز تو مونده هوا رو ازکارا کلی طرفم

 ... کنم اداره رو بابات

 اذیت خودت زیاد که بده انجام بهتره میکنی فکر که هرکار...میدونی خودت هرجور: گفتم سریع

 ... نکه.. بهت نخوره چیزی... سیمانی..آجری.. باش. خودتم مواظب..خداحافظ ظهر تا.. نشی

 ...خداحافظ چشم باشه.. بود اتفاق یک قبلی دفعه سپیده: وگفت خندید باز

 اَه.... خب.. رومیشناسم بابام چقدر بود گفته که بود شده چی مگه یعنی... کردم قطع رو گوشی

 رضم.... اگه خب.... میدی گیر توچرا.. حاال گفت چیزی یک پریش روان پسره.. نشو دیونه سپیده

 .... اگه
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 امبی اجازه: وگفت شد وارد نمایشی لبخن با.. ام خاله دختر ونغمه... شد باز اتاق در که زدم غلطی

 ... داخل

 ...؟خوبی؟ چطوری... بفرمایید: وگفتم کشیدم موهام تو ودستی نشستم تخت رو

 ......میایی؟... بیرون بریم وسارا تو دنبال آمدم.... مرسی: وگفت نشست کنارم ختروت

 .. بود شده مهربون انقدر ما خاله دختر تاحاال کی از... باال دادم ابروی

 .. بریم پاشو..میکنی؟؟ هافکر وآشتی قهر اون به هنوز دیونه: وگفت بازوم تو زد مشت.

 ... جان خواهر یواش.. شدکه کبود.. دست ضرب هللماشاا: وگفتم کشیدم بازوم به دستی

 .. نازی ناز چه اوخی: وگفت خندید

 خوابهب خودم حرص که این واسه دستی از بعد شما مثل کاراته کالس نمیرم که حیف: گفتم اخم با

 ... نازی ناز چه اوخی بگم وبعد بزنم طرف به شوخی به..

 ... من برم سارا با تا نمیایی: وگفت خندید

 ..آمده؟؟ خاله... سارا با برو تو نه: وگفتم کشیدم دراز دوباره

 طاها با بودم شنیده.. میگم.. است شهره خاله پیش مامان.. اهوم: وگفت کرد بازی سویچش با

 ..شد؟؟ چی االن.. بشی جدا میخواستی.. داری مشکل

 یک.. نکنه خدا ما فامیل نازای که اَه رو فامیل کرده رسانی خبر که کیه اصال... شد چی که توچه به

 دهکر رسونی خبر که کیه بفهمم دارم دوست چقدر که آیی... میفهمن وآدم عالم همه.. بشه چیزی

.. 

 میخوام.. ببند رو در بری خواستی زحمت بی... نداریم مشکلی وطاها من نه: گفتم درجوابش

 ... بخوابم

 وفیس زننده آرایش قلم صد با.. خدا متنفرم آدم ازاین من چقدر.. بیرون رفت پاشد حرف بدون

 که کسی رسیده کجا به کار ببین... داریم خاله دختر مام دارن خاله دختر همه یعنی.. ای وافاده

 شدم نگذره ازت خدا افشین که ای.. میگه اینجوری حالی خوش با.. داشت منو زندگی حسرت

 .. فامیل نمایی انگشت
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 یندار اعتماد...میزنند وکنایه نیش همه که توئه تقصیر همش اااا طاها: وگفت تخت رو زدم مشت

 ... لعنتی

 .... برد خوابم کی ونفهمیدم کردم بغل بابارو عکس

 ... میکرد باز رو وکرواتش میخندید داشت طاها... پریدم خواب از صورتم رو یخ آب شدن خالی با

 که... تخت رو شدم ولو ودوباره خودم به دادم وقوسی وکش کشیدم خمیازه یک دوباره خیال بی

 .... شد عرض سالم... منه نوبت خودم بجون: وگفت سمتم دوید

 یچ انگار ندونه هرکی میکنی همچین چرا.. باشه: وگفتم خندیدم اش داروخسته خنده قیافه به

 ... شده

 ...؟ شده چی: وگفت خندید

 مون آینده های بچه نگران... تربیت بی.. منحرفت همیشه توسر خاک: وگفتم تخت رو داد هلش

 ....پوف.. تو مثل بیتربیتی پدر وجود با بشن چی هستم

 .. چه من به منحرفه ذهت تو: وگفت خندید

 تدرس تو.. میکنم فکر بیشتر که حاال نه: وگفت خندید که کردم ونگاهش کردم ریز رو چشمام

 ..و زدی حدس

 وگفتم گرفتم رو وکرواتش افتادم صبح یاد یه.. خندیدم غش غش که میزد حرف بامزه همچین

 .. داشتیم مشکالتی تو من که میدونند کجا از بقیه بگو یاال:

 ..؟؟ میدونند بقیه: وگفت کرد باز رو کرواتش گره

 ... درنیار بازی مسخره طاها: گفتم باحرص

 خوب هم وخودت... مشکالتمون از سردربیاره کسی نمیاد خوشم میدونی خوت سپیده: گفت اخم با

 ... گفته سارا شاید.. نمیزنم حرفی من که میدونی

 اریمد مشکلی چه وتو من میپرسید داشت حالی خوش با نغمه امروز.. مطمئمنم سارا از نخیرم:من

 ... میکرد وفضولی
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 ودب چیزی یک حال هر به: وگفت کشید دراز داشت که رکابی همون وبا درآورد رو مشکیش پیراهن

 دهن وت سیلی یک میشه ورفتارامون تو منو بودن خوب با که هاین مهم.... نده کشش رفت شد تموم

 ... دارن مشکل تو منو بودن خوب با که اونای

 ..؟؟ رسوندی کجا به رو کارات: وگفتم شدم بلند

 نهار من راستی.. میدم انجام دارم رو گفتم که رو چیزی همون دیگه هیچی: وگفت کرد نگاهم

 ... کن ربیدارمچها طرفای عصرم... باکارمندا خوردم

 بهل برگشتم.. بود بیرون لباسش جیب از که شدم رنگی قرمز قرص متوجه که دادم تکون سری

 ..؟؟ نگفتی من به چیزی چرا میکنه درد قلبت کی از راستی: وگفتم نشستم تخت

 میاد فشار روم میخورم مشروب که گاهی که میدونی... نیست خاصی چیزی: وگفت کرد نگاهم

 ... طور همین میشم هم عصبی که وزمانی...

 ..؟؟ چی یعنی.. نمیخوری مشروب که تو ولی: وگفتم گرفتم رو دستش مچ..مشروب؟؟

 اول همون که میدونی خودت..؟؟ میگرفتم اجازه شما از باید خوردنش واسه: وگفت کرد اخمی

 .... کنم نمی هم ترکشون که دارم خاص های اخالق یکسری گفتم ازدواج

 ...مشروب باشی گفته که نمیاد یادم ولی: گفتم جدیت با

 برات حتما میگفتی های اخالق چه نپرسیدی موقع همون هم تو: وگفت کرد نگاه گوشیش به

 ... میدادم توضیح

 ماش یعنی... دونم نمی چی دیگه...؟؟ نه داری مشکل واقعا تو طاها....؟؟ چی یعنی: گفتم حرص با

 ... خاصــــتون های اخالق ازاین نگفتین

 ... میاد بدم فضولی از برو پاشو: گفت بود گوشیش تو سرش که طور همین

 کن روف گوشت تو اینو.. میشه حساب فضولی این اگر اینوبدون اما میرم که رو رفتن به باشه: من

 یندار رو کاری همچین وحق میشه محسوب فضولی باشی داشته کارم کاربه.. آزادم پس منم که

... 

 ... هستم مسیحی من که اعتقاداتم مثل چیزای.. نببی خب: گفت سریع
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 که توییم منو مهم دیگه نیست هم چیزمهمی واین: داد ادامه... میفتادم پس تعجب از داشتم

 .... نداریم موضوع این سر مشکلی

 که نای با... کردنت بازی نقش با.. کردی نابود منو زندگی دروغات با میدونی: وگفت کردم نگاهش

 ... خیلی طاها پستی خیلی... کردی بدبخت منو که میدونی...نیستی ولی دادی نشون نمسلو خودتو

 .. من داری رو خودت دین تو ؟؟خب میگی چی.. هی هی: گفت سریع

 دیج رو دینیم وعقاید من داده اجازه خودش به که کسی از... میاد بدم تو مثل آدمی از: گفتم داد با

 و نگیره

 خاطرب اما هستم منم ایستادی عقایدت پای محکم تو که قدر همون: گفت بلندی نسبتا داد با یهو

 عیسی خدا... فهمیدی.. تو واداب رسوم وبه باتو ازدواج به حاضرشدم.. داشتم بهت که ای عالقه

 ... که مسیح

 تو زدم ومحکم ازادکردم رو ام شده مشت دست... نره بیرون صدام که دهنم جلو گذاشتم دستم

 مرتکبش دونستم نمی خودم که بزرگی گناه یک واسه.... گفت من به که های غدرو واسه گوشش

 و شدم

 راه دتاص میبینی کنی روباز اگرچشمات... بود خدا پیامبر(ع) عیسی حضرت: گفتم خودش مثل منم

 ...تو که هست( اهلل) اسم به خدایی وجود اثبات واسه هم

 ومنم.. روداری خودت دین تو.. کنیم نمی التدخ شخصیه که موضوع این تو اصال: وگفت داد تکونم

 از منم وفامیل اسم... نکردم بازی واست نقش وقت هیچ من... رو خودم دین آمدم تااینجا که

 هست آرسن واقعیم اسم من واگرنه بافامیلم داد تغییر رو اسمم شد مسلمون بزرگم پدر که زمانی

 ار یکسری باتو وبودن بخارتو منم نیست تدرس این.... طاها همون بگو کردی عادت چون حاال..

 ..... امیدوارم که بذارم کنار شدم مجبور رو هست دینم به مربوط روکه قوانین

 ..؟؟ دیگه میکنی شوخی طاها: وگفتم حرفش میون پریدم

 رو نمسلمو ادم یک نقش تو جلوی نکردم سعی اصال من ببین... خانومی نه: گفت جدیت کمی با

 که بود این واسه بود هم پدرت که مسجدی همون تو دارم آمد رفت که میدیدی اگر.. کنم بازی

 رفک اشتباه تو که این ومثل.. میرفتم بهش کمک واسه منم گاهی که داره های مسولیت پدرم

 ... مسلمونم من که کردی
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 .. تو میگفت که من پدر اما: گفتم ناباوری با

 ادهخانو میگیری سخت چرا درضمن.. کرده داشتبر اشتباه پدرت: وگفت کرد باز رو مچیش ساعت

 .. که ات

 ووت من گرچه... دارن عقایدی چه که ندارن ربطی من به من خانواده افراد دیگر: وگفتم شدم بلند

 بدبختم چقدر میدونی... محضر میریم... اسمت خردن خط جهت اما هستیم نامحرم موضوع این با

 ...تو.. کردی

 ...؟؟ نامحرمیم میگی چرا سپیده: وگفت یدکش موهاش تو دستی کالفه

 مونمسل که کسی با ازدواج من ومذهب دین تو که اونجایی از: گفتم باداد نداشتم کنترلی دیگه

 ...؟؟ قیمتی چه به هم با بودن..؟؟ نگفتی چرا... واشتباه حرامه نیست

 تگرف رو دستم ومچ هک بودم نرفته هنوز.. کوبیدم بهم محکم ودررو سوخت گلوم که زدم داد چنان

 یهو وحشتناکه سخته خیلی.. نمیشناختمش انگار شد دگرگون حالم دستم با دستش ازتماس..

 گفت جدیت با... گرفته رو دستام که است غریبه یک میکردم حس خدا وای....شوهرت بفهمی

 ... تو که طور همون:

 بالی یک ات برو ازجلوم: وگفتم بیرون کشیدم دستمو... کردم نمی پیدا رو باشه الیقش که ای کلمه

 .... نیاوردم سرخودم

 هک ای وهرلحظه.. نشدم متوجه ومنم بود واشتباه حرام تو با ازدواج که این واسه: گفتم حرص با

 یترکوند رو زندگیم زدی..؟؟ فهمیدی حاال: گفتم داد با بعد... میشده حساب گناه.. بودم تو کنار

..... 

 داشتم که عقایدی از منم که میگم صدم بار برای واینم...؟؟ حرامه چرا خوب: وگفت زد لبخندی

 چیز یک من دین تو ازدواج آداب مخصوصا میدونی.... بهشون نکردم توجه.. تو داشتن واسه..

 ... کلیسا تو اصلش باید.. است دیگه

 ... باش ساکت: وگفتم ای شیشه میز به زدم محکمی مشت

 .... نبز صدا آرسن منو: وگفت کرد مکثی
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 بعدشم.. هامون شناسنامه از بخورن خط ها اسم اون تا میریم فردا: وگفتم کردم مشت دستمو

 ... خودت زندگی دنبال برو شما

 (ع) عیسی حضرت با دررابطه..؟؟ چیه شما دینی نظر مگه: کردوگفت نگاهم

 رخاطب(ع) عیسی حضرت که دارن رو باور این هستن مسلمون که کسایی: وگفتم کردم نگاهش

 میرند ها آسمان به خدا اذن به حضرت این... داشتن زمان اون مردوم که حدی از بش جهل

 مهدی آمدن با که این...؟؟ داری اعتقاد که دنیا پایان به... میان هم ایشون(عج) مهدی وباظهور

 ... میشه تموم دنیا این موعود

 هب دهندگی ونجات.. میگردد زبا مسیح که داریم اعتقاد ما مسیحیت تو: وگفت داد تکون سری

 انومسحی بخشد نجات گناه از را خویش امت که شده مامور او زیرا... میدیم نسبت عیسی حضرت

 اضیالف. خدا ملکوت به میکنند وتعبیر میگن جهانی مصلح آمدن از زیادی تعابیر با من دین تو

 آمده الزمان آخر دوره انبی برای انجیل درایات ها بار انسان وپسر/راستین روح/ شیلو همچون

 ابکت از زیاد من ببین: وگفتم کشیدم ای تازه نفس.. میریزم فرو دارم.. میکرد درد خیلی سرم

 دنآم به داریم اعتقاد ماهم میکریدم بحث مون دینی دبیر با که اونجایی از اما دونم نمی انجیل

 پرچم/ دهنده شارتب.نیست عیسی حضرت خود قطعی بطور دهنده بشارت اما(ع) عیسی حضرت

 تو... کرد خواهند حکومت برجهان که است السالم علیه مهدی حضرت.. جهانی وعدل انقالب دار

 این از های درقسمت میگفت معلمون چون...؟؟ خوندی بیشتر دقت با بحال تا.. میخونی انجیل که

 عده یک اما.. است ما مهدی امام که میدهد بشارت کسی از(ع) عیسی حضرت خود که آمده کتاب

 .... ندارن قبول ها مسیحی از

 ... کردم نمی فکرشم..؟؟ داری کجا از رو اطالعات همه این تو: وگفت کرد نگاهم

 با.. بدونم دیگه ازادیان داشتم دوست خیلی خب اما.. بودم شَر درسته حاال: وگفتم زدم پوزخندی

 ..؟؟ چیه تصمیمت خب.. اش درباره میزیدیم حرف خیلی مون دینی دبیر

 .... فهمیدی زنمی هم تو نمیام کوتاه من..؟؟ چیه چی یعنی: گفت اخم با

 قایدع من چون.. درسته اسالم که بشی متوجه خودت که زمانی تا نیستم: وگفتم تر عقب رفتم

 .... که ذارم ونمی دارم رو خودم

 ..؟؟ مخالفی درانق چرا اصال..و... وشوهریم زن تو منو.. سپیده: وگفت گرفت محکم رو دستم مچ
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 غیر یک با ازدواج.. من دین تو که این یکیش که دالیل از خیلی واسه: وگفتم م کرد نگاهش

 یچ میشدیم دار بچه بفهمم من که ازاین قبل اگر کردی فکر تاحاال تو.. که واین حرامه مسلمون

 بشه سلمونم تا میگن رو واقامه اذان گوشش تو میاد دنیا به که ای بچه من دین تو.. میشد؟

 .... که واین...

 مه هرزمانی.. روش میشه گذاری واسم میشه داده تعمید غسل.. بچه اون: وگفت حرفم میون پرید

 ... میشه گفتم که همینی افتاد اتفاق این که

 خدا هب آوردی ایمان هرزمان.. کالم یه.. باشیم هم با نمیشه که همیناست: وگفتم خندیدم حرص با

 ... هستم تو با گیزند به حاضر.. من

 .. رومیری راحت اشتباه داری تو: گفت جدیت با

 خدا... نکن بحث: وگفتم اتاقم سمت رفتم... سخته چقدر نفهم زبون یک با زدن کله سر یعنی

 او ونه.. او فرزندن کسی نه.. نیازمندن او به عالم وهمه نیازه بی که خدایی اون.. اهلل واونم یکیست

 ..... اوست وهمتایی مثل کس هیچ ونه... کسیست فرزند

 دینم تو که صورتی اون به اما ها دارم قبول رو تو خدایی من بگم الزمه خانوم: وگفت آمد دنبالم

 ... هست

 ... کنم توجیهت خوام نمی اجبار به... گفتم که همونه حرفم: وگفتم دادم تکون سری

 .. آمدی کوتاه پس: وگفت زد لبخندی

 وبر شما بعد محضر میریم فردا اسممون خوردن خط جهت... اصال نه: وگفتم نشستم تخت روی

 طور همین منم... خودت زندگی دنبال

 زدواجا تو رسم به شدم مجبور تو با بودن بخاطر.. میگی داری چی هست معلوم: گفت عصبانیت با

 همین هم تو دارم دوست من... میشه چی عشقمون... زدم کنار رو بود من واسه که وآیینی کنم

 چیه داشتن ودوست عشق میدونی... هم از شیم جدا که میپذیری داری راحت انقدر یعنی...طور

 ..؟؟ اصال

 امانج رو هست دینم خالف که رو چیزی اون نیستم حاضر اما میدونم: وگفتم دادم تکون رو سرم

 یک به شده تبدیل چیزا این وجود با اما دارم دوست... کردی نمی اشتباه بهتربود هم تو.. بدم

 ...؟ هن ارمنی اصلیتت تو... میری اشتباه بشی متوجه خودت روزی یک که امیدوارم... ممنوعه عشق
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 ... آخرته حرف: وگفت کرد نگاهم... داد تکون بله معنی به رو وسرش زد اتاق در به محکمی لگد

 ودب میزم روی که قرآنی به شدم خیره.. همین واسه.. کنم نگاه چشماش تو میارم کم میدونستم

 ... آخرمه حرف آره: وگفتم

 شیوا گوشم کنار… شنیدم من رو دارش صدا پوزخند صدای که عقب کشیدم خودمو.. نزدیکم آمد

 ... نیستم مطمئن چیزی ازیک: گفت

 ...؟؟ چیزی ازچه: وگفتم کردم نگاهش

 .... نباشی مامان این: وگفت زد لبخندی

 کی اگر... میکنی نگاه همچین ؟؟چرا چیه خب: وگفت دخندی که کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 یستین مجبر... زندگیت دنبال میری هم تو.. تو از میشه یادگاری یک.. عالیه خیلی... باشه که درصد

 .... باشی

 دستام تو رو سرم... خدا وای... باشه ای بچه اگر یعنی... میکشید سوت داشت سرم خدا وای

 ... بگی ازخودت میشه: وگفتم گرفتم

 به هتوج با وپدرم مامان... هستم ارمنی حواری کلیسای اعضا از مسیحی یک من:وگفت زد لبخندی

 نمی دخالت کارهاشون تو زیاد من.. کردن کاررو همین ها اون.. شد مسلمون بزرگمون پدر که این

 اسمم... دارن اتنخاب حق خودشون اونا کرد ووادارش داد کسی به نمیشه زوری و دین چون کنم

 که اسمی وهمین ندارم قبول رو شده انتخاب واسم که اسمی اون من... هست آرسن بعد به ازاین

 داشته بچه اگر که بگم اینم...؟؟ داری سوالی چه دیگه... میزنی صدا رو بوده من با گی ازبچه

 اب... روش میشه گذاری اسم هم وبعد میشه داده تعمید غسل بچه اون تولد محض به... باشیم

 که طور همون اما دارم قبول رو تو خدای من که بگم اینم... هست من دین تو که اونی به توجه

 .... نکنیم بحث اش درباره دیگم بهتره.. دیگه جور یک میدونی

 یبهغر انگار: وگفتم ردم نگاهش.. میکرد نگاهم... شد بدتر حالم ومن کمرم دور پیچید رو دستش

 ... واسم ای

 یاییم من با کلیسا برم میخوام... غربیه بعد میدونم رو اخالقات ریزوبم...؟؟ من کی: وگفت خندید

 ....؟؟

 واسم انگار ای غریبه... میگم دارم جدی.. برداری دستتو کمیشه وگفتم کردم نگاهش
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 ...؟؟ داری دوستم تو سپیده: وگفت بوسید پیشونیمو

 ... میشم دیونه دارم وای.. اره خب...؟؟ داشتم دوسش... مونده معلق که بودم کسی مثل یعنی

 .. میزنیم دور یکم بعدش میریم طور همین.. من با میایی: وگفت کرد بلندم

 امه درگیری خود خودم قول به اصال.. یعنی خواستم نمی... شد نمی اما برم داشتم دوست خیلی

 ... بودم دودل.. بود شده شروع

 ... بریم: وگفتم کردم نگاهش

 ... منتظرتم بیا زود پس: وگفت دپوشی رو پیراهنش

 مادهآ دید که سارا میخوردن غذا بودن نشسته میز دور وسارا مامان پایین ورفتم پوشیدم لباس

 بود حال خوش باال میومد همچین.. ها میزنه وهشت شیش شوهرت این میری کجا: گفت شدم

 ..؟؟ شده چیزی بود اخمالو یکم االن

 تمخواس نمی.. نه گفتم هم سارا درجواب.. مامانم خداحافظ: وگفتم وبوسیدمش مامان سمت رفتم

 ... بدونه

 مادهآ دید که سارا میخوردن غذا بودن نشسته میز دور وسارا مامان پایین ورفتم پوشیدم لباس

 بود حال خوش باال میومد همچین.. ها میزنه وهشت شیش شوهرت این میری کجا: گفت شدم

 ..؟؟ شده چیزی بود اخمالو یکم االن

 تمخواس نمی.. نه گفتم هم سارا درجواب.. مامانم خداحافظ: وگفتم وبوسیدمش مامان سمت رفتم

 ... بدونه

 تا عوضی گمشو: گفت بلندی داد با طاها که ببندم رو کفشم بند که شدم خم. حیاط داخل رفتم

 !! نکردم لهت

 ازب نیمه در واز جلوتر تمرف.. کسی با میکنه دعوا داره دیدم کردم بلند رو سرم وشکه ترسیده

 آمده افشین بازم که شدم متوجه

 میکنم خواهش.. کن ولش: گفتم بلند وکمی در سمت رفتم

 .. نبینم رو ریختت دیگه گمشو: وگفت کرد ول رو اش یقه
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 ... باال ببر رو حقیقت شنیدن توان یکم.. میاری جوش چرا برادر: وگفت زد پوزخندی افشین

 بریمو ندی محلش میشه: وگفتم سمتش رفتم...؟؟ طاها یا آرسن بگم دممون بزنم صداش خواستم

... 

 دهآم چی واسه ایشون بشم متوجه من ماشین داخل برو شما: وگفت گرفت محکم رو دستم ساعد

 ...؟؟

 ... برو بفرما ندارم کار باشما: وگفت کرد مرتب رو آبیش چهارخانه پیراهن یقه افشین

 ؟؟خودش آرسن یا طاها بگم االن آی.... رو یکچیزی میخوام دلمم وت ها میشم دیونه دارم یعنی

 وبگور کارت: وگفت داد تکیه ماشین به... بگم چی ؟؟یعنی افشین جلوی خوب اما آرسن بود گفته

 .. نکن االف هم رو من

 مه وخودت نمونه هم منتظر طوری این خانومت که بیام زمانی بهتره: وگفت ماشینش سمت رفت

 .. میشین خسته بفرمایید خانوم پیدهس.. نباشی

 کر... نماشی داخل بری نگفتم مگه: وگفت من سمت برگشت.. ورفت شد رنگش سفید سمند سوار

 ..؟؟ شدی

 ....شدی عصبی که میگفت چی: گفتم مکثی بعد.. نزدم وحرفی نشستم اشین داخل

 ... بدونی تو خواد نمی: وگفت کشید پیشونیش به دستی

 رو میشد مشخص باالخره باید که مهم سوال یک.. نزدم حرفی... زیاد یلیخ میکرد درد سرم

 ..؟؟ محضر میریم کی: گفتم و پرسیدم

 که شهنمی خب اما.. شم ساکت بود بهتر... زیاد خیلی بود عصبی خیلی کردم نگاهش: نگفت چیزی

 شد استر تنم به وم یهو وای... نبودم اصال که ادامه به حاضر.. چیه تکلیفم بفهمم باید بشم ساکت

 درگیر درانق.. بود یکشنبه امروز.. کلیسا میرفتیم باید چرا.. برسرکنم خاکی چه باشم حامله اگر..

 دمش خارج فکر از ام شونه رو دستش نشستن با که بود ذهنم تو مختلفی های وفکر باخودم بودم

 .. هان: وگفتم

 ... پایین اییدبفرم.. وجانم نه هان: وگفت خندید که دید چی دونم نمی
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 قدم.. بود آرسن روی نگاهم کلیسا داخل رفتم وباهاش برداشتم رو مخملیم مشکی کوچولوی کیف

 اندورساختم که بلندی های ستون.. بود شده درست جالب خیلی بیرون نمای.. شد وداخل برداشت

 تادهایس بود کلیسا کشیش مطمئنا که آقایی ویک ومرد زن یک شدم متوجه شدم که داخل... بود

 خیلی.. بود مانند گرد حوض مثل مانند ستون اون وباالی بود مرمر سنگ از که ستون یک دور بودن

 میکنند؟ چیکار دارن وگفتم کردم نگاه آرسن به... بود اب هم داخلش بود جالب

 کوچولورو بچه اون به میدن تعمید غسل دارن: وگفت داد نشونم رو ای وبچه زد لبخندی..

 .... میذارن براش اسمی هم بعدش میکنندش مسحیت دین ردوا واینطوری

 حضرت عکس سمت رفت نگاهم... رفتم جلوتر آرسن کنار بود پهن که رنگی قرمز فرش روی

 آمدم کلیسا از بیرون دیدم آمدم خودم به.. بود که های عکس به شدم خیره هم بعدش.. مریم

 اه کوچولو بچه این مثل وای.. رو میومدن داخل که کسایی یا میکردم نگاه رو ساختمان داشتم..

 ...؟؟ کجاست آرسن.. شدم نگران

 .. شدم گم..؟؟ رفتی کجا: وگفتم سمتش دویدم دیدمش تا جلوتر رفتم

 بشی مگ سپیده: وگفت بغلش تو کشیدم بعد کرد نگاهم رفت تر عقب قدم چند رفته باال ابروی با

 ؟؟ مگه تو ای ساله5 بچه... بودم داخل من معلومه ؟؟خوب چی یعنی

 من نخیرم: وگفتم نیاوردم خودم روی به... بگیره دست واسم که االنه بیرون پرید دهنم از چی وای

 ردمک فکر.. برام بود جالب خیلی.. بیرون آمدم نشدم متوجه.. میکردم نگاه رو اینجا اطراف داشتم

 ... نابغه شم نمی گم که خودم واگرنه کردم گم رو تو

 ... بله: وگفت خندید

 .. کن مسخره خودتو برو: وگفتم بازوش تو زدم مشت

 ... منی نخودی... بدمت هم کسی به عمرا.. خودمی مال.. ای دونه یک: وگفت گرفت دستمو

 تهس معلوم آرسن: وگفتم خندیدم پوستی زیر باشم جدی میخواست هم بود گرفته ام خنده هم

 ..؟؟ میگی چی

 ..؟؟ چی تو گرسنمه خیلی رستوران بریم باش زود.. دیگه مشخصه: وگفت شد باز نیشش

 ..؟؟ خوردی غذا نگفتی مگه تو: وگفتم کردم نگاهش تعجب با
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 انعنو به بریم.. گرسنمه نگی بگی خودمم..؟؟ بخوری ندیدم نهار که تو: وگفت کشید دستمو

 ... بخوریم چیزی یک عصرونه

 مومت زودتر هرچه بود بهتر... نشست روم روبه خودشم نشستم ومنم عقب کشید برام رو صندلی

 هم ندامکن نگران موضوع تنها بذارم عقایدم پاروی تونستم نمی اما داشتم دوسش که بااین میشد

 روی به اما نگرانی از میمیرم دارم وای...از بعد باهاش بودم یکبار فقط گرچه.. بود بچه وجود

 میکردم فکر بهش نباید دیگه که نوای ازش بودن دور.. چیزی یک سخته اما نمیاوردم خودمم

 شهمی تموم داره زندگیم عمر که میکنم فکر این به وقتی شد فشرده قلبم.. میداد آزارم داشت..

 ..؟؟ امروز چته تو.. ها زدم ؟؟صدت کجارفتی: وگفت داد تکون جلوم رو غذا منو...

 ... نیست چیزی نه: وگفتم کردم مرتب رو رنگم کرم شال

 که خبره هچ عقب ببینم شدم کنجکاو... کرد نگاه رستوران سالن انتهای وبه داد تکیه صندلیش به

 بزرگ کیک یک ها گارسون از یکی دست... شدن داخل سالن انتهای از ها گارسون از چندتا دیدم

 هب کردن شروع سالن کل یهو... رنگی کوچولوی های وشمع فشفشه از بود پر هم روش بود قلب

 دوستام اکثر کردم نگاه دقت با... زد چشمک برام که شدم سارا متوجه" مبارک تولدت" خوندن

 زیاد خیلی.. بودم شده شکه خیلی.. زد لبخندی برام داشت غم که لبخندی با هم مامان... بودن

 شده ساله بیست خانومیم: گفت گوشم کنار.. آمدم خودم به شد حلقه دورم که طاها دست..

 .. من میزه ریزه مبارک تولدت...

 دید رامب بودن وماتی کدر رنگ زندگیم چی وهمه نبود جالب واسم اتفاقی باباهیچ مرگ از بعد یعنی

 یواش تند تند.. بودم شده شکه زیاد خیلی اتفاق این با.. بود تفاوت بی چی همه به نسبت نگاهم

 .. مرسی... مرسی.. مرسی. مرسی: گفتم

 ؟؟... چیزی وسیب یک میشم حال خوش... فقط همین: گفت. خندید

 روم روبه اونطرف هم مامان ایستاد کنارم سارا... میز روی گذاشت رو کیک گارسونه که خندیدم

 ارپاید حالیم خوش کاش.. شد خالی سرم روی رنگی کاغذ کلی بعدشم آمد ترکیدن صدای یهو..

 صدای که مکن پوف کرد واشاره زد لبخندی که کردم نگاهش... باهاش بودم زندگیم ته تا... بود

 بهم زدن زل آوردن در باز هندی تریپ دوتا این باز: گفت که آمد نغمه ام خاله دختر آشنای

 سالم یراست.. دیگه باش زود سپیده.. ببنید همو خوب بشینین دارین زیاد وقت.. بابا خوب خیلی...

... 
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 در هم قشنگ خیلی موزیک یک... کنه سالم آمد یادش زدن حرف همه او از بعد.. خندیدم دل ته از

 از... بودن ایستاده ترش طرف اون کوچولو دایره یک اندازه به. میز دور همه... بود پخش حال

 نمی هک رو فامیل..میکردیم صبر هم اگر یعنی.. کردیم نمی صبر چهلم تا داشیم رسم که اونجایی

 ماا.. نکنند عزا داری نگه بیشتر هفتم تا همه که کرد اعالم اولی روز همون مامان.. داشت نگه شد

 ویر نشستم آوردن در دوستام که بازی مسخره کلی با... بود سنگین جو خیلی خودم واسه خوب

 ...؟؟ چیه آرزوت: وگفت جلو آمد سارا... کنم فوت رو ها شمع که صندلی

 ... ندارم اعتقادی بهش: وگفتم باال دادم ابروی

 زن.. بکش رو همسرت جور شما: گفت آرسن بهرو... که نداری ذوق کال تو: وگفت بازوم به زد

 .... بگو هم وبلند آروزکن یک نداره رو حرفا این شوهر

 ... رو بازی مسخره این کن ول.. نیست که راست سارا: گفتم سریع

 ولدمت پارسال من.. کن باور ها راسته آبجی: گفت بود شر وازپسرای بود داییم پسر که پرهام یهو

 .... یا ارهست یا فرناز نخواستم چرا که پشیونم یکم البته... داد جواب باشم نشیری کنار کردم آرزو

 میذاشت شیرین سر سربه چقدر... نکردی اذیت مردم دختر تو که چقدرم الهی: وگفتم خندیدم

 بود شده قرمز شیرین قیافه..

 .....خیلی: گفت زنش شیرین یهو.. دیگه کرد تالش باید حال بهر: وگفت خندید

 طاها خوب.. بهش برس بعدا و دعوا پرهام آقا شما.. نشین پرت بحث از خانوما: گفت تند سارا

 .. منتظرن همه دیگه بگو

 هم نغمه.. دیگه باش زود مکثی چه: گفت سارا... عاشق ولی جدی های نگاه اون از کرد نگاهم

 .... بقیه بالفاصلحه.. کرد تایید رو حرفش

 درکنار سالم همیشه وخودش باشیم هم مال لحظه اخرین تا رمامیدوا: وگفت باال آورد رو دستش

 ... روبدم بابابودنم خبر دیگه دوروز من یعنی.. باشیم دارهم بچه بعد.. خودم

 اما... وخندید بهم انداخت دارها معنی ازاون نگاه یک مامان... ها بچه جیغ صدای از شد کر گوشم

 ..... یا ودباباب دلتنگی واسه دونم نمی بود اشکی چشماش
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 ببین شوهرت نداری اعتراضی خانوم سپیده: وگفت کرد ساکت رو جمع میز روی زد آرمان

 ارزو این.. باش مرد یکم طاها.. هستید که هم بابامال... ها سالمتی نگفت اول... کرده خودخواهی

 وجز یعنی... ؟پیری؟ به تا سالی میان از میانسالی تا ازدواج اول از کی به تا ذلیلی زن... اخه چیه

 ... واال.. شما هندین

 شجنس داشتن دوست با عشق که میفهمی باشی داشته دوست که رو یکی: وگفت خندید آرسن

 وچهپ عشق اما کنی بیرونش تونی نمی ذهنت از زمانی هیچ.. قویه داشتن دوست حس... متفاوته

 وانتقام میشی متنفر اشقشیع که آسونی همون به ببینی طرفت از چیزی یا خطا یک اگر.. خالیه تو

 هر... باشه داشته رو حس این کسی به اگه داره فرق داشتن دوست اما.. ازش گرفتی شاید هم

 بودن خودخواهی دارم دوست رو سپیده من.. فراموش ونه کنی کاری نه تونی نمی بیفته هم اتفاقی

 .. خودمه نخودی... باشیم هم کنار کنم آرزو که این

 اوووووووووو: گفتن هماهنگی باو ندیدن همه یهو

 خودمم... میکردم فکر چی به... لوپش رو بکارم بوس یک میشد کاش.. نبودم بند پا روی وای

 ..... بود گرفته ام خنده

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = 

 بالفاصلحه بعد.. مبارک شمام تولد خانوم اراس: گفت سارا وروبه کرد ساکت رو همه دوباره آرسن

 وشر کرد نگاه کیک وبه کشید یواشی ساراجیغ گذاشت سارا جلوی میز روی عروسکی کیک یک

 "مبارک تولدت.. بال خواهرزن زلزله".. بود شده نوشته

 ... میداد؟ تشخیصشون کی واگرنه نکردن ست خداروشکر: گفت بلند پرهام.. خندیدن همه

 رو کیکم خوام نمی من خوشگله چه وای.. ها کنی تشکر ازش حتما: وگفت گرفت ودستم سارا

 ... بخورم

 .. مگه؟ شدی بچه بکش خجالت: وگفتم بازوش تو وزدم خندیدم

 ... واال.. شدی بچه میگه کی به کی ببینم سرجات بشین: وگفت کرد نگاهم

** 
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 بدترین امشب... رفت همراهشون رستوران در دم تا ارسن.. ورفتن کردن تشکر ها مهمان همه

 وای نداشتم انتظار شهناز ازخاله.. میشنیدم رو دیگران حرفای داشتم تازه.. بود شده زندگیم شب

 ازاین نکنه شما طاها آقا" گفت داشتن دوست درباره ارسن حرف از بعد که شد زنده برام صداش

 رو انج افشین با بودن هم عزیز سپیده نکه... ها میکنی سواستفاده داری جون سپیده بودن ساده

 ... که میدونه خودش.. واگرنه است ساده یکم بود نگفته

 مدون نمی ومنم نگفت آرسن جلوی که چرندیاتی چه کنم فراموش تا میز به زدم محکمی مشت

 که مپدر یا میداد رو جوابشون آرسن یا یعنی نبود حرفا این ها قبال بدم رو جوابش نتونستم چرا

 به خواست دلش هرچی اون نداد جوابشو چرا که گرفت آرسن از خیلی دلم.. کردن نمی جرئت بود

 دپیچی هاش قدم صدای... میومد وابرو وچشم بهم میزد پوزخند مدام هم کوفتی شهناز... گفت من

 رو بازوم که در سمت ورفتم شدم بلند خودم.. بود رفته مامان با سارا.. سالن ساکت فضای تو

 ... میایی نظر به ؟؟عصبی شده تچ: وگفت گرفت

 بهتره.. بخوابم برم دارم دوست ام خسته. بود خوبی شب مرسی نه: وگفتم بیرون کشیدم دستمو

 .. میام منم برو تو: وگفت سمتم گرفت رو وسویج داد تکون رو سرش... دیگه بریم

 چرا یا منداد جوابی چرا که دادم فحش خودم گی عرضه بی به بار وصد نشستم ماشین داخل

 حرف با شد مارم زهر تولدم.. بزنه حرفی برام کسی ذاشت نمی همیشه که اون نزد حرفی آرسن

 ..راسته؟؟ وزدت داشتی مشکل طاها با شنیدم سپیده" گفت که پرهام

 تبرگش بود کنارم که مامانم که اینجاست دارش خنده قسمت بودم شده فامیل نمایی انگشت

 حالی... گرفت نمی جشن وقت هیچ کاش.. بزنم زار داشتم وستد...؟؟ میگه جدی: وگفت سمتم

 عطر... باش خیال وبی کن ولش یعنی که زد نمایشی لبخند. فهمید سارا رو داشتم لحظه اون که

 مازیار صدای.. بود گذاشته هم آروم موزیک یک... افتاد وراه کرد نگاهم.. فضا تو پخش سردش

 میخوند که بود فالحی

 خوبه تو با/ ..غروبه غریبی که حاال که خوبی خیال چه/ ..خوبه چه هات قدم تو با/ بارون زیر گاهی

 دلت عاشق شدم عاشقونه.. هامی تولحظه همیشه که عجیبی حس چه..هامی رویا تو که حاال حتی

 ... بهت بگه کاشکی بیاد یکی

 قطعش چرا.. موزیک ازاین میاد خوشم من: وگفت کرد نگاهم که کردم قطعش جلو بردم دستمو

 کردی؟
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 ... ازش میاد بدم من خواست دلم: وگفتم شیشه سمت بگردوندم رو روم..

 نخ ویک برداشت رو سیگارش پاکت کرد باز رو درداشبورت شد وخم داد بیرون رو نفسش هینی با

 قتیو میدونستم میکرد ترک داشت یعنی.. کرد بوش فقط اش همیشه عادت وبه لبش کنار گذاشت

 مشتی هک صندلی پشتی به دادم وتکیه بستم رو چشمام... کردنش دود به داره القهع خیلی عصبیه

 اشک زد که رو پک اولین.. کرد روشنش برداشت رو طالیش فندک شد وخم ماشین فرمان رو زد

 دادم ور شیشه. کردم سرفه.. میکشید وداشت میدونست.. داشتم حساسیت.. شد جمع چشمام تو

 دبو شده مچاله دستش تو سیگارش پاکت.. پایین ورفت خیابان کنار داشت نگه که پایین

 نگه ور لعنتی بغض بود سخت... نگیره راه اشکام نذارم که نتونستم.. بمونم خوددار نتونستم...

 سختمه.. عالم دختر ترین نازی ناز من اصال.. سختمه.. باشم خوددار که نبودم مردش من.. داری

 آرسن وحرکت بستم رو چشمام گزیدم لب.. رفت هم ابروم شد ارمزهرم تولدم که براین عالوه....

 رهدربا داشت.. میزدم حرف آرمان با داشتم.. آمد چشمم جلو میشد اکران مجانی که نمایشی مثل

 به.. شرکتش های مهمان جلوی داده انجا رو داری خنده کار چه که میکرد صحبت اش منشی

 .. همسرتون با بهتره: گفت آرمان وروبه عقب کشید دستم... خدا وای.. وای.. خندیدم زد که حرفی

 میزدیم حرف داشتیم طاها: گفت که بود چشمم جلو ارمان پوزخند.. بودم اورده کم نفس.. خدا وای

 به.. کردم حس رو شورش طعم که گزیدم رو لبم انقدر.. خدا وای.. "من نترس نداشت کارم رز..

 تیشلعن سیگار بوی.. دادنش قول بود این.. صورتم روی مگذاشت رو ودستام دادم تکیه ماشین در

 جهمتو.. خون کاسه بود شده چشماش سفیدی بود ایستاده جلوم.. کردم باز چشم... کردم حس رو

 بود اخرش دستش تو سیگار.. بود؟ عصبی ازکی.. زدم دلم تو پوزخندی.. شدم میلرزید که دستش

 اسفممت: وگفت کشید موهاش تو دستی... زد تشآ دیگه یکی وبالفاصلحه سوزوند رو دستش که

 .. لعنتی کن کمکم میکنم تالش دارم سپیده.. بمونم سرحرفم نتونستم لعنتی من..

 یچ فرصت کنم چیکار رو هست پایان به رو که زندگی..؟؟ میگی چی هست معلوم: گفتم هق هق با

 راچ.. بهم بخنده خودت ابجی.. نهبز پوزخند آرمان که.. شم آبرو بی فامیلم جلوی دوبار که... بدم

 تگف کی... ؟!درسته چی میخوای چی دونی نمی! ..شدی؟ خسته خودتم ببین.. ندادی رو اونا جواب

 هر رفتی که بعدش که رو زندگیم روز بهترین.. کنی خراب برام رو امشب که.. بگیری واسم تولد

 ... روزم بهترین به زدی گند زدی.. بکشم زجر لعنتی اتفاق این با سال
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 سیگارش از محکمی کام عقب داد رو موهاش حرص با.. نشستم دوزانو آسفالت رو سرخوردم

 کنیمی اشتباه داری: وگفت کرد بلندم گرفت رو بازوم... کرد فوتش شده قرمز آسمون وروبه گرفت

 ... بود سوءتفاهم یک اون سپیده.. ببینمت شاد خواستم فقط بکنم خواستم نمی کاری همچین من

 فضای سمت ورفتم سرم روی شده ازاد شال زیر دادم حرص با رو شالم از آمده بیرون موهای

 عمیق میکردم وسرفه بود گرفته خارش گلوم سیگارش بوی از... نزدیکی همون بود که بازی

 ورط همین. بود انداخته اش دیگه پای روی رو پاش بود نشسته آهنی صندلی یک روی... وطوالنی

 رو اش عصبی هیستریک حرکت.. میداد تکون رو پاش میگرفت کام یگارشس از عمیق که

 ... میدونستم

 عروس ماشین داشتن که های ماشین های زدن بوق صدای... نشستم ها روچمن کاجی درخت زیر

 ودنب روبسته راه که های ماشین وبه کردم سربلند... کرد برابر صد رو ام گریه میکردن همراهی رو

 دیدمیخن سرخوشی با که کردم نگاه عروسه به.. کردم نگاه برقصن وداماد عروس ماشین جلوی تا

 حرف داماده گوش کنار که خندیدم عروسه به چقدر... بود کرده حلقه داماده دوربازوی رو ودستش

 ندگیز یعنی.. میرقصیدن جلوش که دخترای به بود شده خیره نبود داماده حواس مطمئنم اما میزد

 چشمی زیر... نشست کنارم که کاج درخت تنه به دادم تکیه رو سرم... خرابه؟؟ هنشد دوماه اونم

 که بود مشخص چشماش اما.. بود لبش رو لبخندی... داماده عروس به بود خیره کردم نگاهش

 بود نکرده آرومش بود کرده دود سرهم پشت که سیگاری بسته یک اون انگار... نگاهش داره زهر

 پسرک یک... موهاش بین میکشید دست اش همه کالفه... دیدم رو شا مردونه دست لرزش...

 ..؟ میخوای آدامس اقا: وگفت جلو آمد ساله شیش

 اب.. بیرون کرد فوت رو دودش که کردم نگاه پسرک شدن دور به... خرید ازش سیگار بسته یک

 .. برو.. بسه... بسه: وگفتم بیرون کشیدم رو سیگار.. وعصبانیت حرص

 ... کن کمکم لعنتی.. میکنی داغونم داری سپیده: گفت تعصبانی با

 نموم من آبروی به بزنی گند مجلسی هر تو که این.. ؟؟ هان.. کنم کمکت چی تو: گفتم حرص با

 ینا میدونستی که تو.. ارسن کردی نابود رو زندگیم زدی... کردی؟ چیکار که نزنم دم.. نزنم حرفی

 مک کم دارم.. گرفتی رو داشتم که رو خوشبختی فرصت.. جلو آمدی چرا اشتباه اش ازریشه ازدواج

 دیز... من به داره شک چیه دونم نمی که مشکلی بخاطر.. مسیحی یک شوهرم که.. میشناسمت

 کم کم دارم... خوشبختم نامرد توی کنار میکردم فکر که رو زندگی کردی مارم زهر رو زندگی
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 جلوی ابروی بی دوماه ازاین بدبختم من سهم... کردم انتخابت بسته چشم چقدر که میفهمم

 ... که این.. بود نامرد توی مال هم خوشی هرچی.. ام دخترانه دنیای دادن ازدست...بود فامیلم

 ور روشنش سیگار شد خم.. بود افتاده اخم چروک رد پیشونیش روی... کشیدم ولع با نفسی

 چمن رو تر طرف اون رفت... خودم دگیزن حال به میکردم گریه بلند.... رفت شد بلند برداشت

 کام سه با که جوری سیگارش از گرفت کام بیشتر حرص وبا باز طاق کشید دراز سبز های

 به دمیز چنگ بود موهاش تو دستشم یک... میکرد روشن رو جدیده قبلی همون وبا میکرد تمومش

 خودم تو... جونم به فتادا لرز هوا ازسردی.. بود شده خون مثل که آسمونی به بود خیره موهاش

 دهش خشک اشکم کیسه انگار دیگه.... میکردم گریه بلند اگر نبود مهم برام دیگه... شدم مچاله

 میداد آهن مزه دهنم... جونم به افتاد لرز دوباره کردم فرو هام ریه تو رو سرد هوای... بود

 مورفت گفتم اهلل بسم.. بود تاریک وقسمت دورتر خیلی. ها آبخوری سمت ورفتم بلندشدم...

 رزل هوا سردی از بیشتر شون قهقه وصدای بودن تاریکی اون تو که ارازلی از ترسیدم بیشتر...

 دکر ارومم خنکیش... اب شیر زیر گرفتم رو وصورتم آب شیر سمت شدم خم... جونم به انداخت

 کنم گرمت میتونم.. میلرزی سردشده جون ای: گفت که امد یکیشون صدای... کرد سردم بدتر ولی

 ... ها

 گرا چرا... داشت؟ آزادی نباید چرا... خدا.. بود افتاده دنبالم... ارسن سمت کردم تند وقدم ترسیدم

 هب که میبود همراهت باید همیشه نر یک.. بزنی قدم که نبودی آزاد میومدی بیرون شب نصفه

 نتعی که ها شیر مثل ودب گرفته خندم... باش دنبالش داری جرئت بفهمونه خودش همجنسایی

 امزهب چه جونم: گفت دید که لبخندمو... کارت رد برو داره صاحب میگن میان اینام میکنند قلمرو

 ... شدی

 رو جا همه وآشفته میکرد نگاه من خالی جایی به که دیدم رو ارسن تا... اشغال هرزه گفتم دلم تو

 نآرس واگرنه کنه گم رو گورش کنه خدا "دلم تو زدم لبخندی.. میگرفت منو وشماره میکرد نگاه

 مدا نمی خوشم که بااین.. دنبالمه مرتیکه این دیدم... میکنه خالی این سرش داره دلی دق هرچی

 ... آرسن: گفتم بلند بزنم صدا رو اسمش

 رد شکنار از.. دنبالم نیومد دیگه که شدم متوجه... بودم من که عقب سمت به شد کشیده نگاهش

 ...؟؟ شده چی: گفت که شدم

 ... میگیره نفسمو رو لعنتی اون کن خاموش.. هیچی: وگفتم برداشتم رو کوچولوم کیف
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 ؟؟ چیه آخرت حرف: وگفت گردونند برم

 ... میکرد بد حالمو دهنم مزه این اه"... طالق گفتم هم قبال: گفتم جدیت با

 .. میگذره سخت زندگیم بری میدونی: وگفت کرد نگاهم

 ... گذره نمی سخت زندگیم نباشی میدونی: گفتم خودش مثل

 وهم الی البه دستی.. بود دوانگشتش بین سیگار که دستی همون با بست محکم رو چشماش

 پرهب دهنم مزه تا گرفتم کام ویک لبم رو وگذاشتم بیرون کشیدم ازدستش رو سیگار... برد هاش

 ...؟؟ میکنی غلطی چه: وگفت داد هلم که..

 فقطو نشستم دوزانو رو بود شده جمع چشمام تو اشک... آمد نمی باال نفسم...ودمب افتاده سرفه به

 بهش میدونی دیونه آخه: وگفت نشست کنارم.. بکشم عمیق های نفس کردم سعی میکردم سرفه

 .. شدی متوجه.. میکنم لهت ببینم دیگه بار یک.. ومیکشی داری حساسیت

 کرده تعجب چی مثل.. جیبش تو وکرد کرد خاموشش ونصفحه کرد نگاهش برداشت رو سیگار

 کشیدم تری عمیق های نفس... بود؟؟ نصفه که رو سیگاری یک جیبش تو گذاشت چرا. بودم

 با که.. کردم تف رو دهنم آب بار چند... بود ریخته بهم بدجور اعصابم.. شد بیشتر دهنم مزه...

 ...؟؟ شده چت: وگفت کرد بودنگاهم خون کاسه دوتا که چشمای

 میاد بدم... میده آهن مزه دهنم: گفتم اعصبانیت با

 ... کردم تف رو دهنم آب باز..

 ..؟؟ آهن..؟؟ میگی چی ای متوجه: وگفت نزدیکم امد

 ... کن مسخره خودتو: وگفتم گرفتم فاصلحه ازش

 .... خدایا... شکرت خدایا: گفت کردن نگاهمون برگشتن همه که داد با وبلند خندید

 ... اطرافت به بنداز نگاه یک میبری داری رو ابروم.. چته: وگفتم کشیدم رو دستش

 ... اینجا نیست شلوغ که زیاد شبه اخر تازه..؟؟ داره عیب چه: وگفت خندید

 . ازجلوم گمشو.... دهد شفایت خدایت: وگفتم دادم تکون سرمو
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 برو حاالم.. مسیحه عیسی خدا نکش وسط رو اعتقادات بحث خواهشا: وگفت کرد رنگی کم اخم

 ... ماشین تو

 ... بدی اگه میکنی غلط هم ابوت ونسبت.. اهلل خدا: وگفتم پاش تو زدم

 .... اتم دیونه: وگفت خندید

 ونهخ تو باشم گفته... مشخصه که اون: وگفتم پاش ساق به زدم لگد دوباره بود گرفته حرصم

 ... نمیایی

 ...؟؟ میده اهن مزه دهنت االنم سپیده: وگفت خندید ریز

 ... ؟؟شنگولی چیه هوم: گفتم اخم با

 هست بهتری خبر بنظرت یعنی... بشم جفتتون قربون من: وگفت کمرم دور انداخت دست

 ... شدی مامان تو که بجزءاین

 هبچ ویک من..؟؟ بشه جفتمون قربون... کردم آنالیز رو حرفاش.. تعجب از میفتادم پس داشتم

 ..؟؟

 ... منو بذار: گفتم جیغ با

 ... درنیار بازی کولی سپیده: وگفت گرفت ستمود

 ارمکن قسم قرآن به.... ازت متنفرم... میاد بدم ازت.. پستی: وگفتم عقب دادم هلش زورم تموم با

 ازت میاد بـــــدم: گفتم وجیغ هق هق با... ازجلوم میری.. میارم خودم سر بالیی یک بیایی راه

 .... میاد بـــدم....

 یک بچه... همسربودم خیلی نکه.. بشم مادر بود مونده همینم.. دویدن به کردم شروع دو حالت با

 هک کاراش چرا فقط.. دونستم نمی ازش هیچی که مسیحی فرد یک بیارم؟ دنیا به میخواستم رو

 که یآهن مزه این به لعنت... معناست تمام به وحشی یک که این... بود یادم بره ابروم میشد باعث

 ... لعنت... گرفته دهنم

 با تودلم...  بود خلوت جا همه بود شب نیمه چون شکر رو خدا... نکردم توجه صداش وبه دویدم

 هب بچه این پای کن کاری یک خودت خدایا... بیاد سرم نبود مال بال دیگه.. ممنون خدا: گفتم داد
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 حرام که ازدواجم.. ؟زاده حرام نمیشه بچه این مگه اصال.. باشه ناشکری شاید خدایا.. نشه باز دنیا

 ... خدا وای... بود

 رو داشتن وجود خواستم نمی سرم به بود زده... سرم به زد فکری... دویدم راه سرچهار تا

 میشه؟ چی بفهمن دوستام وای... میاد سرم بالیی یک خودمم... بهم میخوره ماشینه فوقش...

 .... سالمه بیست همش من..

 غلطی چه: گفت داد با... عقب شد پرت صورتم.. زد ترمز پام جلو ماشینه که خیبابون تو رفتم

 .... جوری بد... کردی سگم جور بد سپیده..؟؟ کنی نابود منو بچه که...؟؟ بکنی میخواستی

 یا احمقانه کامال فکر میدونستم که این با... کردم زیرورو رو خودم وابلهانه کودکانه فکر یعنی

 که سرت به میزنه.. میشی دیونه نخوایی رو هست ووجودتت که رو چیزی یک وقتی اما.. هست

 یا... ودشخ بیفته تا.. کنم بلند باید سنگین چیزایی اصال... بدی انجام رو گانه بچه کارهای همین

 ... بود؟؟ چی.. بیفته اش بچه تا خورد شهناز که گیاهی دارو نوع یک نه

 ... کرد پاره رو گوشم پرده زد که دادی

 ... بیاری باال خون که جوری میکردم لهت واگرنه نمیشه که حیف سپیده....؟ هان یکرد فکری چه_

 ... شممی دیونه دارم خدایا..؟؟ بیفته که کنم چیکار.. نکردم توجه میزد بیرون دماغم از که خونی به

 محکم رفتگ دستمو.. بیفته نگرفته شکل کامل که هنوز بکنم فکری یک باید..؟؟ خدایا کنم چیکار

 ماشین داخل.. گرفت درد حسابی دستم استخون که داد فشار محکم جوری عصبانیت وازشدت..

 .. بیاد وجود به بچه این نمیذارم من: گفتم بلند حرص با... وعصبی بودم کالفه اما نشستم

 یستن تو بچه این.. کنی نمی کاری هیچ تو سرجات بشین: وگفت کرد عوض عصبانیت با رو دنده

 میکنم بزرگش خودم من هم بعدش به ازاون بیارش دنیا به... خواهیش نمی هک تو میدونی...

 واین سرخودت بالی بفهمم اگر میکنم لهت بدجوری باال بزنه گیم دیونه رگ که میدونی سپیده...

 ... اوردی بچه

 ادد با.. درک به خوام نمی رو این اصال... من واسه بدبختی یعنی بچه این بودن.. خدا کنم چیکار

 بچه برو بعدیت زن از میکنم سقط اینم شیم جدا بهتره..بیارم تو واسه ای بچه تونم نمی من: گفتم

 ذارم نمی کن فرو گوشت تو خوب بمونه ذارم نمی ارسن... میاره چندتا تا چند مطمئنا.. بخواه
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 یچ که بیارم دنیا به میخوام و نمیخوامش وخودمم است وحرومزاده حرامه وجودش که ای بچه...

 ...؟؟ بشه

 رو ارسیگ.. دودمیکرد رو دستش تو لعنتی اون داشت خونسرد خیلی میزنم حرف دارم داد نمی محل

 رسنا ازت میاد بدم خوامش نمی که این میگم چی فهمی نمی تو: وگفتم بیرون کردم پرت گرفتم

 .. میفهمی

 .. میگم دارم چی یمیفهم: وگفتم بهش زدم مشت.. نداد جوابی ولی کرد زمزمه لب زیر چیزی یک

 وگفت جلوش گرفت وصورتمو سمتم شد خم.. کرددم ودرروباز برداشتم ر کیفم.. نزد حرفی

 ورهرج: داد وادامه صندلیش به داد تکیه رو سرش... نیار بچه واین سرخودت بالی میکنم خواهش:

 دمش پیاده ماشین از... حاال بخواب برو... باش خودتم مواظب.. هستی داشتنی دوست برام باشی

 اهنگ رو کیفم داخل که این بدون.. بستم محکم حرص با دررو ازدستی.. میکرد درد خیلی سرم..

 کردم باز ودررو برداشتمش کیفم ته از گی کالفه با.. گشتم ها کلید ودنبال توش بردم دستمو کنم

 هک آمد صداش که ببندم دررو خواستم...؟ یانه داخل بیاد میخواد. میره داره کجا نبود مهم واسمم

 .... نشن بیدار وسارا مامان که بستم یواش ودررو ندادم محل.. میزد حرف کسی با انگاری

 مکرد پرت وخودمو شدم اتاقم داخل.. خودم دنبال زمین رو کشیدم رو کیفم... افتاده های شونه با

 ور هام لباس کشیده دراز طور همون... گرفته تختمو کل که سردش عطر این به لعنت... تختم رو

 راشب میگفتم میزدم حرف یکی با باید روبستم وچشمام تخت پایین کردم پرت رو وهمه درآوردم

 دراورد رو هاش سیگارنکشیدن تموم عقده امشب.. بزنم حرف باکی خب اما... رو چی همه

 ای دیگه یکس نه امدنتم مشتاق من نه نیایی بهتره... نیا: وگفتم شکمم پایین گذاشتم دستمو...

 ... لعنتی نیا خودت.. باباته فقط

 نور کردم باز چشم صورتم رو بود افتاده که افتابی نور از... رفت خوابم که کردم وخیال فکر انقدر

 مچشش.. امد کسی آخ صدای که زدم وغلتی جلوم گرفت دستمو ازصورتم فاصلحه با زد رو چشمم

 گرفت خندم... جونش نوش.. کمرش تو دمز لگد که این ومثل کشیده دراز کنارم دیدم کردم باز

 شد له شوهرم بمیرم الهی بگه که این بجایی.. خوب داری حق بخند آره: گفت بسته چشم بود

 ... بردار رو پات.. میخندیدم بودم منم... میخنده
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 بود ده.. کردم نگاه ساعت به چشمی زیر... کشیدم دراز صاف ندادم وجوابی خواب به زدم خودمو

 وگفت کرد باز چشم..سرش تو خورد دستم بار این که دادم خودم به اساسی وقوس کش یک..

 .... ها میکنی تالفی داری خوب.. بخواب درست:

 تتخ رو تو داد اجازه اصال کی: وگفتم تخت پایین سمت دادم وهلش شکمش رو گذاشتم رو پاهام

 ... اختیارم صاحب وکامال بابامه خونه... بخوابی من

 .. ارمد کار بیرون برم میخوام بعد بخوابم بذار: وگفت خندید.. شد جا جابه یکم فقط زدم زور کلی

 .... گندمک... کن کم زوتر رو شرت: وگفتم دادم هلش یکم باز

 یدبا مرد اصال... واال نیستن وخوشگل ظریف شما مثل که همه چیه خوب: وگفت خندید غش غش

 ... بگیره توبغلش زنشو هیکل کل که باشه هیکلی

 ... برو پاشو: گفتم جیغ با

 ..؟؟ خوبی خودت.... خوبه سنجد.. ها شدم کر..؟؟ دادی قورت بلندگو: وگفت خندید

 ..؟؟ کیه سنجد: وگفتم دادم باال ابروی

 ... سنجدمونه.. تویه اون که اونی: وگفت شکمم رو گذاشت دستشو

 وت رو پام شصت انگشت ازدستی... ندارم بحث حوصلحه صبحی بروکله پاشو: گفتم اخم با

 مواظب اه نیستم هفته چند یک برای راستی.. بخوابم میخوام سپیده: گفت که کردم فرو شیکمش

 .. باش خودت

 ... بهتر: وگفتم پوشیدم راحتی شلوار بلوز یک.

 رشس بالی اگر بدونی که گفتم ها نمیاری سنجد سر بالی: وگفت کرد نگاه گوشیش صفحه به

 یگهد درضمن.. نخور حرص زیادم.. بیاری واسم دیگه یکی که میدارمت نگه زنم.. بره ازبین.. بیاد

 ... نیست خوب بچه برای... نده کش رو بدنت عضالت نکش قاز ام

 ...؟؟ میدونی اینارو ازکجا زنک خاله: وگفتم زدم شونه رو موهام

 عباسی هندسم زن.. تویی که زنک خاله: وگفت سمتم کرد پرت برداشت سرتخت از رو ام حوله

 مرد یلیخ اون خالصه.. گفته رو اینا دکترشم بعد.. توبداخالقه عین زنش میگفت داشت.. بود حامله
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 مرنگه بیاد سرش بالی که توبدون اما.. نگفت زنش به چیزی رفت ازبین شون بچه که زمانی بود

 ... میکنم سیاهت پات مشکی شلوار

 .. کردی غلط: وگفتم سمتش کردم پر رو برنس

 دارمن که همسرم زدن به ای عالقه واگرنه... همینه میشی نفهم زبون وقتی: وگفت گرفت رو رنسب

 ... ندارم هم مرض

 ... نفهم وحشی سامرایی دار مرض یک.. ای دیونه پاک تو: وگفتم حرص با خندیدم

 نبالمد که پایین رفتم ها پله از تند... بیرون پریدم کشیدم بنفش جیغ یک که سمتم امد شد بلند

 .... بگم بهت تا وایسا: وگفت امد

 .. هفته چند جایی به نیا ماه چهار سه شد هم اگر کنی کم زودتر شرتو بهتره: وگفتم خندیدم

 شدنم رتپ.. میذاشتن پله لبه دور که های گلدون لبه به کرد گیر پام که میگفتم داشتم طور همین

 مبل روی واز صورتش رو زد مامان.. میخوردم نتکو داشتم وار پاندول...کردم با چشم... بود حتمی

 ... کن بلندش طاها.. نشده چیزیت خوبی سپیده.. بمیرم الهی: وگفت شد بلند

 داری خنده وقیافه میرسید ها درخت به داشت که سارا لحظه اون تو من جیغ از بود گرفته خندم

 نارس دست رو زدم یکی.. خندیدن به کرد شروع بیشعور اویزونم دیدکه ومنو شد داخل داشت هم

 ... توحلقم امد ام وروده دل وای... باالدیگه بکشم خوب: وگفتم

 دهنر به کرد گیر لباسم که گرفت شانسم چقدر یعنی... باال وکشیدم خندیدن به کرد شروع

 امپ سرتا.. بودیم ایستاده که جایی ها پله راه روی رو آمد مامان... گرفتم ارسن هم وبعد فرفورژه

 .... نشد چیزیت شکر رو خدا کرد وزمزمه کرد نگاه رو

 دوهمی گربه مثل ها سالته بیس.. آخر منو میدی دق.. بخور صبحونه بریم: وگفت گرفت دستمو

 ... میشه ودیوار در واویزون

 ... درمیاورد شکلک برام اش بیلچه با هم سارا. مامان های تشبیه به میخندید هم ارسن

 یریم راسته دیوار از کنند ولت رو همه دادی سکته.. میکنی تغییر یکم کی سپیده: داد ادامه مامان

 .. ها باال
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 راست: وگفت نشست صندلی رو ارسن... کنید تمومش خواهشا خوبم که حاال مامان: زدم غر

 ... بکنه گیالس یک که این واسه فقط باال بود رفته حیاط تو ازدرخت یکبار... مامان میگی

 جاستک بیلم بگه نمیاد بدبخت کارگر یک میزنند حرف مهندس دوتا وقتی: وگفتم عقب برگشتم

 ..؟؟

 ؟؟!! ســـپیده: گفت سریع مامان

 ...؟؟ نه میخواره تنت: وگفت باال داد ابروی

 ... روانی.. بخوارون قربونت اره: گفتم حرص با

 ... ینشبد ادامه من جان دعوا از میاد خوشم انقدر: وگفت برداشت رو قهواش ماگ سارا

 حسام..؟؟ بازکنی سرت از رو زلزله این نمیخوای.. شهره مامان: وگفت کرد نگاهش ارسن

 ... شده خواستگارش

 ...؟؟ کی: گفتیم همزمان وسارا من

 ... داره بوتیک که بابات همکار پسر.... دیگه حسام: وگفت خندید مامان

 ... نزنید حرفشم: گفتیم همزمان باز

 ... امد خوشم.. هماهنگ چه...باشیم داشته سنجد دوتا میشه چی... جانم ای: وگفت خندید ارسن

 اختالف چقدر واون من میدونید: گفت سارا که دادم تکون سری.. کرد نگاهم چپ چپ مامان

 ... نزنید حرفشم.. ویک سی واون سالمه بیست من.. داریم سنی

 سال هفت حداقل که کنی دواجاز کسی یک با بهتره آره_ بیرون پرید ازدهنم اگاه ناخود منم

 میشی اذیت خودت... مزخرفه.. نیست خوب بیشترش.. باشی داشته باهاش سنی اختالف

 گفتم چی فهمیدم تازه خودمم... گرفت گاز رو زبونش سارا گاز سمت ورفت کرد اخمی مامان

 ..؟؟ کنی فکر بیشتر نمیخوای سارا: وگفت کشید عمیقی نفس ارسن..

 ... میگم بعدا دونم نمی: وگفت داد تکون سری.. بود من رو نگاهش خورد شا ازقهوه یکم سارا

 که در سمت رفتم... گفتم بد چه وای.. اما رفتارش بخاطر اونم ازش نمیاد خوشم درست حاال

 ..؟ میری داری کجا صبحانه بیا: گفت مامان
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 ممنون.. بگیرم دوش میرم خوام نمی صبحانه: وگفتم کشیدم موهام تو دستی

 حمام تو انداختم خودمو نباشه دروغ حرفم که این واسه... کردم ودرروقفلش اتاق تو رفتم ودیز

 ... گرفتم ودوش

 اب اتاق در سمت رفتم بستم رو جلوش وبند پوشیدم رو حوله.. خورد اتاق در به که ای ضربه با

 یدهسپ توسرت اکخ: گفت سریع دید منو تا.. بود اتاق در پشت سارا.. کردم باز دررو کلید چرخش

 .. دربیار دلش از برو.. شده دمق خیلی.. روگرفتی یارو حال زدی

 نیهس اختالف این لحاظ از گاهی یعنی... بکنی رو من اشتباه هم تو خواستم نمی: وگفتم کردم اخم

 .. میکنه اذیت بزرگتره من از خیلی که

 ناقال.. نباشه که میزدی ور حرف این من به زمانی باید هرچی خوب: وگفت نشست تخت رو سارا

 ..؟؟ نه میشم خاله دارم من.. باشیم داشته سنجد دوتا میگفت. خبریه

 زنمب حرف کسی با میخواد دلم بگم بهت باید رو چیزایی یک سارا: وگفتم دادم سر تلخی خنده

 ؟ بکنم چیکاری باید دونم نمی.. کمک به دارم نیاز..

 .. بکشم موهاشو برم بگو.. کرده اذیتت.. زدت: وگفت کرد اخم سارا

 میکنی جنایی رو قضیه زود باباچه نه: وگفتم زدم لبخندی

 ...؟؟ شده چی بگو خوب: وگفت تخت باالی به داد تکیه

 این اماامثل دونم نمی دقیق.. هست ارسن اصلیش اسم طاها... سارا: وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 اون اما.. شدن مسلمون اش خانواده نفراز دچن یک اما اش خانواده بوده مسیحی های ارمنی از که

 داره شک من به نسبت هنوزم که هست مشکلی چه دونم نمی. هست خودش عقاید پای همچنان

 ... دیگه شدم خسته بخدا..

 حسابی بود کرده وتعجب بود شده گشاد نعلبکی اندازه چشماش کردم نگاه بهش

 هند اون ببند: وگفتم سمتش کردم پرت ور کفشم لنگ.. درمیاره بازی مسخره داره شدم متوجه

 ... غاره میگی فقط رو وامونده

 ..؟؟ کنی چیکار میخوای حاال خوب: وگفت خندید
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 .. بندازم رو بچه این تا میکنی کمکم سارا.. دونم نمی خودم جون به_

 ...؟؟؟ چـــــی:گفت بلند

 .... کن کمکم.. هیش: گفتم سریع

 ودتخ.. عمرا.. کنم کمکت بچه یک بردن ازبین تو..؟؟ میگی چی میفهمی: گفت خروش یهوبا سارا

 شوهرت و میدونی

 ... بری میتونی خوب خیلی: گفتم حرص با

 .. داره گناهی چه بچه اون میگی چی میفهمی سپیده: وگفت کرد اخم هم سارا

 ... میکنم خواهش... نگرفته شکل زیاد.. خونه لخته هنوزیک اون: وگفتم تخت رو زدم مشت

 ... اصال نه وای بچه یک کشتن تو..نیستم.. متاسفم: وگفت داد تکون سری راسا

 .. خدایا کنم چیکار.. پتو زیر رفتم لرزکردم.. کشیدم دراز تخت روی بیرون رفت که در از

 ... بزنم حرف باهات بشینی میشه: وگفت اتاق داخل آمد ارسن یهو

 ..؟؟ بری میخوای... بگو: وگفتم نشستم تخت روی کسلی با

 ... برم راحت خیال با تا.. ارامش به دارم نیاز... برم میخوام اهوم: وگفت نشست تخت لبه

 ... چیکارکنم من خب: وگفتم دادم تکیه تخت باالی به

 اما میدونم رو اخالقام خودم... نمیاری بچه واین سرخودت بالی بده قول: وگفت آمد نزدیکم

 .. نکن لج تو خواهشا

 یمیگ داری چی میدونی ارسن: گفتم هم طور همین روبگیره موهام آب تا کردم سرم رو افتاده کاله

 ... سخته نمیشه اصال..؟؟

 ..؟؟ سخته چی: وگفت باال داد ابروی

 ...چیزا خیلی: وگفتم صورتش تو کردم پرت رو بالیشت

http://www.negahdl.com/


 هم است حرومزاده که ازاین حرف خواهشا... بزنی حرف واضح میشه: وگفت گرفت رو بالیشت

 ختهس چی.. ازعقایدم دونستی نمی تو شده تشکیل بچه این که زمانی اون که اینه حداقلش.. نزن

 ..؟؟

 فتموگ کردم نگاهش.. سالمه چند من مگه ولی.. میگفت راست دیگه اینو.. پایین انداختم سرمو

 ... ودردش زایمان:

 زچیزایا دیشبم.. کنی نمی کاری میدونستم: وگفت کرد وبغلم خندید بلند بعد..کرد نگاهم یکم

 رست خب... کنی خالی نگرفته شکل هنوزم که موجودی این سر میخواستی بودی عصبی ای دیگه

 ... که نداره

 ..؟؟ داری شکم چندتا سابقه جون مامان ببخشید... نداره اِترس: وگفتم شکمش تو زدم اخم با

 زیر رهبهت دکتر یک پیش میریم خوب.. تو ازدست... میگی چی سپیده: وگفت شد بیشتر خندش

 ... باشی یکی نظر

 متصمی اوردنش وجود به درباره تنها که تو: گفتم جدیت با بود گرفته رو ذهنم خیلی سوال یک

 ... یهویی یا بود ریزی برنامه با یعنی نگرفتی

 عمل وت بذارمت خواستم.. کنی نمی قبول االن از میدونستم... خوشگله نبود یهویی: وگفت خندید

 ... شده امانج

 خودخواهی... بدجنسی.. بدی خیلی: وگفتم توشکمش زدم مشت... بودم جوش نقطه رو که وای

 بچه عالی جناب واسه نیاوردم سرراه از که جونمو.. باشه ذارم نمی من شد اینجور که حاال اصال..

 ... که بمیرم خوام نمی... بیارم

 ات چهب بقیه مثل هم تو..؟؟ چی یعنی ریبمی سپیده...؟ میگی داری چی میفهی هیس: گفت سریع

 ... میاری دنیا رو

 وبر متنفرم بچه ازاین دارم عمر تا.. خواهی خود خیلی.. بروبیرون..ازت میاد بدم: گفتم هق هق با

 مشمینداخت ها صدباره حاال تا واگرنه میترسم هست بچه سقط واسه که عذابی از که حیف.. بیرون

 ... خودخواه.. عوضی بیرون ـروبـــ: گفتم بلند جیغ با...

 گیدب میشه اما میخوام عذر خیلی: گفت نگران ومامان شد باز اتاق در که پاهام روی گذاشتم سرمو

 ..؟؟ شدی چیکار سپیده...؟؟ شده چی
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 ... لج... کاللجه.. چیزایی ازیک داره ترس... است حامله هیچی: وگفت کشید موهاش تو دستی

 که ئهتو تقصیر همش.. خوام نمی رو بچه این من اما.. دارم ترس اصال.. منیست لج من: گفتم داد با

 ببرش آمد دنیا به زمان هر هم لعنتی این... ازت شم جدا میخوام من.. میکنی فکر خودت به فقط

 .. میاد بدم اتم ازبچه.. خودت مال

 میشه عوض نظرت دیگه مدت یک مطمئنا..؟؟ میگی چی هی هی: وگفت کرد بغلم جلو آمد مامان

 شهنمی که حاال... باشی نداشته دوست رو گرفته شکل بطنت تو که رو ای بچه یک میشه مگه..

 ... نمیشد اینجوری واگرنه.. بوده خدا خواست.. کرد کاریش

 متس ورفت کشید بیرون رو لباسش رختی چوب.. کمد سمت ورفت کشید موهاش تو دستی کالفه

 ... بیام روزدیگه چهار سه تا میکنم سعی برگردم تا باشین مواظبش میشه: وگفت اتاق در

 ندهب این.. میزنی زار داری هنوزم چرا بدی توضیح میشه: گفت گوشم زیر... داد تکون سری مامان

 ... رفت که خدا

 خیلی مامان: وگفتم اش روشونه گذاشتم وسرمو مامانم بغل تو رفتم بیشتر.. شدم خواسته خدا از

 ... گیری نمی اونو طرف بده قول... دونی نمی که چیزاست

 حق منم.. پایینه همیشه ودادتون دعوا ؟؟صدای شده چی بگو.. سپیده: وگفت بوسید سرمو مامان

 ..کسی به دم نمی

 بیاد بذار... زدت دونستم نمی: وگفت عقب برد وسرمو داد گوش واونم رو چی همه گفتم واسش

 بشه مسلمون اگر... کردی صحبت باهاش االتاح دینمون درباره... میکنم صحبت باهاش خودم

 ... شهره بشه گریون صورت این قربون... واگرنه بمونی باهاش میشه

 حداقل.. بود کرده خوب رو حالم خیلی.. مدت همه این از بعد اونم مامان با دردل.. زدم لبخندی

 ادبی بدنیا که ینا مامان: گفتم مامان روبه... ندارم ای وپشوانه تنهام که کردم نمی حس دیگه

 ..؟؟ بعدش کنم چیکار من...

 ات هبچ کردن بزرگ حق میتونی انشااهلل بعدم... ازش میشی جدا میری هیچی: وگفت زد لبخندی

 ... ات بچه میشه مسلمونم.. بگیری رو

 رو بچه این خوام نمی من: وگفتم کردم دندونم الی رو ام حوله لبه
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 نهمی واسه مدت ازیک بعد کن فکر داری احتیاج تو زمان به: وگفت رفت اتاق در وسمت شد بلند

 مانز بذار میشی وزنده میمیری کنه تب وتا میشی عاشقش. ازش میاد بدم میگفتی که ای بچه

 میکنه درست رو چی همه خودش

 ستمود کردم نگاه خودم به توآینه.. گرفتم اب شیر زیر رو صورتم روشویی سمت رفتم شدم بلند

 عنوانب نه ای پشتوانه داشتن بدون..؟؟ میشه چی تو اینده یعنی.. کردم وزمزمه شکمم رو گذاشتم

 ... میکنم تموم که یکی من مطمئنا.. چطوریه؟؟ زایمان اصال... پدر ونه همسر

 دست ویک کمدم سمت رفتم.. برن ازسرم وخیاالت فکر بلکه تا دادم تکون طرفین روبه سرم

 حرکت است هنرمندانه وچقدرم میزنه داره سارا مطمئنا.. میومد پیانو صدای.. برداشتم لباس

 ... وزیبا میزد اروم خیلی.. ها گالویه رو دستش

 ازیک منم سهم... خوشا همسرشون کنار همه.. است حامله زمانه این تو ساله بیست دختر کدوم

 روف سرمو... است دیگه یکی مال خوشبختی همه...؟؟ چرا خدایا... بود دوماه خوب نسبتا به زندگی

 رئتج کسی اگر عمرا.. بود بابام دیشب کاش.. نره بیرون هقم هق تا عروسکیم بالیشت زیر کردم

 اشهب حامله میخواد که هم هرکسی... میکردم گیری بهانه میرفتم بود کاش... بزنه حرفی میکرد

 یکی وجود گنگ واسم... چی؟؟؟ من اما.. داره اطالعات نسبی اندازه به!!..ناخواسته چه خواسته چه..

 توبیخ خودمو... میزنم داد کارام برخی بابات گاهی درونم سرسپیده هنوز خودم... توبدنم دیگه

 شکمم رو گذاشتم دستمو.. کنم اجرا درست رو نقشش.. همسرباشم بتونم هنوز دارم سعی.. میکنم

 سهوا هم تو. هشد غریبه واسم بابات که طور همون بذارم زندگیم کجای دقیقا دیگه تورو: وگفتم

 گردی مثل میکردم سعی داشتم.. گذشته دوماه تازه.. موندم خودم شناخت تو هنوز... ای غریبه من

 یکسای بحال خوش... میکردم عادت زندگیم تو اونم مرد یک حضور به داشتم تازه... باشم ها زوج

 قفو خودشو تونهب دختر که این یکیش خوبه چیزا خیلی واسه عقد میگن... داشتن عقد دوران که

 رو فرصتش.. نذاشت من پدر اما... دارن رو شناخت فرصت... زندگیش تو مرد یک وجود به بده

 رهن بیرون صدام که تشکم تو کردم فرو رو دهنم رو زندگیم کل کرد وسیاه من با کرد لج... گرفت

 راست تو... روما داد ادامه... میزد صدام که آمد یواشش صدای... موهام الی البه رفت دستی...

 خود من میگی راست... باشه بزرگتر خیلی خودش از که مردی با ازدواج واشتباه مزخرف میگی

 ... خودم درکنار تو داشتن واسه ام خواه خود اما.. ام خواه

 یشهم حامله دوماه از بعد دختری کدوم: وگفتم ندم نشونش داشتم که رو بغضی اون داشتم سعی

.. 
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 ... ولی... ازازادن من یها وسال سن هم همه

 به کنی وسعی کنی حس رو هست هم پررنگ حضورش خالکه یک وجود سخته اوردم کم نفس

 ... بزنی وحرف نیاری خودت روی

 یخیل میکرد بد حالمو دستم روی اش بوسه هر جای... نزد وحرفی کرد بارون بوسه دستمو پشت

 مین درک ها زن اکثر واقعی یعنی.. همهم جنسیتی شرایط فقط انگار که داشتم حسی یک... بد

 ... مورد؟؟ یک این تو شدن

 .. سپیده: وگفت گرفت دستمو دوباره... کردم ومشتش.. عقب کشیدم دستمو

 ... برو پاشو: گفتم سریع

 کوفتی من اخه... لعنتی دله این سپیده... داری حق بگی که هرچی: وگفت گرفت دستمو بازم

 متمیبوس که زمانی که... داری مشکل هنوز انگار زندگیمون اولیه های قضیه همون سر تو شوهرتم

 گر تجاوز یک نه بودم شوهرت من... میکنی فکر پیش دوماه به هنوزم تو... کنار میکشی هم

 .. میگم چی میفهمی..

 درست خودم واسه روحیش شرایط حداقل این بدون که این نداشتم درک اصال مورد یک این تو

 ارسن.. ادمی جلوم اسمش وقتی.. زندگیم متفاوت دنیایی دوتا بین افتاد عمیق فاصلحه یک... بشه

 ... میبنده نقش جلوم موارد همه تو هاش خواهی خود فقط...

 مواظب کرد وزمزمه.. بوسید وعمیق دستم رو گذاشتم رو لباش... بری میشه: گفتم گرفته صدای با

 ... خانومم خداحافظ باش خودت

 ... تخت لبه به زدم بار وچند شد مشت دستم

 هک باشی نداشته درکی هیچ اتفاق اون بعد سخته... اتفاقات اون پی بره ذهنم خوام نمی.. وای وای

 ارهد زیاد خوب اخالق... کنی اجرا باید رو تری پررنگ نقش درزندگیت وتو افتاده واست اتفاقی چه

 ... بهش نسبت شدم سرد که دیدم چیزایی یک فقط.. روزه چند این تو االن تا اما

 میداشت دوست رو همسرش وار دیونه که بود یکی االن اگه... کرد حرکت که آمد ماشینش صدای

 سیح هیچ..؟؟ من واسه اما میشد کنده قلبش شد کنده جا از که ماشین های الستیک مثل قلبش

 ...؟؟ شاید... میشد تنگ براش دلم دیگه دوروز..؟؟ شاید نداشتم
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 اما... میکرد اذیتم توصورتم میخورد که افتاب نور.. اسمون به شدم وخیره دمکر باز رو پنجره

 درسال روز یک همیشه... کردم نمی توجه داشت باد که هم سوزی به داشت خوبی حس گرماش

 ستدو که این... دلم به میزد تنهایی هوای!! ..بود نانوشته که قانونی مثل..؟؟!!که چیزی یک مثل

 هرسرظ... نداشتم هیچی حوصلحه.. بود روز همون وامروز باشم کسی با نه نبیرو برم نه نداشتم

 حتی.. گذشت که دوروزی این تو... کرد رو بابام هوای دلم بازم.. بود اسمون وسط خورشیدم بود

 بود خوب بود که هرچی اما.. بود شده چم دونم نمی... بدم رو هاش پیامک جواب که نخواستم

 رفتمووضوگ روشویی سمت رفتم.. شد بلند که اذان صدای.. بود وصف ابلق غیر داشتم که ارامشی

... 

 ... میکنی کیف همچین.. میچسبه خیلی باشه خدا حضور باطعم که هم تنهایی

 جانماز روی از رو نگاهش ومامان شد درباز... بفرمایید گفتم مکث با.. خورد دراتاقم به ای تقه

 ... مامانم جونم: وگفتم زدم دیلبخن.. صورتم به رسید اورد باال پهن

 .... بزنه حرف باهات میخواد ارسن اها..؟؟ بود چی اسمش: وگفت خندید

 ... بزنه حرف تونه نمی بگید: وگفتم جانمازم رو گذاشتم رو ابی دونه تسبیح

 بود باحرص که رو مامان نفس صدای... بزنم حرف که نده گیر مامان که روبستم نمازم سریع بعدم

 ...خداحافظ باشه... االن میخونه نماز داره بگیر تماس بعدا جان ارسن: گفت که واین دمشنی رو

 ... خوندم رو نمازم بیشتری قلب حضور وبا زدم لبخندی

 کردم اهنگ بود کرده درست خودش برای هم بانمکی تیپ که سارا که نشستم تلویزیون میز جلوی

 نارمک پرش یک با.. بود بسته اسبی دم که وموهای نفتی ابی یوشرت وسی مشکی ساپورت یک..

 اتاقت امد دلت چطور.. چطوره؟ خودم تبعیدی خواهر به: وگفت بوسید محکم رو ام وگونه نشست

 ...؟؟ بذاری تنها رو

 ... االن میرم.. داره گناه ام بچه نه: وگفتم خندیدم.. شدم انداخت که ای تیکه متوجه

 خاک: وگفتم کردم پاک بوسیدنش طرز از بود شده خیس میک که رو لپم منم که بازوم تو زد مشت

 ... امد بدم... اَه..بوسیدی همچین.. کنند توسرت
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 ای نمیدی رو جوابش که تو کرده ام دیونه ارسن این.. اخه بود سفارشی: وگفت خندید غش غش

 هک سنجدت که طرفش از کنم بوس جوری رو لپت گفت اخری این.. مامان یا من به میزنه زنگ

 ... کنه حس هم برم قربونش خودم الهی

 هدیگ که داشت حضور خودش اگر گرچه: وگفت خندید که سرش تو زدم عروسکیم کفش لنگ با

 ... میشد لب لپ.. شد نمی اضی که لپ.. داشت واویال

 ... حیا بی: وگفتم کردم اخم اما... گرفته خندم

 ... باحیا بابا: وگفت صورتش تو کشید رو شرتش یو سی کاله

 از عیدیتب این مامان: گفت سارا که شیرینی سمت پریدم که شد وارد شیرینی سینی با هم مامان

 رو جلوش بگیری کنه خفه ها خوردنی با خودشو داره امکان است نخورده چون امده در اتاقش

 .... میکنه وله ول ارسن نه واگر

 بشه رمما زهر که میکنی کاری نمببی میخورم شیرینی دارم: وگفتم دادم قورت رو شیرینی تیکه

 ... بیار رو اسمش ثانیه ثانیه حاال..

 داره یچ دونست نمی که تلویزیونی به شدم خیره منم.. بشه ساکت که براش امد ابرو چشم مامان

 ... نزنند حرفی مامان یا سارا که شدم خیره فقط.. میکنه پخش

 ... کیش بریم تایی سه موافقید: گفت مامان که برداشتم دیگه شیرینی یک

 ... بریم کی.. عالیه وای: گفت سریع سارا

 که کردم موافقت منم.. میگذشت خوش بهم کلی حضورش بدون مطمئنا بریم تایی سه بدنبود

 .. کنم هماهنگ اتون خاله با برم پس: گفت مامان

 فرهن سه گیمی وسارا من به داری.. بیان اونا نکرده الزم: گفتم خروش با سریع شنیدم رو تااین

 ..؟ کین دیگه اینا خاله بعد.. بریم

 ... زدی حرف بد خیلی سپیده: گفت یواش سارا

 تو که پسرش مجید خب اما.. میریم خودمون نشو ناراحت تو چشم: وگفت کرد نگاهم مامان

 ...؟؟ چطوره بگیره بلیط برامون میزنم زنگ.. هست که پیمایی هوا آژانس
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 .. شهره مامان عاشقتم: وگفت هوا تو کرد پرت رو مبل کوسن حالی خوش با سارا

 ونیبد که باشم گفته ها شدی گر پرخاش خیلی: وگفت عقب کشید رو بازوم سارا رفت که مامان

 ... وتو میدونم خودم بزنی حرف اینطوری من یا بامامان دیگه بار یک

 ... میشه خشک شیرت نخور حرص باشه: وگفتم خندیدم حرفش از

 ... فهمیدی بگم تو به باید من اینو: وگفت خندید

 ... بدی خیلی دیگه نکن اذیت: وگفتم بازوش تو زدم

 ... بود خودم گل خواهر.... کنه حالم خوش که این واسه وخندونم دراورد بازی مسخره کلی

 مین پیدا رو راحتیم های وصندل ها جوراب گشتم هرچی که میکرد جمع رو وسایلم داشتم اتاقم تو

 شدم خیره بود روم روبه که مامان اتاق وبه موهام تو کشیدم دست کالفه اتاقم دم فتمر.. کردم

 .. مـــامـــان: وگفتم

 نبیرو امد خندون مامان.. بگیم رو چیزی یک همزمان که میفتاد اتفاق زیاد..گفت هم سارا همزمان

 ... میگید چی جونم: وگفت

 ... یگهد بگید خوب: وگفت خندید مامان.. بگه اول یک که کردیم نگاه بهم بود اتاقم کنار سارا اتاق

 ... این مامان.. گفتیم همزمان

 ... بگو اول تو سارا: وگفت شد بیشتر اش خنده مامان

 ... زدم صداتون من اول: گفتم ها بچه مثل

 ... بودم من نه: گفت سارا

 بکنم ور کارام باید بدین خبر رسیدین نتیجه به هرزمان: وگفت اتاق تو رفت نداره فایده دید مامان

... 

 هب هواپیما بلیط که روشکر خدا... میکردم اماده داشت که رو ساکی سمت ورفت شدم اتاق داخل

 ... بود امده گیر راحتی

 .. بله: دادم جواب.. بود ارسن. کردم نگاهش شد بلند گوشی زنگ صدای
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 ... دادنه جواب طرز چه این... شد عرض سالم: گفت مکث با

 حرف طرز از وایراد وعیب بشی اخالق معلم که زدی زنگ اگر: وگفتم ساک ته انداختم رو برنس

 ... بگو داری کار اگر.. نیستم بیکار تو مثل چون کنی قطع بهتر بگیری من زدن

 ... پایین شده پرت ها کارگر از یکی... بیایید میشه مهندس اقای: گفت که امد کسی صدای

 ... بود زده زنگ که بود سرکارش پس رو شیگو کردم وقطع.. کردم هوفی

 پیدهس: وگفت داخل امد مامان که گشتم وسایلم دنبال بازم کالفه... بود عصر فردا واسه پروازمون

... 

 ... بله: وگفتم عقب برگشتم

 یالخ کامل چکاپ بری رفتن از قبل که گرفتم ویزیت وقت زند شیال دکتر از: وگفت کرد مکثی

 ... باشه راحت خودمون

 ..؟؟ میریم کی باشه: وگفتم کردم مکثی

 ... خرید بریم هم بعدش که میریم عصر: وگفت کرد نگاه موبایلش به

 کی نمیشه میگم.. هست اما نیست اینطوری که میکردم فکر یعنی بود قبل ادم همون مامان وای

 ... کنه تغییر هست خاص چیزایی یک اخالقش که ادم

 سبر کارت به برو خب: وگفتم دادم تکون سری.. میخورد زنگ اشتد بازم کردم نگاه گوشیم به

 ... بشه؟ چی که میزنی زنگ هی

 ..... تویی حال که میزنم زنگ: گفت داد با یهو

 ... یببین همیشه منو سگی رویی داری عالقه خیلی... کن برخورد درست من با: وگفت کرد مکثی

 ... فرمایش خب.. دیدم وقته خیلی: گفتم پوزخند با

 هست خورد اعصابم سپیده..؟ زدنه حرف طرز چه این.. ؟!میبینم رو تو که من: گفت حرص با

 ... نکن توبدترش

 ... خداحافظ.. خودت نه شه مرغی چیز من اعصاب نه که نزن زنگ خب: گفتم سریع
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 .. بود حقش هم زدم حرف که هرطوری البته... ها اعصابه بی باباتم: گفتم لب زیر

 ودمخ.. میشه چی بیاد دنیا به یعنی بشم فداش من الهی.. میزدی حرف سنجد با: تگف سارا یهو

 که های نوزاد ازاین.. باشه ها بانمک ازاین کنه خدا پدرسوخته... میدم یادش فحش کلی که

 ... بشه عسلی چه ی وا.. دهنشونه تو میزشون ریزه دست کل بعد.. وسرخه سفید لپاشون

 شد هم فحش.. مهد تو بذارن اخالق معلم عنوان به باید رو تو.. کن بس سارا: وگفتم خندیدم

 ... بدی؟ یاد تو که چیزی

 فحش خیلی رو ات بچه زمانی یک دیدی اگه.. فحشه با همراه من عالقه ابراز ابجی: وگفت خندید

 ... براش میمیرم خیلی بدون میدم

 ....برو گذاشتم منم: وگفتم خندیدم

 ... میکرد سیخ رو بدنم موها تمام بچه یک به کردن فکر

 باهات کنم چیکار... کردم نگاه ام اماده نیمه ساک وبه شده شلوغ اتاق وبه کشیدم دراز تخت رو

 هک افتادم ارسن حرف یاد که بدم وکششون کنم وشل عضالتم که امدم یهو..؟؟ چیکار.؟؟ ارسن

 ... شدم خیال بی.. نکنم کاررو این بود گفته

*** 

 بود شده چم دقیقا من.. دوربزنند بودن رفته ومامان سارا.. خلیج اب زاللی وبه حلسا به شدم خیره

 لداخ میرم که دادم پیام هم سارا وبرای هتل سمت رفتم کسل.. صورتم تو میخورد گرمی باد...؟؟

 دمبو شده اعصاب بی سارا قول به اصال... بود ومات کدر چی همه به نسبت نگاهم دید بازم.. خونه

 تنیس یادم هیچیش که زد ام دیگه حرف کلی... هنوز هستم اول های هفته میگفت دیروز رهدکت...

 ... میدی محل نه میکنی توجه بهش نه نخوای که رو چیزی...

 ممالی اهنگ ویک کشید دراز کاناپه وروی خوردن پاستیل به کردم وشروع زدم دور خونه دور یکم

 مچش امدم... شکمم رو رفت دستی... میدادم فرو رو موبغض بود گوشام تو هندزفری... گذاشتم هم

 ... خودم بانوی به... خانومم به سالم: گفت گوشم وکنار بغلش تو کشیدم که کنم باز

 ... نگو بانو من به.. سالم: وگفتم کردم باز چشم

 ...؟؟ چرا: وگفت زد لبخند یک.. کرد نگاهم تعجب با
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 .. سالمه01 میکنم حس نمیاد مخوش چون: گفتم اخم با.. بودم گیر بهانه

 گرفتم ادرس مامان از دیروز..؟؟ کردی شروع نیومده.. کردی توپی پرسی احوال چه: وگفت خندید

 ...؟؟ خوبی.. پیشت امدم راست ویک

 ...؟؟ مهمه!.. شما های پرسی احول به: گفتم ندم نشونش میکردم سعی که بغضی با

 نمیدادی جواب خودت به میزدم زنگ هرروز مردینا خیلی: وگفت روپاش ونشوندم خندید بازم

 نیستم هم راه خسته.. خوبم منم.. نباشی خسته گفتی مرسی... میپرسیدم رو حالت سارا یا ازمامان

... 

 االن من همسن دختر یک..؟؟ چی ازهمه بودم خسته... نزدم حرفی ولی گرفتم روخوب هاش تیکه

 ..؟؟ اززندگی است خسته قدر همین..؟؟ اینطوریه

 راچ..؟؟ میکردی چیکار: وگفت روبوسید سرم ورو زد محوی لبخند... اش شونه رو گذاشتم سرمو

 ..؟؟ نرفتی اینا بامامانت

 دونفر توجه قبال.. شدم ساله8 یا0 بچه دختر یک انگار ندونه هرکی.. ومحبت توجه به شدم نیاز

 مثل یا داره دریغ هم دومی. خاکه تو عزیزمه که کدومشون یک..؟؟ االن اما.. وارسن بابام بود روم

 تهخس که بهتره اما سخته درسته... ها رفتار ازاین است خسته که هستم متوجه.. نیست همیشه

 ... جدایی به شه وراضی شه

 ... دکتر رفتم مامان با دیروز: وگفتم توبغلش رفتم بیشتر

 ..؟؟ بیام نکردی صبر چرا: وگفت بوسید رو دماغم

 ... جا این بیایم ومیخواستیم ینبود که این واسه_

 ..؟؟ سپیده: وگفت عقب رفت یکم

 ..؟؟ هوم: وگفتم کردم نگاهش

 .. جانم بگو.. تربیت بی: وگفت کشید رو دماغم

 /..؟ شدی اخالق معلم تو باز: وگفتم بهش زدم مشت
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 چشمام.. بود درسکوت هم خانه... بودیم ساکت هردو... اش شونه رو گذاشت وسرمو نزد حرفی

 ؟ شده چیزی...؟؟ نمیزنی حرف چرا: گفت که میشد خواب گرم داشت

 ... هوم: گفتم الود خواب

 اسستقبال اینه.. کن نگاهش..؟ بخوابی میخوای ظهره21 ساعت: وگفت وخندید کرد نگاهم

 ... روز چند این از بعد ازهمسرش

 ... ارسن: وگفتم مکرد نگاهش... داشتم امنیت پر پناه یک به نیاز.. بود پریده ازسرم خواب

 ... جونم.. بله: وگفت بوسید دستمو پشت

 .؟؟ بیرون بری میخوای: وگفتم کردم نگاهش

 ...؟؟ داری چطور؟؟کار نه: وگفت کرد نگاهم

 من..االن؟ هچی نقشت بعد.. نیستی که تو.. میگم مامان به میبود هم کاری دیگه نه: گفتم دلخوری با

 ..؟؟ بود من از تر واجب که داشتی کاری چه الاص.. میرفتم باید مامان با دیروز

 میخوام چی..؟؟ میگم چی.. خودم کار تو موندم خودمم یعنی... بود وامونده دهنش ازتعجب

 ... نداشته.. میدونسته ازقبل که های اخالق با رو امدن کوتاه این انتظار مطمئنا..؟؟

 کنی فکر یکم رفتم راستش.. میدونی خودت که کاررو: وگفت بود شده محکمتر دورم دستاش

 ... میکنم جبران. ببخشید.. حاال از بری کردم نمی فکر هم رو دکتر.. شه اروم اعصابت..

 ... کن جبران پس: وگفتم باال دادم ابروی

 ... کن امر شما: وگفت بوسید دستمو باز

 هب ذارممی نکنی هم جبران.. زنم نمی حرفی منم کنی جبران باید خودت: وگفتم شدم تند یهو

 .... ای عرضه بی که این حساب

 این دکتر بهترین بریم بپوش لباس: گفت جدی.. نزنه حرفی تا داد فشار هم روی محکم رو لباش

 ... بشه جبران که کنم چیکار میدونم خودم هم بعد.. جا

 ... نک جبران تو دیگه یکجور.. رفتم بار یک.. بشه؟ چی که دکتربرم.. ندارم حوصلحه: گفتم لج

 ... گیر وبهانه بدبشی نداشتی عادت: وگفت برد موهاش تو دستی
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 .. شدم که حاال: گفتم تفاوتی بی با

 ... عصبیه که فهمید میشد صورتش حاالت تک ازتک

 کنم فکر یکم.. سوخت براش دلم.. مبل پشت به داد تکیه رو وسرش شد رها ازدورم دستاش

 نای با کردم لهش... عرضه بی گفتم صورتش وت واضح که این مخصوصا.. بودم کرده روی زیاده

 .. حرفم

 ...؟؟ میبخشی ارسن. ببخشید: وگفتم بوسیدم قلبشو رو

 تو شرایط.. داری حق.. نیستم ازچیزی ناراحت.. نه سرت به زده: وگفت مردونه درد از پر خندید

 ... کرده فرق

 نجدهس این: وگفت یکممش سمت برد ودستشو کرد بامزه رو اش ورنجونده خسته قیافه یکم بعد

 ودشخ به بود گرفته داری خنده قیافه" انزیم یک بعد.. باشی داشته هورمونی تغیرات شده باعث

 رو ههم میگی یکچیزی یهو.. سرت تو میره میاد" داد وادامه سمتم میومد داشت انزیمه بحساب که

 ... میگیره برق

 رکوندمت رو ارسن مثل مردی کنم فکر.. شدم گفت کلمات تولفاف که حرفش متوجه.. بوسید سرمو

 .. حرفم این با

** 

 یچ: گفتم مامان روبه.. دوستش با میزد حرف وداشت بود کنارم سارا.. میکرد غروب داشت افتاب

 .. کردین خرید

 بشه یترش ابنبات چه که وای پگولی اگولی بچه لباس کلی: وگفت داد فاصلحه رو گوشی یهوسارا

 ... تون بچه

 زده ذوق یعنی: وگفت ریخت فالکس از چایی خودم لیوان تو مامان... خندیدم ومامان ومن ارسن

 ... میومدی خودتم کاش.. جورم چه است

 ... نداشتم حوصلحه: وگفتم کردم مزه مزه رو داغم چایی یکم

 رششو.. ها میکنی خوب اینو: گفت ارسن روبه بعد.. دستت گوشی لحظه یک: گفت تند سارا باز

 ... کنید تغییر یکم دوتاییتون.. ندارم حوصلحه.. هدراورد رو
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 .. بزن حرفتو: وگفت داد هلش مامان

 ... زلزله چشم: وگفت کرد نگاهم ارسن

 ... بریم پاشو ارسن... بشم سوارش میخوام من گفتم سریع... میشد رد داشت سیاهی اسب یک

 ... کن فکر داری که موقعیتی به یکم: گفت سریع مامان

 ... دیگه پاشو ارسن.. شم سوار میخوام من مراقبم: وگفتم گذاشتم رو لیوان

 باس.. نبرده رو ابرومون تا ببرش پاشو: گفت ارسن وروبه جیبش تو گذاشت رو گوشیش سارا

 ... انگار است ندیده

 ... اصال توچه به:وگفتم روش ریختم ماسه مشت یک

 ... کنید بس: گفت بلند مامان

 ... ها شدین ساله بیست پیش روز چند کنم فکر..؟؟؟ تونهچندسال: وگفت خندید ارسن

 ... ها میاد سرت بالیی یک: گفت سارا که کردم پام رو هام وصندل کردم پوفی

 .... شهره خاله عالی چه وای: گفت که آمد خانوم یک بلند صدای یهو

 همسر ههمرا به ام خاله ودختر خاله خوشگلم ازشانس بله دیدم که صدا سمت برگشتیم همه

 ... میان دارن مجید وپسرش

 ... بیان نکبتا این گفته کی: گفتم لب زیر

 ... حوصلحه بی هم شدی بددهن هم جدی جدی نه: گفت سریع ارسن

 گفت مجید که کردم سالم شون همه با اکراه با... نزدیک امدن اش وخانواده خاله که ندادم محل

 شخو گفتم هستید شماهم میدونستم بعد سدر از یکم بود خسته نفمه میدونید شهره خاله:

 ... هم دور باشیم میگذره

 رو ارسن دست.. اسبه سمت رفت نگاهم ومنم رو حرفش کرد تایید مامان.. ای مسخره دلیل چه

 ... رفت پاشو: وگفتم گرفتم

 ..؟؟ میری کجا: وگفت نشست شده پهن حصیر روی نغمه
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 .... سواری اسب برم میخوام هیچی: وگفتم رفتم غره چشم بود نشسته که ارسن روبه

 .. بیام منم نداره اشکال: وگفت شد بلند هم نغمه شد بلند که ارسن

 .. نه: گفت هم ارسن دادم باال ای شونه

 ... باشی اتم خاله دختر وبا بری یواش بهتره: گفت گوشم کنار که اسبه سمت میرفم داشتم

 .. بشین کاری بچه یا خودت رهدا امکان.. نشی سوار نمیشه: گفت که نگفتم چیزی

 ... میگی مدام رو چیزی بس میکنی ام خسته ارسن: وگفتم عقب وبرگشتم ایستادم

 .. نیستی مراقب که خودت خوب: وگفت زد من درهم چهره به لبخندی

 ودمخ..؟؟ بدی بهداشتی پیام میخوای هی رو ماه نه این کل پس: گفتم یواش ولی عصبانیت با.

 ... شد کاری که درک به خوام نمی که رو یزیچ اصال.. میدونم

 زود من گوش این.. ها میکنم تحمل دارم برگشتم که ازظهر... سپیده: وگفت گرفت رو دستم

 ... مورد بی گیری غرغروبهانه از میشه خسته

 . رو هیچی کنی نمی درک تو: وگفتم کردم لگد رو انگشتش ازدستی

 تپرت عقب بکشی رو افسارش... نکنه رم باش اظبمو: گفت نغمه که شدم سوار ارسن کمک با

 ... ها میکنه

 ... بیایی توهم میشه: وگفتم کردم نگاه ارسن به... عزیز نغمه میدونم: وگفتم کردم نگاهش

 بری تند بذارم نمیشه. میام راه یواش هات با میگیرم رو افسارش دیگه میام: وگفت خندید

 ... بشن سوارش هم اقا این ارهند عیب: گفتم بود صاحبش که مردی به رو

 ... نه: وگفت کرد نگاهمم

 .. دیگه شو سوار: وگفتم باال دادم ابرو

 ارسن.. رفت بهانه یک کرد جور با نمیده محلش زیاد کسی دید هم نغمه.. شد وسوار زد لبخندی

 حرکت به رو اسب.. کرد حلقه دورم دستشم یک.. گرفت رو وافسارش نشست سرم پشتم هم

 ... سپیده: وگفت دراورد
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 ... بله: وگفتم خورشید نارنجی نورهای به شدم خیره

 برای یهچ تصمیمت بگی میشه: گفت هم طور همین تربره تند یکم که یواش زد اسبه به ای ضربه

 ... داری حق بگی هرچی... میاد بدم تکلیفی میمونی؟ازبال زنم.. اینده؟

 همین.. میدی طالق هم ومنو میگیری رو ات چهب:وگفتم کردم مرتب رو وشالم کشیدم عمیقی نفس

... 

 سنیه اختالف این با ازدواجمون بود اشتباه چقدر میکنم فکر گاهی: وگفت بوسید رو گردنم

 .. من نه میشی درک تو نه میکنم احساس..

 .. نبودزندگیمون بد زیادم دیگه نه: وگفتم خندیدم

 .. کن تکیه بهم دیگه یکبار پس: وگفت خندید اونم

 ..؟؟ میشه چی دینت: گفتم

 ... خودش دین هرکسی: وگفت کرد هوفی

 ... است فایده بی اش درباره بحث.. اول سرخونه برگشتیم پس: گفتم زود

 ..؟؟ سوارشم خواستی چرا: وگفت کرد مکثی

 شمچ وفقط برده یک مثل هم وتو کنم تکیه جوری این که این واسه: گفتم تمام پروی وبا خندیدم

 ... میفروشمت که نزنی حرفیم ببری خواستم هرجا منو میگه

 امر انوب.. شیرین وگاهی میکنه تلخت گاهی که گیتم دیونه رگ همین عاشق یعنی: وگفت خندید

 .. کنند

 .. سالمه01 مگه... نگو بانو من به: گفتم حرص با

 ... گرفت.. گرفت: وگفت خندید

 ..؟؟ گرفت چی: گفتم کج وری یک

 .. گفتم که گهر همون: وگفت خندید
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 تموگف بهش دادم تکیه سینه به دست منم.. یکم شد وکج... درامد اخش که پهلوش تو زدم مشت

 .. خودتی دیونه.. عزیزم جونت نوش:

 تو که بود خوب همینش.. نداشت هیچی مسافرته این میگم: وگفت گرفت دورم رو دستاش

 ... غرزدنات با کنمت تحمل میخواستم چطوری ماه نه من واگرنه.. بهترشد اخالقت

 اون بهل بریم یاال.. اربابش از میکنه اطاعت.. زنه نمی حرف انقدر برده یک: گفتم ازحرفش خیال بی

 ... میایی میگیریی قیفی بستنی پایین میری بعدم اسکله

 میخواستم.. بود ات گونه بچه گاهی های رفتار همین تو با ازدواج های علت از یکی: وگفت خندید

 عقب داد رو شالم... ازدستش میشدم خسته زود مطمئنا کنم ازدواج خودم وسال همسن یکی با

 ...زیاد خیلی.. دارم دوست خیلی: گفت گوشم کنار.. میرفت ساحل لبه یکم

 همه مثل چون.. کنه احساسات ابراز جدی. شوخی بدون ادم مثل میومد پیش کم.. زدم لبخندی

 ور جمله این میشد وکم درمیاورد ادا بازی مسخره موقع فقط... میدونم من که جایی تا یعنی مردا

 نشنیدم رو جمله بیشتراین بار دوسه.. میشه لوس زن.. داره اعتقاد که داره خنده... ازش شنید

 تضایعس خب.. بود قرمزشده.. گفت تا داد جون میگی فقط اونم تازه ازعقد قبل موقع یکی... ازش

 ارمد دوست وبگه کنه عالقه ابراز ازش هست کوچیکترم که تردخ یک به بیاد سن این با مرد یک

 .. میگیره ام خنده میفتم که اش چهره یاد....

 بحثی نه.. نیک گیری بهانه نه شما یعنی.. نکنیم بحث امدنش دنیا به تا میشه.. سپیده: گفت بامزه

 ینا تو اصال.. باشه داغون اعصابت همیشه تو که نیست خوب هم باشم کنارت مییخوام هم چون..

 ... همیذار تاثیر چیزا خیلی رو که میدونی.. باشه داغون تو اعصاب که زنیم نمی حرفی هیچ مدته

 بالفاصلحه... نمیایین ها بچه: گفت که امد مامان صدای که... میشد تاریک کم کم داشت هوا

 ... میخوام زن من.. میخوام منم... واال.. بده شانس خدا: گفت که امد مجید صدای

 ... دن نمی هنوز ای بچه خیلی.. شده تموم: وگفت خندید ارسن

 همین.. ممیشی اسبم سوار بعد.. میگیرم خوبم میگیرم: گفت مجید که خندیدم وحرفشون قیافه به

 ... شه کباب دلتون که میشیم رد ازجلوتنم عشقوالنه طوری

 ها مهدکودکی بچه مثل نک جمع خودتو: گفت هم ارسن... وخندیدم دهنم جلو گذاشتم دستمو

 ... گنده خرس چرا میزنی حرف
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 شما تسوئی میریم سپیده.. بگیریم زن داداشمون واسه میریم مام: وگفت گرفت رو دستش نغمه

 ... بیایین زود شمام..

 ... باشه هم قیفی بستنی.. دیگه بخر برو: وگفتم... دادم تکون سری

 ... تو قربون: وگفت شیکمم رو رفت دستش

 ......؟ بود شده تلمبار که درونم حرفایی از...؟؟ یانه بزنم حرف باهاش بود بهتر

 چهب بابای.. میگفت دلم یک.. باشم نزدیکش نباید ومن نامحرمه یک االن اون میگفت دلم یک

 ..؟؟ بچه..؟؟

 تا باس صاحب پیش بود رفته ارسن.. تاریک وحسابی بود شده ابری که اسمون سمت رفت نگاهم

 که یدمکش بستنی دور رو زبونم ها بچه مثل... کردم نگاه دستم تو بستنی دوتا به... بده رو پولش

 .. زشته سپیده: گفت که امد خندیدنش صدای

 ... کن امتحان.. باحاله اتفاقا: وگفتم کردم نگاهش

 .. شدی بچه تو باز: وگفت نشست ساحل کنار های ماسه رو

 ... دراوردی رو ها بابابزرگ ادای تو باز: گفتم اخم با منم

 ...؟؟ نمیکنه اذیتت: گفت مکث با... خندید

 هم فکر یعنی.. کنم نمی حسش اصال: وگفتم.. بدم فرو رو بغضم کردم وسعی دادم تکون سری

 ..؟؟ یانه میکنه اذیتم کنم فکر بخوام باز که باردارم کنم نمی

 ...؟ وقت اون چی یعنی: وگفت کرد وتعجب شد جمع صورتش

 فتمگ درجوابش... میپسندیدم بیشتر رو خلوتیش.. وزیبا ساکت شهر این تو هست یارامش چه

 .. چیزا خیلی یعنی:

 ... بزن حرف واضح: وگفت کرد اخم با

 خودم واسه. ام حامله که سخته باورش... یعنی: وگفتم کشیدم شکل دستم با سفید های ماسه رو

 ... سخته
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 وشوهر زن میکنیم فراموش لحظه چند واسه... زنیمب حرف طرف بی هستی سپیده: وگفت کرد بغلم

 اشهب.. بخوام که رو هرسوالی منم بپرس داری هرسوالی تو.. باشه.. دوستیم فقط انگار... هستیم

 ..؟

 ... باشه: وگفتم دادم تکون سری

 .... کن شروع تو خب: وگفت کشید موهاش تو دستی

 ...؟؟ بودنت اعتماد بی علت: گفتم سریع

 رارق که هم زمانی حتی بود سوال اولین این میشد هرچی همیشه چون... نزنه لبخند هک گزید لب

 هک بود جوابی تنها واین بزنیم حرف اش ودرباره بشیم هم نزدیک شد هرچی که بودیم گذاشته

 .... میکنی اشتباه تو.. ومیگفت درمیرفت اززیرش همیشه

 ... میدم جواب اخر: وگفت کرد مکثی

 ... نیستم دیگه منم خب..؟؟ میپیچونی چهب: گفتم حرص با

 زن عنوان به تو.. من حاال خب. میدم جواب اخر مردونه قول... امدی خوب رو بچه: وگفت خندید

 ... بهش نسبت داری عالقه چقدر ارسن

 اگر.. سخته خب: وگفتم کشیدم دست رو وگردنم شالم زیر بردم دستمو... معنا تمام به بود موذی

 ... قبل مثل.. بگیریم فاکتو رو اخرش های گری وحشی

 ودب واینا نامزد سر بحث که شب او که موندم ارسن همسر عنوان به هنوزم من: گفتم ومنم خندید

 ...؟؟ میشد متوجه باید رو چی.. نشدم متوجه من... بفهمه خودش باید سپیده که گفتی تو

 ..؟؟ میری کجا: گفتم سریع.. شد بلند یهو

 میکنم غش من که بزنی حرف شکالتی طوری همین اخر تا تو باشه قرار اگر: گفت وجدی بامزه

 ... کرد بغلت نمیشه.. باشه دوستانه که هست قراربراینم چون

 شهب ها خنده این فدای ارسن: وگفت کرد بغلم محکم... بود گرفته درد دلم که طوری به... خندیدم

 .. میخندید هم خودش...

 ... بده جواب زود باش جدی.. میدم امهاد: وگفتم عقب کشیدم خودمو
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 .. شده ای برنامه چه: گفت لب وزیر کرد پوفی

 بدم توضیح واست خودم سخته خودم بجون رو یکی این ببین: وگفت نشست سرجاش

 کن فراموشش اصال.. دونی نمی کوچولویی شما چون حاال... سخته میخورم قسم... فاکتوربگیرش

.. 

 ... میپیچونی خودت بعد میدم جواب من ومیپرسیت نیست قبول: گفتم حرص با

 .. بریم پاشو: وگفتم ازدستش بیرون کشیدم که دراورد رو سیگارش باز

 زنامزدا که بزنی وحرفی ارسن جلوی بری تو که سخته خیلی... بگم چطور.. ببین: وگفت نشوندم

 اشننامزدب یا دونفر که داره امکان زمانه تواین نیست قدیم های ازمرد ارسن میدونی.. باشه قبلت

 میکرد مکث باز".... که بود سخت... اما زدت کرد اشتباه ارسن.. بشن جدا هم بعد عقد یا

 ... بگی واینو شوهرت جلویی بری تو که سخته"...

 ...که چیزی همچین داره امکان میگی داری خودت تو سخته چرا: گفتم سریع

 هک واین اینو بهش بودی نگفته تو اوال.. که لحاظ ازاین سخته: وگفت کرد روشن رو سیگارش

 ....از میگفت وپرت چرت کلی سپیده قبلی نامزد

 ادد بیرونش حرص وبا شد خاکستر بیشترش نصف که سیگارش از گرفت محکمی پک همچین

 ...شدی؟؟ گیر بهانه شوهرت وواسه نداری دوست رو ات بچه چرا تو خب خب.. داد ادامه...

 چون ندارم دوسش: وگفتم نزدم حرفی بدونم چیزی قبلی موضوع از داشتم دوست خیلی که بااین

 درک رو همسربودن نقش داشتم هنوز من... داد انجام کاررو ای بگه من به که این بدون باباش

 دبع... بشه حس حضورش همیشه مرد یک قراره بعد به ازاین که کنم درک باید که این میکردم

 زاشچی بقه اگر البته.. مزخرفه بچه بنظرم کال.. اززایمان یترسمم میگم رک... چون ندارم دوسش

 باشم که دارم دوست.. شدم که شدم گیرهم بهانه... ایناست زایمان منظورم بگیری فاکتور رو

 دادنش ازحرص.. بکاره مو بره.. بشه کچل که حدی تا میکنم خالی سرهمسرم رو دلیم دق...

 ... میاد خوشم

 تمگف سریع.. بود گرفته خندم... میبوسیدم داشت امدم خودم به تا... هک میگفتم داشتم هنوز

 ... کنار برو.. بکش خجالت:
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 درک اون قربون من... تخس های بچه مثل... شکالتی میزنی حرف که خودته تقصیر کرد زمزمه

 ...؟؟ کنی اجراش پررنگ االن نمیشه.... بشم همسری نقش

 .. جنبه بی: وگفتم عقب دادم هلش

 امکانو میفهمی روز که میکردم فکر وقتی اما.. کنم دارت بچه خواستم نمی میدونی: وگفت دیدخن

 زنم خود اگر حتی.. داشت نگه بچه یک وجود با میشه رو زن یک بعداصوال... شی جدا بخوای داره

 هک یکیش.. نگیرن طالق که... میکنه شوهری زن راه سد راه تا هزار خدا... فقهی ازلحاظ.. نخواد

 اون تو باطله طالق صیغه دیگه میدونی.. شدی که بود ماهانه عادت اوت بود موقع به روشکر خدا

 .... بچه هم بعدش.. دوران

 ... واال.. ندم محلتم حقته: وگفتم کردم اخم

 زایمان بشی متوجه که روانشناس یک پیش بریم میخوای وگفت سرجاش ورفت خندید

 ... نیست میکنی فکر تو که اونجوری..

 ... کنم اذیتت حسابی میخوام نه: وگفتم کردم نگاهش

 ...؟؟ ؟؟چرا چطوری: وگفت باال داد ابرو

 هواجاز باشه سر باال زایمان موقع هم پدر که میشه داده اجازه که ازاونجایی: وگفتم زدم لبخندی

 هم سزارین مطمئنا... ببینی.. سرم باالی بیایی باید.. میشه داده هم بچه تولد از برداری فیلم

 ... شد خواهم

 .... بیام عمرا کرد وزمزمه کشید صورتش به دستی

 ... بیایی باید: گفتم عصبانیت با

 ...؟؟ میگی چی میفهمی: وگفت شد جدی

 ... ومیایی بیایی باید.. میفهمم بله: وگفتم شدم بلند

 تازپش کردم پاک استینم پشت با بود مزاحم که رو اشکی.. میشد پررنگ داشت مزاحم خال باز

 ... خواهشا سپیده: گفت سرم

 ..؟؟ نمیایی چرا: وگفتم عقب برگشتم
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 هر وصدای ببینم رو شدنت اذیت خوام نمی: وگفت شد رد کنارم از... بود شده اب پر چشمام کاسه

 ...؟؟ فــــهمیــــدی حاال.. مرگم ناقوس بشه موقع اون تو وفریادت دادت

 هک جوری وبلند بزنم کنار رو میکردن خیس صورتمو که رو لعنتی مزاحمای بازاین کردم سعی

 تاوان ایدش ببنی تا... مُردم درصد یک شاید که... کردی چیکار که ببینی باید میایی: گفتم بفهمه

 .... بده پس رو تاوانش باید که کسی اون هستم ومنم بودنه باهم این داشت

 شونه روی ارشاب.. کردم باز رو درخونه... ندادم محل زد صدام هم هرچی.. سوئیت سمت دویدم

 همه وروبه کردم باز دررو... نشه دیده سرخم صورت تا پایین انداختم سرمو.. کردم مرتب رو ام

 ... بیرون دادم لرزون رو نفسم بستم که دررو... اتاقم سمت ورفتم دادم سالم یک

 ربهض... بودم روم زیادی فشارخیلی دادم تکون طرفین به رو سرم.. کنه درک که حاضرنسیت حتی

 سمت دویدم.. داخل بیام هست اجازه: گفت که امد نغمه صدای دنبالش وبه خورد اتاق در به ای

 دیدم رونبی ورفتم بستم رو اب شیر... داخل بیا: وگفتم... صورتم به پاشیدم اب تند وتند روشویی

 ..؟؟ خوبی خبر چه: وگفت زد لبخندی.. نشسته تخت رو

 ای رفتهگ صدای وبا زدم لبخندی.. بزنم حرفی وبتونم بشه باز گلوم راه بلکه دیگه عمیق نفس یک

 ... نباشی درس خسته..؟؟ چطوری تو مرسی: گفتم

 چقدر دونی نمی دنبالش برم باز بعدش استراحت ترم میان امدم.. گفتی وای: وگفت خندید

 ... سنگینه درسامون

 ... بود خبر چه نبیرو خب.. هستم متوجه: وگفتم نشستم کنارش

 ارسیگ چقدر شوهرت میگم.. میکنند صحبت اقاتون با ومجید بابام هیچی: وگفت زد لبخندی

 ..؟؟ نه عصبیه ازچیزی.. میکشه

 ..یعنی؟؟ نم دو نمی.. نه: وگفتم جانمازم سمت رفتم.. توچه به.. ونگمه نه" گفتم دلم تو

 ...دیدی؟؟ رو افشین: وگفت کشید دراز روتخت

 ..؟؟؟ چی واسه نه: وگفتم کردم اخم

 ... من برم بخونی نماز میخوای اگر... داشت کارت: وگفت زد غلتی
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 متس رفتم... باش اشکالی چه نه: گفتم درجوابش اما.. باشه داشته کار خورده گه: گفتم دلم تو

 ... کرد می تنگ رو نفسم داشت که خال این به لعنت... روشویی

 بودن شده مشکوک همه چه امشب.. ورفت زد صدا رو نغمه خاله که بخونم رو دوم نماز خواستم

 مبخون رو دومم نماز شدم بلند.. بود شده ساکت کرد می وسرصدا بود پیدا همیشه که هم سارا...

 .... ندادم محل.. اتاق داخل امد ارسن که..

 .. شو اماده: گفت که کردم روتا چادرم

 ؟ یمبر میخوایم کجا: وگفتم کردم نگاهش برگشتم

 ... خواستگارمه مجید.. شدم مزدوج.. سپیده: وگفت اتاق تو پرید سارا یهو

 ... بست محکم هل از ودرم بیرون وپرید شد سرخ دید رو ارسن تا یهو

 یمداشت دلقک یک خانواده تو روشکر خدا.. میخندید هم ارسن.. بوده شوخی شاید خندیدم دل ازته

 هنشپیرا داشت که کردم نگاه ارسن به.... بود دیگه یکی میشد جدی خدایی اما بود ابجیمون اونم

 ...؟؟ میریم کجا: وگفتم درمیاورد رو

 ... کنه محرم رو دوتا این شیخ یک که میریم: وگفت حمام سمت رفت

 ... ومجید سارا: وگفتم گردوندم برش امد در هام شاخ شنیدم تا

 ... وتو من نه: وگفت خندید

 ... یگهد باش جدی: وگفتم کردم اخم

 شده عوض داماد عروس که مگراین بودن دوتا اون میدونم من که جایی تا: وگفت کرد درروباز

 ... باشن

 ..بیا مامان: گفتم وبلند بیرون رفتم

 ؟؟ شده چی جونم: گفت ویواش امد مامان.. سمتم چرخید ها نگاه همه

 ...راسته؟.. کنید هم محرم رو دوتا این میخواهید االن میگه ارسن: گفتم سریع

 ... خوبیه پسر هم مجید.. راضیه سارا... اره دوما ساکت اوال: وگفت اتاقم داخل داد هلم مامان
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 ... دیگه فهمیدین ساعته دوسه همین تو: گفتم حرص با

 .. داره کارت خاله مامان: وگفت در دم امد سارا که

 .. یدار وقت هنوزم تو...؟؟ میکنی داری چیکار میفهمی: وگفتم کشیدم رو دستش که بره خواست

 ممیشناس خوب رو مجید... بود شده هماهنگ خاله امدن این راستش هستم متوجه: گفت شوخی با

... 

 انوادهخ با... بکنی غلطی چه میخوای میشی متوجه تو: گفتم سریع.. بدجوری بودم چسبونده امپر

 .. ببینند مارو تونند نمی که اونا.. باشی میخوای خاله

 لیخی انگار خودت تو... میکنم چیکار دارم میدونم خودم من کوچیکه ابجی ببین: گفت چدی یهو

 مه تو وزندگی شده چی انگار میزنی حرف جوری... میکنی راهنمایی منو داری که خوبه زندگیت

 اونقدری.. میدونم ام اینده شوهر درباره بیشتر ازتو... ببینند رو زندگیت نتونند اونا که خوبه چقدر

 .. دیگه چیز وکلی مسیحیه شوهرم نفهمم دماه از بعد که ونمید

 اشتد رو هوام همیشه کسی.. سرم تو میزد رو زندگیم داشت که بود سارا این.. امد نمی باال نفسم

 دایص که بیرون دادم منقطع رو نفسم.. صورتم تو میزد رو مشکالتم تموم مستقیم داشت حاال..

 ... بیرون برین سریع: گفت اراوس مامان به رو که امد ارسن داد

 ودهنم کاش... بود راهنمایی قصدم... هستم خونیش دشمن من انگار که بود شده جوری چشماش

 ... زدم نمی حرف میشدم الل کاش.. میبستم

 تمخواس فقط من: گفتم یواشی وصدای بهت با... میزد صدام نگران که ارسن سمت چرخید نگاهم

 ... که بدونه

 ... نکن فکر بهش... باش اروم هیش: وگفت بغلش تو کشیدم محکم که داشت زشلر انقدرصدام

 ... جداباشیم... بریم میشه.. میشه: وگفتم کردم نگاهش.. بود سنگین جو.. بود کم هوا

 .. باش اروم تو.. میشه که بله: گفت نگران

 ازدرروب ارسن.. وردخ دراتاق به ای تقه.. میشد زنده برام حرفاش هنوزم.. پوشید لباس رفت سریع

 بود موافق شاید.. نگه طوری این سارا که نزد حرفی چرا مامان.... مامانه که شدم متوجه.. کرد

 ... زدم حرف چرا که گزیدم محکم رو لبم/..؟ توچه به همون ؟؟یا چه من به که بااین
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 ... زودتر بریم میشه: وگفتم گرفتم و ارسن بازوی

 .. نداشت منظوری اون سپیده: وگفت لپش رو زد ومامان کمرم دور انداخت دست

 .. شما نمیایی: گفت خاله توسالن که کردم تند قدم

 براش امشب میخوام... بیرون برم سپیده با میخوام نه.. داد جواب من بجای وارسن زدم پوزخند.

 .. بشن خوشبخت امیدوارم.. باشه خاص

 ... ندادم محل... زد صدام که امد سارا صدای

 یک به بودم شده خیره... بد خیلی بود بد حالم..؟؟ زد حرف اینطوری چرا.. نشستم ماشین داخل

 ردمک نمی فکرش حتی که بود زده بهم حرفای قبل دقیقه چند تا که چشمایی اما نامعلوم نقطه

 ... بود جلوم بودم شنیده عزیزترینم اززبون

 خواهش.. روت به نداری رنگ.. شبا اروم: وگفت کرد پوفی وعصبی برگردونند رو صورتم طاها

 .. میکنم

 نمک دخالت کارش تو خواستم نمی من: گفتم میکرد فوران اشکام که طور وهمین شدم خالی یهو

 ... فقط من

 حتما.. دیگه باش اروم... میدونم.. داری مهربونی دل چه که میدونم: وگفت توبغلش کشیدم

 ... هیش... هکرد اینطوری بوده دیگه چیز ازیک ناراحت خواهرت

 اشمب غریبه صدپشت مثل منم بهتره.. بدم رو جوابشون خواستم نمی حتی میخورد زنگ موبایلم

 رو کی سارا بجز مگه... شکست دلم بدجوری... مهمونیش برم کردم دعوتم هرزمان وبشینم

 امانم چرا..خدا... رو هاتم واشتباه مشکالت همه توسرم زد اونجوری چرا.. کنم دردودل که داشتم

 ... کنم دخالت درکاری دیگه عمرا..؟ نزد حرفی

 فتمگ میومد داخل که ارسن روبه.. نشستم مبل روی.. شدم بود گرفته ارسن که جدید سوئیت داخل

 . نیاوردم رو وسایلم ودیگر ساک من:

 ..؟؟ میخوری چی شام خوب... میارم میرم: وگفت زد لبخندخوشگلی

 فشار انقدر خودت وبه کنی فراموش رو شده هرچی که مکن خواهش میشه: گفت که کردم مکثی

 ... نکنی وارد عصبی
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 گرفتیم ور اینجا که کسی از میخوری؟ چی سپیده: وگفت بود که تلفنی سمت رفت که نگفتم چیزی

 ... دیگه بگو.. گرفتم رستوران شماره

 .. میخواد کباب دلم: وگفتم کشیدم دراز

 ... چشم: وگفت زد لبخندی

 ... میکردم پرت رو حواسم.. بود سخت اما نکنم فکر داشتم سعی

 ... میخوام رو هام لباس... میکنه اذیتم خیلی مانتو این: وگفتم بلندشدم

 ... بیار درش: گفت... بود موبایلش تو سرش

 یرونب کشیدم ازدستش رو گوشی سمتش رفتم... پربود ازدستش دلم.. کنم اذیتش خواست دلم

 میامن که روت جلو نترس: وگفت کشید دستمو... همکاراش از یکی به میده پیام داره شدم متوجه..

 ... بدم وپیام بزنم حرف دومم زن با

 غلط که دومم زن..؟؟ هان.. قوامی مهندس یا ترم واجب من: وگفتم مبل رو کردم پرت رو گوشی

 .. بکن هرکارخواستی شدم جدا که من.. بیاد کرده

 ... کنم تحمل رو رکردناشغرغ صبربده خدایا: گفت لب زیر

 ... پرو.. کنی تحمل باید: گفتم جیغ با

 .. سپیده: وگفت خندید

 ... جنوب نه میخواد رو شمال دلم من: وگفتم نشستم پاش رو

 .. میریم فرصت دراولین: وگفت بوسید قلبمو رو

 ... میکنه اذیتم سارا رفتار.. ارسن: گفتم اخالقی بد با

 ارک بردی رو ابروم کاریت پنهان با.. میفهمی توئه تقصیر اش همه.. دادم ادامه ومن نگفت چیزی

 ... ازت میاد بدم خیلی میکنه مسخرم من هر خوا رسیده جای به

 عث با ورفتارت ها کار.. شدی اینا همه باعث عوضی تو.. بخشمد نمی: وگفتم شدم بلند روپاش از

 ... بشم نما انگشت شده
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 .. اونه تقصیر اش همه... نیست گیری بهانه میدونستم دیگه اینو... بستم محکم رو اتاق در

 زندگی چه.. گندی مسافرت چه... زدم غلت.. بود باعثش اشکام چون امد بدم بالیشت خیسی از

 .... ومزخرفی کنند کسل

 خوبه... کنید تمومش خواهشا: میگفت که میومد صداش... کردم باز چشم صحبتی صدای با

 پیدهس چون کنید برخورد تهاجمی اونجور که نبود الزمم وتازه است حامله که میدونید رو شرایطش

 خود بی.. فقط بود راهنمایی قصدش اون ای دیگه چیز نه بگیره رو شما ازدواج جلوی میتونست نه

 ... باشیم نداشته بحث دیگه که بودیم گذاشته قرار حرف کلی با.. نیارید توجیح واسه دلیل

 یازن سپیده حاال... زندگیمون تو دخالت از میاد بـــدم ببینید".... شد سیخ موهام که زد دادی یهو

 دارم خیلی.... کنید دخالت شخصیمون زندگی تو که نمیشه دلیلی این... کردن دردودل به داشته

 ... بهتون نکنم احترامی بی میکنم سعی

 یک... اورده منم لوسای که دیدم چشمی زیر.. چمدنش سمت ورفت شد اتاق داخل... بستم چشم

 .. پوشید مردونه شلوارک یک با سفید رکابی

 ... بخور شام پاشو سپیده: وگفت امد سرم باال

 ... شده چیزی: وگفتم کردم باز پلک

 ور شامت پاشو: وگفت بود تخت اونطرف که پیراهنش سمت رفت خیز یک.. نشست تخت لبه

 ... ازم میاد بدت یگفت نکه.. نشه بد حالت تا بیرون میریم منم.. بخور

 ... زد اتیش سیگار یک طالیش فندک با.. کردم دنبالش چشم با.. پوشید رو پیراهنش

 لبه... بستم وچشم خوردم نبودنش به خیال بی.. بود غذا ظرف رومیز بیرون ورفتم ندادم محل

 بود مشخص دستش لرزش... میکشید سیگار حرص وبا بود نشسته ساحل لب... ایستادم پنجره

 واخم روش میکشید دست که کتفش سمت رفت نگاهم... بهشون میزد چنگ هی که موهای...

 .. اش ماهیچه گرفته حتما.. داشت

 وردها هجوم وخیال فکر بازم...امد نمی خوابم یعنی نخوابیدم اما بستم وچشم کشیدم دراز رومبل

 ... ذهنم به بود
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 همراه... بود شب نصفه یک.. کردم نگاه ساعت به چشمی زیر...زد بهم یواش شدودررو خونه وارد

 ریسیگا از مید تنگ داشت نفسم... کرد وبغلم سرم باال امد... بود اورده هم سیگاررو بوی خودش

 طرف اون خودشم... کشید ال وپتوروبا روتخت گذاشتم... میسوخت وتودستش بود اخراش که

 ... خوابید بهم وپشت

 .. بدمیشه داره حالم بگیر دوش برو پاشو: گفتم طورهم همین.. افتادم سرفه به

 ... بخواب: وگفت زد چنگ بالیشتش به

 ... وعصبی... است کالفه خیلی که شدم متوجه... سالن داخل رفت

 فوت ور سیگارش ودود درازکشیده پنجره کنار زمین رو دیدم.. توسالن ورفتم برداشتم رو بالیشتم

 .... بود شیشه روی که ماه عکس به میکنه

 ... نشه بد حالت: گفت که کنارش گذاشتم رو الیشتب

 ... نمیشه که انشااهلل: گفتم خیال بی

 ...؟ اینجا امدی چرا: گفت که بستم وچشم درازکشیدم فاصلحه با

 ... بود ترسناک اتاق اون چون: گفتم یواش

 ..؟؟ داره ترس کجاش: وگفت خندید

 ... بیرونش روبه نجرهپ اون مخصوصا... اتاقش کل: وگفتم بهش کردم پشتمو

 کشیدم بالیشتمو... بودم پشیمون وحرفام کارام ازدست کوچولو یک فقط.. کوچولو یک

 وگفتم مبست وچشم روبازوش گذاشتم سرمو بازکردم رو دستش یک تمام پروی وبا کناربالیشتش

 ... کن خاموشش:

 ... قتو یک بدنشه حالت.میاد بدت: گفت که بودش رنجونده خیلی حرفم انگاراین

 ...هوامیخورم بیرون میرم بدشه حالم خواست نه: گفتم باپروی

 ...بگی نمیخوای ای دیگه چیز: وگفت خندید... کردم حلقه روشکمش دستمو یک

 خفه دارم.. حمام تو برو پاشو وای...نه: وگفتم روبوسیدم بازوش... ببخشیده منظورش شدم متوجه

 .. سیگارت بوی با میشم
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 .. تواب بریم تایی پاشوسه: وگفت ندنشو هم ومنو نشست

 ..اونوقت میشه کی تا سه..؟؟ خوبی: گفتم تعجب با

 .. وسنجد خودت و من: وگفت خندید

 .. فردا نه: وگفتم خندیدم

 تنت به خیست های لباس که.. اب تو بری صبح فردا میذارم من میکنی فکر تو: گفت اخم با

 .. دیدداره اطراف از اب تو بری اما.. خودمونه مال سوئیت درسته... کنند نگاهت وهمه بچسبه

 ..نخور حرص.. باشه خب: وگفتم کشیدم دراز

 .. شنا سوی به پیش: وگفت در سمت وبردم کرد بغلم که بستم چشم

 ... میاد خوابم من.. شبه نصفه: زدم نغ

 ... تنبل مامان کرد وزمزمه خندید

 ..؟؟ بگی چیزی یک خوای نمی: وگفت گذاشتم کنارساحل

 .. نه: وگفتم اب تو ورفتم خندیدم

 نطوریای حامله ازخانومای بعضی معموال...؟؟ نداری بینی لکه یا... نداری مشکلی: وگفت امد دنبالم

 .. هستن

 ... زایدی شکم تا چند ننه.. پدرتجربه بسوزه: وگفتم عقب برگشتم

 دماور چندتا که: گفت که.. میرفتم عقب عقب منم.. رو به ریختن اب به کرد وشروع خندید بلند

 چیهر.. میگفتی خودم به رو مشکالتت همه بودی قبل مثل کاش... هستم خانوم نگران منوبگو..

 ...قبل مثل.. هرچی.. هرچی.. روحی جه جسمی جه بود

 اب ندت تند بس تودهنم بود رفته اب یکم.. روبزنه حرفاش وشوخی باخنده که اینجا کشونده منو اها

 ... میریخت اب بیشتر.. نکن.. بسه: میگفتم مدام.. میپاشید

 ..؟؟ شد چی سپیده ننه: وگفت خندید که توبغلش وپریدم سریع جلو رفتم

 .. دادی خوردم به اب کلی وکوفت سپیده ننه: وگفتم خندیدم
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 ... هیز کن درویش: وگفتم گرفتم رو چشماش که کرد نگاهم

 ..؟؟ بگی خوای نمی چیزی: وگفت خندید غش غش

 ... ببخخخخشید: وگفتم بوسیدمش.. میگفت بود هزارم دفعه وای

 ..؟؟ رو چی: وگفت زد لبخندی

 .. لوس... رو الکی ننه: وگفتم اش روشونه زدم مشت

 هکوس شاید... خطرناکه نرودیگه: وگفتم اش روشونه گذاشتم سرمو.. جلوتر ورفت زد لبخندی

 .. باشه داشته

 ساحل به نزدیک که داره ای دیگه علت یا ابه اززاللی دونم نمی.. میگم جدی نخند: گفتم که خندید

 .. میان

 .. تو ازدستت: گفت لب زیر

 جونم ارسن: گفتم پوف با گوشش کنار.. میاد بدش کاری یک از امد یاد که بودیم هردوساکت

 .. میشم عصبی.. میگره رگه اون تو قول به.. خوب ببخشید

 ... میاد بدم نکن: وگفت عقب سرشوبرد

 شیدیبخ.. الههههی برم قربونت: گفتم دوباره... میشد قلقلکش چون...نخنده داشت تالش یشترب

 ... گلم

 .. میکشید دست رو وگوشش... میزد قهقه بار این

 یهههههه: گفتم دوباره... گذاشت سرش وسربه کشیدش بشه که ه مثل میگفت رو حروفی باید

 ... خخخخوبی خیلی.. خدا

 .. هدیگ نکن: وگفت خندید

 وگفت شدم خم روش... افتاد بودیم ساحل لب چون.. دادم هلش.. باش داشته میریزی اب رومن

 .هههههههو:

 .. ها دارم یاد منم: وگفت عقب برد رو سرش
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 ....ههههههیشش: وگفتم جلو رفتم دوباره خیال بی

 ودب نشسته مسر باال خودشم بودم ولو روزمین... داد قلقلک بس.. میکرد درد دلم تموم خدا وای

 ... میکنه درد دلم.. بدی خیلی: وگفتم باال بردم سرمو... میکرد ونگاهم بود کرده دراز رو پاهاش

 حس.. پاهامون کف به میخورد ساحل های موج... اسمون به شدیم خیره دوتایی کشید دراز کنارم

 فعالو نگیرم یکار سارا های کار به دیگه... نگیرم سخت شد هرچی داشتم تصمیم.. داشتم خوبی

 یکار یا بخوریم میگفت که رو هرچیزی که بودم ارسن متوجه.. بیاد دنیا به ام بچه تا باشم هم

 یک که بیام کنار باهاش کم کم تا رومیگفت بود سنجد خودش قول به که هم رو نفردیگه یک کنیم

 ... میکنه رشد وجودم تو داره نخودی

 تمگف فکری هیچ بدون.. اگاهانه ناخود خیلی.. دمبوسی رو وروقلبش اش روسینه گذاشتم سرمو

 ... دارم دوست خیلی:

 ... گذاشت سرم روی رو اش ومردونه بزرگ دست

 ...؟؟ دلخورهستی هنوزم: وگفتم کردم نگاهش

 ... کردی اروم هم ومنو... ارومی که حالم خوش.. نه: وگفت زد لبخندی

 .. هست دستت همیشه که.. نهمیک ارومت چقدر سیگار: دادم ادامه... بود حقش خب

 یگهد میکنه اروم.. نیست بد.. کنه می اونطوری خانوم وقتی دیگه کنم چیکار: وگفت زد لبخندی

 .. داخل بریم پاشو..

 کشیدم بنفش جیغ یک یهو.. خدا وای.. روش گذاشتم دستمو.. گرفت درد پهلوم که شدم بلند

 ... برداشت قدم نگران ارسن.. افتادم ودوزانو...

 ... میریختم واشک... میزدم جیغ داشتم هنوز

 .... میکرد ودرد میکشید تیر هنوز.. دریا داخل کرد پرتش کرد جدا ازم رو یکچیزی ارسن دیدم

 ... ای..؟؟ بود.. چی: گفتم هق هق با... بود روش مردگی خون رد.. باال داد رو لباسم

 ... بود خرچنگ بچه یک: وگفت بوسید رو ردش

 .... میفته من واسه ها اتفاق جور این که منه خوشگل شانس... میکرد ودرد میسوخت ردش بدجور
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 ..؟؟ میکنه درد خیلی: وگفت سمتم امد ارسن که خونه داخل رفتم یواش

 بگیری تودوش تا: وگفت اشپزخونه سمت رفت.. دادم سرتکون.. بود شده جمع توچشمام اشک

 ... دردش ارومشه بذاری میارم یخ

 با مپوشید ابی شرت تی یک.. میذاشتم روروش دستم وقتی میرفت ضعف دلم.. حمام داخل رفتم

 برده شوخواب میزه رو یخ کیسه دیدم.. اشپزخونه داخل رفتم.. رنگ بودوسفید زانوم تا که شلوارکی

 ردمب ودستمو سرش بال رفتم.. امدم کوتاه کردنش اذیت وسوسه دربرابر...بوده خسته چقدر اخی..

 .. بوسیدم رو وپشونیش شموها داخل

 .؟؟ خوبی.. کوچولو مامان: وگفت زد لبخندی

 .. نبودی خواب مگه: وگفتم گرفتم رو دستش

 اینو بهتره بگیرم دوش میرم... بودم خواب چرا: وگفت شد بلند... بود کرده خوش جا لبخندش

 .. دردش شه کمتر تا رو بذاری

 ... باشه: وگفتم دادم تکون سری

********* 

 ارسن... نشم اذیت خودم که میخریدم مناسبی لباس سارا مجلس واسه باید بیرون میرفتم تمداش

 گاهی راچ دونم نمی... ها پله از پایین ورفتم پوشیدم رو رنگم خاکستری پالتوی... شرکت بود رفته

 گرم خیلی اب از نه که بااین.. میبودم حمام داخل بیشتر یکم اگر مخصوصا.. میشد تنگ نفسم

 خواست نمی دلم که این با... نشستم ماشین پشت... ای دیگه چیز نه.. کردم نمی تفادهاس

 ما غریبه من که میشد داده بهم حس این واقعی دیگه... شد نمی اما باشم خواهرم عقدی توجشن

 من ات میدونید بهتر خودتون دونم نمی" میگفتم اما.. میشد پرسیده همیشه نظرم که این با..

 .. داری احتیاج وسایلی چه به ببین کن فکر خودت..

 چیز یک ناراحت.. نکردم اونجوری قصد از من: میگفت سریع میگفتم جوری این که هم زمانی

 مهه خودت نکنیم بحث بهتره داشتی حق که واین بود لبخندی هم من العمل عکس... بودم دیگه

 ... کنی انتخاب رو چی

 بازم که واین ببینم رو بارش دشمن نگاه اون بارهدو.. بشم یخ رو سنگ دوباره خواستم نمی

 ... بکشه رخم به رو مشکالتم
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 فرمان رو از دستمو.. بود گرفته خندم... دیوار درو به میزد خودشو... میکرد وروجه ورجه چه امروز

 میکنی اذیت داری انقدر کردی ذوق توچرا...خالته عروسی بگیر اروم: وگفتم برداشتم

 شب روزم که نکنم اذیتش یکم اگر خب اما... ارسن با میکردم رفتار ادم مثل هم وقته چند این

 رصح ای.. سپیده ننه میزنه صدام بدجنس... داشتم دوسش هنوزم ها اتفاق این همه با... نمیشه

 ... میگه اینو هم همه جلو.. میخورم

 میومد رفب.. شمن سردرد که پیشونیم رو کشیدم بیشتر رو رنگم سوسنی وکاله شدم پاساژ داخل

 ... میومد هم ارسن کاش... وخوشگل اروم وخیلی ریز

 تو...نمک پیدا خودم وضعیت ومناسب شیک چیز یک بلکه میکردم نگاه دقت با رو ها ویترین تمام

 میزد زنگ خیلی... دادم نمی رو افشین جواب اصال بود گذشته که ماه سه این

 ارد وطرح ازاد وبعدش میشد تنگ اش باالتنه متبودوقس زانو روی تا که رنگ کرمی پیراهن یک

 زا بود میانسال خانوم یک فروشنده.. شدم داخل... بخوره من به کنه خدا.. خورد چشمم به میشد

 رو اخالقشون ها ادم چهره روی از میشه بنظرمن اصال.. میبارید کالمی وخوش مهربونی اش چهره

 .. امدی خوش خیلی: گفت که کردم سالم.. فهمید

 ... رو لباس کنم پرو میخوام: وگفتم دادم نشون رو ویترین پشت لباس

 ..؟؟ ای حامله خانومم: داد وادامه کرد مکثی"... خانومی میارمش: وگفت زد لبخندی

 هم راحت لباس یک دنبال.. بله: وگفتم زدم لبخندی.. بود6 ساعت.. کردم نگاه گوشی صفحه به

 ... هستم

 وگفت خندید که کردم تشکری.. برام کرد روشن رو پرو اتاق وچراغ داد رو لباس رویی خوش با

 ... باشه سالم انشااهلل.. وای.. کردم تصورت.. تو میشی بانمکی مامان چه.. الهی:

 ... اتاق داخل ورفتم تشکر وبازم زدم لبخندی

 یومدم مامانم کاش.. گرفت دلم لحظه یک... نداشتم دوست رو رنگش اما.. میومد بهم خیلی لباسه

 دام نمی.. وضعیتم بود اینطوری که مخصوصا باشه دارم دوست همیشه میدونست که این با..

 میداد جواب میگفتم بهش که هم چیزی دربرابر.. ازم رو مهربونش های نگاه اون میکرد دریغ..

 .. باشم من واونوقت.. میاد داره ات بچه بکش خجالت
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 که هم بچه چندتا مادر.. دنیاست دنیا تا ادم.. زدم پوزخندی یک خودم برای ای مسخره دلیل چه

 هدار رو ارامش بنام ای معجزه جودش تموم که نفر یک پیش که میگیره بهونه دلت بازم.. بشی

 .. باشی

 ..؟؟ شده پسندتون: وگفت گذاشت رو چاییش لیوان که گذاشتم میزش روی رو لباس

 ..؟؟ داره هم ای دیگه های رنگ فقط بله: وگفتم دراوردم رو عابرم کارت

 ... ومشکیش مونده صدفیش رنگ فقط کارم ازاین: وگفت رگال سمت رفت

 شده تهخس خیلی.. بشه ست باهاش تا بخرم کلیپسی یا تل یک تا ورفتم کردم انتخاب رو صدفی

 ... بودم

 ورمبخ گرم چیز بودیک بهتر... بودم کرده یخ.... شومینه سمت رفتم راست ویک شدم خونه داخل

 ودنب تنها نگران اصال بشخصه خودم ومن بود ونقلی کوچولو خیلی.. جدیدمون خونه خداروشکر...

 .. کردم گرم شیر یکم... میترسیم بز مثل سارا قول به.. قبلی خونه برخالف اما.. نبودم

 میشدم منجمد میموندم بیرون دیگه یکم... داشتم ارامش.. شومینه کنار ومن میشد بلند ازش بخار

 تا هک میبست دررو وداشت بود برگشته.. سمتش ورفتم زدم لبخندی.. امد کلید چرخش صدای..

 ... بچه بابای سالم: وگفتم شدم نزدیکش میداد اجازه شیکمم که جایی

 ... سپیده ننه به سالم... استقباالم جور این عاشق.. جان ای: وگفت زد لبخندی

 چیزی چون.. نیست درست این بدی خیلی: تموگف کردم لگد ازدستی رو پاش.. رواعصابه باز

 شهمی بابا اما.. ننه میشه که داره معادل مادر اسم.. بزنم صدات ای جوردیگه باهاش من که نیست

 ... بگی یکباردیگه قهرم ت باها.. کرد اذیتت بشه نیست وجوری پدر

 .. اخمی چه: وگفت گرفت قاب دستش با صورتم

 !! ..دیگه؟ میبری حساب االن همیچین: گفتم جدیت باهمون بود گرفته خندم ازلحنش

 ... میبرم حساب خیلی بله: وگفت شکمم رو گذاشت رو ودستش... بلند خندید

 .. بدم رونشونش لباسم داشتم ذوق... کنه عوض لباس تا ورفت... بوسید رو شکمم
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 هم ور رنگی یا نقره زیبای گل که خوشگل خیلی تل یک... پوشیدم رو لباس. اتاقم تو رفتم تند

 های کفش.. شه حالت خوش که زدم مو مخصوص کرم ویکم گذاشتم فرفریم موهای روی داشت

 البا رو تلویزیون های کانال وداره.. نشسته مبل رو دیدم بیرون رفتم.. پوشیدم هم رو دارش لج

 ...؟؟ هستم پسند ارسن: وگفتم جلوش رفتم... میکنه پایین

 هتب خیلی: وگفت خودش سمت کشیدم ویهو زد خوشگل لبخند یک نمه نمه... باال رفت ابروهاش

 مبتونمقل شیکم اون قربون... سپیده ننه شدی عروسک خیلی... کنه پهن لنگ جلوت باید ماه میاد

 اما!!. نشدی انچنانی زیبایی... شدی فهمیدننه میشد هم لباس وازروی شده برجسته که برم خودم

 همین..  کنند ووارنگش رنگ بدی رو صورتت که خوای نمی... بودنم ساده عاشق... کشی ارسن

 ... باش عروسیمون موقع مثل... بدمیاد ومن میده نشونت بزرگتر اونجوری... نازی طوری

 ... باشه: وگفتم زدم لبخندی

 .... شدی دلبر بدجوری جون ننه: گفت مزه با جلو اورد رو صورتش

 ... شد خفه خندیدنم وصدای بوسیدم که..خندیدم

 روقفسه دستم. درودیوار به زدن خوشو کرد شروع درونمم وکوچولوی اوردم کم نفس خودم یهو

 ..؟؟ شد چی..؟؟ خوبی: گفت ارسن که کشیدم عمیق نفس تند تند... رفت ام سینه

 .. میشم اینطوری گاهی: وگفتم دیگه عمیق نفس یک بازم

 ... دکتر بریم شم اماده میرم: وگفت شد بلند

 ... میشم اینطوری گاهی.. خواد نمی: گفتم سریع

 .. بشی اینجوری نباید کال.. نداره معنی: گفت میرفت که طور همون

 کرد اعالم که منشی صدای با.... بشه نوبتمون که بود نشسته.. نکرد قبول.. گفتم بهش هرچی

 ور سالم از بعد.. میانسال خانوم یک بود زند خانوم دکترم.... داخل ورفتم شدم بلند رو فامیلم

 ..؟؟ خوبن مامان..؟؟ گل خانوم سپیده داری مشکلی چه: گفت که نشستم صندلی

 خوبن هم مامان... بیام گفتم خودتونم نظر زیر که ازاونجایی دیگه ببخشید: وگفتم زدم لبخندی

 ؟ هست مشکلی..؟؟ میشه تنگ نفسش میگه خانومم چرا: گفت سریع ارسن که... مرسی
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 تونم ین نی رشد که ازاونجایی البته.. دیگه طبیعی چیز.. میاین بنظر گرانن چقدر: وگفت خندید

 پروژسترون هورمون.. اول ماه سه اونم بارداری دوران در که بدونی بهتره اما.....بوده خوب خیلی

 هست ریبیشت اکسیژن به نیاز که هست واینم... میشه تنفس برای ها ریه ظرفیت افزایش مسئول

 یشترب تنفست دفعات تعداد.. برسه خونت به بیشتری اکسیژن که این وواسه مگفت که طور همون

 یستن اینطور چون.. داری نفس تنگی که میرسه نظر به واین.. بیشتر عادی افراد از یعنی میشه

 .. داری نفس تنگی که میشه حس اینطوری که بیشتر اکسژن واسه توئه تالش..

 رو بیشتری فضای داره ورحمت کردنه رشد درحال.. میزه ریزه اون درضمن: وگفت زد لبخندی

 باال سمت به هم ودیافراگمت.... دیافراگمت به میاره فشار رحمت بنابراین..میکنه اشغال دربدنت

 نفس نفس به اصطالح وبه بشه کم هات نفس عمق که میشه باعث واین... میره هات ریه سمت

 ... میفتی

 ندمخ.. داد تکیه صندلیش به راحت خیال وبا بیرون ردک فوت رو نفسش که کردم نگاه ارسن به

 بود هنشست اسوده که ارسن به میکرد اشاره ابرو با بود ای پایه خانوم خیلی هم دکتر.. بود گرفته

 نوس میخوای... هستی سه ماه اخرای احتماال... ببینم رو ات پرونده بذار: گفت دکتره که خندیدم...

 ..؟؟ یانه سالمه ؟هم چیه جنسیتش بدونی هم.. بدی انجام گرافی

 ..؟ چیه ام بچه بدونم دارم دوست: وگفتم دادم تکون سری

 ..؟؟ خوبی ِخوب: وگفت کرد نگاه من به ارسن

 ... خوبم اهوم: وگفتم زدم لبخندی

 پسر ای داری دخمل ببینی تا بکش دراز تخت رو برو خانومی: وگفت کرد نگاه ام پرونده به زند دکتر

... 

 مخوا نمی بچه من میگفتم که بودم ادمی همون من انگار نه انگار زیاد خیلی داشتم ذوق خودمم

 من: گفت دکتر روبه یهو.. کرده اخم دیدم که کردم نگاه ارسن به.... میکردم حسش خیلی گاهی..

 .. باشم میتونم

 ... بفرمایید.. بله: وگفت زد لبخندی زند دکتر

 زدن مشغول هم دکتر.. بود ایستاده سرم باال کنارم ارسن... کشیدم دراز تخت وروی کرد کمکم

 ... بود مخصوص ژل

http://www.negahdl.com/


 که تداش لبخندی که کردم نگاه ارسن به... بود پرکرده رو اتاق کل مزد تند خیلی که قلبش صدای

 گفتو زد لبخندی دکتر.. مانیتور صفحه به بودم شده خیره... رفت نمی لبش ازروی هم ثانیه یک

 ..؟؟ باشه یچ داشتین دوست:

 ..؟ پسره: گفت سریع ارسن

 همیش شروع چهارماهگی از بچه های تکون که بااین که بال پسرشرو اقا یک: گفت سریع دکتر

 ... بکشی عمیق های نفس کن سعی خانوم سپیده... میده خودش به های تیکون یک گاهی..

 .. مرسی: گفت ویواش.. بوسید یشونیمو شد خم که کردم نگاه ارسن به

 ...شد نمی بسته م جوره هیچ.. بود شده شل نیشم

 لدستما خواستم.. میزش سمت ورفت بهم داد رو کاغذی ودسمال شد بلند لبخند همون با دکتره

 گفت قدرشناسانه نگاه یک وبا شد مشغول خودش ارسن که کنم پاک رو ماده واون بردارم رو

 خیلی.. کنه اذیتت ذارم نمی.. من با بعدش.. شما با بارش زحمت دیگه ببخشید.. گلم مرسی:

 ... ممنون

 .. تربیت بی.. بود ات عمه بارکش. بزن حرف درست: وگفتم خندیدم

 همه که ناال تا: گفت که میزش سمت رفتم بشم بلند کرد وکمم بوسید پیشونیمو ودوباره خندید

 اما... نرماله تتوضعی خالصه... جفته بند محمتر وازهمه... قلبش.. ضربانش.. خداروشکر خوبه چی

 اشهب نداشته سندروم یا قلبی بیماری که شی چکاپ لحاض ازهمه که بیا بازم دیگه ماه چند واسه

 شیب ترازاین خوشبخت انشااهلل..مینوسم تقویتی های قرص واستم.. باش خیلی خودتم مواظب..

 ... باز نیششم بود گوشیش تو سرش که ارسن به کرد اشاره صدا بی خنده وبا..

 .. بود مامان دوست بهترین... ندیدمخ

 باشم مطمئن..؟؟ دیگه نداری مشکلی هیچ: گفت که ارسن سمت ورفتم برداشتم رو کیفم

 ..خوبی؟؟؟

 .. خوبم. بریم: وگفتم شد پرنگ لبخندم

 ربونق من: وگفت کرد حلقه کمرم دور رو دستش... بیرون رفتیم هم وبا دکتر از کردم تشکر دوباره

 ... میذاریم مسیح رو اسمش.. پسره جونم ای.. یزهم ریزه اون تو
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 ... باشه دیگه چیز یک بهتره.. اسم ازاین نمیاد خوشم من: گفتم... شد هم تو اخمام

 بریم.. هست قشنگی اسم خیلی اتفاقا نه: وگفت ناراحتم که نشد متوجه که بود حال خوش انقدر

 ؟ شام بیرون

 ... سارا جشن واسه دارم کار من خونه بریم نه: وگفتم نشستم ماشین داخل

 ..؟؟ میریم کجا: گفتم که کرد عوض رو مسیر یهو.. بودیم توسکوت

 دونی نمی.. کلیسا برم میخوام: گفت هم طور همین.. داشت رو لبخند صورتش اجزای تک تک

 ...شی نمی متوجه کن ولش اصال.. داره ارامش چقدر

 .. همیش منصور محمد اسمشم ها میشه مسلمون بچمون: گفتم تند.. بگم خود باید بارو اولین

 ... نکن روزهر خوشیمون.. دیگه نکن اذیت: وگفت باال داد ابروی

 هک من اما.. نمیشه زهر وخوشیت حالی خوش.. بگی تو هرچی باشه بگم من االن: گفتم حرص با

 ... بگم

 .. بذاره تاثیر اون روی خوام نمی.. نشی عصبی میشه: وگفت حرفم میون پرید

 ببر نوم اوال: وگفتم کردم فرو کیفم دسته تو رو ناخونم.. بود همین میزد که حرفی تنها مدت این تو

 بود نمی این اگر یعنی.. نیاوردم روت به اما شنیدم رو همین رو مدت این کل دوما.. مامان خونه

 ..؟؟ واعصبانی نشم ناراحت خودم که نبود مهم تو واسه

 اون یرو باشی عصبی وقتی خوب میگی چی هست معلوم: وگفت کرد جا جابه رو دنده عصبانیت با

 کن ولش اصال.. میذاره تاثیر

 .. مامانم خونه ببر منو.. خوام نمی: وگفتم صندلی به دادم تکیه

 ..؟؟ باهاشون شدن رو روبه از ترسی نمی دیگه: وگفت زد پوزخندی

 .. بدم حرصت دارم یاد منم.. ها شی پشیمون خودت که نکنم کاری ارسن: گفتم بلند

 .. ها سرم به میزنه کل به بزنی بهم دست: گفتم جدیت با که سمتم شد وخم خندید

 ..؟؟ االن کنی چیکار میخوای خب: وگفت گرفت رو دستم وازدستی کرد اخم
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 دتخو مال اتم بچه.. شم راحت بشه تموم هم ماه نه این بشه کی: گفتم لب زیر.. دیگه بود نفهم

 ... میمونم تو وکنار میشم خر گاهی چرا که موندم فقط.. بکن تیخواس هرکار

 ... واال.. شد نخواهم خر دیگه گفتم خره این به اما: گفتم که... زد لبخندی

 داشتی ذوق خودتم االن همین خوبه..؟؟ داری دوستش که گی نمی مگه: وگفت داد فشار دستمو

 .. بودنش سالم.. جنسیتش دونستن واسه

 اون ازروی... میپرونم چیزی یک گاهی که این.. هستم حرفم سر هنوز من: وگفتم مزد پوزخندی

 ... ازش نمیاد خوشم چندان.. میکنم که فکر نه واگر.. مادریه غریزه

 نباای... شد بسته دهنت دادم حرصت خوب چقدر که ای.. نگفت وچیزی رفت هم تو بیشتر اخماش

 واتفاقا بودم امده کنار باهاش بود شده که بود کاری اام امدنش وجود ازبه بودم ناراضی خودم که

 وشکوچول ها تکون با واونم میزدیم حرف باهم رو تنهاییم زمان بیشتر.. بودیم جور باهم هم خیلی

 ودب وعصبی بود شده منقبض فکش.. کردم نگاهش... میکرد خودش متوجه منو ازقبل بیشتر..

 ... حقته..

 رو جشن برای شدن اماده کارای خونه بری خوای نمی مگه: گفتو امد حرف به دقیقه ازده بعد

 .؟؟ بکنی

 میدم انجام فردا: وگفتم کردم نگاه بیرون به.

 یک نسنگی ترافیک بااین مامان خونه به رسیدن تا بستم رو چشمام...شدید خیلی میومد خوابم

 ... میکشید طول ای دقیقه بیست

 ..اونجا؟؟ نری میشه امروز سپیده: وگفت گرفت دستمو

 ..؟؟ برداری رو دستت میشه.. مامانه خونه وسایلمم از یکسری... نمیشه نه:گفتم طوری همون

 ..؟؟ شدی اخالق بد تو باز: وگفت خندید

 .. خواست دلم: گفتم... داشتم دوست رو باهاش لجبازی

 .. نخوردی رو قرصات بازتو.. آخ.....آخ: وگفت پیشونیم رو گذاشت دستشو

 ... فهمیدی.. ابادتی جد هفت خودتو دیونه: مگفت داد با
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 نمیاد خوشم.. باشم مامان خونه امدنش دنیا به تا میخوام اصال: دادم ادامه... پرید باال ابروهاش

 همش میرم راست میرم چپ شدم خسته..باشه اون وجود بخاطر فقط میدی تذکر که رو هرچیزی

 اراس عروسی هم فردا... میکنم بخواد دلم که هم هرکاری.. داره رو تاثیر فالن که نکن فالن میگی

 ... کنم رورنگ موهام میخوام

 اصالمیدونی... که این واسه میگم هرچی من..؟؟ چی یعنی حسادت همه این سپیده: وگفت خندید

 ؟ بده چقدر شیمیایی مواد اون

 درد سرم نزن حرف... نشه کاری که میگی این واسه میدونم: گفتم داد با... میکردم گشایی عقده

 .. میکنه

 ... بامن بزن حرف درست: وگفت کشید پیشونیش به دستی کرده اخم

 ... میزنم حرف بخواد دلم که هرجور: گفتم باسرتقی

 .. کردی بیجا: وگفت کرد عوض رو دنده

 ... ترسیدم خیلی... بروبابا: گفتم اعصابش زد بهم بیشتر واسه

 ... میشه سخت داره تحملت.. بشه شکسته یشترب ازاین ها احترام نذار: گفت جدیدت با

 ونج.. کن تحملم من جون تورو نه: گفتم وبعد بیاد اشک قطره یک تا کردم جمع رو چشمام زور به

 مامان خونه برم میخوام منم خوب: وگفتم خندیدم حرص با بعد... کنم چکار تنهایی من... خودت

 سخت من واسه هم تو تحمل.. بدشه لمحا بهت بخوره چشمم هرزمان نباشم مجبور که باشم

 ... شده

 ونا واسه نه.. خودش واسه فقط داره توجه به نیاز جامله زن یک نمیفهمید... نزد شدوحرفی ساکت

 ... وجودشه تو که ای تحفه

 رد دم وسارا مجید با که پرهام به خورد چشمم که شدم پیاده حرف بی. داشت نگه خونه در جلوی

 .. میزدن حرف

 ... خوشگله سالم: گفت لبخند با سارا.. گی همه به سالم: وگفتم سمتش رفتم

 ودمب گرفته که ازاین.. کرد سالم وبلند ایستاد ارسن سرم پشت که کردن سالم وپرهامم مجید

 .. میومد بدم
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 .. میزه ریزه اون کنه نمی که اذیتت..؟؟ چطوری: گفت لبخند با پرهام

 ... پرو چه تو به..؟؟ هستی ماما مگه: وگفتم خندیدم

 اصال..؟؟ کردی فکر چی پس میگیرم تخصص دارم: وگفت خندید... شوخیه که بود مشخص لحنم

 .. بودنه زنان دکتر کار ترین شیرین

 تنیس اقایون واسه رشته این که خداروشکر... کنند ومنحرفت هیز سر تو خاک: وگفتم خندیدم

 ... میکردی چیکار تو واگرنه

 .. هی.. اطفال تو داریم تخصص فعال... حیف که حیف: گفت زبا متر شیش نیش با

 تزن بیچاره: وگفتم ندادم محل.. داشت اخم بازم که ارسن سمت رفت نگاهم که خندیدن گی همه

... 

 مرفت مامان بغل تو بعدا کردم سالم اکثریت با.. بودم خونه داخل فامیل همه.. شدم داخل سارا با

 ... مدت یک واسه واینمیخ مهمان: گفتم گوشش وزیر

 ..؟؟؟ باارسن شده دعوات باز اما چشم روی قدمت: وگفت کرد نگاهم

 .. بفهمه ازخودش بدم حرصش میخوا فقط: وگفتم خندیدم

 هک هست اخراش که رو سارا لباس داریم بیا.. کن عوض رو لباست برو.. تو ازدست: خندیدوگفت

 .. کنیم درست رو میشه تموم

 اخلد وارسن شد باز در که مشکی جین شلوار با پوشیدم ازاد تونیک یک.. البا ورفتم زدم لبخند

 .. ومیخندی میگیری گرم اینطوری غریبه یک با نمیاد خوشم: وگفت امد

 پسرو نیست غریبه درضمن.. بگیری منو خوشی جلوی که نیستی عددی: وگفتم در سمت رفتم

 .. داییمه

 یکم راندیگ به نسبت اما بودم سه ماه که این با.. شکمم رو امد همه نگاه که پایین میرفتم داشتم

 .. هستم چهار ماه میکرد فکر دونست نمی هرکی... میزد ذوق تو بیشتر

 گس بدجور.. کنی شوخی مورد این رو: وگفت گرفت رو بازوم تند ارسن که همشون به زدم لبخند

 ... میکنم لهت ندارم هم وخیش که میدونی نمیام یکی بااین بیام کنار باهرچی.. اخالقم میشه
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 نداز جسرل... نیست شکی هستی وحشی تویک که دراین: وگفتم خندیدم ابرو حفظ واسه حرص با

 ..منو

 هک داده سر ای عاشقونه نجوای چه ارسن تابفهمن دقت با میکردن نگاهم که روبقیه رفت نگاهم

 مثل ودمب عادی ادم یک منم.. ینندبب منو زندگی تونند نمی فامیل چرا دونم نمی اصال.. خندیدم من

 !!!!...؟؟ دارن مشکل ملت... خودم نه بود رویایی خیلی شوهرم نه.. همه

 ... میشد دوخته که های مروارید به شدم وخیره نشستم راحتی رومبل

 ..؟؟ خوبه خاله فینگیل: وگفت دورگردنم انداخت ودست نشست کنارم مبل دسته رو سارا

 ... بهخو: وگفتم زدم لبخندی

 ..؟؟ دختر یا پسره میدونی: گفت بهداد عمو زن که

 .. پسره: گفتم سرفرازی با

 پسر طرفدار.. اکثریت مثل ما فامیل خب اما دخترش پسریا نداشت فرق خودم واسه که بااین

 هخدم شرکت یک از پذیرایی به کمک واسه که خانوم ستاره وروبه زد برقی مامان چشمای.. بودن

 .. من واسه کنه دود سبنج: فتگ بود امده ای

 بلند ور وسارا کنارم اورد گرفت رو ارسن دست بامزه.. امد که سبنج... اینکارا بود بعید بعید ازمامان

 عروسک مثل میداد انجام رو مامان های کار مو به مو ارسن بود گرفته خندم.. نشوند رو ارسن کرد

 نگاهم... وخاله وعمه هام زنعمو تموم... ارهبی رو دوربین گفت سارا به رو مامان بعد... کوکی

 ارسنو من سر دور رو سبنج مشت یک... کردن نازک چشم پشت با هم ها بعضی لبخند با میکردن

 دراخرم.. اشتیی قرمز های ذغال تو ریخت رو سبنج بعد... تومنی 51 تراول یک همراه وبه داد دور

 گرفت ازمون عکس ویک... داد دورش سرمون دور

 .. بشه حال خوش اینقدر مامان کردم نمی فکرشم: گفت گوشم کنار نارس

 دور برامون تومنی صد تراول یک هم واونا اقا محمود با جلو امد هم جون فرشته ارسن مامان یهو.

 ... طور همین هم رو وسبنج دادن دور سرمون

 دختر یعنی گذشت ازذهنم لحظه یک.. ارسن پدر ومادر مامان توجه همه ازاین شد شیرین دلم ته

 ...؟؟؟ میکردن کاررو این بازم اینا میبود
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 .. یاال.. یاال.. یاال ببوس رو ننه ارسن.. خوندن دخترا یهو

 عنیی.. میگن کردن پیدا جرئت اینام میزد صدام ننه اینا جلو ارسن بس که وای.. اینا سر به زده

 ... نداشتم خبر ؟ومن توفامیل بوده مهم انقدر دارشدن پسر

 .. کن بوس بجنب رو ننه/ بکن تشکرویژه...... خوندن وبارهد

 نموم میخوندم هم دار خنده خدای... فکرهاست بی ازاین یکی کدوم تراوشات اینا موندم من یعنی

 میداد تکون ودست میخندید نغمه که جوری... اینا برسری خاک های وپرت چرت به میخندیدم

 ... کرده درست این رو شعره این مطمئنا

 خندید اما... کشیدم خجالت خیلی کرد نگاهم که لحظه ویک میخندید محمود اقا

 منو نببی: وگفت سمتم امد کرد پاک رو پشونیش رو شرم عرق بحساب ادا با که کرد نگاه ارسن به

 .. ها میکنند چکاری به وادار

 ... وناراحتی ومعذب میکشی خجالت االن تو که چقدرم اوف: وگفتم خندیدم

 ..؟؟ چیه کادوش گفتن همه که وپاشد تند بوسید وگونمو خندید

 ... دیگه دادش: گفت عموم پسر رامین

 ؟؟ چیه کادوش ارسن اقا نخیرم:گفت نغمه

 ... بعد باشه: وگفت زد لبخندی هم ارسن... فضول توچه به اخه

 به سپردم وگوش دادم تکون سری.. میره داره شدم متوجه داد تکون دست وبرام در سمت رفت

 داشته دوست که میزد حرف لودگی داشت هم توسر خاک پرهام... عموهام وزن خاله ایمنی نکات

 مجلس که داشت خوبی های اخالق اما داشت رو اطفال تخصص گرچه.. میشده زایمان زنان دکتر

 .. رو همه ومیخندون میکرد جمع خودش دور رو وهمه میکرد گرم رو

 ارهواش کردم نگاه پرهام به.. بودن نشسته هم توجیک جیک خیلی که ومجید سارا به خورد چشمم

 کرم روشون شد قرار که دادم نشون رو ومجید سارا ومنم سمتم امد ونغمه رامین با.. بیاد کردم

 .. میگذشت خوش بهشون داشت زیادی.. بریزیم

 .. کامال رفت مجید وتوبغل باال پرید دومتر سارا...ترقه صدای شدن بلند با
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 میکشید خجالت هم سارا.. کرد باز دررو مامان.. شد بلند ایفون صدای که خنده از بود هوا رو خونه

 غمهون بهم زد چشمک پرهام که.. میگشت کرده کاررو این که کسی دنبال داشت خاصی نگاه با هم

 ... نفهمه سارا که دیگه سمت یک چرخید هم

 .. کن ولش... دیگه بود شوخی سارا: وگفت گرفت رو دستش مجید

 .. میزنه هزار رو قلبم.. بود کی بفهمم باید: گفت خوی تند با سارا

 درسته رو مردوم پسر داشتی شد بد برات چقدرم.. الهی: وگفت خورد اش میوه اب از یک پرهام

 .. داری دعوا مسببش با بعد.. رسیدی ارزوت به رفتی بغلشم تا سر یک.. میدادی قورت

 چشمم.. بازشد که درخونه.. میخندید هم پرو مجید.. خجالت زا شد سرخ سارا که خندیدن همه

 .. افشین به خورد

 ..؟؟ چطوری.. سالم: وگفت سمتم وامد کرد سالم باهمه که کردم نگاه دیگران به بهش توجه بی

 .. فرمایش: گفتم اخم با

 که هافتاد اقیاتف چه دونی نمی.. باباته درباره.. زد حرف تنها باهات میشه کی: وگفت شد جدی اونم

 ... خبرین بی وخانوادهات تو

 تممیدونس بود بهتر حال بحر اما..؟؟ میداد جو داشت این یا باشه مهم که بود موضوعی جدی یعنی

 ..؟؟ شده چی بگو جا همین: وگفتم کردم نگاهش.. بودم شده هم نگران یکم..

 شاید.. بخوره بهم زندگیش خوام نمی.. میگم سارا مجلس از بعد: وگفت رفت عقب قدم یک

 نمی کاری دیگه شد انجام که زمانی اما.. بشه جور وصلت این نخوان.. بفهمن که مجید خانواده

 .. ببینیم رو همدیگر جایی یک میگیرم تماس باهات فردا پس.. کنند

 رابخ ارسن پیش منو وجه بخواد نکنه..؟؟ بود شده چیزی یک جدی یعنی.. شد بیشتر ام دلشوره

 ..؟؟ بود کرده چیکار بابام/..؟ هنوز هستم هاشبا که کنه

 ... نشم متمرکز زیاد روش کردم وسعی ها بچه سمت رفتم وخیال فکر از رهایی واسه

 یلیتحص مرخصی بودم مجبور که من.. میکردیم صحبت ودانشگاه درس درباره ها بچه با داشتیم

 .. رهاموپ ونغمه ورامین سارا های حرف به کنم گوش حسرت وبا.. بگیرم
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 بود کیارش اما باشه ارسن میکردم فکر... در سمت امد کش نگاهم شد بلند که زنگ صدای

 به اکثراوقات.. کردم تعجب سارا مجلس به مونده به روز یک واونم مون توخونه اونم ازحضورش

 مکرد تعجب وحاال.. ها مهمونی تو نمیومد.. سردرنیاوردم ازش خودمنم که چیزا از یکسری دلیلی

 .. بهش نسبت پرت مناسبت این واسه اونم اومدنش از

 خوبی؟.. سالم: وگفت سمتم امد کرد سالم باهمه... بود سبز ارسن شبیه چشماش رنگ فقط

 ... پیدا کم اقای تو از خبر چه. خوبم مرسی: وگفتم زدم لبخندی

 ماا.. رفتممیگ خبر وداداش تو از ات خونه میومدم داشتم دوست خیلی: گفت ویواش زد لبخندی

 هنوزم... نیاد پیش مشکلی که نرم بهتره میگفتم باخودم.. میفتم ات وچهره اتفاق اون یاد هرزمان

 ... میکنه اذیتت

 بی: وگفتم کردم نگاهش باشه ها اتفاق اون درباره حرفی نداشتم دوست اما..داشت درک چقدر

 .. نمیگه تبریکم پرو.. ها شدی هم عمو.. نکن توجیه خودی

 نداد واسه... پسره هم تون بچه دادکه پیام بهم داداش بدونی که این برای اتفاقا: وگفت خندید

 ...داداش زن دلخوری هنوزم.. امدم کادو

 .. اوردی کادو مهتر وازهمه رحمم دل که کنم چه: وگفتم زدم لبخندی

 ..؟؟ هستی مسیحی تو: گفتم هوا بی که خندید

 ..؟؟ مگه چطور: وگفت کرد نگاهم یکم

 طوری همین: وگفتم نشستم صندلی رو

 شگردن دستمال داشت عادت ارسن مثل.. کردم بود تنش فیت که شلواری کت به کامل نگاه یک

 که ومهمش شلوار کت بدون میشد وکم بودن پوش خوش شون هردوتا مورد این تو کال... باشه

 ... ندیدشون گردن دستمال میشه

 کرد مکثی... راستش.. هستن شما دین با بابا مامان فقط هستم مسیحی من: گفت مکث با

 ..؟؟ بهش داشته عالقه یعنی.. بود سارا سمت نگاهش.. کردم نگاهش دقت با

 ... سمتم وگرفت دراورد پستال کارت یک کتش جیب تو از سریع
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 ... وکیارش دورمن کرد جمع رو ها بچه همه وداد جیغ با نغمه یهو

 ... بود سکه ربع یک.. کردم باز رو وکارت کردم تشکری خندلب با خودمم.. کرد تشکر ازش مامان

 تای دوازده کامل جین یک با بده شوهر یک خدایا... شوهر برادر باباایول: گفت بامزه نغمه یهو

 ... همشون بدن سکه ربع یک مون بچه موقع که شوهر برادر

 .؟؟ نشی اذیت جان نغمه: وگفت بازوش تو زد رامین

 از باید شوهرمو میاد بدم شوهر خانواده از من که جایی ازاون حیف: گفت هنغم که خندیدن همه

 ... ندارم شوهر بردار من.. ها میدین منم به کیارش اقا... کنم پیدا خونه یتیم

 ..؟؟ میگی چی.. نغمه: گفت هم وخاله زد بهش وچشمکی خندید کیارش

 رو صداش... میکنه همچین شوهری بردار کدوم اخه.. بده شانس عظیم خدا: گفت دار خنده بازم

 ... شوهر برادر جین یک با میخوام شوهر دونه یک من مامان: وگفت کرد بلند

 درمیاوردن بازی مسخره هم وبقیه بود حرفا این خواستگار درباره که گذاشت اهنگ یک رامین

 شوهر من مــــامــــــان: وگفت کوبید پا ها بچه مثل.. حیا ذره یک بدون هم نغمه این..

 ... گفتم که ویژه شرایط همون با میخوام

 دادی قورت.. بسه خب گفتم دلم تو... نغمه به میکرد نگاه وخیره بود نشسته کناری مبل رو ارسن

 .. رو مردوم دختر

 ..؟؟ چیه اصلیت اسم: وگفتم کردم صداش

 داشتی ستدو هرچی کردم عادت هم کیارش اسم به اتورالبته: وگفت خورد پرتقالش اب از یکم

 .. بزن صدا

 خشک دهع یک اما بودن مسلمون اکثریت یعنی.. بودیم متفاوت خیلی اعتقادی ازلحاظ فامیلمون تو

 اوثن ستایش... میقرصید وسط داشت نغمه... نه هم عده ویک اصول انجام به گیر وسخت مذهب

 .. میکردن همراهیش هاهم عمو دختر

 یکی انگیز شگفت خواهران واسه داره مناسبت ادوت جشنه این دیگه پاشو: وگفت سمتم امد

 ... وسط برو پاشو.. بچه یکی عروسی
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 .. برقص مام جای تو.. مرسی: وگفتم زدم بود گرما بخاطر که اش قرمزشده چهره به لبخندی

 ... میاید نه یا میارید ناز شماهم: وگفت اتور جلو رفت.. طلبت یکی: وگفت کرد پوفی

 ..؟؟ داری ازدواج قصد هنوزم: وگفت خندید اتور

 ..؟؟ میگید چی واسه: نغمه

 ات شیش.. داره ازدواج قصد دوستام از یکی.. طوری همین: وگفت کرد قالب هم تو رو دستاش اتور

 .. داره برادرم

 ...رسوند ازغیب خدا مامان: گفت جیغ با بیشعور نغمه

 ... میخندید لندب بودن دورش که وپرهام رامین با هم اتور.. خنده از بودم مُرده

 ..؟؟برقصی سالسا داری یاد: وگفت جلوش رفت اتور.. میخندیدن وباز میکردن پچ پچ وخاله مامان

 ؟؟ میرقصم شما با من میکنی فکر شما باشم داشته یادم: وگفت باال داد ابروی نغمه

 .. راحتی هرطور: وگفت باال داد ای شونه اتور

 .. وسط بریم افتخاری دور یک شد واجب..؟؟ داری دیا تو پدرسوخته: گفت نغمه روبه رامین

 .. واال برقص بازنت برو... میرم اینا اقامون با فقط رو رقصه این نه: وگفت خندید نغمه

 دارمن دوست.. کنم خواستگاری االن ازش که داره جنبه نغمه: گفت گوشم وتو سمتم شد خم اتور

 ... ببره منو خودشو وابروی شه عصبی

 نکنم فکر اما...؟؟ دونم نمی: گفتم اتور روبه... امد هم ارسن لحظه همون که.. دمکر فکر یکم

 .. نیست اینطوری اخالقاش.. بکنه رفتاربدی

 چی اتور: وگفت نشست کنارم داد دست مردونه اتور وبا کرد سالم همه به که ازاین بعد ارسن

 ...؟؟ گوشت تو میگفت

 ..؟؟ کردی شروع تو زبا... خوبم منم سالم مرسی: گفتم اخم با

 .؟ گفت چی گفتم: گفت جدیت با

 .. بدم جواب تا کن سالم: گفتم منم
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 .. گفت؟ چی.. سالم خب: وگفت کرد پوفی

 .. نبود خاصی چیز: وگفتم کردم مرتب رو شالم

 نفس یک کشید سر رو بود گذاشته جلوش ستاره که رو وشربتی کرد باز رو پیراهنش از دکمه یک

 ارچیک بده جوابمو..؟؟ میکنه چیکار اینجا اصال: گفت دوباره.. شده گرمش یخیل بود مشخص..

 ..؟؟ تو با داشت

 .. ام خسته خونه بریم پاشو: گفت که ندادم جوابی...... شد شروع باز خدا

 ... ندارم کردن بحث حوصلحه: وگفتم کردم نگاهش برگشتم

 عکس نبود معلوم.. شجاعتش هب زدم لبخند.. گفت چیزی ویک خاله سمت رفت اتور دیدم که

 ..؟؟ هست چی نغمه العمل

 اشتد چیکارت کیارش: گفت تحکم با که افتاد قرمزش چشمای به چشمم برگردونند چونمو یهو

 ... میشی اذیت خودت که اخالقم بشه گند نذار...؟؟

 وگفت امد نغمه جیغ صدای که عقب بردم سرمو.. بود گرفته محکم بس بود گرفته درد فکم ای

 .. قبول باشه.. جلتنمن بابا:

 میاد خوشم اما... واال بود دل خوش خیلی کال یا.. شوخیه میکرد فکر یا نغمه.. بود کرده تعجب

 توگف کرد بلند رو صداش... کرده ذوق چی مثل بیشعور.. نمیشه سرش وحیا شرم نام به چیزی

 ... باشم گفته ها داریم کشی وگیس گیس بعد به ازاین.. باهم شدیم جاری سپیده:

 ؟؟ نشدی پشیمون اتور: وگفتم خندیدم

 ..؟؟ کیه اتور: گفت نغمه

 .. اتورهست اسمشم مسیحیه دینش. دیگه کیارش: گفتم سریع

 ..پرید شوهرم کردم فکر شدم متوجه اها: وگفت خندید جنبه بی

 .. باشی بانمک انقدر کردم نمی فکر: وگفت نغمه شونه دور انداخت دست اتور

 .. ها دارم حرف کلی من: گفت هنغم یهو
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 بردارت.. بینیشون نمی مگه...؟؟ چیه خوب.... بــــله: وگفتم برگشتم عصبی که گرفت دستمو باز

 ؟؟ بپرسی نمونده سوالی... اَه.. کردی خستم.. نغمه اخالق درباره بود پرسیده ازمن

 .. بریم پاشو: وگفت برداشت مبل دسته ازروی رو کتش

 کم داشتم کارش این ازدست ماه سه این تو یعنی.. بود کرده ام خسته واقعی دیگه ندادم محل

 .. میره ام نداشته وابروی منو میبره زور به کنم لج مطمئنم... میاوردم

 ... ارسن: وگفتم کشیدم عمیق نفس یک

 ... بله: وگفت کرد نگاهم اخم با

 ؟؟خونه دیگه شب اخر ات باشیم: وگفتم کردم وقشنگ اروم رو لحنم یکم گرفتم رو دستش

 ...؟ دیگه باشیم بابایی.. میره سر ام حوصلحه

 ؟؟ شد خر اصطالح به االن یعنی

 .. باشی اینجا فعال نمیاد خوشم... پاشو: وگفت کرد نگاهم

 رفتگ بغضم... میکرد اینطوری واتور ورامین پرهام حضور بخاطر فقط.. میاوردم کم داشتم خدا به

... 

 هبقی با باشم جمع تو ذاشت نمی وقت هیچ..؟ بود اینطوری چرا.. ها پله هرا سمت رفتم حرص با

 همه خبره چه: وگفت داخل امد که بستم رو دراتاق محکم.. میشد تموم داشت تحملم دیگه....

 .. هست چیزیت یک شدن متوجه

 یگهد شدم خسته.. کن خالص منم.. بگیرش امدبیا دنیا به ات بجه هرزمان برو: وگفتم عقب رفتم

... 

 یرگ پام کی نفهمیدم ومنم صورتم تو خورد که سمتم کرد پرت بردات تخت ازروی رو مانتوم که

 ناله.. شد پخش وجودم تو که ازدردی ایستاد نفسم... شدم زمین وپخش نمازم چادرسفید به کرد

 روح قبض داشتم انگاری... میکشید تیر بدجور دلم زیر.. خدا ای... شد رها اشکم.. امد در ام

 خودم تو.. کردم ویخ سرم فرق تا ریخت پام انگشتای نوک از یخ اب پارچ یک ویکی میشدم

 .. کردم حلقه شکمم رو ودستمو شدم مچاله

 ... شی بلند میتونی...؟؟ کجاست حواست: وگفت نشست کنارم نگرانی با
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 ... ارسن: گفت اتور وهمزمان شد درباز یهو

 ..؟؟ کردی بلند دست روش..؟؟ کردیش چیکار ارسن: وگفت مود دهنش تو حرف دید منو تا

 ... بیرون برو: گفت داد با ارسن

 .. زدی رو ابستن زن یک.. تو ای دیوانه....د: گفت بلند هم اتور

 گفت ارسن که شدم خیز ونیم گزیدم لب درد زور از... سختی به... کردم حس رو ام بچه تکون

 . بیرون برو نزدمش:

 وزارم زرد رنگ.. بده نشونم که شد داخل سارا سفید لباس با مامان دیدم که در سمت رفت نگاه

 شدی چی من بمیرم: وگفت سمتم دوید کرد ول رو لباس دید که رو مچاله قیافه... دید که رو

 .... گلم بکش نفس عمیق..؟؟

 بدم ماانج میگه که رو کارای تونستم نمی حتی درد زور از ومن نگرانی از میزد حرف داشت تند تند

 تامان خیلی: گفت که امد مامان صدای.. فامیل نمای انگشت بشم بفهمن همه که االنه خدا وای..

 ... میکنه ناله همچین که کردین چیکارش.. ذارم نمی ات زنده.. بشه کاری ام بچه.. ارسن اقا داری

 پیدهس.. نکردم کاری من: گفت که شدم خوردیش بهم واعصاب نگرانی متوجه لحظه همون تو

 ..؟؟ بهتری

 شما بعدش.. بده رو اتون تحفه این که زمانی تا.. نمیره جایی سپیده بیرون برید: گفت جدی مامان

 بالی یک که بدم گلمو کنم اعتماد هردفعه تونم نمی.. سریع بیرون.. سالت به ومارو بخیر رو

 دبری... ندارین کاریش که خوردین قسم سرش که گی ومردونه قول اون بود این... بیارین سرش

 ... اقـــــــــا بیرون

 مامان تدس که بوسید پیشونیمو شد خم.. شی بلند میتونی: وگفت سمتم امد مامان به توجه بی

 ــدبریــــ: گفت بودم ندیده حاال تا که جدیتی وبا امد فرود اش تیغه شیش صورت تو باال رفت

 ... بیرون

 رو تمودس... میداد تکون رو خودش داشت تند تند.. بود لهزلز دلم تو انگار... میومد سختی به نفسم

 .. مامان.. ای: وگفتم گذاشتم میکردم حسش که جا همون شکمم

 .. هیش... سالمه که انشااهلل.. بیمارستان میبرمت االن: وگفت بغلش تو کشید سرمو
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 های انگشت رد.. ومیومد میرفت رو اتاق طول تند تند ارسن که دیدم.. میشد تار داشت نگاهم

 نفس تند تند... بود شده کم دلم زیر درد... هیچی. نداشتم حسی هیچ... صورتش رو بود مامان

 ... ارسن میکردبه نگاه تاسف وبا دیوار به بود داده تکیه اتور... میکشیدم عمیق

 .. االن میریم کن صبر یک: گفت ومامان نشستم تخت روی ومادرش مامان کمک با

 ... شدم قبل از بهتر... خوبم خواد نمی: فتموگ گرفتم رو دستش

 .. ماها هم خاطرجمعشه خودت هم باید: وگفت بوسید سرمو مامانش

 دوست.. کنند نگاهش اینجوری بقیه خواستم نمی اما داشت تقصیر ارسن که بااین... بودم کالفه

 دیگه اعتس چند یک االن خواد نمی: گفتم هم مادرش ودرجواب نزدم حرفی اما.. بگم داشتم

 .. کنم استراحت میخوام االن.بریم

 ... بود ارسن هم نفر اولین... بیرون ورفتن دادن رضایت خره باال

 وممعل وای... رفتم فرو اتاقم تنهایی تو... ترکید بغضم.. بیرون فرستادم هم رو مامان اصرار به

 ... شد خراب جشنش که شده عصبی چقدرسارا نیست

 تاسف یک با ساکت هم نغمه.. بود وثنا ستایش های نگاه بدتر زهمها.. بود شده زهر همه شب

 ... میکرد نگاهم داشت ترحم که ونگاهی

 پر یها ونگاه ها خنده انگار.. میشدم اب داشتم ابرویی بی ازاین... بردم پتو زیر وسرمو گزیدم لب

 داد ینم امونم گریه... ها نگاه ازاون کنم فرار تا بودم پتو زیر.. بود برداشته رو اتاق کل ترحمشون

 از تر نگران که کردم وصل رو تماس.. بود ارسن کردم نگاه رو گوشی.. امد موبایلم زنگ صدای

 راچ... بیام نمیذاره مامانت یعنی.. داخل بیام میذاری... خودت؟ خوبی االن سپیده: گفت همیشه

 یا میام خودم یا ندی بجوا.. سپیده..؟؟ خوبی خودت شم متوجه بگو کلمه یک.. نمیدی؟ جواب

 دمونخو خونه بدشم چکاپ بیمارستان میریم.. میام من...؟؟ میگم تودارم به چرا من اصال.. مامانت

... 

 ... نزن زنگ دیگه.. نمیرم جایی من: گفتم خفه

 میترسیدم ازش میشد که عصبی یعنی... نکردم توجه هاش زدن صدا به. کردم قطع رو تماس

 دارم رو اش بچه من که نکرد فکر لحظه یک اما.. کنه کنترل رو عصبانیتش تونه نمی میدونستم...
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 کوچولوی... میکرد درد هنوز دلم زیر.. شدم گوشی صدای خیال بی.. خورد زنگ دوباره.. ام حامله..

 .. حس وبی بود شده کرخت وپاهام دست هنوزم.. بود ترشده اروم هم درونم

 سرش به زده ارسن..خوبی؟؟" نوشته که اتورهست دمدی کردم نگاه.. امد گوشیم پیام صدای

 " رو اوضاع نکن بدتر خواهشا.. اونجا میاد داره ازنگرانی..

 ... نذاربیاد... نذاربیاد میپرستی که خدای همون به تورو" نوشتم سریع

 فتمر خوران تلو وتلو رمق بی... بودم شده حس بی که این با... تخت گوشه یک کردم پرت گوشی

 نیاد که چرخوندم رو روقفلشد سمت

 های نفس میکردم سعی.. شد بلند گوشیم پیامک صدای که تختم سمت برگشتم سختی به

 ..خوبی؟؟.. ام سپیده".. بکشم وعمیق طوالنی

 میگفتن که این یا میشنیدم رو فامیل های کردن حافظی خدا صدای.. دیوار تو زدم رو گوشی

 هم قبال شنیدم رفتاری همچین بود بعید طاها ازاقا".. جون شهره میشه حل مشکلشون انشااهلل"

 .. ستنی اینطوری نه: ومیگفت میخندید میومدکه شوهرم مادر صدای".. زدن عزیزرو سپیده بار یک

 مه اشکام حتی... میکرد یخ تنم تموم.. موضوع کردن مالی ماست در داشتن سعی ومادرش مامان

 چی ییعن مجید: میگفت مجید به رو که شنیدم کنارم اقات از رو سارا عصبی صدای.. وشور بود یخ

 ات باید حرفا واین باشه من خواهر اشتی به قرار اگه انداختن عقب رو مراسم ومامانم مامانت که

 ..؟؟ اینجاباشه حاملگیش اخر تا اگه مجید وای.. کنیم صبر ماه دوسه

 هب نکردم توجه.. حالم به نکردم وجهت... وای.. وای.. بگه اینو من خواهر وقتی.. برم داشتم دوست

 ها لهپ از رفتم میکرد درد بدجوری دلم زیر که ودرحالی پوشیدم رو مانتوم پایینه اون که جمعیتی

 نغمیگ جمعه های غروب میگفتن همیشه.. بود غروب های نزدیک بود شده بلند اذان صدای پایین

 اه لعنتی این هنوز صورتم به زدم اب شتم وچند شدم اشپزخونه داخل.. بود شده باورم.. ودلگیره

 لداخ.... باشه داشته رو هوام.. نیارم کم ترحم پر های نگاه تادربرابر گفتم اهلل بسم... میومدن

 باسبذارل.. شدی بلند چرا: وگفت سمتم امد تند مامان.. بودن نرفته اکثریت هنوز شدم که سالن

 گیر پام.. میکنید بزرگش که نشده چیزی. نمماما مرسی: گفتم سریع.. بیمارستان بریم بپوشم

 نجش واسه بکنم رو کارام تا خونه برم بهتره.. خوبم االنم.. بود زمین روی که چادرم به بود کرده

 .. خوشگلم ابجی
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 اغونمد نفهمه کسی.. نشه حالم متوجه کسی.. نلغزه نلرزه صدام کردم تالش چقدر که میدونه خدا

 ... رممیا کم دارم.. بغضم پراز..

 .. نیستی خوب االن... باشی داشته استراحت بهتره عروسم: گفت سریع مادرش

 ... خوبم میگم دارم که من.. مرسی: وگفتم برداشتم ازروش رو وسویچ میز رفتم

 ... خدا.. میشدم پرت داشتم... زدم وچرخی ایستادم مجبوری میکرد درد خیلی دلم زیر که درحالی

 . هست؟ سارا جشن فردا یعنی: گفت نغمه... امد دنبالم مامان بیرون رفتم زودتر

 .. یرمبگ رو خودم بدبختی عزای برم میخوام" کنم خوشگل برم میخوام... هست که بله: گفتم تند.

 .. خانوم سپیده گرفتی که رو همه وحال ترسوندیمون: وگفت خندید ستایش

 رو کفشم شدم وخم کردم فهخ ناله یک.. میکردم درک خودم رو وزخمش درد که زدم لبخندی

 چرا دیگه االن.. بود عصبی همچنان که کردم نگاه سارا به.. بود بریده رو امونم درد... پوشیدم

 نگاهم دشمنی با چرا.. میشد کامل خوشیش داشت فردا.. بود جشنش که حاال..؟؟ بود عصبی

 ...؟؟ میکرد

 کجابرم.. جداشم که ازارسن بیاد که ام بچه یعنی... سوخت خودم غریبی حال به دلم لحظه یک

 ...؟؟؟

 شده ردز رنگت. تونی نمی رو من بزنی گول که رو هرکسی: وگفت دنبالم امد اتور که حیاط تو رفتم

 ... بشه مشخص وضعیتت باید.. بیمارستان بریم باید زودتر.. ناخوشی مشخصه..

 بنداز رو امون بی درد این بعد بشم خارج خونه ازاین فقط خدایا... ندادم ومحل دادم تکون سری

 ... جونم به

 دراهنی به زدم چنگ کردم باز دررو تا.. دادم نمی محل هم اتور های حرف به کردم باز رو درحیاط

 برو پیدهس..نیست االن.. نیست وقتش االن.. بودن سرم پشت وبقیه مامان.. نشم برزمین نقش که

 ... لعنتی برو... دیگه دوقدم..

 مهزمز... ماشینش سمت ورفت کرد بغلم که.. فشاردادم هم روی لب.. دیدم رو نارس کردم سربلند

 .. ای.. میمیرم دارم کردم
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 .. تو کنار برو: .. وگفت جلو امد مامان... برداشت قدم تر وسریع گرفتم تر محکم

 عقدی فردا.. هستن منتظرتون ها مهمان دیگه برو مامان: وگفتم زدم لبخند حالی بی همون با

 ... میبینمتون فردا.. استسار

 خودشم.. گذاشت ماشین داخل ومنو ردشدازکنارش.. مامان به بزنه حرفی که این بدون هم ارسن

 ... کرد روشن رو وماشین طرف اون نشست تر سریع

 هک شد بلند نگرانش صدای... شدم جمع خودم وتو کشیدم جیغ.. بود بریده رو امونم درد دیگه

 .. کن ملتح توروخدا سپیده: گفت

 دمیش پخش درد جا ازهمون بعد.. بود دلم زیر منشاءاش که بود ریخته بهم کالف مثل دردم اصال

 ... خدا ای.. میمیرم دارم ارسن: گفتم داد وبا رو بازوش زدم چنگ... وکمرم دلم تموم به

 تشدس تو هام ناخون.. گرفت دستمو... میکرد رانندگی باری دیونه طرز وبه موهاش تو زد چنگ

 .. میرفت فرو

 نفس فقط... بود نشسته تنم تموم سردیرو عرق... میکردم حس االن که همین یعنی مرگ وای

 سه هک ای بچه ؟؟اون بود یعنی... براش باشه اکسیژن.. باشه هنوز ای بچه اگر که میکشیدم عمیق

 ... بودم گفته کوچولو موجود همون به رو حرفام تموم... بودم کرده سر باهاش ماه

 .. ودب گرفته رو صورتم کل واشکام بود شده خونی نزنم جیغ که بودم گرفته گاز بس لبم گوشه

 .. میبوسید رو وصورتم سر.. بیمارستان اورژانس سمت میدوید که طور وهمین کرد بغلم محکم

 ..؟؟ شده چی: گفت سریع دکتره که گذاشتم تخت رو

 حال از که کنم تالش نتونستم دیگه ومنم داد تکون سری دکتره... گفت براش تند تند هم ارسن

 ... نرم

 ابتث نگاهم.. کردم باز چشم.. بود سکوت تو جا همه کردم باز چشم دکتر یک کردن پیج صدای با

 جونمو: وگفت زد لبخندی کردم باز چشم تادید... وعصبی بود پریده رنگ که صورتش رو موند

 ..؟؟ خوبی.. گرفتی

 ..؟؟ نه دمر ام بچه: گفتم کالم یک
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 ..؟؟ نه: وگفت زد لبخندی

 میکرد درد دلم زیر خفیف خیلی هنوزم... ای دیگه کس نه.. بود مامانم نه... کردم شکر رو خدا

 ... میکردم حسش نه.. دلم زیر گذاشتم دستمو.. باشه دروغ نکنه..

 زنگ صدای.. دمکر ارزو رو بابام بودن جمله از کاش ای هزارتا.. شدم غریب چقدر اما... زدم لبخند

 وبهخ میگی من حال از پرسید بود هرکی: گفتم ومعمولی خشک خیلی شد بلند که ارسن موبایل

 ... نمیگی بهشون هم ای دیگه چیزه.

 .. رفتم وخواب بستم رو چشمام.. بیرون رفت حرف بدون

 اردو بهش شکی بهش اصال دیگه بهتره ببینید: گفت که امد کسی صدای که کنم باز چشم خواستم

 باعث.. شده وارد بهش که ای ضربه اما نشده کاری جنین خداروشکر.. باشه نظر وتحت.. نشه

 رو دبیا فشار روشون بشه باعث که هرچی.. بیخود های رفتن راه.. شده خانومتون واسه مشکالتی

 سرمشون.. باشید مراقبشون بیشتر... باشن کشیده دراز حالت به بیشتر بهتره.. بدن انجام نباید

 رهب ازبین جنین هم که است ضربه یا بد شوک یک ضامنش که بگم اما مرخصن شد تموم که هم

 اریشونبارد تاپایان که هم انشااهلل... بشن مادر نتونند دیگه میخوره رحمشون به که اسیبی با هم

 بوده همین ها درد علت خورده رحمشون به جدی های اسیب اما.. نیاد پیش مشکلی

 دوست چقدر.. شنیدم رو دکتر های قدم صدای... شد خارج ازچشمم اگاه خود نا قطره اولین

 ازکردمب چشم.. باشم کنارش مجبورم.. باشم سربار خواستم نمی اما... مامان خونه میرفتم داشتم

 دز لبخندی... کمه صورتشم فاصلحه.. صورتم به شده خیره سیزتیره چشم جفت یک دیدم که

 ...؟؟ بهتری.. سالم: وگفت

 ...؟؟ مهمه: وگفتم کردم نگاهش

 رو تارمرف کنترل موقع اون.. سپیده نکن عصبیم وقت هیچ.. جونمی: وگفت بوسید رو بینیم نوک

 ... ندارم اصال

 .. بیرون برو.. ترسیدم دیونه... خیلی.. نفهمی خیلی: گفتم میلرزید صدام

 .. کردم بیجا من.. کردم غلط من: گفت گوشم زیر.. کرد وبغلم زد ومهربونی گرم لبخند

 ... میکنه اذیتم سیگارت بوی بروکنار: وگفتم بستم رو چشمام
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 .. خوبی که شکر خدارو.. میدادی ام سکته داشتی: وگفت گرفت دستاش با صورتمو

 .. نداری مشکلی... بریم باید شد تموم که سرمت.. کن استراحت: وگفت بوسید گونمو

 .. وحشی نه: گفتم حرص با

 .. میکنم خواهش: وگفت کرد اخم

 ..؟؟ میکشی ازسیگار میاد بدم میدونی: وگفتم بالیشت تو کردم فرو رو سرم

 .. کشم نمی دیگه چشم: وگفت نشست تخت لبه

 ... میکنی خودتو کار دیگه مدت یک.. میگی اینو االن: گفتم حرص با

 ... کن استراحت هیس: وگفت خندید

 این هب بخندی بایدم خوب..میخندی که داره خنده من حال االن: گفتم بلند کرد عصبیم هاش خنده

 ممرح دیده اسیب.. میگفت دکتره که دارم مشکلی چه دقیقا من.. اوردی سرم که شیرینی بالی

 ..؟؟

 ...؟؟ اوردی سرم بالی چه گفتم. بودم باتو: گفتم وگریه جیغ با که نزد حرفی

 .. نداری مشکلی هیچ: وگفت گرفت رو دستام..بود شده سرخ

 .. دکتررو حرفای شنیدم خودم.. نیستم خر من: گفتم سریع

 های دیواره که این مثل... بچه هم سالمی خودت هم که اینه مهم.. هیس.. باشه: گفت سریع

 . میشی خوب.. کنی مراعات یکم... نزن حرف بلند خواهشا.. شده چیزی یک رحمت

 .. میگی اینجوری که نیستم بچه من: وگفتم درامد اشکم

 .. باشه: وگفت بوسید تمودس

 میترسیدم ازش میشد که عصبی یعنی... نکردم توجه هاش زدن صدا به. کردم قطع رو تماس

 دارم ور اش بچه من که نکرد فکر لحظه یک اما.. کنه کنترل رو عصبانیتش تونه نمی میدونسم...

 کوچولوی... میکرد درد هنوز دلم زیر.. شدم گوشی صدای خیال بی.. خورد زنگ دوباره.. ام حامله..

 .. حس وبی بود شده کرخت وپاهام دست هنوزم.. بود ترشده اروم هم درونم

http://www.negahdl.com/


 سرش به زده ارسن..خوبی؟؟" نوشته که اتورهست دیدم کردم نگاه.. امد گوشیم پیام صدای

 " رو اوضاع نکن بدتر خواهشا.. اونجا میاد داره ازنگرانی..

 ... نذاربیاد... نذاربیاد یپرستیم که خدای همون به تورو" نوشتم سریع

 فتمر خوران تلو وتلو رمق بی... بودم شده حس بی که این با... تخت گوشه یک کردم پرت گوشی

 نیاد که چرخوندم رو دروقفلش سمت

 های نفس میکردم سعی.. شد بلند گوشیم پیامک صدای که تختم سمت برگشتم سختی به

 ..خوبی؟؟.. سپیدام".. بکشم وعمیق طوالنی

 میگفتن که این یا میشنیدم رو فامیل های کردن حافظی خدا صدای.. دیوار تو زدم رو گوشی

 هم قبال شنیدم رفتاری همچین بود بعید طاها ازاقا".. جون شهره میشه حل مشکلشون انشااهلل"

 .. ستنی اینطوری نه: ومیگفت میخندید میومدکه شوهرم مادر صدای".. زدن عزیزرو سپیده بار یک

 مه اشکام حتی... میکرد یخ تنم تموم.. موضوع کردن مالی ماست در داشتن سعی ومادرش امانم

 چی ییعن مجید: میگفت مجید به رو که شنیدم کنارم اتاق از رو سارا عصبی صدای.. وشور بود یخ

 ات باید حرفا واین باشه من خواهر اشتی به قرار اگه انداختن عقب رو مراسم ومامانم مامانت که

 ..؟؟ اینجاباشه حاملگیش اخر تا اگه مجید وای.. کنیم صبر ماه دوسه

 هب نکردم توجه.. حالم به نکردم توجه... وای.. وای.. بگه اینو من خواهر وقتی.. برم داشتم دوست

 ها لهپ از رفتم میکرد درد بدجوری دلم زیر که ودرحالی پوشیدم رو مانتوم پایینه اون که جمعیتی

 نغمیگ جمعه های غروب میگفتن همیشه.. بود غروب های نزدیک بود شده بلند ناذا صدای پایین

 اه لعنتی این هنوز صورتم به زدم اب مشت وچند شدم اشپزخونه داخل.. بود شده باورم.. ودلگیره

 لداخ.... باشه داشته رو هوام.. نیارم کم ترحم پر های نگاه تادربرابر گفتم اهلل بسم... میومدن

 باسبذارل.. شدی بلند چرا: وگفت سمتم امد تند مامان.. بودن نرفته اکثریت هنوز مشد که سالن

 گیر پام.. میکنید بزرگش که نشده چیزی. مامانم مرسی: گفتم سریع.. بیمارستان بریم بپوشم

 نجش واسه بکنم رو کارام تا خونه برم بهتره.. خوبم االنم.. بود زمین روی که چادرم به بود کرده

 .. شگلمخو ابجی

 اغونمد نفهمه کسی.. نشه حالم متوجه کسی.. نلغزه نلرزه صدام کردم تالش چقدر که میدونه خدا

 ... میارم کم دارم.. بغضم پراز..
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 .. نیستی خوب االن... باشی داشته استراحت بهتره عروسم: گفت سریع مادرش

 ... خوبم یگمم دارم که من.. مرسی: وگفتم برداشتم ازروش رو وسویچ میز سمت رفتم

 ... خدا.. میشدم پرت داشتم... زدم وچرخی ایستادم مجبوری میکرد درد خیلی دلم زیر که درحالی

 .. هست؟ سارا جشن فردا یعنی: گفت نغمه... امد دنبالم مامان بیرون رفتم زودتر

 .. یرمبگ رو خودم بدبختی عزای برم میخوام" کنم خوشگل برم میخوام... هست که بله: گفتم تند

 .. خانوم سپیده گرفتی که رو همه وحال ترسوندیمون: وگفت خندید ستایش

 رو کفشم شدم وخم کردم خفه ناله یک.. میکردم درک خودم رو وزخمش درد که زدم لبخندی

 چرا دیگه االن.. بود عصبی همچنان که کردم نگاه سارا به.. بود بریده رو امونم درد... پوشیدم

 نگاهم دشمنی با چرا.. میشد کامل خوشیش داشت فردا.. بود جشنش که حاال..؟؟ بود عصبی

 ...؟؟ میکرد

 کجابرم.. جداشم که ازارسن بیاد که ام بچه یعنی... سوخت خودم غریبی حال به دلم لحظه یک

 ...؟؟؟

 شده ردز رنگت. تونی نمی رو من بزنی گول که رو هرکسی: وگفت دنبالم امد اتور که حیاط تو رفتم

 ... بشه مشخص وضعیتت باید.. بیمارستان بریم باید زودتر.. ناخوشی مشخصه..

 بنداز رو امون بی درد این بعد بشم خارج خونه ازاین فقط خدایا... ندادم ومحل دادم تکون سری

 ... جونم به

 دراهنی به زدم چنگ کردم باز دررو تا.. دادم نمی محل هم اتور های حرف به کردم باز رو درحیاط

 برو پیدهس..نیست االن.. نیست وقتش االن.. بودن سرم پشت وبقیه مامان.. نشم برزمین نقش که

 ... لعنتی برو... دیگه دوقدم..

 مهزمز... ماشینش سمت ورفت کرد بغلم که.. فشاردادم هم روی لب.. دیدم رو ارسن کردم سربلند

 .. ای.. میمیرم دارم کردم

 .. تو کنار برو: .. وگفت جلو امد امانم... برداشت قدم تر وسریع گرفتم تر محکم
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 عقدی فردا.. هستن منتظرتون ها مهمان دیگه برو مامان: وگفتم زدم لبخند حالی بی همون با

 ... میبینمتون فردا.. ساراست

 خودشم.. گذاشت ماشین داخل ومنو ردشدازکنارش.. مامان به بزنه حرفی که این بدون هم ارسن

 ... کرد روشن رو نوماشی طف اون نشست تر سریع

 هک شد بلند نگرانش صدای... شدم جمع خودم وتو کشیدم جیغ.. بود بریده رو امونم درد دیگه

 .. کن تحمل توروخدا سپیده: گفت

 دمیش پخش درد جا ازهمون بعد.. بود دلم زیر منشاءاش که بود ریخته بهم کالف مثل دردم اصال

 ... خدا ای.. میمیرم دارم ارسن: گفتم داد اوب رو بازوش زدم چنگ... وکمرم دلم تموم به

 دستش تو هام ناخون.. گرفت دستمو... میکرد رانندگی باری دیونه طرز وبه موهاش تو زد چنگ

 .. میرفت فرو

 نفس فقط... بود نشسته تنم تموم رو سردی عرق... میکردم حس االن که همین یعنی مرگ وای

 سه هک ای بچه ؟؟اون بود یعنی... براش باشه اکسیژن.. باشه هنوز ای بچه اگر که میکشیدم عمیق

 ... بودم گفته کوچولو موجود همون به رو حرفام تموم... بودم کرده سر باهاش ماه

 .. ودب گرفته رو صورتم کل واشکام بود شده خونی نزنم جیغ که بودم گرفته گاز بس لبم گوشه

 .. میبوسید رو وصورتم سر.. یمارستانب اورژانس سمت میدوید که طور وهمین کرد بغلم محکم

 ..؟؟ شده چی: گفت سریع دکتره که گذاشتم تخت رو

 حال از که کنم تالش نتونستم دیگه ومنم داد تکون سری دکتره... گفت براش تند تند هم ارسن

 ... نرم

 ابتث نگاهم.. کردم باز چشم.. بود سکوت تو جا همه کردم باز چشم دکتر یک کردن پیج صدای با

 جونمو: وگفت زد لبخندی کردم باز چشم تادید... وعصبی بود پریده رنگ که صورتش رو موند

 ..؟؟ خوبی.. گرفتی

 ..؟؟ نه مرد بچه: گفتم کالم یک

 ..؟؟ نه: وگفت زد لبخندی

http://www.negahdl.com/


 میکرد درد دلم زیر خفیف خیلی هنوزم... ای دیگه کس نه.. بود مامانم نه... کردم شکر رو خدا

 ... میکردم حسش نه.. دلم زیر گذاشتم دستمو.. باشه دروغ نکنه..

 زنگ صدای.. کردم ارزو رو بابام بودن جمله از کاش ای هزارتا.. شدم غریب چقدر اما... زدم لبخند

 وبهخ میگی من حال از پرسید بود هرکی: گفتم ومعمولی خشک خیلی شد بلند که ارسن موبایل

 ... نمیگی بهشون هم ای دیگه چیز.

 .. رفتم وخواب بستم رو چشمام.. بیرون رفت حرف بدون

 نشه اردو بهش شکی اصال دیگه بهتره ببنید: گفت که امد کسی صدای که کنم باز چشم خواستم

 باعث.. شده وارد بهش که ای ضربه اما نشده کاری جنین خداروشکر.. باشه نظر وتحت..

 رو دبیا فشار روشون بشه باعث که هرچی.. بیخود های رفتن راه.. شده خانومتون واسه مشکالتی

 سرمشون.. باشید مراقبشون بیشتر... باشن کشیده دراز حالت به بیشتر بهتره.. بدن انجام نباید

 رهب ازبین جنین هم که است ضربه یا بد شوک یک ضامنش که بگم اما مرخصن شد تموم که هم

 ... بشن مادر نتونند دیگه میخوره رحمشون به که اسیبی با هم

 دوست چقدر.. شنیدم رو دکتر های قدم صدای... شد خارج ازچشمم اگاه خود نا قطره ناولی

 ازکردمب چشم.. باشم کنارش مجبورم.. باشم سربار خواستم نمی اما... مامان خونه میرفتم داشتم

 دز لبخندی... کمه صورتشم فاصلحه.. صورتم به شده خیره سبزتیره چشم جفت یک دیدم که

 ...؟؟ تریبه.. سالم: وگفت

 ...؟؟ مهمه: وگفتم کردم نگاهش

 رو تارمرف کنترل موقع اون.. سپیده نکن عصبیم وقت هیچ.. جونمی: وگفت بوسید رو بینیم نوک

 ... ندارم اصال

 .. بیرون برو.. ترسیدم دیونه... خیلی.. نفهمی خیلی: گفتم میلرزید صدام

 .. کردم بیجا من.. کردم غلط من: گفت گوشم زیر.. کرد وبغلم زد ومهربونی گرم لبخند

 ... میکنه اذیتم سیگارت بوی بروکنار: وگفتم بستم رو چشمام

 .. خوبی که شکر خدارو.. میدادی ام سکته داشتی: وگفت گرفت دستاش با صورتمو
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 مگر رمب نباید راه" میگفت زند دکتر.. شدم نشین خونه جورای یک گفت میشه.. اتفاق اون از ازبعد

 ".. باشه واجب خیلی که این

 ونمت نمی حتی.. گنده قابلمه شده ارسن قول به شکمم.. کشم دراز جام تو همش... سخته خیلی

 فینگلمم این.. بودم8 ماه.. کشیدنه دراز ازاین بودم خسته دیگه... ببینم رو پام های انگشت

 میمتص.. رنگ بنفش دفتر این تو هست نویسم روزانه اولین این.. درودیوار به میزنه مدام خودشو

 دونم ینم... مامان خونه نرم گرفتم تصمیم دیگه.. بود قبل ماه چند که سارا مجلس از بعد... جالبیه

 نشد قاتفا ازاین ازبعد... مونده؟ معلول ذهنم تو چیزا خیلی هنوز... بامن؟ کرده پیدا کشتگی پدر چه

 وگفتم شیکمم رو گذاشتم دستمو... کرد نثارم محکم لگد یک االن..... ببینم رو افشین بتونم که

 ... یواش جان مامان:

 ایه خواب گاهی یا.. بخوابم نمیذاره شبا بعضی.. زایمان از دارم که ترسی... گرفته ام خنده خودم

 سمتم میاد گرن وسیاه بزرگ خیلی گربه یک که اینه میبینم که چیزی یک وهمیشه.. میبینم اشفته

 یغج با بازم که دیروز... باشم دیده رو خواب این بیشتر بارصد شبا این تو شاید.. میزنه وحرف

 اشفته های خواب این میگفت دکتره... روانشناس یک پیش بردم ارسن.. شدم بیدار ازخواب

 لحن.. میشه سیخ تنم موبه گربه اون چهره اوری یاد از حتی... هست استرس به مربوط همش

 مها توخواب اما..؟ هست کی دونم نمی ولی میشناسمش انگار که کسی به شبیه.. زدنش حرف

 صدای.. میزنه حرف وباهام میاد سرم پشت واون میرم راه دارم میبینم خواب گاهی.. هست همیشه

 .. میاد ارسن های قدم

 سمتم گرفت گل یک سمتم وامد زد خوشگلی لبخند... نشستم تخت رو سختی وبه بستم رو دفتر

 ... سپیده بانو به سالم: وگفت

 .. داره کرم اصال.. میگه بانو ازاسم میاد بدم میدونه بازم.. زدم ندیلبخ

 .. چقدر خسیسی.. رو؟ گل این اوردی توحیاط از چرا: وگفتم بوکردم رو گل

 هچ باشم کنده توحیاط رز بوته از رو گل این من داره فرق چه.. واال.. کاره نیت مهم: وگفت خندید

 ... باشم خریده

 ورکابی شورت همون میرم شوهر روز واسه منم.. خان خسیس نخواستم اصال: وگفتم خندیدم

 .. مهمه عمل نفس خودت قول به... میدم میکنم کادو رو سفیدت
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 الاص... نمیبینیم که ای دیگه کادو ها لباس جور همین جز به هرسال که ما.. خدا هی: وگفت خندید

 .. واال.. لوغهش مردانه های فروشی زیر لباس.. میشه که وشوهر پدر روز

 .. برات گرفتم پارسال کنه گیر گلوت تو عطره اون.... ادمه ای: وگفتم زدم خندی نیش

 اه فروشی طال که این بجای.. زن روز تو کاش: گفت بود شده شیطون که چشمای وبا کرد مکثی

 ...... .لباس مفازه.. شه شلوغ

 یخوب: گفت: وگفت بوسید رو نیموپیشو خندید هر وهر گرفت خون خفه که زدم گل خوش داد یک

 ..؟؟

 میزنه لگد یکل.. بکسه کیسه شیکمم میکنه فکر ات بچه این.. نیستم بد: وگفتم دادم تکون سری

 .. ومشت

 .. نمیزنه دیگه.. بزنیم حرف مردونه دوکالم بذار: وگفت بوسید وگونمو خندید وسرخوش بلند

 هک های وپرت چرت چه..میزند حرف.. ستهنش دوزانو شیکمم جلو.. میخندیدم بازیاش مسخره به

 بعد... پیشونی از بوس یک آها.. جلو بیار سرتو.. میگه ورداشته.. میمردم خنده از داشتم.. نمیگه

 .. بوسید رو شیکمم

 .. بده شفات خدا: وگفتم ویواش اهسته.. سالن تو رفتم

 پسرم با مردونه که المدوک بعد.. میزنی حرف باهاش میشینی رو روز کل: وگفت شد رد ازکنارم

 ... خدا.. میگم منم خوب.. بده شفات خدا میگی.. میزنم حرف

 اشخوردن باتکون واونم باهش میزدم حرف نبود کسی که زمانی.. بدونه اینو نداشتم دوست اصال

 .. ها هستم میفهموند

 ..؟؟ افتادی هرا تو باز سرجات بشین... زد وداد خونه اشپز تو ورفت خندید که بازوش تو زدم یکی

 خبر هچ عزیزت باچناق از.. راستی.. میگیره عضالتم همه دیگه که نرم راه: وگفتم نشستم مبل رو

 ..؟؟

 رییکس گذاشتم کار سر یکم رو خدا بنده.. نفهمه خواهرت کنه خدا: وگفت بیرون امد باز نیش با

 .. دبو گرفته کرمم.. بخ اما بگم اونجوری نبود مرام تو یعنی.. گفتم وپرت چرت.. پرسید سوال
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 کمک گاهی شغلش واسه مجید.. میشد؟؟ چی وگرنه نفهمه سارا کردم دعا وجدی خندیدم

 ...ارسن از میگرفت

 .. منو بذار: گفتم سریع.. شد معلق دیدم که فکرمیکردم داشتم

 لمهقاب شده شیکمت ؟؟فقط نشدی چاق توچرا... بزنم دمبل باهات یکم هست اجازه: وگفت خندید

 .. پوستت روی از مشخصه هم ریزه اون وپای دست..

 العاده فوق پای وبه میستادم قدی اینه جلوی گاهی حمام تو.. شدم مرگ ذوق خودم حرفش ازاین

 .. داشتم وزنم اضافه.. میگه زیاد وپرتم چرت البته... میشد مشخص.. میاورد فشار که ریزش

 مولیعهد ورود تاریخ میگفت زند دکتر: توگف مبل رو گذاشتم.. بودم افتاده نفس نفس به باز

 .. است دیگه دوهفته

 فتمیگ گرافیش سنو اخرین تو دکترزند... کنم فکر ودردش زایمان به باز شد باعث حرفش این

 هرکس... طبیعی زایمان واسه ندارم مشکلی وهیچ خودشه جای ودرست چرخیده بچه سر چون

 ولدت یک.. میگفتن همه.. میاد ذهنش تو که چیزی واون زایمان کلمه از میپرسیدم ازش که دیگه

 گی مادرانه دنیای به زن وورویک گی زنانه دنیایی به جلوتر رفتن قدم ویک... زن واسه است دیگه

 هب.. میومد جلوم که چیزی تنها که من واسه... بخش وارامش وقشنگ سفید ذهنی تصویر یک..

 یرز که مدت این تو... مرگ میشه درستش کالم یک... اور ووحشت تاریک چیز یک.. میرسید ذهنم

 ویا یندها های هفته بود قرار من مثل که کردم پیدا دوست کلی.. میرفتم ومطبش بودم زند دکتر نظر

 ازم... میگه داره چی نمیفهمیدم ومن میزد حرف داشت ارسن... کنند زایمان دیگه ماه چند یک

 ... نه؟ مگه..میمیرم من: گفتم رو بود توذهنم که رو چیزی اما.. خواست جواب

 تو اتسرج از شدی بلند چرا.. میگم دارم من.. میکنی؟ تو که چیه فکرا این سپیده: وگفت کرد اخم

 ... میگی ای دیگه چیز یک پرت

 که شد زنده برام زند دکتر های حرف.. اتاقم سمت رفتم.. شدم بلند هاش زدنش غر از کالفه

 ارسن نه اما فهمیدم نمی هیچی که میبودم سزارین یخواستم دلم.. میگفت طبیعی اززایمان

 ایمانز ولی.. میبینه رو اش بچه میکنه باز چشم ووقتی بیهوشه ادم اونجوری.. دکترم نه میذاشت

 رابطهدر اصال.. داد نمی توضیح زیاد مامان. ها اولین همین تجربه تو.. خودت میکنی حس رو طبیعی

 روما وروانم روح فکرم که باهام زید نمی حرفی کسی.. اشفته ایه خواب واین داشتم که ترسی با

 مادر چه که اوف....؟؟ بشم مادر.. شدم زن کامل اطالعات بدون که طور همون قراره یعنی... بشه
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 کردم کج راه.. میخورد وار موریانه رو مغزم هم اینده افکار این از ترس... شد خواهم ای نمونه

 تمنشس بود موس میکی عکس که رنگش ابی تخت رو.. براش بودیم کرده درست که اتاقی سمت

 نارمک ارسن.. کنه ارومم مامان داشتم انتظار... خیلیه نشم دیوانه... گرفتم دستام تو رو وسرم...

 از.. ردهمو بی ترسم که کنه سرصدا داشت یاد فقط.....؟؟ نبودن.... نبود متوجه اما.. کنه ارومم. باشه

 همین ترس من مثل دیگه های زن... هاست اولین ترس اینا.. نیست ادم ودخ دست... چی همه

 نای کل تا داره نیاز که عاطفی با اون...؟؟ نشه درک که بوده کسی من مثل...؟؟ داشتن رو ها اولین

 ...؟؟ باشه نداشته رو بگذرونه رو ماه نه

 خوابیده راحت حالشب خوش... خوابه دیدم خواب اتاق تو ورفتم کردم پاک رو خیسم چشمای

 .. مغزمومیخوره داره افکار واین تنهام من نیست متوجه..

 گری غربال واسه ها سنو اکثر میگفت دکتره.. میز رو گلدون به شدم وخیره نشستم تخت اونطرف

 چیزش همه سالمه میگفت..؟؟ نه یا داره قلبی بیماری یا سندروم بشن متوجه که این هست

 این مثل خودم بعد.. میشی؟؟؟ مادر داری ای متوجه.. میگه گاهی درونم سپیده که داره خنده...

 یک هک شکمم برجستگی با ام غریبه چقدر میکنم وفکر.. میکنم نگاه خودمو اینه تو ها کرده هنگ

 ... میکنه رشد داره توئه اون جنین

 داشته رو.. نبود زن.. بودن دختر از رنگی هنوز.. خودت وروان روح کردن کالبد الی البه سخته

 خترد یک که ای هرمرحله تو میگفت روانشناسه دکتره..مادری ببینی کنی باز چشم واما باشی

 پیش ؟؟هیچی بودم موفق چقدر من.. نره اونطرف ذهنش ودیگه کنه وداع باهاش باید میگذرونه

 کرده گم وخودم.. برام بودن گنگ.. میشم مادر دارم نه.. زنم نه.. دخترم نه میکردم اعتراف خودم

 هغریز همون گاهی ولی.. رو بچه این خوام نمی میزدم زار.. میکردم صحبت که رواشناسه با.. بودم

 دکتره.. میکردم دفاع میگفت بچه واسه شناسه روان که حرفای از جلو میومد.. مادریه

 وستد اول از که میشناسی خودتو.. روانت وتو.. میگذره.. ومیگفت میخندید هستم میدیداینجوری

 ...رو ناخواسته بچه این داشتی

 .... دیوانه.. میشم دیوانه دارم..؟؟ میخوامش دل ته از روزی یک یعنی

 .. بلندشو.. نمیبره خوابم من ارسن: وگفتم کشیدم دراز اروم تخت رو
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 هک میخورد تکون وبااحتیاط یواش هم خواب عالم تو حتی.. میدادم تذکر خودم بس ماه چند این تو

 مروشیکم گذاشت رو دستش ویک کرد نگاهم.. کرده باز نیمه رو چشمش یک االنم.. ورهنخ من به

 ... میبره خوابت: وگفت

 .... سپیده.. سپیده.. سپیده: وگفت نشست پرید برقه به که متر فاز مثل یهو.. خوابید باز

 ..شده؟؟ ؟؟چی هان: گفتم زده وتعجب ونگران نشستم پشتی الک سرعت با

 ... زد قمری شمسی دور یک دستم رزی: گفت باذوق

 ..؟؟ شده چی کردم فکر حاال خب: وگفتم خندیدم... شده؟ چی کردم فکر.. پوف

 .. شیکمته رو دستم وقتی میکردم حسش بود بار اولین: وگفت خندید

 .. ذوقیدی االن: وگفتم کشیدم خودم رو مالفحه

 ...ابرام رو: وگفت خندید

 .. واال.. جنبه بی انقدر پدرم اخه: وگفتم خندیدم

 ... پدر میگه بعد به ازاین یکی.. جون ای.. پدر: وگفت کشید دراز کنارم باز طاق

 ... بود سرخوش خیلی امروز کال

 .. ارسن: زدم صداش.. ذهنم تو امد اینده دوهفته فکر باز

 .. هوم: گفت طوری همون.. بود برده خوابش باز

 .. جانم بگو.. وکوفت هوم: وگفتم سمتش چرخید

 ؟؟ توچیکاری امشب: وگفت کرد باز بامزه رو چشمش یک

 ... میشم دیونه دارم.. پاشو.. بزن حرف من با پاشو: گفتم سریع

 ..؟ بزنم حرف ازچی: گفت بسته چشم

 .. بسته چشم نه.. بامن بزن حرف پـــــاشو: گفتم جیغ با

 پرت وعموض یک.. کنند امر بانو: وگفت کشید گی ازخسته اش قرمزشده چشمای به دستی نشست

 .. کالم اغازه نطفه بشه بدم پروبالش من تا تخت وسط کنند
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 ..؟؟ کردی چیکار شرکت تو.. بگو امروز از: وگفتم خندیدم پوستی زیر

 فرار من که بود سرچیزی درست حواسم یعنی.. شدم نمی اروم ومن دری هر از میزد حرف وارسن

 هک چیزی همون به ودرست میبود بعدی تک ذهنشون اه ادم موارد بعضی تو کاش... ازش میکردم

 زور تهسخ... میشد بعدی تک تولدش بعد تا ذهنم کاش.. ای دیگه چیز نه میکردی فکر میخواستی

 ... بکنی دیگه چیز یک پرت رو ذهنت بزنی

 .. بخواب بگیر: گفتم سریع... براش سوخت دلم.. کردم نگاه اش شده خون کاسه چشمای به

 ... گرفت خوابت: وگفت دمبوسی کوتاه

 بش دونصفه ساعت.. کردم نگاهش شناسانه قدر میزد حرف بود نشسته که کارش این خاطر به

 .. بخواب شد خسته فکت.. برام داشتی رو رادیو نقش: وگفتم خندیدم.. بود

 ... افکارم پریشون دنیای موندم ومن خوابید نکشیده دقیقه سه وبه کشید دراز وکنارم خندید

 ... شد گرم پلکام کم کم

 چندسالته؟؟: ومیگفت میداد تکون رو دمش بود ایستاده جلوم

 .....وساکته شده بسته تصادف بخاطر که خیابون یک مثل.. بود تاریک فضاش...

 مُرده سگ خیابون این ته: وگفت طرفم پرید که طوری.. میومد تر نزدیک.. میرفتم عقب عقب

 .. است

 ... کنار برو: موگفت دادم تکون رو دستام

 ... مُردن هم سگه های بچه: وگفت رفت ام روشونه

 ... است مُرده بچه: وگفت پایین رفت.. کشیدم دست تند تند رو ام وسرشونه زدم جیغ

 موش بچه کلی ماشینه ازاون... مُردن هم سگه های بجه کل دیدی: گفت سریع.. اوردم کم نفس

 .. سگه های بچه سر ریختن بیرون امده

 ... بلندشو سپیده.. خوابه پیدهس_

 شهم... باش اروم هیش: وگفت کرد بغلم محکم ازپشت.. کشیدم نفس تند تند کردم باز چشم

 .. بود خواب
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 سب صورتم به بود چسبیده موهام.. بشم اروم تا میزد وحرف میکرد بوس تند روتند گوشم الله

 ... خواب همون بازم: گفت که امد صداش.. بودم کرده عرق

 شممی دیونه دارم خودم بجون.. بود بدترش: وگفتم اش مردونه انگشتای الی فرستادم رو دستم

... 

 هب.. میشی اروم کن یادش هم تو.. میکنم یاد ازخدام ارامش واسه من: گفت گیرایی لحن با اروم

 .. نکن فکر خوابت

 میداد نشون مُرده سگ بچه جنازه.. بود نشسته ام شونه رو.. بده حالم ارسن: گفتم هق هق با

 ... میزد حرف

 بشی اروم بخونی بگم رو بود بیمارستان دیوار رو که رو ذکری یک میخوای: وگفت کرد مکثی

 .. میشدی اروم میخوندیش خودتم یادته..

 .. امد نمی یادم که انقدردرگیربودم

 .. شممی اروم یمیگفت میخوندی خودت یادته... القلوب وتطمئن اهلل االبذکر: گفت اروم خیلی یهو

 ... کردم تکرارش دلم تو

 ... بخوابی میخوای: گفت گوشم کنار

 بشم اروم که میزد حرف گوشم وتو بود خوابیده پشتم هم وارسن کشیدم دراز طوری همون

 .... برد خوابم که گفت انقدر...

 ... بیدارشدم ازخواب میخوند توگوشم که الالیی یک باصدای صبح

 .. خوشگلم سپیده به شد عرض سالم: وگفت زد خوشگلی لبخند.. بود ارسن.. کردم باز چشم

 ..؟؟ میری داری.. سالم: وگفتم زدم لبخند

 ... اینجا بیاد گفتم مامانت به اخری روزای چون اما.. بله: کردوگفت درست رو گردنش دستمال

 نری میشه: وگفتم نشستم پشتی الک سرعت با بازم.. باشم سربارشون خواستم نمی.. شدم پکر

 .. خونه تو باشی خودت
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 نیبز ای زنونه حرفای از یکم کنی خلوت مامانت با بهتره تازه..نه: وگفت بوسید رو پیشونیم

 .. داره خوبی های تجربه مامانت.. بگیری یاد چیز چهارتا..

 عین شدی: وگفت باربوسید چند رو صورتم که بخوابه پفش تا مالوندم رو چشمام دستام دوتا با

 ... میمالونن رو چشماشون میشن بیدار خواب از که کوچولو های بچه این

 ... میخوام شیرینی: وگفتم خندیدم

 .. بگیری گی حامله دیابت خوام نمی.. میکنی روی زیاده داری.. ها خوری نمی: وگفت خندید

 لنسا تو ورفتم پوشیدم راحت پیراهن یک... میخوام شیرینی من.. شستم رو صورتم.. شدم بلند

 ..؟؟ هتریب: گفت مامان.. مبل رو بشینم کرد وکمکم وبوسیدم سمتم امد لبخند با دیدم تا مامان که

 ... خوبم مرسی.. دادم جواب اما.." شما های پرسی احوال از: گفتم دلم تو

 دچن این تو...بهش زدم گاز ویک برداشتم حالی خوش با.. میز روی های شیرینی به خورد چشمم

 واسه حتما.. بخورم ذاشت نمی.. بود کرده جمع دستم دم از رو خونه تو های ینیشیر ارسن روز

 گفت که امد صداش که.. میچشیدم رو شیرینش مزه لذت با.. اخجون. اورده مامان حضور

 .. سپـــــــیده:

 ... خوب نخور: وگفت خندید مامان

 خورد ور شیرینی وبقیه دشخو دهن تو برد گرفت دستمو که دهنم تو ببرم رو شیرینی بقیه امدم

 ... خودش با برد هم رو ودیس

 ... میخوام شیرینی من خوردیش چرا ارسن: گفتم اخم با

 ... بخوری نمیشه گفتم: وگفت کرد بلند رو صداش پر دهن با

 ... هستم شیرینی تیکه یک هالک.. میکنم خواهش: گفتم مامان روبه

 . دیگه نیست خوب حتما: وگفت خندید مامان

 مبود کرده حوس بدجوری اصال.. نشستم شکلم تبلی شکم این با مبل گوشه یک کرده غب.

 .. فعال مامان.. خداحافظ سپیده: گفت که امد صداش..

 ... ندادم جواب
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 .. جلوم امد.

 .. نکردم نگاهش

 وبخ.. من بشم شدن ناراحت اون قربون: وگفت خندید که کردم سربلند امد که دوربینش صدای

 واسه... بری راه تونی نمی که هم وضعیتت بخاطر.. میخوری داری چندروزه..؟ خوبه بگیری قند

 .. میذارمش مسیح البوم تو.. شد عکسی چه که اخ.. میگم سالمتیت

 .. میخوام شیـــــرینی من دوما.. منصور ومحمد نه مسیح: گفتم تند

 .. براش بده.. کنید صحبت باهاش شما: گفت مامان روبه

 .. باشه: گفت سریع مامان

 .. کردم دراز رو پاهام قهر حالت با

 از که ای: وگفت خونه اشپز سمت رفت. شد وعمیق شد لبخند صورتش کل که زد لبخندی

 ... همسر تو دســــت

 من... بود اورده کوچولو تیکه یک فقط نامرد... دستش تو بودم خیره.. بیرون امد که زدم لبخندی

 گهدی نداره راه.. پایین بیایی حوسش از که ای اندازه: وگفت دهنم جلو گرفت.. میخواستم تا چند

 .. بیاد پیش واست مشکلی خوام نمی.. دم نمی

 شهدی ارسن دست.. هام شیرینی جور این عاشق.. بود دار شهد نوع ازاین ها شیرینی المصب

 "بگم کی هب برم... بخورم انگشتشم عقد سرسفره مون خوری عسل روز مثل میخواستم.. بود شده

 ... میخوام دار شهد شیـــــرینی مــــــــن

 ... خوردم رو ها شهد اون غصه دلم تو ومن کرد پاک دستمال با رو انگشتش

 ازب چشم سرصبح.. حاال خوب اُوه: وگفت کرد پوست سیبی مامان... ورفت کرد خداحافظی دوباره

 .. بشی سرحال داربدم جون صبحانه یک بریم پاشو.. میخوای شیرینی نکرده

 عســـــل من مامان... کرده جمع رو همشون ارسن..میخوام مربـــــا من: گفتم حرص با

 .. میده گردو پنیر نون زور به ارسن... میخوام
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 تدرس واست داری؟ دوست فرنی.. میخواد رو سالمتیت: وگفت بوسید رو پیشونیم خندید مامان

 ؟؟ داری دوست کاچی... کنم

 .. اره باشه شیرین اگر: مگفت حالی خوش با

 مونبه دیگه.. مامان میبینی: وگفتم دلم رو گذاشتم دستمو.. خونه اشپز تو رفت خنده با مامان

 .. نم شدم له.. دیگه بزن لگد کمتر خب ای".. داری دوست خیلی توهم میدونم.. دن نمی شیرینی

 یکردمم نگاه.. میکنه درست فرنی داره مامان دیدم خونه اشپز تو رفتم... ممیخندیدم ریز ریز خودم

 .. هست ارسن همدست هم مامان نخیرم.. انداخت کم خیلی اما بندازه زیادی نبات که

 ..؟؟ اوردی دنیا به چطور رو وسارا من مامان: گفتم یهو

 ..؟؟ چی واسه.. سزارین شدم مجبور بودین دوتا چون: گفت میکرد رو کارش که طور همین

 .. نبحالتو خوش: گفتم یواش

 خوب دیرتر میگیری عفونی بیماری کلی.. بعدش داره عوارض کلی سزارین دخترم نه: گفت سریع

 چی ره طبیعی زایمان تو میدونستی.. باشی خواب سره یک میشه باعث ها هوشی بی اون... میشی

 .. بهتره طبیعی میگن همه کنی توجه.. میکنه خارج هست وعفونت بدن داره سم

 نخوابید از میترسیدم اما.. زیاد خیلی میومد خوابم.. میز رو گذاشتم رو سرم.. نزدم حرفی دیگه

 لگد داشت درد.. میزد ولگد میخورد تکون مدام.. بود اورده گیر وقت منصورم محمد... دیدن وخواب

 ..؟؟ ندیدمش کجاست..؟؟ خوبه سارا: گفتم حالت همون تو... هاش

 راستی... بیاد سرشب کنم فکر... پیشش بود دهام مجید.. بود خونه.. خوبه: وگفت کرد مکث

 ... است اینده هفته کیارش عقدی مراسم

 زهر رو لبخندم بعدش خاطره اما... افتادم روز اون های بازی مسخره یاد اگاه ناخود.. زدم لبخندی

 .. بشینی نیست خوب.. بکش دراز برو پاشو: وگفت سمتم امد مامان.. کرد

 هنوزباتولدش وای... خسته.. وضعیت ازاین بودم خسته... کشیدم رازود اتاق تو رفتم غرغر با

 انمام قول به.. نداری ودرمون درست استراحت اصال ودیگه میاد خودش.. کنی در گی خسته میایی

 رو موبایلش.. مونده خونه ارسن گوشی دیدم کردم ونگاه کردم پوف... همین یعنی شدن مادر

 میخوردن غل هی توذهنم افکار اون باز دیروز مثل.. کنه ممسرگر که نداشت هیچی... برداشتم
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 هک هرکسی جلوی.. بخوره رو تکونش اولین که بچه.. بودم شنیده... حسابی میکرد درد کمرم...

 بار اولین واسه خورد تکون ارسن پدر جلوی هم من منصور محمد.. میشی همون شبیه.. باشی

 ؟؟؟ یاخرافاته...؟؟ میشه اون شبیه یعنی..

 خندلب با مامان... گرفتم رو وکاسه نشستم اروم حالی خوش با.. داخل امد داغ فرنی کاسه با مامان

 .. جون شهره ممنون: وگفتم زدم لبخند منم.. میکرد نگاهم

 ..میگی؟؟؟ اینطوری که نیستم مادر.. شهره نگو: گفت بااخم

 .. بود ر..د..ا..م.. بود مامانم میشد هرچی بازم میگفت راست

 .؟؟؟ خورد صبحانه ارسن راستی... مامانم مرسی: وگفتم زدم لبخند

 مامان نمیگه دخترم بعد اینجا اورده شیش کله از منو سوخته پدر ای: وگفت زد لبخند مامان

 ... شوهرشه اون فکر..؟؟ یانه خوردی صبحانه

 .. خوردین شما.. ببخشید: گفتم سریع. دادم سوتی بازم

 ردمخو شوهرت با.. بود شوخی... کنه نزدیکتون بیشتر ازاین خدا: فتوگ وبوسیدم خندید مامان

 ... گلم بودی خواب شما صبحانه

 مین درک یعنی.. نمیشه میدونستم اما.. دفعه اون مثل کنم دل دردو مامان با داشتم دوست چقدر

 .... اش ضربه هر میگرفت درد ای... هی میزد لگد بس.. میکرد بدتر امروز چقدر... کنه

 گرفت دستم تو از رو کاسه سریع مامان.. شد جمع هم تو ام شدچهره زیاد هاش لگد کم کم

 ..؟؟ مادر چته: وگفت

 ...خداااا... اییییی... مامان: وگفتم شدم مچاله

 .. بکش نفس عمیق.. هیس... دیگه دوهفته میگفت دکترت.. ازاالن چرا: گفت سریع مامان

 ردس عرق بدنم تموم رو بازم.. کشیدم جیغ ویک شد تموم طاقتم یهو.. میشدم له داشتم که وای

 گتن رو ونفسم میکرد نابود داشت درد زور... جلوم امد رنگ سیاه افکار همون بازم.. بود نشسته

 .. کنه ارومم داشت سعی مامان... میکرد
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 خودم به مار مثل.. گرفت رو ارسن شماره برداشت گوشی.. بده انجام کاری.. تونه نمی دید

 تنگ نفسم داشت جدی جدی... بود برداشته رو خونه کل میزدم که های داد صدای... میپیچیدم

 مامان صدای.. بشم اروم تا میشدم مچاله توخودم فقط من ولی بود کشونده درازم مامان... میشد

 ... میاد ارسن االن: گفت که امد

 ... میمیرم دارم مامان: وگفتم کشیدم نفس ولع با

 .. کن تحمل... هیس: وگفت بوسید رو پیشونیم

 سرم انداخت هم شال یک.. کرد تنم اورد رو مانتوم مامان.. میکشتم داشت که دردی همون با

 سب.. نمیشنیدم هم رو مامان صدای دیگه... رمق وبی جون بی..... میشدم حس بی داشتم دیگه...

 .. ناک ودرد بود شده خشک گلوم بودم زده داد

 نرفتم خداروشکر: گفت مامان وروبه کرد بغلم.. شدم حضورش متوجه.. شدت با شد باز درخونه

 ... جا ازاین نشدم دور زیاد یعنی..

 .. بیایی عمل تواتاق تا باید: وگفتم دستش رو زدم چنگ

 .یاییب باید.. میایی: وگفتم بهش زدم مشت جونی بی با... نزد وحرفی بیرون داد رو باحرصش نفس

 .. بحث وقت ناال سپیده: گفت سریع

 پابهو بود نشسته کنارم مامان که بود جالب واسم.. کرد بیشتر رو سرعتش که زدم دادی یک یهو

 ... رفت ازدست ام بچه برو زودتر.. میگفت ارسن به ومدام میکرد گریه من پای

 یاو.. بهم میومد زور..... ماشین اهنی بدنه به میزدم چنگ فقط.. بزنم داد که نداشتم زوری دیگه

 ...؟؟ کنم زایمان ماشین تو اگر خدا

 ... سپیده.. نیست وقتش االن سپیده: وگفت گوشم تو زد مامان که میرفتم ازهوش داشتم

 باز شمچ تونستم نمی ولی میشنیدم رو مامان صدای... نمیاد باال ونفسم میمیرم دارم میکردم حس

 ... کشیدم جیغ ویک شد تحمل قابل غیر درد یهو.. کنم

 ... میاد دنیا به اش بچه دیگه یکم.. برو تند داری دوست هرکی جون تورو: گفت ارسن به رو مامان
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 کترهود گذاشتم تخت روی.. هام زدن جبغ نبود خودم دست... کرد بلندم تند.. بیمارستان به رسید

 بزن زور: ومیگفت شکمم رو میذاشت دست دکتر... عمل اتاق داخل سریع بردتم ها پرستار با

 .. نخواب هی.. بیاری دنیا رو ات بچه دبای..

 ... باش زود یاال... نیست وقتش االن: ومیگفت گوشم تو میزد

 رو مرگ بگن... میاوردم رو مامانم و خدا واسم میزدم داد مدام.. رو تخت اهنی های لبه زدم چنگ

 ... میگم رو ها لحظه همین کن توصیف

 رو ام بچه خونی بدن فقط.. سرم باال امد.. پرستاره... اوردم کم نفس... شد بلند گریه صدای یهو

 منصورم محمد گریه صدای... میشد وتار کدر داشت دیدم.. بود بطنم تو ماه نه که ای بچه.. دیدم

 امد ارهودوب رنگ سفید حوله یک الی گذاشتش پرستاره که شدم متوجه... بود برداشته رو اتاق کل

 ... بکشم فسن حتی نداشتم توان دیگه اما... سمتم

 ... شد چی نفهمیدم ودیگه... شدم اکسیژن رنگ سبز ماسک گذاشتن متوجه

 خندلب با بازه چشمام تادید مامان.. معنا تمام به بودم داغون.. بود کوفته بدنم کردم باز که چشم

 ؟؟ بخوابی میخوای ؟؟چقدر خبرته چه.. بشم چشما این قربون من: وگفت سمتم امد

 ..؟؟ خوبه ام بچه: گفتم حال همون با.. میسوخت گلوم

 تهس دستگاه تو االن.. امده زودتر ماه یک میدونی که خودت فقط.. عالیه: وگفت زد لبخندی مامان

 ... قرمزه.. قرمزه لپاش.. نازه انقدر... ببینیش که میارنش احتماال دیگه روز چند...

 ... ودشب گرفته جلوم پرستاره که افتادم زمانی اون ویاد زدم لبخندی

 ... وسمتم داخل امد بزرگ گل دسته یک با وارسن شد باز دراتاق

 نیخواست لحن وبا بوسید دستمو وپشت ایستاد سرم باال... بیرون رفت مامان که زدم لبخندی

 .. سپیده ننه... نبــــــاشی خســـــته: گفت

 ..؟؟ دیدیش تو: وگفتم زدم جونی بی لبخند

 ... وسرخ سفیده.. بشم قربونش.. رستمه.. زایدی چی: وگفت شد باز نیشش
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 عزیزم صورت با ببین:گفت اخم با یهو... داشتم خاص حس یک.. زیاد خیلی بودم حال خوش

 .. شده کبود.. دکتره واون مامان دست رد.. کردن چیکار

 االب اورد رو دستموش..... نشم هوش بی که میکرد واصرار گوشم تو میزد که موقعی ازاون امد یادم

 ..؟؟ شده چی دستت: گفتم سریع.. خراش از بود پر رودستش..

 .. نیست چیزی: وگفت زد لبخندی

 .؟؟ شده چی بگو: وگفتم باال داد ابرو

 ...؟؟ من کنم تشکر چطوری... ممنون... مرسی.. سپیده مرسی: وگفت بوسید قلبمو رو

 ... نکن عوض رو بحث اقا: وگفتم زدم لبخندی

 ددر اززور.. میکرد زایمان داشت... نازه خیلی که است ماده گربه یک های پنگول رد: وگفت خندید

 ... میکشید پنگول

 ... خودم نفهمیدم.. ببخشید: وگفتم کردم نگاه گرفتم رو دستش

 میخوای هنوزم.. سپیده: گفت گوشم کنار.. وجودم تو ریخت درد که بغلش تو کشیدم اروم

 ؟؟ باشی سرحرفت

 داور در جیبش تو از خوشگل خیلی انگشتر جعبه ویک بوسید رو وشمگ الله که ندادم جوابی

 هخست.. گلم ممنون میگم صدباره: وگفت دستم تو کردش اروم وخیلی اورد بیرون رو وانگشتر

 ... خوشگلم نباشی

 حفظ با.. زیبا وبسیار برجسته.. بود گل مثل که انگشتر یک... کردم نگاه انگشتر به زدم لبخند

 ..؟؟ میبینمش کی.. ممنون.. قشنگه خیلی: فتمگ لبخند همون

 .. زود خیلی: وگفت خندید

 .. بیمارستان از میاد ؟؟بدم خونه میریم کی: گفتم هم نمکی با لحن با

 .. دونم نمی دیگه اینو: وگفت داد باال ای وشونه کرد جیباش تو رو دستش

 نه بخورم تکون جام از شتنمیذا نه.. بودم ام بچه دیدن تاب بی...بود السرم با مامان شبش

 .. ببینمش میخوام مامان: وگفتم عقب دادم رو کاچی قاشق... میاوردن رو منصورم محمد
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 .. ببینیش فردا کنم فکر: وگفت زد لبخندی مامان

 .. من خوبم: وگفتم نشستم تخت رو بود درد وجودم کل که این با

 .. نکن بازی لج: وگفت خوابوندم سریع

 باشه گذشته زایمانش از ساعت11 که من مثل بود کسی یعنی.... داشتم ضبغ چرا دونم نمی

 وت ام بچه درسته... بدن شیرش که میارن رو بچه زایمان از بعد همیشه. باشه ندیده رو ونوزادش

 .. بشم بلند میتونم ولی دستگاه

 تموم چیز همه که این واسه کردم وخداروشکر خوندم نماز مامان کمک با کشیده دراز طور همون

 ..وسط؟؟ بیارم رو موضوع این کی اما... ارسن از میشدم جدا باید... بود شده

 تونست نمی.. بود رفته ارسن.. بود شب نصفه سه ساعت.. خوابیده اروم مامان دیدم کردم نگاه

 .. مامان بله: گفت الود خواب.. گرفتم رو ارسن وشماره برداشتم رو مامان گوشی... بمونه

 .. ارسن: مگفت بغض با

 .. جونم: وگفت شد تر هوشیار صداش یکم

 ... اینجا میایی: گفتم.. بلغزه صدام نذاشتم

 ..؟؟ بچه یا.. شده چیزیت خودت..؟؟ تو کردی بغض چرا: گفت تر نگران

 ... بیا فقط نه: گفتم سریع

 ..؟؟ شده بگوچی.. من جام همین.. هستم بیمارستان در دم ماشین تو من: گفت سریع

 یاییب میمیری... میارنش نه ببینم رو محمدمنصور میذارم نه چرا: خرابه حالم نفهمه که گفتم تند

 ..؟؟ اینجا

 یک هاش ریه یکم هم رو بچه.. دن نمی راه منو خانوم اخه: وگفت شد کم نگرانش لحن از یکم

 ..؟؟ بزنم حرف..... نمیارنش داره کوچولو مشکل

 .. ینامرد خیلی.. بدی خیلی: گفتم بغض با

 ارهدرب...؟؟ سوال کلی..؟؟ حرف کلی..؟؟ چرا کلی... پایین میومد اشکام میز رو گذاشتم رو گوشی

 ... بود ذهنم تو ارسن با ام اینده.. ام بچه
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 ویر روگذاشتم وگوشی کردم قطعش سریع.. بشه بیدار مامان خواستم نمی.. خورد زنگ گوشی

 دببخشی: وگفتم برداشتم رو گوشی باحرص.. دخور زنگ دوباره.. میکرد درد صورتم... سایلنت

 طورهستن همین مردا همه.. برسید خوابتون به... نائینی اقای شدم مزاحم

 بلند هقم هق که گزیدم لب...رنگ سفید مالفحه زیر بردم رو وسرم کردم خاموش کال رو گوشی

 بخوابم متونست نمی اما بود سنگین چشمام.. میترکید درد از داشت سرم.. میشدم گم داشتم.. نشه

 رمس به بود زده... میشدم داغون داشتم... ببینمش ذاشتن ونمی بود دیگه یکجایی تو ام بچه..

 رصح با.. بود داده ارسن که انگشتری به افتاد چشمم...؟؟ نمیگن من به داره حادی مشکل نکنه..

 پاهاش جلوی خورد غل انگشتره.. شد باز باضرب دراتاق که دیوار تو کردم وپرتش اوردم درش

 ستانبیمار قانون دارم که این بخاطر: گفت جدی.. نکردم نگاهشم حتی تخت رو نشستم... ایستاد

 ... توصورتم شه پرت باید ام هدیه.. نائینی اقای شدم بیام تونم نمی که میگم رو

 دشدی مداشت ریزی خون.. پیچیدم دورم رو مالفحه ام ایستاده...ضعف زور از میلرزید بدنم تموم

 همب رو نظم خواهشا میکنند استراحت دارن ها مریض اقا: میگفت که میومد پرستاره داد صدای..

 .. بیرون وبرید نریزید

 یبال چه گذاشتم رو عمرم از ماه نه که ای بچه واسه میفهمیدم باید میرفتم جلو لرزون همونطور

 هب بودم خیره.. افتاده باسر.. ببینمش؟ ذارن نمی که شده چیکار ام گوشه جیگر...امده؟ سرش

 میومد وداشت بود شده بیدار مامان.. ها روسرامیک میموند جا اشکم رد و ها سرامیک

 تراس ویک دیوار به خورد که کردم شووتش بیشتر حرص با... انگشتره به افتاد چشمم..سمتم

 .. چاه تو بشه پرت که بود مونده دیگه یکم... رفت بود اتاق وسط که چاهکی جلوی

 بلند راچ که شد بلند هاشون اعتراض وصدای برگشت شیفت ودکتر دیگه پرستار دوتا با پرستاره

 ام بچه واسه که میدیدن رو اشکام.. بودن سنگ همشون.. چیه؟ من درد فهمیدن نمی چرا... شدم

 وردخ چشمم به انگشتر رنگ طالیی برق... تختم رو برگردم میکردن مجبورم بعد.. مش ندیده که

 دقیقا... تر طرف اون شد وپرت بهش خورد ها پرستار از یکی پای. زد رو چشمم نورش زردی..

 ازب خورد غل اخرشم... میشدم پاس... وپرستار دکتر حرفای با که انگشتره این عین بودم شده

 من به ورو... بیرون کرد پرتش پنچره از... داشت برش عصبانیت با ارسن که چاهک سمت رفت

 امردن لقب.. بیام نمیذاره قانونش که بودم داده توضیح برات... هیچی..نداری هیچی تلیاق: گفت

 اهدستگ تو باید داره مشکلی یک که اش ریه شدن کامل تا باید اما... خوبه سالمه گفتم.. دادی

 ..هیچـــــــــــی... تو نداری هیچی لیاقت سپیده... باشه
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 بخش ارامش میگفت ها پرستار روبه هم ودکتره بیرون رفت... بلند صدای با.. میزدم زار عالنا

 تویی دارهن لیاقت که کسی نائینی جناب: وگفت کرد بلند رو صداش مامان.. بشم اروم تا بهم بزنند

 یکن بولدورم واولدورم بزنی هم داد چهارتا نکه کنی درکش وباید فهمی نمی که توی... فهمیدی

 زمانی دمبو بیدار... نمیشه اروم نیست خاصی مشکل که بینهن خودش چشم با تا.. مادر نمیفهمی...

 لیاقت هک تویی برو.. مزخرفت بودن به داشت نیاز... پیشش میومدی مُردی نمی.. بیاپیشم گفت که

 .. نداری ارزش... نداری

 ایجاد توسالن که ای همهمه صدای.. میکرد اروم رو مامان که پرستاره صدای.. مامان داد صدای

 که پتکی بود شده وهمه همه.. نیست بحث جای جا این: میگفت که دکتر داد صدای... بود شده

 پیچیدمی برام ها صدا بیشتر بار صد.. بد خیلی.. بود بد حالم... میرفت گیچ سرم.. توسرم میخورد

 نمی.. بهش میزد چنگ بود گرفته تودستش رو قلبم یکی انگار... یومد نمی باال هم نفسی دیگه...

 ... بکشم نفس.. بتپه ذاشت

 پژواک یک.. اروم العاده فوق نجوای یک بود شده دکتر داد صدای فقط.. فهمیدم نمی دیگه هیچی

 یمصنوع نفس... دوباره دوباره..... چهارصد روی... اماده شک دستگاه... سی سی بیست آدرنالین":

 " بیدارشو هی شو بیدار.... پونصد روی شک.... بده

 ..... مطلق خاموشی وبعد میشد تر پکی گوشام هرثانیه

 ی ا دوهفته.. میفهمیدم کامل رو چی همه.. نمیشد انگاری اما..... کنم روباز چشمم میخواست دلم

 نیو.. میکردم تصور زایمان از که وتاریکی سیاه دنیایی همون تو شدم غرق واقعی ومن افتاد جلو که

 ادرمم از بود ذهنم تو میگفتم که های بیایی باید ناو هنوز... سرعملم بیاد که نبود مرد انقدر.. مد

 ردننک حل وبرای نبودنش برای اما.. کنه گریه جسمم کشیدن درد واسه که نداشتم انتظار اصال

 فکر ممیکن حس خالءرو اون بازم باشن کنارم که ادمم نفر صد.. نکنه گریه.. نباشه وروانم روح نیاز

 هن نمیشه رو مرگ.. پشیمونم اما... ها درد لحظه همون یگمم بپرسم من از بخوان رو مرگ میکردم

 حس رو کنه حس میتونه مادر یک فقط که رو شیرین مادرانه های درد اون اسم ونه.. کرد تصور

 رو بدنش بوی.. کنم بغلش نتونستم دیگه اما.. دیدم رو ام بچه خونی بدن.. مرگ درد کردوگذاشت

 جبازگی داشت سرم... است گزینه بهترین طالق.. باشم محرف سر باید من اره... کنم استشمام

 زمانی هم رو موضوع.... جدایی تصمیم بود درست اره.. میداد عذابم ها لحظه اون یاد.. میرفت

 کنم باز رو چشمام تونم نمی چرا.. کنم حفاظت بچه واون خودم حق از.. بشم بلند بتونم که میگم

 دیگه... بود همون مشکلش یعنی.. ببینم رو منصورم محمد شتنذا نمی چرا.. کردم ای خفه ناله...؟؟
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 شمسئول از کنه خواهش تونست نمی یعنی.. بود نامرد یک.... اینجا بیاد که خوام نمی وقت هیچ

 هنوزم... زدم نمی زنگ بود مرده دیگه من واسه که نائینی اقای همون به وقت هیچ کاش.. وبیاد

 جلو خورده غل انگشتر اون..؟؟ باشه داشته حادی ومشکل هباش دروغ نکنه که بود سوال واسم

 کرد پرتش اما.. بود مهم واسم بود اصل یک چیزاکه خیلی از من واسه... داشت حرمت پاش

 رتشهپ که بود درست هم انگشتره... نائینی اقای میشد ازاینا زودتر باید اره.... کرد من بدترازکار..

 هلحظ یک رو خودم زندگی.... بره. بده واونو بیاد که بودم نخواسته انگشتر یک بخاطر... جلوش

 که داشت طالیی نور از پر دور از منم زندگی...توچاه میشد پرت داشت که دیدم انگشتره همون

 تعفن بوی لجن که اندازه همون به.. لجنی زندگی یک میشد نزدیک از.. میخوردن حسرت همه

 ازش میشه ودور.. عقب میبره سرشو هردوشون تو ادم... میزنه رو چشم هم طالیی نور اون.. میده

 کارت رد برو یعنی.. دادم رو اش بچه دیگه اره.. ندارم هیچی لیاقت من.. دقیق یادمه حرفاش...

 ازشد زنده برام مامان صدای... نیستم وپشیمون هست اره... نامرده بهش گفتم که بود گفته..

 ساعت 11 موقع اون.. بودم شده مادر اره....مادره هک نمیفهمی.".. شد گرم تنم تموم حمایتش

 یکی هدایا او جای به میخواست دلم چقدر.. که کرد نمی درک هیچکی اما... بودم مادر که بود شده

 میکرد اریناسازگ داشت باز قلبم.... رو دارشدنم پسر نه رو مادرشدنم ثانیه به ثانیه میگفت تبریک

 نمی... بشه خارج میخواست نفسم.. شد زنده توگوشم دکتر حرفای صدای.. میشد تنگ نفسم...

 رو سمنف وهمه کردم باز چشم سریع.... صورتم رو گرفته بالیشت یک یکی انگار.. بود سخت.. شد

 مبود اتاق تویک.. چرخوندم رو سرم... روزد چشمم نور.... رنگ سبز اکسیژن ماسک تو کردم فوت

 های مراقبت.... یو..سی..سی... خوندم التین کلمات ازروی بود ای شیشه بیشتر درش طرف که

 ... ویژه

 شتبرگ.. نشناختمش... شیشه طرف ازاون مردی بلندشدن با شد همزمان که بشم بلند خواستم

 رو سرم... میکرد نگاهم ومات زده زل وداشت... بود اش گونه رو اشکش که مردی. بود خودش

 منی جون... منی سپیده: میگفت ومدام کرد بغلم محکمو سمتم امد... شد داخل که پایین انداختم

 ..... هوشیت بی هفته یک این با منو کشتی.... تو

 دایص با.. محکم بود ایستاده اما.. بره تر عقب که اش سینه قفسه به زدم رو ام کرده یخ دستای

 ... نارک برو.. رمندا لیاقت.. رو بود مونده توذهنم که حرفاوچیزای میکردم مرور داشتم: گفتم گرفته

 ... میکنم خواهش... میکنی اشتباه نه نه: وگفت گرفتم تر محکم

 ... میشم اذیت دارم کنار برو: گفتم تر جدی
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 هوش به مریض که میدادید بایداطالع شما اقا: وگفت امد داخل پرستاره که عقب رفت مکث با

 ... بشه امانج مربوطه کارهای تا بیرون بفرمایید. داخل بیایید نکه امده

 تذاش نمی ریش زمانی هیچ.... بود شده تر شکسته چقدر ارسن.. کشیدم دراز پرستاره کمک با

 ... خوبم من.. روببینم نوزادم میشه: گفتم پرستاره روبه... بود مرتب همیشه..

 ..بگید؟؟ میشه: گفتم سریع.. میاوردم کم داشتم که بخدا.... گزید ولب کرد مکثی

 ...؟؟ منصورهست محمد تون بچه اسم: فتوگ کرد نگاهم باز

 ..؟؟ ندیدمش که وقته چند میدونی... برم قربونش خودم.. اره: وگفتم زدم لبخندی

 .. بده صبر خدابرات... خانومم عزیزمی: وگفت توچشماش شد جمع اشک

 .... هست گریا پرو سندروم دارای ات بچه: گفت مکث با.. میگرفت نفسم داشت

 عنیی: وگفتم گرفتم رو پرستاره دست..؟؟ چیکاره یعنی.... گریا پرو سندروم.. کرد یخ تم تموم

 ..؟؟ چیکاره فرزندم

 ... داره زودرس پیری یعنی: وگفت شد رون اشکاش

 گرفتم سقف به رو سرم... شده اونجوری ارسن که بخاطرهمینه... نابودشدم... شکست کمرم

 دارم رو طاقتش میکنی فکر.... باالی اون هک کسی اهای"... کردم وزمزمه شدتوچشمام جمع اشک

 حرف ت باها دارم میشنوی رو صدام... دارم باهاش رو شدن مقابله طاقت میکنی فکر...؟؟ هان

 پیر باید شدنش بزرگ جایی به هرروز یعنی..... داره رس زود پیری من هفته یک بچه... میزنم

 .......تونـــــــــــم نمی من خداااااا... ببینم رو شدنش

 سمت رفت نگاهم... نداشتم هیچی طاقت.. امدن دیگه نفر چند وبا بیرون رفت سریع پرستاره

 مَرد من.. صدا وبی اروم میریخت واشک در چهارچوب به بود داده تکیه ژولده قیافه با که ارسن

 داد.... میکردم وپال پخش داشتم رو تشکیالت اون وهمه سرم به بود زده.. صدا بی بزنم زار نبودم

 من اما میگرفتن رو دستام پرستارها... خدا ندارم طاقت من.. میبردم رو اهلل واسم بلند میزدم

 زده....؟؟ شده پیرتر چقدر ببینم باید هرروز یعنی... ام گوشه جیگر سمت کنم پرواز بودم درتالش

 پیش برهب منو یکی میخواستم فقط... نداشتم رو بیمارستانی تشکالت این حوضلحه سرم به بود

 در درم پایین حاال که ارسن وروبه کردم پاک حرص با رو صورتم رو های اشک.... منصورم محمد
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 برن بگو.. ببینمش میخوام... میشم اذیت دارم.. بذارن راحتم بگو میکنم خواهش: گفتم بود نشسته

... 

 های هشیش خورد.. شکسته غرورش که این بود مشخص که چیزی یک چشماش ته.. کرد نگاهم

 .... ریاگ پرو سندروم..... نداشتم طاقت دیگه که ؟؟بخدا بود گفته چیزی کسی یعنی.. مونده براقش

 بدی ضرب به دستم تو انژوکت... دیوار طرف کردم پرت رو سرم... دیگه کنید ولم: گفتم داد با

 بینمب رو ام بچه صورت شم بلند هرروز اینکه درد نبود درد این اما.. رفت ضعف دلم که شد کشیده

 ....رودارممم طاقتش من کردی فکر خدا: گفتم بلند... شده چروک که

 مبلند که خودشه شدم متوجه عطرش سردی از بود شده لمس پاهام انگاری افتادم روزمین دوزانو

 ... کرد بغلم ومحکم کرد

 هشب چرا...؟؟ من بگم چی شما به احمدی خانوم: میگفت پرستاره رو که میومد دکتره بلند صدای

 ..؟؟ گفتین

 اما... داره نگه منو وایسه محکم که بود خوب... بربیام ازپسش تنها اگر عمرا من... بود که بود خوب

 اوانت دیدی: گفتم بپوشونه رو هقم هق داشتم سعی که گرفته صدای با... نبود خوب بودنه این

 نممیک دق من ارسن... بیمار چهب یک شد تاوانش....؟؟ شد چی میبینی ارسن.... رو بودنمون باهم

 ... ببینم رو شدنش پیر باید هرروز....

 بچه یک داشتن قیمت به بودن باهم.. میگم چی میفهمی لعنتی: وگفتم اش سینه تو زدم مشت

 ... سندرومی

 تخواس: گفت. داشت لرزش صداش... بیرون رفت بقیه با اونم... کرد اشاره دکتره به که دم متوجه

 .. بوده خدا

 ریپی که باشه ای بچه که بوده خدا خواست اره: گفتم... میومد باال سختی به گریه اززور نفسم

 رازپ صورتش االن... دینی بی... خواهی خدا که توئه تقصیر همش... نخیرم...باشه داشته زودرس

 . چروکه

 ....میمیمردم داشتم... گرفتم اتیش" چروکه از پر صورتش" سوخت قلبم
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 وت از... میزد داد توصورتش غم.. بود وخسته عصبی صورتش... تخت رو نشوندم.. نزد حرفی هیچ

 رو انداخت رو شال.. ایستاد وجلوم گرفت دورم نازک پتوی یک.. اورد برام شال یک اونجا کمد

 .. سرم

 شکاما از لباسم جلوی... میکنم دق... تونم نمی من.. ببینم رو منصورم محمد میکرد ام اماده داشت

 .... میشم دیوانه دارم.. بود خیس

 صاف نتونستم که بودم رمق بی انقدر... کرد وبلند بوسید رو سرم فرق کرد سرم که رو شال

 ... افتادم ورروزانو بایستم

 امد دکتره که شد خارج ازدراتاق... بودم یخ.. ازهرحسی بودم شده خالی... کرد بلند حرف بدون

 ... ندارم مسولیتی من بیته هراتفای: وگفت جلو

 ...؟؟ داره رس زود پیری که باشم ام سندرومی ای بچه مسئول باید بعد به ازاین ؟؟من مسولیت

 ... تونم نمی من.. میمیرم من ارسن کردم زمزمه.. میرفت سیاهی چشمام

 .. گرفتم قبل دفعه تراز محکم.. نزد حرفی... بود شده الل انگاری

 برم راه تونم نمی دید.. کرد بغلم رسما... داشت کم هوا انگاری... شدیم که نوزادان بخش وارد

 که در م.. رومون بودن کرده زوم وبقیه سرپرستاره که امد نمی خوشم.. بود ساکت بخش کل...

 دارم.. ببینمش خوام نمی برگرد لعنتی.. برگرد.. تونم نمی من: گفتم بهبازوش زدم چنگ رسید

 ... میشم دوینه

 بچه اون.. هشد اشتباه شاید اصال... میکنم دق من... ببینمش خوام نمی.. وت شدی الل: گفتم بلندتر

 ... نیست ما

 وئهت تقصیر.. لعنتی: گفتم داد با... زد می وحرفی بهم بود زد زل بودن خیس ازاشک که چشمای با

 صورت به افتاده وچروک چین چقدر ببینم باید صبح هرروز... ببینمش خوام نمی.. شدی کر....

 .... لوشکوچو

 ازهمه اول... باش اروم دخترم: گفت که امد ای ومردونه ارومی صدای... میسوخت هام داد از کلوم

 ..بیایی کنار موضوع بااین خودت باید
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 پخش حسی ازبی... بود اورده بیرونم ارسن بغل از... داخل بردم.. کرد درباز شرف بی... میزدم زجه

 نگاه عروسکی درودیوار به... پاشی باید خودت: گفتو گرفت رو اش مردونه دست.. شدم زمین

 ای خورده61 که دکتره این به بودم خیره... میچرخید سرم دور اتاق.. بود ستگاه تو بچه کلی..کردم

 لحن با... داشت هم لبخندم یک بود شده دراز طرفم دستشم.. بود ایستاده وجلوم داشت سن

 یا بخش تو پیش لحظه چند هیمن مگه... هستن نشو بچه دیدن بیتاب اصوا مادرا: گفت ارامش

 شو بلند.. ببینیش میخوایی که نذاشتی سرت روروی. یو.سی.

 به رفتمگ دستمو... ببینمش.. کنم بغلش میخواست دلم اما... تونم نمی من... میکشید تیر کمرم

 نمی.. بود شده تربد ام گیجه سرم...شدم وبلند میله رو انداختم رو وزنم تموم... بود که میزی میله

 ... ببینمش میخواستم... میخواستمش که بود شده چی دونم

 برو... منصورت محمد اونه: وگفت داد نشونم دستگاه یک... کرد نگاهم مهربونی لبخند با دکتره

 ...ببینش

 من.. ترسو من.. بذل من.. تونم نمی من.. تونم نمی من... زهرا فاطمه یا: گفتم دلم تو.. گزیدم لب

 .. تونم نمی من.. وضیع

 از یکی... زدم لبخند... میداد تکون.. تکون رو وپاهاش دست که ای وبچه دستگاه به بود خیره

 ... کن بغلش جلو برو.. برو: گفت سر پشت

 ببوسش.. رو ات بچه کن بوش برو... جلو برو.. کرد نجوا دوباره.. ودن زده قفل انگاری رو پاهام اما

 برو...

 یناراحت زور از نه... میریختم اشک... زمین خورد که رفتم قدم یک.. زمین رو یشدم کشیده قدمام

 اام.. میکرد اذیتم پاهام کرخی... داره مشکل بودم فراموشکرده... میدیدم رو ام بچه که این اززور

 بغل رو ا سندرومی ای بچه رو محمدمنصورم جلو برم که بهم میداد نیرو دستگاه اون به کردن نگاه

 ... جلو برو میگفتن سر پشت از هم چندزن.. یرمبگ

 ... اهلل از میخواستم صبر تودلم...دیدم نمی رو هیچی انگار دستگاه به بود زوم فقط چشمام

 برو... کن بغلش جلو برو" شدن بیشتر نجواها... افتادم پاهام باکرخی دوباره که جلوتر رفتم

 .. منتظرته
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 ستمود... زمین افتادم دستگاهش جلوی... شدم بلند میریختم ذوق ازروی که واشکی بالبخند بازم

 ... شدم وبلند تخت میله به گرفم

 فقط بود لخت بدنش... بود باز کامال چشماش.. بود مو بی سرش.. وقرمز بود سفید صورتش

 دش پررنگ لبخندم... سبزبودن چشماش... بود نکرده تغییر چیزیش هنوز... بود شده پوشک

 ... بگیریش خوای نمی: وگفت اورد نشبیرو دکتره...

 ایدست رو کردم پاک رو اشکام تند تند.... بود بسته رو چشمامش که بهش کردم نگاه لبخند با

 ... بگیرمش که جلو بردم رو لرزونم

 تند کاماش... ازدستم نیفته که بگیرمش محکم کردم تالش اما بود حس بی دستامم.. کردم بغلش

 ... شد بلند اش گریه هک صورتش رو میریخت تند

 بیا دیدیش که خوب: وگفت بیرون رفت دکتره.... میکرد نگاهم لبخند با که ارسن به میکردم نگاه

 .. برد خودش با رو بودن در دم که ه های پرستار تموم.. رفت بعد... همسرت با من اتاق

 محمد شونیپی شدم خم... ایستاد وجلوم سمتم امد ارسن... شد ساکت که دادمیکم تکونش

 له بچه بعق اِبرو: گفتم که بوسید منو وپیشونی بهم شد تر نزدیک ارسن که بوسیدم رو منصورم

 .. شد

 ... خیلی دارم دوست خیلی: وگفت کرد زمزمه

 صورت هب کردم نگاه.. میومدم کنار مشکلش با باید.. زدم ولبخندعمیقی کردم منصورنگاه محمد به

 ..؟؟ داری دوست ؟اینو چی اینو: وگفتم بارش عم

 هم لیخی.. میخوام رو جفتتون: وگفت کرد بغل رو دوتاییمون بود جلوم که طور همون یواش بالبخند

 .. میخوام

 .. باشه.. تهران از بریم زندگی برا: وگفتم بوسیدم رو منصورم محمد سبز چشمای

 نمک درست رو ارامک تا بده بهم وقت فقط... باشه: وگفت بوسید رو منصور محمد قلب رو هم ارسن

 شیر.. دادن قندی سرم بهش هرچی بسه.. بدی شیرش خوای نمی..؟؟ نه اروم چقدر سپیده...

 ... میزنه مک رو شصتش انگشست داره... ها هست هم گرسنه ببین... بده رو خودت

 .. یواش خب: وگفت خندید هم ارسن شد بلند اش گریه جیغ که بوسیدمش ومحکم خندیدم

http://www.negahdl.com/


 ... است بامزه.. کنم چیکار خب: وگفتم یواش شبوسیدم دوباره

 .. ها مامانشی میگی اینجوری چرا: وگفت کرد نگاهم یکم

 .. باشه ارومی بچه انقدر کردم نمی شم فکر... میدونم: وگفتم نشستم صندلی رو

 باورم هنوز...؟؟؟ پسرم... پسرم بخوره رو وجودم شیره وگذاشتم بازکردم رو لباسم جلو های دکه

 میریختم واشک میکردم ناز رو سرش اروم... زودرس پیری... گریا پرو سندروم..؟؟ شد نمی

 ... میدادم وشیرش

 ادم: مگفت اخم با.. میکنه نگاهم داره دیدم کردم سربلند... بوسیدم رو وگردنش چونه زیر شدم خم

 .. ندیدی

 ... نم کوچولوی میاد بهت بودن مامان چقدر.. ببینی خودتو اگه سپیده: وگفت کرد نگاهم بالبخند

 و.. زدم لبخند

 ..؟؟ میدونند اینا مامان:وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 فینگیل واین تو دیدن امدن اکثریت شدی هوش بی که زمانی: وگفت کشید موهاش به دستی

 نداد کادو هم کلی... بیاد امروز ات خاله کنم فکر... خودم بابایی مامان.. واتور نغمه.. ساراومجید...

 ... ماشینه داخل همشون که

 نم... بیاری نه بخوای..میشه ومسلمونم هست منصور محمد بچه این اسم ارسن: گفتم سریع

 .. میرم

 ...نگفت وچیزی کشید عمیقی نفس

 بهتره: گفت ارسن که شدم وبلند بوسیدمش یواش.. بود خوابیده اروم منصور محمد به کردم نگاه

 ..... دکتره پیش بریم

 گردنش زیر بردم رو سرم... بود دیگه های بچه مثل خداروشکر.. کردم نگاه کوچولوش صورت به

 رماس که صورتش رو کشیدم بیشتر رو عروسکی پتوی... داشتم رو شیرینی حس... وبوییدمش

 زا ها دیونه مثل.. میکرد ناز رو بچه صورت هم یکی با. بود کمرم دور دستش یک ارسن... نخورده

 ... ندیدمیخ خودش با خوشی
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 چیزا خیلی شنیدن واسه خودمو... بشینیم کرد واشاره ایستاد لبخند با که شدم دکتره اتاق داخل

 درباره بهتره خب: گفت مکثی با... دونم ؟؟نمی نه یا دارم رو طاقتش که این اما..بودم کرده اماده

 یماریب... بدونید دبای اما هست گس.. هست تلخ حرفام.. ببینید... بگم چیزارو سری یک اتون بچه

 دامان بیماری این در.. نداره هم ودرمانی هست کودکان بیماری ترین ناخوشایند از یکی پروگریا

 پوکیو قلبی بیماری.. پوستی چروک.. مو ریزش مثل پیری های ونشونه میشن پیر زود کودک های

 پوست عالیمشم...میشه ساله01 پیر یک مثل بدنشون که بطوری... میکنه بروز درشون استخوان

 یکنهم ظهور گفتم که عالیمی دیگر بگذرونند رو نوزادی دوره ووقتی هست موضعی اسکلروز شبیه

 روند دبع اما... میگذرونه طبیعی بقیه مثل رو زندگیش اول یکسال این.. شما بچه که بگم الزم...

 زجر میدونم.. ببینید.. کنند می پیدا متمایزی ووظاهر کچلی, ومحدودیت شده کند رشدشون

 ویا غزیم سکته با زندگیشون اخر اما... ندارید رو طاقتش دیگه میدونم.. میشنوید رو اینا میکشید

 پیر یک مثل بدنشون اعضا چون.. میرن بین از سالگی 21 سن تو.... پیر افراد دیگر مثل.. قلبی

 .. شده ساله01

 میارم طاقت من.... است زنده یسالگ21 تا منصورم محمد... لرزیدن به بود کرده شروع دستام

 کنم پرت دکتره طرف رو هست هرچی داشتم دوست.... خیلیه نشم دیونه االن همین من.. بعدش

 یک... طور همین میگفت داشت وجدان بی اما... صفر به رسیده طاقتم... ببنده رو دهنشو وبگم

 شما... یدباش مسلط خودتون به میکن خواهش نائینی اقایی: گفت دکتره که... شد بلند ارسن دفعه

 نچو.. ازش باشین داشته رو زیادی های مرااقبت باید... بدونید وباید هستین بچه این مادر پدر

 ... میگیره استخوان پوکی دیگه مدت یک

 ..؟؟ کجاست از لعنتی بیماری این...؟؟ چیه علتش اصال: گفت داد با یهو

 .. که بگم باید مبگ علمی نظر از بخوام اگه: گفت خونسرد دکتره

. شود می غیرطبیعی Lamin A یک ایجاد باعث که است ای نقطه جهش یک دلیل به بیماری این

Lamin A سنتز در که است سلولی اسکلت در پروتئین یک DNA و RNA این در. است دخیل 

 جهش کند تبدیل Lamin A به را pre Lamin A تا دارد الزم آنزیم که شناسایی ناحیه بیماران

 قرار هسته دیواره در pre Lamin A آن جای به و شود نمی سنتز Lamin A پس. است کرده پیدا

 افزایش DNA آسیب افراد این در. کند می پیدا مشکل سلولی تقسیمات و هسته ساختار و گیرد می

. شود یم هتروکروماتین کاهش به منجر که شود می ایجاد ها هیستون دمیلیناسیون و کند می پیدا

 شخیصت
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 کرد تائید را تشخیص توان می ژنتیکی تست با و است عالیم اساس بر

 

 ... میشه بیماری این باعث کروزمی جهش یک... باشین شده متوجه کامال امیدوارم

 هب دادم وتکیه کنارم صندلی رو گذاشتم رو منصور محمد.. برام نمونده جونی دیگه کردم حس

 ..؟؟ سپیده.. جان سپیده: گفتو سمتم امد سریع ارسن که صندلی پشتی

 هب تو: وگفت جلوم امد دکتره.... باهاش بیام کنار بتونم بده توان خدیا.. بودم شده الل انگاری

 یشهم اذیت جامعه تو مطمئنا... کنه رشد بچه این که دیگه مدت یک بیاری کم نباید مادرش عنوان

 رو نخودتو نکه... باشین کنارش لحظه هب لحظه باید وپدرش تو.. باشه داشته وامد رفت بخواد اگر

 هک باشید مراقب خیلی باید بره که اجتماع تو... خدا امان به کنید ول رو بچه این کنار بکشید

 است بچه یک اون روحی ازنظر... بست نمیشه رو مردم دهن چون.. نشه ناراحت دیگران باحرفای

 مقاوم.. میزنند بهش.. میزنند بهت که ایحرف همه دربرابر باید... پیره یک مثل اش قیافه اما..

 ... بگیرم برات رو همکارام ازبهترین مشاوره وقت یک میخوای.. باشی

 میکردم مراقبت ازش باید ازاین من.. سفید دیوار به بودم خیره... بود شده لمس زبونم انگاری

 رو کودکش طیفل روحیه چطوری...؟؟ بگم باید چی من.. زند بهش خواهند که حرفای دربرابر..

 ....؟؟ است بچه یک مثل وروانش روح..؟ میشه ساله01پیر صورتش یعنی... نکنم خراب

 ..؟؟ کنم چیکار من: وگفتم بستم رو چشمام

 هدیگ دوروز نذار.. ات عالقه تمام با کن مادری واسش: وگفت زد پررنگی لبخند که کردم باز چشم

 مهر تموم... کنه گیرش گوشه.. کنه اذیتش بهش زد خواهند توجامعه که حرفای شد بزرگ که

 هبقی مثل.. است بچه یک اون... پیرمیشه صورتش که نکن توجه.. ات بچه بذارواسه رو مادریت

 بشو همگام... گذاشتن سرش وسربه باهاش کردن بازی.. محبت.. توجه به داره نیاز ها بچه

 بذاری نباید میفهمه رو شومشکل میشه بزرگ کم کم خودش اون.. بمونه تنها نذاری باهاش

 چهب ونه خودت نه نباید... هست طبیعی کامال چیز یک انگار که کن رفتار جوری یک... بده ازارش

 .. کنی دور اجتماع از رو ات

 میگه دروغ داره بگم.. هوم..؟؟ بهش بگم چی.. گفت چیزی یک امد یکی.. چطوری: گفتم هق هق با

 .... تو.. نیستی پیر تو
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 ممحک ودستمو کشید جوگندمیش موهای تو دستی دکتره... بگم کامل رو حرفام نذاشت گریه

 اقای.. میشی طوری همین مینی گریه هروقت.. دختر میشی ومعصوم مظلوم چقدر تو: وگفت گرفت

 ..؟؟ نه بیاد خواد نمی بندم... اوه.. اوه... پس میکشه چی نائینی

 کنهنمی تغییر دیگه وقت هیچ حالم.. زدم پوزخند... بده تغییر حالمو حرفا جور این با داشت سعی

 عرضه تو.. باشه هست خاص کودکان مال که های اسایشگاه تو ات بچه بهتره: گفت جدی یهو...

 ... نداری

 از... تون همه از میاد بدم... دکتر اره..؟؟ میگیری تصمیم من بچه درمورد داری شما: گفتم داد با

 ... میاد بدم مذکره... نره... مرده هرچی

 ارسن اگر.. زدم رو ودکمه شدم اسانسور داخل سریع... دویدن به کردم شروع.. برداشتم و ام بچه

 اگر یا.. میگرفتم طالق اول شاید موند نمی خودش دین سر انقدر اگر.. رو جداییمون میکرد قبول

 همین من اما... سندرومی نه... بود دستام تو سالم بچه یک واالن میموندم کنارش.. میشد مسلمون

 رو هرچی میکنند فکر... هستن خواه خود چون بود امده بدم ازمردا... میخوام رو سندرومی بچه

 ... دارن وازادی هست دراختیارشون کنند اراده

 ور ام بچه میخواست ازت زور به چون خدایا: وگفتم کردم وسربلند بیمارستان محوطه تو رفتم

 که روز به روز که دادی چرا خوب... حواست چیزی ازخدا نمیشه بازور میگن...؟؟ کردی اینطوری

 نشون معصوم طفل این امدن وجود به با باید رو ارسن خودخواهی نتیجه.. کنم دق من بگذره

 وبای حضرت صبر یک.. دادیش که حاال... بچه این با بمونم قراره من اگر راضیم شکر اما..میدادی

 ... امبربی ازپسش بتونم بده توان.. بده

 اینجوری اچر: وگفت سمتمون دوید که عقب برگشتم.. میشنیدم رو گفتنش سپیده سپیده صدای

 ...میک

 داج توافقی میرم هم فردا بعد... میکنی منو شدن مرخص کارای میری: گفتم که میزد حرف هنوز

 .. ندارم هم رو ای اضافه حرف هیچ حوصلحه.. دیگه ای متوجه..میشیم

 چهب این شرایط هم طوریش همین سپیده...؟؟ میگی داری چی میفهمی: وگفت کرد نگاهم برزخی

 تیح بفهمه وقتی میکشه چی میدونی.. میشه بزرگ دیگه مدت یک... نکن بدترش تو هست خاص

 ..؟؟ کنه بزرگش نشده حاضر مادرش
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 زنب سر بهش خواستی اگر هم تو.. میمونه من با منصور محمد... برندار دور خودی بی: گفتم تند

 وقتی... نزدی حرفی.. نیست درست ازدواجمون میدونستی ازاول تو.. گذرم نمی ازت وقت هیچ اما..

 روپ سندروم که بچه یک شد.. ببین روخوب خواهیات خود تموم نتیجه... دادی رو بچه این فهمیدم

 القط.. هست چی دینت فهمیدم که این از بعد اول همون میتونستم شاید که رو اینده.... داره گریا

 ادامه به حاضر.. کردی خراب زدی رو کنم درست خودم واسه دوباره رو زندگی وبهترین بگیرم

 خود فقط... توهستی بدبختیام تموم مسبب اما.. میکنم بزرگ هم رو بچه این.. باهات نیستم زندگی

 ... تو

 درست بحث.. بوده خودم درکنار و داشتن واسه فقط.. بوده هرچی..کردم هرکاری: گفت عصبی

 .. نکن

 اسهو میری... دیگه حدنداره.. ظرفیتم لبرزشده...؟؟ میفهمی میکنی خستم داری: گفتم حرص با

 .. گذاشتی دامنم تو که ای بچه به بزن سر یک خواست دلت... زندگیم تو از میشی گم همیشه

 وراهش مداد تیکونش... شد بلند منصور محمد سرصدای که بیمارستان داخل ورفت نزد حرفی

 ته".. باشم مراقبش وجون دل با. کنم بزرگش کردم عهد خودم وبا بوسیدم رو صورتش... بردم

 جداشیم بعد.. بشه ناراحت یکم ارسن تولدبچه با.. ارسن خوشی مدت یک.. شد هم ماجرا این

 بعمن هست خدا تا خب اما".. بود که همونی از تر تاریک منم زندگی...." ارسن واسه خوشی بازم..

 "... من زندگی راه دادن ونشون من واسه هست نوری

 هواس برم کجا... بخوابه راحت.. بودمش خوابونده تالش با که منصوری محمد که کردم گریه اروم

 ... بدونه رو ام بچه مشکل اگر مخصوصا نمیشه که مامان خونه...؟؟ زندگی

 ...؟؟ بزنیم حرف باهم یکم میذاری سپیده: گفت که امد وصداش خورد اتاق در به ای تقه

 ... بیاداخل: وگفتم کردم پاک رو اشکام

 تو اما... جداشیم باشه.. بگم میخوام:وگفت مبل رو نشست... وبچه من به کرد ونگاه شد داخل

 هم تو میدم رو ام بچه خرجی فقط من... باشم ام بچه کنار میخوام من چون.. بمون خونه همین

 ... کن بزرگش مادرش یا پرستار مثل
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 درچق اما میده طالقم که حالم خوش اتفاقا دم نمی طالق من بگه نداشتم انتظار... شکست دلم

 میکنم بزرگ رو ام بچه دارم ازاکراه من یا... ام بچه واسه دادنشم خرجی مونده من انگار که نفهمه

 ندارم خواب جای یا...

 من... خودت واسه نکن ای گهدی برداشت خواهشا: گفت که گفتم براش بلند رو حرفام تموم

 این واسه میتونی.. میفهمی.. کنارش باشم میخوام... هست منم ای بچه.. بچه اون که اینه منظورم

 .. برگردی هم صبح.. خونته که هرجا بری هرشب میدم سرپناه بهت من نکنی فکر که

 برم رمسرقب شب بعد... ها داره مراقبت به نیاز بچه این بینی نمی: گفتم سریع.. اصال است دیونه

 ... زندگی واسه میرم مامانم خونه... بیام صبحم

 مونیب باید بدم طالقت میخوای اصال.. است دیگه چیز یک منظورم من: وگفت شد وبلند کرد پوفی

 همینه شرطم... باهاش باشم میخوام منم چون.. فرزندمون از کنی ومراقبت خونه همین تو

 ... دم نمی طالقت غیرازاین..

 اما.. پسرم وجود با جدید زندگی یک.. میکردم رو چی فکر... عروسکی روتخت گذاشتم رو سرم

 سته بچه این خوبه بازم... خونه این تو بمونم بعد بگیریم طالق... عوضی گرفته زندونی انگاری

 .. ومیرم میشم جدا..... باشه داشته بهانه این که

 داشتم دوستش چقدر.. منصورم محمد لویوکوچو گرد صورت به شدم وخیره نشستم روتخت

 نازش. کنم بازی باهاش که تووجودم بود رفته کرم... نازکردم رو صورتش انگشتم نرمه با اروم..

 یدبا چطوری اینو من این کوچولویی چقدر خدایا. بوسیدم رو ودستاش نشستم چهارزانو... کنم

 ... پاشو دممحم: گفتم یواش.. بوسید رو اش ریزه دستای کف.. بشورمش

 مشخص هم االن ازهمین!! ..واال.. داری؟ چیکار بچه توبه اخه بگه نیست یکی بود گرفته خندم

 هک کسایی اکثریت چون.. داشت نمی رو بیماری اون اگر البته.. میشه ارسن شبیه که هست

 .. کیدهت ودماغ کوچولو وفک بزرگه سنشون به نسبت که سری.. میشن شکل یک هستن اینطوری

 وت بهتره.. ریختم بیرون رو بود اورده ارسن که ای چه دفتر اون تو از بودم خونده که چیزایی مهه

 ومشخص میداد تکون تکون روکه رنگش صورتی لبای شدم خم... کنم زندگی لحظه همین.. حال

 تو دممیترسی اما میومد خوابم خیلی... دادنش شیر به کردم وشروع.... بوسیدم رو میخواد شیر بود

 شیرش اصال میگی فقط... نخورده چیز میزه ریزه این به.. منصورم محمد به کنم برخورد خواب
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 لبش ازکنار همه.. کنه نمی هارو شیر دادنش قورت فرصت حتی که میخوره تند تند که ندادم

 ... لبش دور میریزه

 به کردم شروع... میکنه نگاهم داره خیره دیدم که کردم درست رو ولباسم تخت رو گذاشتمش

 باید چطور دیگه مدت یک برای من که بوداین ذهنم تو ازاالن که سوالی یک... باهاش زدن حرف

 ...؟؟ بگم منصورم محمد به باید چی... جامعه تو کنم رفتار

 زیبا به کرد وشروع کنارم نشست امد... محمد به میکنه نگاه خیره که ارسنه دیدم ش باز درکه

 میگه چی ببینه میداد گوش دقت با یا میکرد گریه گاهی یا محمدم... باهاش زدن وحرف کردن

 دارشدن بچه های مسولیت سری یک درمقابل که باباها اکثر بحال خوش..باباش؟؟... باباش

 ارهواش میکنه نگاهم داره کرده کاری خراب که االن جناب همین مثل... میکنند خالی شونه وبعدش

 ...میکنه

 .. باش مشغول: وگفتم دراوردم پوشک یک منصور محمد ساکتو از نکردم نامردی منم

 .؟؟ بدم انجام باید من سپیده: گفت اخم با

 ... میشه اذیت داره ام بچه باهاش زود یاال.. بده انجام بیاد الکی ننه نه: گفتم تند

 اسهک همیشه رو المثال ضرب این گفتن خوب.. خواستیش نمی هنوز خوبه: گفت لب زیر حرص با

 واال... تره پر همه از طرف خوام نمی

 ویر کار طرز وداره کرده لخت رو بچه دیدم که میکنه چیکار ببینه میکردم نگاه... نگفتم هیچی

 ام بچه.. بده ادامه طوری همین میخواست اگر این.. بود گرفته خندم.. میخونه رو پوشک بسته

 گیرب یاد بشین.. تونی نمی قعاوا... عرضه بی: گفتم لب وزیر گرفتم رو پوشک...میخورد سرما

 ...نشه اذیت که کنی عوض رو بچه بتونی بیرون رفتم شاید دیگه دوروز..

 . نمیری خونه ازاین بیرون شما: وگفت کرد اخم بعد ولی زد لبخند اول

 .. شدی فهم شیر... میکنم بخواد دلم که هرکار نکن تکلیف تعیین من واسه: گفتم داد با

 ... کنم ارومش که کردم وبغلش کردم رو کاراش تند تند... کردن گریه به کرد شروع محمد یهو

 .؟؟ داری قبول رو طالق شرط: وگفت زانوش رو کشید حرص با رو دستش

 ... کم شرت.. اره: گفتم سریع
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 میرم طالق محض به... سرش به زده یارو... بیرون ورفت بوسید اروم رو محمد گونه شد خم

 دمکشی دراز روتخت... باشم کار دنبال فردا از بهتره... خونه این تو میشه متمو عمرم که بمونم....

 طوریاین... بده منو ارثیه سهم بگم مامان به برم که این مگه...؟؟ برم کجا زندگی واسه کردم وفکر

 پرکنم رو ش.ت که بگیرم هم وپرت خرت یکسری... بگیرم وجور جمع خونه یک میتونم حداقل

 وجود با نمیشه که کنم کار مردم خونه برم... کنم؟ چیکار کاررو وای... بکنم وکار همین مگه...

 نگز مگه.. کنم انتخاب ومنم باشه خوب که نمیرسید ذهنم به کار یک میکردم فکر هرچی..محمد

 اگر البته... خوبه این... دارن بافی فرش شرکت اخه بده که داره کاری وبپرسم طوبی به بزنم

 مزد یواش غلتی.. باشه کار خداکنه... بذارم تنهاش که شد نمی.. کنند قبول هم رو محمد حضور

 ایو....؟؟ بود کافی منصور محمد خرجی واسه پوله مقدار اون اصال.... ذهنم تو افتاد تازه فکر یک...

 شد چیزی دصد اگریک که منصور محمد شیکم کنار گذاشتم رو سرم... کرده هنگ مغزم دیگه

 افکار باز من نه یا دارن رو ها استرس همین ها اولین توتجربه ها مادر همه یعنی... نشه له محمد

 وت که نداشت استرس اش بچه اولین واسه مادری هیچ یعنی.... اورده هجوم ذهنم به مالیخویایی

 یزهم ریزه انقدر... بوسیدم پتو ازروی رو محمدم کوچولوی وشیکم خندیدم.... کنه لهش نکنه خواب

 که داشت ادامه اینده درباره هام وخیال فکر انقدر... شد نمی هم بالیشت یک صفن که بود

 .... برد خوابم کی نفهمیدم

 ... هیش: گفتم الود خواب... شدم بیدار یواشی گریه صدای با

 ردمک بغلش تند... میکنه گریه بلند بلند داره.. دیدم نشستم صاف منصور محمد از امد یادم یهو

 باید یکم میکنی روشن که اول که ای رایانه های افزار نرم این مثل... کنم شاروم کردم وسعی

 اول لحظه که بودم خواب غرق انقدر اصال.. بود من حال دقیقا.. بشه لود برنامه که کنی صبر

 ه؟باش میتونه چی علتش بچه یک گریه میکنم فکر دارم االن.... هست هم محمدی کردم فراموش

 دمب شیرش که کردم درست رو وضعیتم سریع.... میخواد شیر شاید اها... مبود کرده هنگ جدی...

 گاران من ازنظر اما بودم خوابیده دقیقه ده فقط.. کردم نگاه ساعت به.. خواست نمی نه انگاری اما

 بحال خوش.. بردنش راه به کردم وشروع ام شونه رو گذاشتم رو سرش.. خوابیدم ساعته دویاسه

 ...عنتیل... شد چیزی یک یااصال خواست کمک شاید نمیگه.. خوابیده راحت.. نمیگزه ککشم ارسن

 عتدوسا... خوشگلم پسمل نباشی خسته جان مامان: وگفتم خندیدم... امد زدنش اروغ صدای یهو

 انگار منور که هم منو لباس مرسی.. فقط بزنی اروغ پروندی خواب از هم مارو میکنی گریه

 !! ...کردی چیکار محمد.. گرفته بویی هچ لباسم وای... ترکوندین
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 ودب کرده وهنگ میکرد ونگاهم بود باز کامال چشماش... من برم کرده هنگ قیافه این قربون الهی

 مورفت... بوسیدم رو صورتش کل یواش... قیافه این با کیه زنه این میگه خودش با االن حتما..

 ازب محمد گریه. بپوشم که برداشتم تاپ کی رو تخت رو گذاشتم رو محمد... هام لباس کمد سمت

 رو تاپ امدم دراوردم رو کثیفم لباس سریع.... میسوخت خوابی ازبی چشمام.. بود شده بلند

 به باز.. کرد نگاه بچه به بعد من به زد زل که باارسن شدم چشم تو چشم.. شد درباز که بپوشم

 خواب خوابمون اتاق تو من.. میکنی ارچیک هست معلوم: وگفت داخل امد اخرسرم.. بچه باز.. من

 ... کرد بیدارم صداش بودم

 اعتس که االن همین..  نبودی بیدار اصال نکه..اذیتی االن تو چقدرم: وگفتم پوشیدم لباس تند

 ... صبحه چهار

 .. بخوابی نتونستی که این مثل.. میکنه اذیتت خیلی: وگفت وخندید کرد نگاهم

 یبابای این که میکشیدی اژیر حتما باید حاال: گفتم دلم تو... بود شده اروم.. گرفتم رو محمد

 ... بیاد پاشه لندهورت

 تا نک مراقبت ازش ادم مثل... بخونم نماز میرم: وگفتم بغلش تو گذاشتم رو بچه شدم بلند یهو

 ... بیام خودم

 زپفا چشمام... مکرد نگاه خودم به تواینه..بودم گرفته سرگیجه جدی جدی خوابی ازبی.. رفتم تند

 تمرف خواب دقیقه ده فقط ومن بود کشیده طول چهار ساعت تا هام وخیال فکر یعنی.. شد نمی باز

 رسم نمی کاری هیچ به من که باشه طور همین وضع.. میکنند؟ چیکار مادرا بقیه وای...؟

 ... کار درباره الخصوص...

 یومدم بچه گریه صدای... نماز به موایستاد گرفتم وضو... نداشت کردن فکر کشش مغزمم دیگه

 ور وجانماز دادم سالم رو نماز.. میکرد شروع باز واگرنه میشد ساکت میزد حرف که ارسن گاهی که

 خواب حالت به پشت به هم رو بچه.. بود کشیده دراز تخت رو ارسن.. اتاق داخل رفتم کردم جمع

 بچه طوری همین پدرها همه.. بود گفته خندم... بود خواب اروم هم بچه.. بود گذاشته شیکمش رو

 خم... میکرد اروم غریب عجیب طوری همین رو هاش بچه که داییم از یادمه!!...؟ میکنند اروم

 .. بخواب یکم بیدارم من خواد نمی: وگفت کرد باز رو چشماش که بردارم رو محمد شدم

 بهش ونزدیک روش دمکشی رو منصور محمد عروسکی پتو کشیدم دراز تخت ور اون... اخجون

 ... جان سپیده: گفت ارسن که بستم رو چشمام... باشم مواظبش سرم خیر که کشیدم دراز
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 ... بله: گفتم بسته چشم...؟؟ جان!!!! جانم

 ....؟؟ میمونی کنم التماس: وگفت کرد مکثی

 . نزن حرف.. بخوابم میخوام نه: گفتم سریع

 که من.. بچه؟ با بری میخوای کجا االن.. ازیاتلجب قربون خب: گفت که بود خواب گرم چشمام

 ..؟؟ بیداری سپیده.. پولی نه سرپناهی نه.. بری میخوای شی جدا میدونم

 زیر بردم سرمو... اینده واسه وخیال فکر بدون میبرد خوابم داشت سرم خیر ارسن نمیری ای

 ... میشه بیدار ورمنص محمد االن بخوابم میخوام دقیقه ده.. بزن فک کمتر: وگفتم بالیشت

 ... بخواب باشه: وگفت بوسید گرفت دستمو.. کرد پوفی

 ... کوچولو مامان نکن دریغ دستتو: گفت یواش که عقب بکشم دستمو امدم

 ... رفتم وخواب ندادم محل که میومد خوابم انقدر

 دز لبخند... نشسته سرم باال ارسن دید کردم باز چشم.. هست صورتم رو کسی دست کردم حس

 ... میخواد شیر بچه پاشو.. خانوما خانوم سالم: وگفت

 گرد چشمای این فدای من اهی.. کردم نگاه کنارم به.. بشم بلند که نبود حسش اصال که وای

 ... دهدا بو پاشو: وگفت خندید ارسن که.. میزد مک تند تند.. بود دهنش تو شصتش.. برم وبازش

 چند رو وصورتش بغلم تو کشیدمش... زدم غلت... بود ردهک هم کاری خراب...؟؟ داده بو.. خندیدم

 ...؟؟ دادنه بو وقت االن اخه.. خوشگلم پسر سالم:گفتم یواش... بوسیدم بار

 دمش بلند کسلی با... بود شده معنا تمام به خوردنی که بود کرده باز رو چشماش انقدر که وای

 کوچولو ازبس میترسم..؟؟ مشبشور باید چطوری... حموم سمت بردمش کردم بغلش واروم

 گهدی نرفته تولدش از بعد از مطمئنا.. نکنم حمومش نمیشد اما... بخوره لیز دستم اززیر هست

 داشتم کار چقدر امروز وای... کردن حمومش بود خونی که اول لحظه همون بیمارستا تو یعنی..

 تدرس کارم میدونم که ینباا..ارثیه از سهمم گرفتن واسه کنم صحبت مامان با برم باید کی..

 مکن درست رو ام وبچه خودم زندگی تا پولش به دارم نیاز اما.. است زنده هنوز مامان چون نیست

 بهپن لباس دست ویک کردم عوض رو پوشکش دوبار.. بعد واسه باشه محمد کردن حموم بهتره...

 میکردم تنش باسل زیادی مطمئنا.. گرم حسابی هوا بود شده تابستون.. کردم تنش نرم ای
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 از ور انگشتش اروم.. بود بیرون نگشتشم.. بود خواب.. پتوش الی گذاشتمش... میشد بد حالش

 گرسنه چقدر الهی..زد مک تند وتند دهنش داخل برد رو انگشتش خودش باز که اوردم در دهنش

 ... انمام خونه برم وبعد بدم شیر رو محمد بهتره... بود نه.. کردم نگاه ساعت به... است

 چشم.. کنه باز چشم خواست نمی انگار.. دادنش شیر به کردم وشروع کشیدم دراز محمد کنار

 درست خب... زد مک تند تند که عقب برم امدم.. رفته خواب کردم حس تا. میخورد شیر بسته

 ... بگیریم پول ازش بزرگت مامان پیش بریم باید.. دیگه بخور

 که هست ارسن دونستم نمی چون.. حمام تو انداختم دموخو سریع.. خوابید واقعی کردم حس

 گرم اب... بفهمم شد بیدار اگر که بذارم باز رو حمام در مجبورشدم... نه یا باشه بچه مواظب

 هنمذ تو بیاد وسیاه مشغله پر دنیایی یک میشد باعث.. اینده به کردن فکر... بهم میداد ارامش

 وخودم شوری گربه.... بزنم زنگ طوبی به افتاد یادم تازه.... کنم زندگی چطور محمد وجود با من..

 ومجل دکتر حرفای خواستم نمی... بود شده قرمز صورتش.. بود خواب محمد.. بیرون امدم شستم

 یوال کردم تنش لباس بود خواب منصور محمد طورکه همون ویواش پوشیدم لباس سریع... بیاد

 وجل رفتم وخودمم کردم درست هم بود نیازش مورد وسایل که ساک یک.. کردم کوچولوش پتوی

 کلی... شدم غافل خودم از کل به که داشت درگیری ذهنم انقدر... بودم کرده تغییر چقدر... اینه

 ردمک پوفی... بودم شده تر زنانه... بودم ترکونده استخون قولی به.. بودم کرده پیدا وزن اضافه

 بی ادم همون نه واگر ظاهری لحاظ از البته.. مادر یک.. کامل زن یک بود شده ساله11 سپیده..

 انداختم ام شونه رو هم رو محمد وساک سرم رو انداختم رو رنگ توسی شال... بودم قبل تجربه

 اکج: گفت وسریع شد باز اتاق در که کردم بغل رو منصور محمد یواش.. برداشتم هم رو سویج..

 ..؟؟ میری داری

 دارم کارش مامان خونه میرم دارم: گفتم جدی همین واسه اشتمند رو باهاش بحث حوصلحه

 ... میبرم خودم با رو منصور محمد همین واسه.. بشه تموم کی کارم نیست معلوم..

 .. یباش نداشته شیر ام بچه واسه خوام نمی... بخوری صبحانه بهتره اول: وگفت جلو امد قدم یک

 هم رو طالق کارهای درضمن.. نکن دخالت شما... رمدا شیر خودم بچه اندازه: وگفتم کردم پوفی

 ... میرم خودم خونه.. مونم نمی اینجا هم زندگی واسه... کن درست

 مین بهش یانه درسته ام بچه چی همه ندونم که زمانی تا من سپیده: وگفت کرد نگاهم زده بهت

 .. دمت
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 ... هست منم بچه این نترس.. مهمه واستون پدر جناب اخی: وگفتم زدم پوزخند

 فتوگ دنبالم امد در دم تا.. نشم اذیت بغلمه که محمد باوجود که کردم پام رو اسپرتم های کفش

 .. میبرمت خودم کن صب ناکه خطر که اینطوری:

 باش کارا دنبال برو تو.. خواد نمی ممنون: وگفتم کردم باز دررو ریموت با.. ماشین سمت رفتم

 .. خداحافظ..

 عصر گفت شاهینی دکتر: گفت هم اخر در... شنیدم هم من رو صبیشع کشیدن نفس صدای

 .. تابریم باشیم اونجا موقع اون تا بهتره.. اونجا بریم6 ساعت

 زا رو ماشین ممکن صورت ترین اروم وبا جلو صندلی رو گذاشتم اروم رو محمد.. دادم تکون سری

 ودیور در به میزد مشت تند تند که دمدی بار واخرین بستم دررو دوباره ریموت با کردم خارج خونه

 شاید جلو میومد رو درصد اگریک... ها مشت اون زدن واسه بود دیر دیگه.. بود چوبی که خونه

 ... شد نمی کشیده گند به منم زندگی

 بیست مامان خونه تا.. ای مورچه میشه درستش.. میرفتم اروم انقدر محمد دیدن اسیب تر از

 .. بفرمایید بله: وگفتم اسپیکر رو گذاشتمش. خورد زنگ گوشیم که بود ای دقیقه

 کاش.. شدی مرخص خبر بی انقدر چرا..خوبی؟؟ چطوری دخترم سالم: گفت که امد مامان صدای

 ... بشم نازت پسره واون تو مراقب روز چند یک تا خودم خونه میومدی

 هن یا میزنه رو حرف این بازم داره بیماری چه منصور محمد که بدونه مامان اگر فکرکردم خودم با

 ...؟؟ میکنه فرق دیدش مردم اکثر مثل

 .. پیشت میام ؟دارم خونه هستی. بودم بهتر.. مامان مرسی:گفتم دروابش

 .. خداحافظ زودبیا منتظرتم من: گفت که امد شادش صدای

 بچه این بود اروم چقدر.. بود کرده باز چشم که منصور محمد به کردم ونگاه کردم قطع رو تماس

 .. برسم زودتر تا رفتم فرعی های راه از... میرفت غش براش دلم...

 اروم هم رو وخودش برداشتم رو محمد وسایل ساک.. کردم پارک مامان درخونه کنار رو ماشین

 فتگ سرم پشت از صدای که زدم رو مرکزی وقفل بستم زانوم با با دررو.. شدم وپیاده کردم بغل

 .. خوشگله چقدر.. خانوم سپیده هباش مبارک.. به به:
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 سالم: گفتم ومعمولی خشک خیلی... میکنه نگاهم وداره ایستاده که افشینه دیدم عقب برگشتم

 ... ممنون..

 ات کله رروس بعد هفته یک نکه بکنی زایمان یک رفتی قبل هفته تو بابا: وگفت خونه در سمت رفتم

 اهچندم یادته.. بودم منتظرت ات بچه اوردن دنیا به واسه رفتی فهمیدم که اززمانی... بشه پیدا

 باال خودی بی رو بابات های ل.پ افراد سری یک تا بدونی رو چیزای یک باید سپیده.. رو پیش

 رو اش بقیه اما رو یکمش خریده شوهر رو پدرت شرکت های سهام خوب دختر.. نکشن

 قتل نعیمی مهندس که بدونی دبای اما شی شکه شاید سپیده... باال میکشن دارن دیگرشرکاش

 بودهن خودی بی بابات فوت باش مطمئنا...پدرت گردن بود انداخته رو ساختمان گرهای کار از یکی

 کنی نگاه دقت با رو کردن فیلمبرداری صحنه ازاین که راه بزرگ های پلیس از رو اگرفیلمش..

 باراخ تو رو فیلم این من... نبوده واینا ماشین فنی مشکل بخاطر پدرت مرگ که میشی متوجه

 انحراف وباعث میشد نزدیکش هی پروتون یک که شدم متوجه.. دیدم بود داده نشون استان

 شرکت بودن عامل مدیر اخر ماه چند این بودن دوست باهم من وپدر پدرت چون... شد پدرت

 وهمه اه سهام بقیه بهتره ومیگه پیشم میاد نعیمی که شدم متوجه حاال تا... بود من دست بابات

 رو تونوابرو.. بندازه ها سرزبون رو نبوده هم بابات تقصیر که قتلی قضیه تا بشه واگذار بهش چی

 ایدار تمام وگرنه.. کنی همکاری من با باید.. رو حرفام کن گوش سپیده.. بکشه باال رو مالتون

 ... فنا به میره پدرت

 میخوای اره... یگیم دروغ: وگفتم کردم نگاهش بهت با.. شد نمی باورم

 ارهد نعیمی.. هست دونفر این مال شرکت چون وپدرم ازپدرت دارم وکالت من سپیده: گفت سریع

 بستن پول با رو بدبخت کارگر اون خانواده دهن میدونی.. بیام کوتاه که میذاره فشارم تحت

 کار که الیح در..شده پرت ساختمان از انگاری که گفتن اش خانواده واسه جوری هم رو وصحنه

 شانس از.. پدرت گردن میندازه رو چی همه جوری یک بوده پدرت پروژه ناظر چون بوده نعیمی

 هضرب وقتی.. باشه شاهد که نبوده کارگری هیچ مصالح نرسیدن بخاطر روز همون هم بابات خوب

 از دنش پرت مال ضربه که میشده مشخص میبردنش قانونی پزشکی اگر میخوره کاگر سراون به

 که ذاشتهگ پا به واسم نعیمی.. بگی رو قضیه واین پلیس پیش بری باید سپیده... نبوده ارتفاع

 شکیم پراید واون عقب برگردی میتونی بزنی مشکوک که این بدون.. هست مراقبم سایه به سایه

 ... ببینی رو
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 اشینم یک عقب برگشتم ای وسیله برداشتن بهانه به...یانه؟؟ کنم باور دونستم نمی رو حرفاش

 شد نمی مشخص وچیزی بود دودی ها شیشه.. بود شده پارک زیاد خیلی فاصلحه با که بود پراید

 .. پیشه ماه ده حداقل مال قضه این.. بگم چی برم: وگفتم عقب برگشتم...

 وضیحت شه نمی اینجا بزنیم حرف خونه داخل بذاربیام میشه اگر: وگفت کشید موهاش تو دستی

 .... بدم

 حیاط داخل امد مامان.. میشد بلند اش گریه داشت که کردم نگاه رو ومحمد شدم خونه داخل

 ..؟؟ خوبی.. عزیزم سالم: وگفت

 جلو وامد کرد سالم باهاش اما کرد تعجب یکم دید رو افشین تا که کردم سالم هم بامامان

 جا همین بشین بیا سپیده: گفت که داخل برم خواستم.. گرفت ازم رو میکرد گریه که ومحمدرو

 ... بره نمی زمان زیاد کارم

 رو یچ همه پلیس پیش برم.. بدم انجام چیکاری باید من: وگفتم نشستم راحتی های صندلی رو

 ..؟؟ بگم

 هبگ رو کارگر این قضیه نعیمی اگر اخه دونم نمی.... پلیس پیش بری باید: وگفت نشست

 ... نداره کشش دیگه ذهنم کردم فکر بس وای.. دروغه که کنیم چطوراثبات

 بتمراق که محمد باوجود من اصال.. شد اضافه اینم که داشتم مشغله کم خودم.... بودم شده گیج

 شرکت لک. بگیره رو سهام بقیه ارسن اگر خوب: گفتم سریع... بکنم میتونستم چیکار میخواست

 ....؟؟ میشه درست چی همه بشه خودمون مال

 چندصدمیلیون حداقل!!!میخواد؟؟ سرمایه چقدر میدونی نیست پولش اما اره: وگفت کرد نگاهم

 ... هست شوهرت شرکت داره مشغله خودش اون درضمن...تومن

 داخل چرا: وگفت میز رو گذاشت رو شربت سینی.. حیاط امدتو مامان که کردیم سکوت هردو

 .. نمیاین

 . ممنون.. دهازا هواش بیرون: داد جواب افشین....نگم چیزی اصال مامان به بهتره

 .. خوابید االن.. ارومه منصور محمد چقدر خودت برخالف سپیده: وگفت زد لبخندی مامان

 ... زدم لبخند افتادم صبحش چهره یاد
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 هم انمام حضور با... باخت رنگ لبخندم تازه موضوعات این به کردن فکر با ک نرسید ثانیه به اما

 ... رفت مامان که برم خواستم.. امد محمد گریه صدای که... زد حرف شد نمی

 گرچه.. میزنه بهم رو خودش کالشرکت فوقش.. میکنم صحبت ارسن با من افشین: گفتم سریع

 رکتش ببینه نعیمی اگر... کاررو این نکرد که شد چی دونم نمی اما بکنه کاررو همین بودازاول قرار

 ...میکنم کاررو همین.. میچینه رو دمش.. هست قبل مثل

 تنیس ای کاردیگه: وگفتم شدم بلند سریع همین واسه.. نمیومد خوشم هاش کردن نگاه طرز از

 ..؟؟

 ...بدی انجام بتونی رو میگی که کارهای همین که امیدوارم: وگفت بلندشد اونم

 امخصوص... هاست خوردنی نوع ازاین ات بچه راستی: وگفت برگشت که کردم اش بدرقه در دم تا

 ... خودت عین میشه میکنه گرد که رو چشماش

 .. شده ارسن شبیه بیشتر نه: وگفتم خندیدم

 ...هست مسیحی که این.. گفت رو واقعیت خره باال: وگفت توجیباش کرد رو دستش

 . میدونستی تو مگه: گفتم تعجب با

 ... برسی ات بچه به بهتره خب.. بود ام دانشگاه دوست ارسن: وگفت داد تکون سری

 بهم رو خبرش: گفت که دادم تکون سری... بود نگفته چیزی بازی رقیب یرو از بود نامرد چقدر

 ..؟؟ دمغی چرا درضمن... فعال... بده

 ستمنی هم دمغ.. میدم خبر باشه: گفتم جدی.. میکنه دراز بیشتر گلیمش از رو پاش داره بازدیدم

 ...خداحافظ...

 دش بلند ایفون صدای که بدم شیر که گرفتم مامان از رو ومحمد خونه تو وبرگشتم درروبستم

 ورفت کرد نگاهم ترس کمی با مامان.. ایفون زنگ به بودن چسبونده چسب با رو دستش انگار.

 ... ایفون سمت

 ..؟؟ کیه مامان: گفتم میدادم شیر رو محمد که طور همین

 ..؟؟ افتاده اتفاقی.. عصبیه بدجری امده ارسن که بیا سپیده: وگفت برگشت که
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 ... موافقیم هردو اونم جداشیم ازهم قرار فقط.. اصال نه: گفتم سریع

 درمیومد خشم اتیشه های شراره ازچشماش.. من سمت ودوید شد باز باضرب خونه در یهو

 نذاشتم... زد داد که گرفتم رو محمد محکم... داد هلم که شدم بلند سریع... داشت برم ترس...

 .... بخندی.. زنیب الس قبلیت نامزد با که مامانت خونه بیایی

 ..؟؟ بوده دنبالم یعنی.. دیده دررو دم این حتما... کشید تیر سرم

 ... من کن رفتار درست: گفتم سریع

 شیبا جونت افشین با که بدم طالقت.. بده طالقم میگی که همینه واسه... شو خفه: گفت داد با

 وموندی امدی کوتاه هچی من دین فهیدی که قبل از چون خواستی طالق تو که شد چی میگم..

 رو بچه این که این..؟ باهم دارین قراری چه....

 ... میدم توضیح برات.. رو چی همه نباف خودت واسه تند تند انقدر کن صبر: گفتم سریع

 میجویید حرص از رو لبش پوست... دستمه محمد اخه.. منو نزنه داره تالش چقدر که بودم متوجه

 زدوتر جا همین باشه: وگفت شد تیکه شدوهزار پرت که ای شهشی میز به زد محکم لگد یک...

 هب کردم سعی... کنی هم سر دروغ خودی بی نباشه الزم تا میدم طالقت کنی فکر که چیزی ازاون

 .. باش خوش داری دوست هرکی با برو... نمیشه اما.. دارم ات نگه زور

 پشت خونه رفتی که بدم بهت که امدم اینا واسه: وگفت شیکمم تو کرد پرت رو ها کلید بعد

 ... رسیدم موقع به انگاری اما..درنمونی

 سرم روروی خونه میزدم حرف اگر که بود عصبی انقدرم... بزنم حرف من داد نمی فرصت حتی

 ؟؟ شده چی: میگفت اشاره وبا.. میکرد نگاه من به تعجب با هم مامان... میکرد خراب

 نباشه خوشیت مزاحم که میبرمش: وگفت ازم گرفت رو مدومح جلو امد.. رو سرتاپام کرد نگاه

 ... نکشه گند که میبرمش حاال... شده کشیده گند به زندگیت میگفتی..

 ... بده رو محمد: گفتم سریع.. بیام کوتا تونستم نمی دیگه اینو

 ... مملکت ازاین خارج میبرمش منم.. هست مسیح بچه این اسم: گفت باداد

 ... بیارم دوم محمد بدون چطوری من تادممیف پس داشتم دیگه
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 باو زمین رو افتادم دوزانو... بود مونده ام بچه وسایل تموم.. بزنم حرف کالمی نذاشت وحتی رفت

 .. من مامان... مامان... بره میخواد مامان: گفتم ناباوری

 مبش ربونتق: وگفت نشست کنارم.. کنار زد میزرو های شیشه خورده مامان... پایین امد اشکام

 ... سپیده.. باش اروم سپیده... داره قانون مملکت این.. رو ات بچه ببره نمیذاریم... من

 فکر هک اونجوری بگم باید.. بزنم زنگ باید مامان: گفتم میزدم کنار تند تند رو اشکام که درحالی

 ... بزنم زنگ باید.. نیست میکنه

 شمارهو برداشتم رو گوشیم کیفم سمت رفتم سریع... میزدم بایدزنگ.. کنه ارومم کرد سعی مامان

 ...؟؟ باشم محمد بدون چطوری من میریختم اشک میرفتم رو خونه وعرض طول... گرفتم رو اش

 ... داد نمی جواب اما میخورد بوق لعنتی

 ورمنص محمد بدون من مامان.. نمیده جوابمو مامان: گفتم وزجه داد وبا دیوار تو کوبیدم رو گوشی

 ... مامان میکنم دق.. کنم رچیکا

 تموگف شدم بلند سریع.. باشه خونه هنوز شاید... تونست نمی اما کنه ارومم داشت سعی مامان

 ... کنه جمع رو وسایلش خونه فته حتما اره.. خونه میرم:

 زهنو میکردم دعا فقط.... فهمیدم نمی رو مامان های صدازدن حتی دیگه... براشتم وقدم تند تند

 لعنتتخدا.. میکردم رانندگی اوری سرسام سرعت با.. نرسه بهش دستم دیگه که باشه رفتهن ایی

 رفتم ایینپ سریع رسیدم که درخونه جلو...میکنی رونابود زندگیم حضورت با همیشه که افشین کنه

 تادماف حیاط وسط... کنم روباور این خواستم نمی. بود ساکت خونه. بود ماشینش.. کردم ودرروباز

 یحتوض نذاشت چرا وجدان بی.. بشه بزرگ قراره چطور من محمد.. میکردم گریه بلند بلند.. ینزم

 تمنداش رو بشم بلند که این نای دیگه که بود خراب حالم انقدر... کرده برداشت اشتباه که بدم

 .. شدم حال بی جا وهمون

 منو نبود محمد اگر.. رممنصو محمد های لباس بین. بودم نشسته خودم خونه کنج که بود روز دو

 مهم برام دیگهه... فرزندم نبودن در میسوزم دارم االن که سوختم نمی انقدر میشدم جدا ازش

 شدن کشته بهای خون بخوان هم خانواده واون بندازه پدرم گردن رو چی همه نعیمی که نبود

 دونه یک حتی.. خوره بودن قاتل انگ ام رفته گور تو پدر وروی بگیرن ما از رو اش اعضاءخانواده
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 ردمک ازدواج زور به.. ارسن کنه لعنتت خدا: گفتم دلم تو... جونم عزیز از نداشتم هم ناقابل عکس

 ..... گرفتی خودخواهی با رو ام بچه زور به.. شدم مادر زور به..شدم زن زور به..

 (ارسن)

 مه بعدش.. ترکیه بودم امده بود چندروزی... بود خواب پرستارش توبغل که کردم نگاه مسیح به

 که تمبس وچشم کشیدم دراز روکاناپه... تصمیمه بهترین این..همیشه برای..نروژ برم میخواستم

 ابیغی که بود دوروز..سپیده کنه لعنتت خدا: گفتم تودلم امد جلوم ومعصومش خوشگل چشمای

 هک ها موقع همون... نبودم بودنش اذیت به راضی اما داشتم دوستش درسته... بودم داده طالقش

 ودشخ قول به که کنم چه اما خواستم نمی که بااین. شیم جدا ومیگفت.. بود مسیح تولد از قبل

 ایدش یا بشم جدا ازش تونستم شاید ازش یادگاری یک باگرفتن گفتم باخودم.. هستم خودخواه

 گفتم اخودمب. نداره فایده دیدم که پیش چندروز همین تا..... بمونه بچه وجود بخاطر خودش

 هباش ام خونه تو همیشه که جوری اما بدم طالقش میخواستم... بشه اذیت ازاین بیشتر نذارم:

 با تتونس چطور که کرد فکر این وبه کردم فرو بالیشت تو بیشتر سرمو... بشه حس وحضورش

 ...؟؟ نبودم شوهرش هنوز مگه..؟؟ تونست چطور.. کنه؟ خیانت من وجود

 ..؟؟ کنی نمی ارومش چرا: گفتم پرستاره وروبه اتاق داخل رفتم.. شدم لندب امد که مسیح صدای

 .. کردن خراب در رو جاشون نه میخوان شیر نه.. کردم چک رو چیشون همه اقا: گفت سریع

 ودب چندروزی گوشیم به افتاد نگاهم.. بردم راهش یکم.. کردم وبغلش زدم چنگ رو موهام عصبی

 ... بیرون زدم مامانش ازخونه که اززمانی دقیقا.. بود خاموش

 اخمیو پرستاره به دادمش سریع... داد بیرون شیر یکم بادگلو حالت به بعد.. شد اروم یکم مسیح

 چیکار بینب: گفتم عصبی... بود دهنش تو وشصتش میکرد نگاهم که تعجبیش صورت به کردم نگاه

 ..؟؟ کردی

 میخندید ریز ریز پرستاره...میگم چی من میفهمه بچه انگار حاال.. کردم شک مغزم به یعنی

 ور چی همه زدن حرف با میکردم سعی داشتم سپید با که های بحث وتو داشتم ارامش همیشه...

 که منی که اورده روزم به چی ببین... میکرد دیونه رو ادم که وای.. سپید اما.. کنم تموم اروم

 یچطور میگم خودم با.. میفتم که گیریاش بهانه یاد..شدم اخالقی گند چه اخالقم بود اونجوری

 در شرت تی یک.. سرکمد ورفتم تخت رو کردم پرت دراوردم رو پیراهن..؟؟ میکردم تحملش
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 دش وپاره لباسی چوب به کرد گیر شرته تی.. میکردم رفتار وخشونت عصبانیت با ازبس اوردم

 .. بده اسلب یک شده خراب ازتواین: گفتم پرستاره ورویه عقب برگشتم تند..

 .. داد دیگه شرت تی یک سریع.. نخندید ودیگه نزد حرف اعصابم شده سگی خیلی دید کنم فکر

 .. بیرون ورفتم شرت تی به زدم وچنگ کردم نگاهش الود خشم

 که ازهبند جوری منو که میگشتم مسکن یک دنبال.. بود هتل حمام تو که اولیه های کمک جعبه تو

 بیدخوا شد نمی مسیح باوجود چون جسمی.. باهم وروحی جسمی... ودب خسته خیلی... نشم بیدار

 کردن پیدا واسه قبلش های گی دونده که این وهم.. بود امده پرستاره این تازه دوروز این چون..

 با... اشهب پیشش مسیح سالی بزرگ تا کنه رفتار دایه مثل یعنی.. باشه وقت تموم که پرستار یک

 یکی پدرشم مادر... بودن فقیر های خانواده از.. کردم پیدا رو دختره این سالمی مهندس معرفی

 بفهمه ماین حتما.. کنم عقدش شدم مجبور دختره عقایید طبق که وای.. نبود پیدا هم یکی بود معتاد

 اشهب راحت تونه نمی.... دارم حضور همیشه من چون میگفت... جدابشه میخواد هستم مسیحی من

 تمبرداش مسکن یک باالخره.. اونا رسوم طبق.. کردنش عقد به شدیم مجبور خانوم راحتی واسه...

 مبرداشت رو گوشیم.. رفت پایین باال تشکش که کردم پرت خودمو تخت رو.. خوردمش اب وبدون

 ارسن من که ازاونجایی...؟؟ پیام وچقدر میسکال چقدر... رو خانوم سپیده اوه... کردم روشنش..

 میشد باعث عالقه این مدت تواین... بودم خسته ازدستش... 12 قرن تو مجنون یک نه..بودم

 بود کوچیک زیادی البته... داره حد یک هرکسی اما.. نزنم وحرف کنم گوش رو هاش گیری بهانه

 بذارم.. ودادوبیداد بزنم حرف پاش پابه که این بجای میدادم ترجیح منم... من با بودن واسه

 پیگیرش باید.. میسوخت واسش دلم گاهی اما! دیگه نداشتم شبه عالقه.. بگه میخواد هرچی

 کرد وصل رو تماس بوق اولین با.. بهش زدم وزنگ گذاشتم رو جدیدم الملی بین بین خط...میبودم

 ... بفرمایید.. بله: گفت درمیومد چاه ازته که صدای وبا

 .. سالم: گفتم

 ؟ بردی کجا رو ام هبچ: گفت میکرد انالیز رو صدام داشت مسلما که مکث با

 خوب جای یک اوردمش: وگفتم کشیدم دست رو ناکم درد پیشونی... میکرد بیداد صداش تو بغض

... 

 ...؟؟ کجاست بگو نکن اذیت: گفت مکث با باز
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 ..؟؟ بیایی میخوایی بگم: گفتم.. بیارم جلوم است کرده بغض که رو االنش چهره کردم سعی

 ..؟؟ کجــــــاست.. امبی میخوام اره: گفت تند بار این

 ستدو.. است ترکیه... بزنی داد که ندارم ادابازی حوصلحه: گفتم وتلخ تند نداشتم داد حوصلحه

 ...دارم رو هواش باشه راحت توخیال.. اروم زندگی یک..نروژ میبرمش بعدش البته... بیا دار

 .. اقاارسن: گفت که امد دالرام صدای

 ..؟؟ حاال میایی خوب: گفتم سپیده درجواب

 ..؟؟ شده چی.. بله: گفتم دالرام ودرجواب زدم پوزخند.. کرد قطع رو گوشی

 .. بیرون بریم مسیح با نداره عیب شما ازنظر: گفت مکث با

 ... بری میتونی حاالم... بریش نمی جایی.. داره عیب چرا: وگفتم زدم غلتی

 اسهو وقت.. میام اره.. نوشته دیدم کردم نگاه شد بلند گوشیم پیام زنگ.... ورفت داد تکون سری

 ... ام بچه گرفتن

 واهیشخ ونمی بچه ازاین میاد بدت میگفتی خودتم تازه. نیستی بچه این داشتن الیق".. نوشتم

 "... برس خودت خوشی به برو.. رو حرفات کردی فراموش...

 گهدی.. کنند کاری کی اونا تا.. وبابا مامان پیش میره مطمئنا... کردم خاموش باز کال رو وگوشی

 .. بشه تر بزرگ مسیح تا هستم اینجا... بمونم ایران خواستم نمی

 رکابی زدم چنگ.. مسیح نه بود دالرام صدای نه...تخت رو نستم همچنان میکرد درد که سری با

 مشکی جین همون با.. بپوشم راحتی شلوار نداشتم حوصلحه.. بودپوشیدم جمدون روی روکه

 نپایی به ماساژمیدادم رو هام شقیقه که طور همین.. اتاق از بیرون رفتم.. بود مپا که ای مردونه

 ... میکرد نگاه فیلم هم دالرام... بود خواب کاناپه رو مسیح که کردم نگاه

 .. چنده ساعت: وگفتم نشست راحتی مبل رو

 ... شبه هفت ساعت.. اقاترسوندیم: وگفت عقب برگشت ترس با
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 شدو یک میرم: وگفتم بوسیدم رو مسیح گونه... شدم بهش دادن واب خیال وبی باال دادم ابروی

 واسه کنم پیدا خونه تایک بیرون میریم.. مسیح هم خودت هم باش اماده امدم بیرون.. بگیرم

 ... زندگی

 هک نباشه خانوما دست ازاون کردم دعا تودلم... تواتاقش رفت مسیح وبا داد تکون سر حال خوش

 دادن نشون اینطوری که ازاولش البته.. بندازه خط ورواعصابم بکنه خودش با زونه فکر کلی االن

 .... کنه تحمل اینو داره حوصلحه کی واگرنه باشه طور همین اخر تا خداکن..

 گاهن یک.. میکردم روروشن گوشیم هم طور همین. بیرون ورفتم پوشیدم رنگ قهوای پیراهن یک

 نه.. نهست منتظرمم بیرون امدن مسیح همراه است ساده خیلی که باتیپی دالرام دیدم انداختم هم

 کردممی ردش مطمئنا واگرنه نیست ها عجوبه وازاون بمونه پرستار میخواد فقط زنه این خداروشکر

 نای های سوال وباز.. سپیده از بود اس اسم چند.. شد بلند هام اس اسم زنگ کردم روشن تا.. بره

 .. دقیق بردیش کجا بگو.. میخوام امرو بچه من لعنتی..بود ینا اخرینشم.. کجایی بگو که

 خیال بی... افتادم راه. گرفتم دالرام از رو ومسیح جیبم تو گذاشتم رو وگوشی کشیدم عمیقی نفس

 هم دالرام... ترکیه های زیبایی به شدم وخیره شدم میکرد اشغال رو ذهنم که فکر هرگونه

 محل.. بود گرفته رو چشمش فروشی لباس های مغازه.. ای دیگه ازطرف میومد ازم بافاصلحه

 ندچ این های گی خسته بخاطر بودم کسل هنوزم..باشه داشته الزم چیزی شاید که این به ندادم

 هکن معرفی رو دالرام این که ویکی کنه اوکی بلیط برام که داشتیم اشنا یک خداروشکر.. روز

 دهن با که کردم نگاه مسیح به...میشدم میزه ریزه کارهای همین عالف چندروز تا واگرنه

 دادم تکونش یکم.. کردن گریه به کرد شروع بازنکرده چشم وهنوز کشید خمیازه کوچولوش

 این وای.. خودشه دیدم.. خورد زنگ گوشیم که.. نشستم بود که پارکی تو.. دالرام به ودادمش

 ..؟؟ میزنی زنگ هدقیق به دم میگی چی بله.. دادم جواب.. منو میکنه دیونه

 .. رو ام بچه بردی گوری کدوم: گفت داد با

 ساکت رو بچه: گفتم دالرام روبه.. ذهنم تو امد فکر یک یهو.. ندادم رو جوابش ودیگه کردم قطع

 .. بگیرم رو فیلمش ومن کنه بازی وباهاش کنه

 است دهیسپ شبیه هاش حساسیت چه مسیح که شدم متوجه میگرفتم فیلم ازشون که طور همین

 فتمگر رو فیلم.. بوده همراهش ی بچه از اینا ومیگفت بود حساس چیزا سری یک به سپیده چون..

 .. رستوران بریم: گفتم دالرام وروبه
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 ... ارسن اقا مایلید خودتون هرطور: وگفت کرد بغل رو مسیح

 رستد یدنپرس رو نظرت.. غذاخوردنه یکیش میاد بدم ازتنهایی چیزا توبعضی: گفتم جدیدت با

 .. نکن دخالت نپرسیدن که هم هرچیزی تو! ..نه یا اره یا بده جواب

 .. بریم خوب: وگفت داد تکون سری

 .. بود صندلی رو که کیفش سمت ورفت انداخت بال ای شونه بعدم

*** 

 علومم من بخوابون رو وبچه باال برو: گفتم دالرام روبه بعد.. داره نگه هتل در جلو گفتم تاکسی به

 .. بیام کی یستن

 .. اقا باشه: وگفت داد تکون سری

 همون این بودم کرده تعجب یکم.. فروخت رو دینش راحت چقدر که میکردم فکر این به داشتم

 ذیتا بودم من اگر که بشیم محرم باید.. داشتن نگه بچه در ام راحتی واسه میگفت که بود ادمی

 لکه رو اسالم دین اسم چطوری.. االن رداشتهب میکرد سرش که هم چهارقدی همون که این.. نشه

 به زدم محکمی پک.. هاش رفتار همه.. غریبه عجیب شخصیتش دختره این اصال.. میکنند دار

 همچنان ومن بود نمی ازدواجی کاش سپیده بقول... زدن قدم به کردم شروع وخودمم سیگارم

 ماه چند همین.... میخوند درس اریپرست دانشگاه تو که بود ترم اولین یادمه.. میموندم استادش

 که روزی... بود شری دختر خیلی.. بودم پیانوش استاد من.... نبودم درسیش استاد من البته.. پیش

 این با خندیدم چقدر.. بود کره کف: میگفت بعدا که خودش قول به دادم ازدواج پیشنهاد بهش

 اییج وقتی میکرد عمل مخرب زلزله یک مثل که بود وشاداب پرانژی اینقدر کال.. کردم کف "عبارت

 اه بعضی صورت از گاهی.. داره خاصی چهره ته اما.. بود ورویایی خوشگل خیلی گم نمی... میرفت

 درست ازش پوشالی چهره یک بودنش شر این اما بود اینطوری هم سپیده.. میباره معصومیت

 رنگی ازچه رو زندگیش چی مهه میفهمیدی هارو پوشال اون کنار میزدی وقتی که... بود کرده

 جور شرش باشخصیت که بود االیش وبی ساده انقدرم... فردیش چیزای خیلی تا داره دوست

 میکردیم بحث شکاکم من میگفت که سراین چقدر.... کردم نمی ازدواج باهاش کاش... درمیود

 دوست شخصیت این ومتوجه ببینه رو سپیده دیگه یکی که ازاین.. داشتم ترس خوب اره..

 وبره بگیره رو چشمش دیگه یکی بشم پیر دیگه یکم که من که ازاین میترسیدم... بشه داشتنیش

 هواس جهنمی زندگی یک.. بچه یک با ازدواج نتیجه اینم ببین ن خا ارسن اره.. گفتم خودم با...
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 نیستم چون اغراقکرده مغروررو.. ومغرورم خودخواه من میگه: میگفت راست مادم اصال.. دوتاتون

 وقتم هیچ... خودم واسه خواهم زیاده زیاد خیلی.. هستم رو خودخواه واگرنه نفر چند جلوی مگر

 که افتادم بازی یاد... پوشیدنش سرلباس مخصوصا.. میدم گیر بهش انقدر چرا که سپیده به نگفتم

 من اچر بود سوال همین گیرش وقت همه... بپرسه سوال یک هرکی میدادیم انجام باهم توکیش

 ... دارم شک

 مداشت برش.. افتاد گوشیم که شدم خم... افتادم سرفه به گرفتم سیگارم از که عمقی پک از

 ... میخورد وزنگ بود روسایلنت.

 .. گرفتی ازم رو اسایش نزن زنگ انقدر سپیده: وگفتم نشستم بود رو پیاده کنار که های صندلی رو

 شده خراب کدوم من بچه ارســــــــــن... بشی لکچ تا میزنم زنگ انقدر گفت وگریه داد با

 .... االن هست ای

 .. ببینی داری دوست رو ات بچه: وگفتم عقب دادم دادش از رو گوشی

 ..؟؟ کجاست بگو.. اره:گفت سریع

 .. میومد بدت.. نداشتی دوسش که تو: گفتم اروم بازم

 دادن وازار دادن حرص واسه وبد چرت حرفا همه که فهمی نمی نیستی مادر روانی: گفت گریه با

 ... پریش روان تو

 ..؟؟ پریشم روان من: وگفتم کردم روشن رنگ طالی فندک با دیگه سیگار یک

 نوم بچه کردی نمی شک االغ افشین با بودن به باز نبودی.. هستی که نکن شک اره: گفت تند

 .... هستی.... پریش روان یک.. هستی.. هستی.. ببری بگیری

 ..؟؟ میخوای چی خب: وگفتم ورفتم افتادم راه.. بود بار یک بونهخیا ته

 .. ازت میاد بدم... هستی نفهمم: گفت هق هق با بار این

 .... هتل سمت کردم کج وراه زدم پوزخند... بود ممتد بوق بعد

 زادا فکرم.. باشه خالی ذهنم... بشم چی همه خیال بی داشتم دوست.. بودم حالی یک امشب اصال

 من اب سپیده ای.. تشریفات ازاین بود گرفته خندم.. کرد باز ودررو کرد تعضیم هتل ورودی دربان...
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 همزمان.. روزدم21 وطبقه شدم اسانسور داخل! ..ندارم؟ خودمم حتی حوصلحه که کردی چیکار

 نمیکرد صحبت امریکایی غلیظ لحجه با اما میخوردن ها ایرانی به..شدن داخل هم واقا خانوم یک

 رد دسته مقابل گرفتم رو کارت.. مینداختن خط ادم وروان رواعصاب.. میترکوندن الو حاال چقدرم..

 اتاق داخل.. زدم لبخند... میومد مسیح های خنده صدای شدم که داخل.. شد باز در.. تر پاین یکم

 دالی میگه بانمکی صدای با و میداره وبازبرش میندازه پارچه یک روش هی دالرام دیدم.. شدم

 .. سالم: وگفتم کردم روباز لباسم های دکمه... روش میندازه باز..

 .. سالم: وگفت برگشت

 هب که کردم نگاه دالرام به... میکرد نگاهم اروم..بوسیدم رو کوچولوش وصورت نشستم روتخت

 اشباه خوب: گفتم دالرام وروبه کردم بغلش... داشت لبخند هم ومسیح میومد وابرو چشم مسیح

 ... گرفتی گرم

 ادبی دستم که هاشم عادت.. هست میکردم فکر که چیزی ازاون تر اروم خیلی: وگفت زد لبخندی

 .. که نمی گریه دیگه

 ودمب گرفته مسیح از که فیلمی تا دراوردم رو تاپم لپ.. دادمش وبهش بوسیدم رو مسیح دوباره

 شد ارمک متوجه وقتی.. مبل رو ننشست مسیح با هم دالرام لحظه همون... کنم امیل سپیده روواسه

 نباشم من هک بفرستید جان مسیح از فیلمی یک میشه اگر اما میکنم فضولی ببخشید خیلی: گفت..

 .. که بشه چیزی خوام نمی هستم جان سپیده قدیمی های دوست از یکی من راستش..

 میشه هسیدپر نظرت که کن دخالت مسائلی تو فقط گفتم بهت عصر: وگفتم حرفش میون پریدم

 .. نگفتم یا گفتم..

 .. میخوام عذر: وگفت خورد رو اش قهو از یک

 با دمپوشی رکابی یک...اتاقم تو ورفتم کردم ایمیل روواسش فیلم.. تلویزیون به شد خیره بعد

 اتاق وت برگشتم.. کردم پیدا رو بود مدنظرم که ای شیشه اون اشپزخونه تو.. رنگ مشکی شلوار

 کاش که کردم فکر این وبه خوردم جرعه یک.. اوردم بیرون رو عکساش بلیمق گوشی ازتوی....

 در نه جذابیتی هیچ اصال که کردم فکر این وبه خوردم دیگه جرعه یک.. کنم فراموشش راحت

 کردم فکر این وبه خوردم دیگه جرعه یک... نداره شخصیتش در ونه اش چهره در ونه جسمش

 ... مادرش میشه دالرام اصال.. دراینده مسیح یبرا حتی نیست مهم زیاد نبودش که
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 مداشت سرگیجه خفیف خیلی... خیالی بی عالم تو ورفتم شیشه کل شد جرعه یک.. جرعه یک

 مدل... روانم رو مینداخت وخش میومد مسیح گریه صدای... نبود قوی زیاد انگاری درصدالکلش..

 که تنیاوردم خودی بی. کنی نمی ارومش چرا: وگفتم اتاق تو رفتم.. میبود کامل سکوت میخواست

 .. رو من از تمکین حتی... کنی فراموش رو ووظایفت بچرخی ول

 ... برید شما... یکنم ارومش ببخشید: وگفت رفت عقب قدم یک ترسیده

 لویج سال تو رفتم ومن بهش داد رو مسیح شیر شیشه... بود ترسیده چقددر.. بود گرفته خندم

 وردهخ قسم.. داری نمی بر سرم از دست ای ثانیه هیچ که کنه لعنتت خدا سپیده ای.. تلویزیون

 ... بودی اورده رو مسیح حضورت وبا بودی تو چون نخورم بودم

 میریخت خشک شیر مسیح توشیشه که بود دالرام... صدا سمت رفت نگاهم. امد پا صدای

 قدرچ.. بود گرفته خندم.. ودب داده تغییر دار استین لباس یک به استین نیمه از رو لباسش...

 انگار... کاناپه رو ادم لم خیال بی... شم نزدیک بهش که است تحفه خیلی انگار حاال.. بود ترسیده

 که زدم غلتی... میچرخید سپیده وحوش هول همش بدتر اما شه اروم ذهنم که بودم خورده رو اون

 ... میخوره زنگ گوشیتون اقا: گفت که امد دالرام یواش صدای

 ...؟؟ کیه: وگفتم خودم سمت کشیدمش گرفتم رو دستش

 ... بیرون برو: وگفتم دیوار تو کوبیدم رو گوشی... سپیده بازم... شماره خوندن به کرد شروع

 دبو ها پارکت رو که ویزش ویز صدای که میکرد کار هنوز ماسماسک اون انگار.. بیرون رفت تند

 چی: زدم ونعره برداشتم رو گوشی.. میشد ودیده میومد شدنش خاموش وروشن ولرزشش

 ... میزنی زنگ دقیقه به دم که میخوای

 .. وکیل من.. نائینی اقای باشید اروم: گفت که امد مردی صدای

 تو تا یحت... بهش بدم توافقی رو بچه مثال که گرفته وکیل رفته سردنیا این من بود گرفته خندم

 .. ببینه رو مسیح رنگ رمذا نمی.. دربیاره رو امارم بره سفارتم

 .. ببینمش میخوام من میکنم خواهش ارسن: وگفت گرفت رو گوشی یهو

 .. رو فیلمش فرستادم واست توایمیلت برو: وگفتم زدم پوزخند

 .. روبکن زندگیت خانومه همون با برو من به بدش خوب.. دیدم اره: گفت وگریه داد با
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 اینم تازه.. دارم دوسش چقدر دونی نمی..؟؟ نه بود خوشگل..؟؟ میگی رو دالرام: وگفتم خندیدم

 .. داره عالقه بهش وچقدر دوسته مسیح با چقدر که دونی نمی

 تو که صدای با یهو... دالرامت همون با باش خوش... میکنم خواهش.. بدش: گفت هق هق با

 .... نزنه دست من فرزند به بگو کثافت اون به: گفت ازش بودم نشنیده حاال تا عمرم

 .. بود بلند اش گریه صدای

 !!...؟ احیانا زنی نمی زر زیادی... منه بچه درخدمت من لیدی که فعال: گفتم خونسردی با

 .. مامان سپیده.. کنید کاری یک کسری اقای وای... سپیده.. سپیده: گفت که امد مادرش صدای

 ... هاخ ندارن نبض... رندا وتنفسی قلبی بیماری سابقه خانوم: گفت که امد وکیله همون صدای

 طعق رو المصب گوشی این نبود هم یکی... بود کرده پر رو گوشی مامانش های گریه بلند صدای

 بودن خیابون تو فهمید میشد که بود همهمه انقدر... بودم شده نگران... بود همهمه صدای... کنه

 شکلم قلبشون میترال هدریچ ایشون گفتم شما به من حسینی خانوم: گفت که امد مردی صدای..

 .. فقط.. بشه وارد بدی شک بهش نباید گفتم... داره

 ! ...بشم نگرانش که نبود زنم... کردم قطع رو تماس خودم

 هندار ربطی من به اصال.. میشه خوب خوب گفتم دلم تو...روپام زدم مشت انداختم مبل رو خودمو

 فکر وانقدر تختم سمت افتادم راه... کنم استراحت بود بهتر.. کشید تیر روقلبم.. بشه کاری که

 ... رو سپیده کردم فراموش اصال که دیگه چیزای به کردم

 (سپیده)

 ما سینه روقفسه هم سیم یکسری... بود شده وصل بهم که بود دستگاه کلی کردم باز چشم

 ردد ریبدجو قلبم.. کنارم نبود کس هیچ... کردم باز چشم واروم برداشم رو اکسیژن ماسک...بود

 ردم؟میک چیکار اینجا... بودم؟ کجا من... اوردم توذهنم رو داشتم قبال که رو موقعیتی تازه... میکرد

 پرتم انگاری دوباره داشتم که رو شدیدی سرگیجه اما.. نشستم تخت رو... بشینم میخواست دلم..

 ... ی؟نشست اینجا شما چرا خانوم وگفت کرد باز یکی رو دراتاق یهو... تخت رو کرد

 ..؟؟ هستی کی شما..؟؟ کجاست اینجا: وگفتم گرفتم رو سرم بادستام

 ...؟ افتاده واست اتفاقی چه..؟؟؟ شده چی نمیدونی یعنی: وگفت کرد نگاهم یکم
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 ... نمیدونم نه: گفتم خرابم حال همون با

 ... الجمع دکتر... حسینی سپیده بیمار نام.. شده نوشته تختم باالسر دیدم که بکشم دراز امدم

 ... داشتم اسم من اصال.. است سپیده اسمم... بیمارم من االن یعنی

 .. است سپیده من اسم: گفتم پرستاره خانوم همون به

 به خورد سرت نمیاد یادت: وگفت دستش کاغذای تو نوشت رو چیزای ویک رفت عقب قدم یک

 .... میگفت مامانت که جوری البته...؟؟ ماشین اهنی لبه

 .. االن اینجام چرا.. نمیدونم هیچی من: وگفتم شدم بلند.. بود گرفته درد تربیش سرم

 ... کنی عمل رو قلبت دریچه باید.. هست بیمارستان اینجا.. باش اروم هیش: گفت سریع

 یچیه دونم نمی هیچی: وگفتم رفتم رو سرم محکم دودستی بود شده بیشتر ام سرگیجه که وای

... 

 .. کنی فکر بهش خواد نمی باشه: وگفت گرفت رو هام شونه

 هخون.. دارم؟ مامان من یعنی.. ام خانواده به کردم فکر خیلی... بیرون رفت بعد خوابوندم تخت رو

 ... ماشین؟ اهنی لبه به خورد سرم چرا اصال..؟ دارم

 بود ورق کلی یکیشون دست.. سرم باال امدن ام دیگه نفر چند با پرستاره وهمون شد درباز

 ..؟؟ خوبی خانوم سپیده سالم: گفت روی خوش با یشونیک...

 .؟؟ کجاست اینجا میدونی.. هستم واعصاب مغز دکتر سیدی من: گفت که کرد نگاهش گنگ

 وردهخ ماشین اهنی لبه چرا دونم نمی.. بیمارسانم میدونم: گفتم وکالفه دادم تکون اروم رو سرم

 من ازکی اصال..؟؟ نه یا دارم خانواده دونم نمی.. داره؟ مورد قلبم دریچه چرا دونم نمی.. من به

 ... برم میخوام میشم اذیت دارم دونم نمی هیچی... است؟ سپیده من اسم جدی...؟؟ اینجام

 .. بگم بذاربرات: گفت که بشینم تخت رو امدم

 تو هک این مثل...حسینی فامیلت... است سپیده اسمت: گفت واونم کردم نگاهش شنیدم تااینو

 که ماشینی اهنی لبه به میخوره هم سرت.. میشی هوش وبی میزنه سرناسازگاری قلبت نخیابو

 تا دیروز از داری هم مادرم.. هستین دوقلو یعنی خودته عین خواهرکه یک داری خانواده... بوده
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 کسری اسمش هست همراهشون اقاهم یک... بشی بلند تو تا نشستن بخش این بیرون االن

 ... رو ونایش هست یادت.. است

 ندونسن هیچی به بیشتر منو ذهنم کور نقطه میکردم فکر بیشتر هرچی میترکید ازدرد داشت سرم

 ... میبرد

 میخوام.. دونم نمی.. دونم نمی: وگفتم داد تکون سری... دردام همه به شد اضافه هم تهوع حالت

 برم

 ... دیده اسیب رشس مطمئنا.. میخوام جمجه از اسکن ستی یک: گفت پرستاره به رو سریع

 ... بشن عمل باید ایشون دکترسیدی: وگفت جلو امد دیگه یکی یهو

 شدت به سرم... میگن دارن چی فهمیدم نمی ومن میزدن حرف میکردم نگاهشون رمق بی

 خواهر من... میداد ازازارم خیلی ندونستنه این.... باالبیارم میخوام هرلحظه میکردم وفکر دردمیکرد

 ...؟؟ کیم...من.. من اینکه فکرم تو بود من هزارتا.. من...؟ کردم ازدواج حاال تا من..؟؟ داشتم دوقلو

 ... رفتم خواب که کردم فکر انقدر

 دهسپی: گفت که امد زنی صدای.. روزد چشمم افتاب نور... شدم بیدار کذایی سردرد همون با بازم

 .!!..خوب بکپ بگیر فقط تو نگران اینجا من میکنم لهت میزنم

 ..؟؟ کیه خدااین..؟؟ قهوای چشماش که کیه ؟؟این بود کی

 ناسینمیش رو خواهرت.. من سپیده معرفتی بی خیلی: وگفت زد لبخندی میکنم نگاهش گنگ دید

 ..؟؟

 تاحاال من...؟؟ چی پدر...؟؟ نه دارم مامان من.. منی خواهر تو: وگفتم باال دادم ازتعجب ابروهام

 .............من... وندممیخ درس من... کردم ازدواج

 چند بابامون.. است شهره اسمش داریم مامان اره... انداختی راه هم منی من چه اوه: گفت سریع

 ببین.. عکسش از اینم: وگفت جلوم گرفتم رو گوشی بعد... بود پدرام اسمش کرده فوت پیش ماه

.. 

 ... مو بی سر... وچاق گنده شیکم.. داشت پرفسری ریش که بود مرد یک.. کردم نگاه
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 حاال.. بودی کرده هم ازدواج... پرستاری رشته.. میخوندی هم درس: وگفت بوسید رو پیشونیم

 .. اینو کن ولش

 .. شد درباز که.. ببینمشون میخوام: گفتم سریع

 ..؟؟ چطوری امروز.. سالم: وگفت داخل امد اشنا چهره یک

 موگفت دادم تکون سری... سیدی اها..؟؟ بود چی فامیلش. بود دکتره همون این... کردم فکر یکم

 ... خوبم فعال. دونم نمی:

 رو درمانت ودارو قرص با خوام نمی راستش... بزنیم حرف داری حوصلحه: وگفت زد لبخندی

 بهتره.. میشناختی روکه ازادمای میاد یادت چقدر ببینیم میزنیم کله سرو باهم یکم.. کنم شروع

 که هخوب پس... بشه پاک مدت بلند حافظه که شده باعث شده وارد سرت به که اسیبی که بدونی

 میزنیم کله سرو ساعت یک روزی هم با ازاالن خب... اینه دونی نمی هیچی که این دلیل بدونی

 ..هستی؟؟ کی بفهمی تا میاره رو هات البوم میره خواهرتم البته..

 مه اعصاب قرص بهت که این: داد هادام... بودم کرده بغض ناخوداگاه کشیدم پیشونیم به دستی

 داشته عوارض ممکنه ها دارو از سری ویک کنی عمل رو قلب دریچه باید اینکه واسه دیم نمی

 یختار تا نمونی عقب ادما دیگر از وزیاد قبل روال به برگرده زندگیت زود که این واسه حاال...باشه

 غذایی چه عاشق میدونی... بفهمی خودت از بیشتر تا هم با هستیم گفتم که طور همون عملت

 ..هستی؟؟

 کرد بغلم بود سارا اسمش که خواهری... رو خودم عالیق دونستم نمی حتی من..امد در اشکم

 مفیل یک بذار... چی همه میاد یادت کم کم میتونی کن باور... سپیده... میفهمی.. هیش: وگفت

 .. بشه عوض وهوات حال بدم نشون

 که دبو ای ازبچه.. گذاشت رو فیلم.. مانیتور به زدم زل میکردن خیس رو صورتم اشکام که این با

 مسیح "میزد صداش... ومیخندوندش میکرد بازی باهاش هم یکی.. بود قرمز یکم صورتش

 ... کوچولو

 وگفت کرد پاک رو واشکام برداشت رو عینکم سارا که زدم لبخند.. بود گرفته خندم بچه بانمکی از

 ... نه مگه بانمکه:

 .... نمکه با زیادی: وگفتم زدم لبخندی
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 ... میاد ادتی رو پارسال.. باباست تولد این.. ببینیم رو فیلم این حاال خوب وگفت زد جونی بی لبخند

 مامانم لمفی تو... داره نسبتی چه من با کسی چه میداد توضیح برام هم وسارا فیلم به میکردم نگاه

 مثال کاری چه خوب.. داشته کاری یک میگفت سارا.. باشه کنارم بودمش ندیده هنوز دیدم رو

 ...؟؟ بوده من از تر واجب یعنی..؟؟

 توگف ام شونه رو گذاشت رو دستش سارا که دادم ماساژ رو وگیجگاهام گرفتم دستام تو رو سرم

 ..؟؟ ندیم ادامه دیگه میخوای..؟؟ گرفته درد سرت:

 امد ارفش یکم فقط... خوبه کامال حالم نه: وگفتم بود ام شونه روی که دستش رو گذاشتم دستمو

 من به توبگی که ازاین قبل هستن کی اینا میکردم فکر خیلی اخه روم

 .. کم کم میشی اشنا قوممون این با نترس: وگفت زد لبخندی

 ...؟؟ ببینمش من نمیاد مامان: وگفتم زدم لبخند متقابال منم

 ... میشه پیداش کم کم دیگه چرا: وگفت کرد نگاه گوشیش به

 چیکاری باید من بعدش.. میشدم عمل دیگه چندروز تا.. کردم نگاه رو وبیرون پنجره طرف رفتم

 باشن داشته ای برنامه چه فرداهاشون واسه باید میدونند که کسایی بحال خوش... بدم انجام

 ستمیخوا دلم.. بودم کسل... براش بزنم واتیش اب به خودمو که نیست زندگیم تو انگار هدفی...

 .. روزام این درون حال البته. بشه خوب حالم.. کنه پیدا ارامش درونم روح که کنم یکاری

 .. یرونب بیارید تشریف میشه خانوم: گفت سارا روبه سیدی ودکتر شد درباز که نشستم روتخت

 .. میام زود: وگفت کرد نگاهم لبخند با سارا

 نم به مربوط مسئله مگه کنید صحبت خواهید نمی من جلوی که شده چی بپرسم خواستم تا

 برش... مجید قران.. خوندم رو روش.. بود سرم باال کتاب یک.... بست ودررو رفت..؟؟ نیست

 بود جالب واسم خیلی هاش معنی مخصوصا بود خوب... خوندم یکم اولش همون واز داشتم

 بودم حمد سوره اخر... مامانمه یدمد کردم سربلند... شد درباز که میخوندم داشتم طوری همین...

 ..سرم باالی میز رو گذاشتم رو کتاب شد که تموم

 هم قبلت عادت به میبینم.. روز چند ین تو نگرانی از مردم.. منو دادی دق سپیده: گفت لبخند با

 ... میخوندی قران
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 .. خوبی که خداروشکر: وگفت کرد بغلم محکم

 یازچ داشتم عالقه چیزای چه به من که واین گفت دینم ازو بود کنارم ساعتی چند یک هم مامان

 ... میزدم پیانو که مثالاین میکردم که کارهای یا... میومده بدم

 بود سخت.. مامان شد نمی متوجه بود مامان به پشتم چون میکردم گریه اروم ومن گفت رو همه

 دونستم نمی چیهی ومن میگفت برام مامان رو خودم شخصی مسائل ترین ریز حتی واسم

 شمب قربونت.. هیش..؟؟ میکنی گریه داری.. ببینمت سپیده: گفت مامان که تخت رو زدم مشت...

 ...اروم خوشگلم باش اروم.. گذشته دوروز تازه..چی همه میاد یادت چی همه

...... 

 مدمح. . نیومد یادم وهیچی میگفتن بهم رودیگران چیزا خیلی هم ومن بود گذشته تقریبا ماه یک

 مشد مرخص.. بودن بیمارستان هفته ویک قلبم انجام از بعد.. میکرد کمکم خیلی هم حسین

 قبال من پرسیدم ازمامان.... کوه بریم شوهرش وهمراه وسارا حسین محمد با بود قرار هم وامروز..

 کی رو بدقواره توی اخه گفت سارا اخرم.. نه گفت پرسیدم هرکی از... نه گفت داشتم زندگی

 ... باشی نداشته شوهر غم حداقل گفتم بودی شده بیدار تازه اونموقع رهمیگ

 ازب دراتاق... بذارم سرش سربه طوری همین بودم تالفی راه دنبال گذاشته سرم سربه یعنی خب

 در یک نیست بد سیدی اقای: وگفتم سرم رو انداختم رو شالم تندی..اخل امد حسین ومحمد شد

 ..بشید داخل بعد بزنید

 . محرمه دکتر: وگفت وخندید کرد جیبش تو رو تاشدس

 !!... مهست بیمارستان تخت رو منم بیمارستانه اینجام نکه: وگفتم رفتم کمدم سر شدم بلند

 ... کوه میریم جمعی دسته... امدن هم وشوهرش نغمه که بدو وروجک بیابرو: وگفت خندید

 رو ایم سورمه شال امدم... رفتن کوه واسه میزدم ذوق ها بدیده ندید این مثل بودم حال خوش

 .. دش دیر بریم بیا.. سفیده خوبه رنگشم... قشنگی این به شال این گفت تندی که بپوشم

 .. من کارهای تو میکنید فضولی خیلی کنید نمی فکر دکتر جناب: وگفتم کردم نگاهش

 وقتی خب: وگفت کرد درست رو اش سریقه عقب داد رو مشکیش باالموهای داد ابرو لبخند با

 .. سروضعت باید بیرون بری جلتنمن یک با میخوای
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 واال اره!؟؟ جلتنمن: وگفتم سرش تو زدم بالیشت با که میکرد باز نوشابه خودش واسه داشت هنوز

 .. واال حضرت.. خدمتتون بازکنم بیشتر نوشابه..

 .. االو میاد بدش که یکن باز نوشابه توبیشتر مه خدا از که من باشه عزیزم مرسی: وگفت خندید

 .. گی خودشیفته پدر بسوزه وگفتم خندید

 به باشی هاین جلو هی تو چکاریه خوشگلی خب خیلی: وگفت کشید رو مانتوم سراستین ولبه خندید

 ... واال برسی خودت

 .. برنداشتم رو کیفم کن صبر محمد: وگفتم خندیدم

 نمی حتی گی ازخسته موقع اون باال اون بریم ربذا... ها کوه بریم میخوای: وگفت کرد نمکی با اخم

 .. بکشم کیفشم جور من که برداره کیفم برامن میخواد. باال بکشی خودتو تونی

 .. میام االن: وگفتم باال رفتم وتند عقب کشیدم دستمو

 ... تو دست از برو: وگفت کشید پیشونیش به دستی

 یکوچولو قران داشتم خاص استرس یک..مبرداشت رو کیفم کردم مرتب رو شالم شدم اتاق داخل

 برو:فتگ بوسیدو رو وپیشونیم زد لبخند بادیدنم مامان.. پایین ورفتم برداشتم هم رو داشتم که رو

 کنید ول اینو.. ها کنه وروجه ورجه خیلی نذارید محمد اقای.. باشی خودت مواظب.. همراهت به خدا

 .. باال میره راست دیوار از

 وکار بدوه باید استراحت همه ازاون بعد.. میدم اوانس رو امروز: وگفت خندید محمد کردمکه اخم

 ... خودهامون پخت دست با داریم کباب جوجه مراسم کوه از بعد... کنه

 ... باشید مراقب.. خداحافظتون: وگفت ن کرده اخم صورت به زد لبخندی مامان

 محمد: وگفتم نشستم ماشین داخل

 ... مادمازل بله: وگفت کرد روروشن ماشین

 ..؟؟ میاد یادم چی همه کی من: وگفتم کردم بازی کیفم دسته با

 .. وقت هیچ شاید.. االن همین شاید... جان سپیده دونم نمی: وگفت کرد روروشن ماشین
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 رو اکثریت مدت این تو که بااین.. ندونستنه بود سخت.. نزدم وحرفی جویدم رو لبم پوست

 سارا ای تاازمامان میشدم اذیت دونستم نمی که وکوچک جزئی چیزای سریک گاهی اما میشناختم

 ... بپرسم

 .. نخواب.. سپیده هی: گفت سریع که بستم چشم

 .. ها میشم بیهوش خوای ازبی دارم نشده هنوز هم هفت حتی ساعت محمد: وگفتم کردم باز چشم

 ستراحتا میکنم تحمل رو تنهایی نداره عیب باشه خب: وگفت کشید گوشش الله به دستی خندید

 ... کن

 بودم تهبس چشم که این با... هم روی افتاد پلکام.. شد نمی اما ونخوابم بمونم بیدار میخواست دلم

 دمکشی وباالی بلند خمیازه نشستم...میسوخت حسین محمد حال به دلم.. بخوابم که نشد اما

 .. کوه اون به برسیم مونده خیلی برات سوخت دلم: وگفتم

 هست تهران از خارج جایی کوه چون... خانوم سپیده رحمیتون دل اون قربون: وگفت زد ندیلبخ

 ... اونجا گذاشتیم قرار ها بچه با.. مونده دیگه خیلی

 ای هگرسن مطمئنا: وگفتم اوردم در رو بود کرده درست مامان که ساندویچی دونه تا تو کیفم تو از

 ... بفرمایید

 ... نیست بد معده بندی ته واسه.. هوم: وگفت کرد نگاهش.. روگرفت وساندویچش باال داد ابرو

 یرس بخورم اینو من.. میشه حساب بندی ته االن این.. تخته به بزنم ماشااهلل: وگفتم خندیدم

 .. ها نمیخورد بهت... که میشم

 بکن لمیکه این به نگاه یک.. دیگه پربشه بال خندق این باید باالخره دارین اختیار: وگفت خندید

 ... گیره نمی رو جایی ساندویچ فسقل بااین..

 .. جون نوش: وگفتم ساندویچم به زدم گاز یک

 گیب هرچی... کنم خراب رو روزت خوام نمی یعنی..؟؟ بگم میشه چیزی یک سپیده: گفت مکث با

 .. میگم بعدا کن فراموشش اصال... داری هم حق خوب

 .. میدم قول شم نمی ناراحت باشه هرچی بگو االن محمد: وگفتم کنجکاوشدم
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 ..؟؟ قول: وگفت جلوم گرفت رو ودستش کرد نگاهم بادقت

 ... قول: گفتم بگیرم رو دستش که این بدون

 کار ولتیود خصوصی بیمارستان تو.. هستم روان اعصاب دکتر میدونی که رو شغلم: وگفت زد لبخند

 زنم................ بتازونند حسابی امونه وروجک که هست بزرگ حدی به دارم هم خونه... میکنم

 ...؟؟ میشی

 کمک اش دوستانه انسان حس ازروی فقط انقدر ادمی کدوم اخه.. داشتم رو این انتظار خب

 ....؟؟ میکنه مریضش

 ... کنم صحبت بامامانم باید: وگفتم ساندویچم به زدم دیگه گاز یک

 ..؟؟ چی باشه اوکی مامانت واگه: وگفت زد لبخند

 ونهدی تو مثل خودمم که بشم زنت... تربیت بی نذار شده انجام عمل تو منو محمد: گفتم باجیغ

 !!... روت بذارن تاثیر داره امکان داری سرکار ها روانی با نکه بشم

 مامان.. بشیم محرم بهم امروز میدین اجازه شده شیش ساعت االن بانو سپیده: وگفت خندید

 .. زدن حرف بامامانت مامانم یعنی.. دیدنت مون خونه امدی بار چند که زمانی منم بابای

 .. نگفتی هیچی من به بدجنس مامان ای:گفتم لب وزیر کردم اخم

 ... بانو وکیلم: وگفت گرفت دستمو زد لبخند

 ... واال.. ای عجله چه: وگفتم باال دادم ابرو بار چند

 .... خیلی نکه: وگفت دنده رو گذاشت خودش دست روزیر دستم

 .. محمـــــد: وگفتم سرش تو زدم کیف با

 .. ببخشید... سپیده شدم کر: وگفت خندید

 .. شدی کر که سرم فدای: وگفتم خندیدم

 .. ها میشه علیل شوهرت موقع اون: وگفت کرد نگاهم

 .. میشی سالم دوباره کرده پیشرفت خیلی علم: وگفتم خندیدم
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 .. خوب نیاری کم اززبون: وگفت کرد پارک رو ماشین

 .. اقا چشم: وگفتم خندیدم

 .. لفظ ازاین میاد خوشم چقدر که ای: وگفت خندید

 ( ارسن)

 الرامد با... نگرفتم رو پِیش منم... زد ایمیل حتی نه زد زنگ سپیده اصال نه دیگه ماه یک تواین

 از اشتد هم ودالرام بود خودم دست مسیح... خونه برای کنیم خرید که بودیم امده بیرون ومسیح

 هرروزبا... سپیده کردن فراموش بود سخت.. برمیداشت چیزارو واین پنیر فروشگاه لبنیات قسمت

 یادم.. شررو کوچولوی دختر اون داشتم دوست هنوزم من اما یادم از یره...میگذره میگفتم خودم

 ودب تقلید نه.. همیشه روداشت خودش سبک کال... بود مزه با چقدر که کردناش عالقه ابراز از امد

 جوری ازاحساسات میشد لبریز دلش هرزمان خودش قول به... میشنیده که حرفای براساس نه

 رو مسیح ماه هریک.. میشدم احساساتش ابراز کردن خالی این عاشق من که میکرد خالیش

 ودب وسخت میکرد قراری ی خیلی گاهی... کنه چک رو وضعیتش که متخصص یک پیش میبردم

 دیگه... است بقیه مثل سالگی1 تا حداقل میگفت دکتره.. بود نکرده تغییر زیاد هنوز... کردنش اروم

 قعمو همون نکنه... شدم نگران... داد نمی جواب... گرفتم رو سپیده شماره.. نبود خودم دست کارم

 درچق... نزنه زنگ دیگه.. مسیح نبودن بخاطر نااروم سپیده نداره امکان.. باشه امده سرش بالی

 لعنت... بده جواب میکردم دعا.. گرفتم رو اش شماره دوباره...نزدم زنگ چرا که کردم لعنت دموخو

 دیگه راچ پس... کنم فکر چیزا اینجور به خواستم نمی نه نه.... قلبش که موقع همون نکنه... من به

 خریدم رسنا اقا: وگفت سمتم امد دالرام... همیشه میداد بد گواه که دل این به لعنت...نزد زنگ

 اینبار... گرفتم دوباره رو اش شماره... بهش دادم رو ومسیح دادم تکون سر... بریم.. شد تموم

 ... بفرمایید بله: وگفت برداشت رو گوشی

 ..؟؟ خودتی سپیده: گفتم مکث با... نبود خودش صدای این

 داستج شما راه... نزنید زنگ بهش دیگه... هستم سپیده مادر من نائینی اقای: گفت که امد صدای

 ... کرده پیدا ارامش تازه من بچه... میزنید زنگ که میخواهید چی دیگه... جدا اونم راه..

 افتادن راه زودتر نامردا.. رفته محمد با سپیده که این مثل بریم بیا سارا: گفت که امد کسی صدای

... 
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 دوری از میکنم دق دارم میگفت... میکرد مادری ادعای که اون... روم ریختن یخ اب پارچ یک انگار

 محکم رو چشمام خشم واز محکم کردم مشت دستم تو رو گوشی!!.....بود؟؟ حرف همش... مسیح

 تا..؟؟ هکی محمد.. میکرد نابودم داشت باشه سپیده با دیگه یکی که این تصور... هم روی گذاشتم

 ادند فشار محکم سر رو خشمم وموتم افتادم راه... نبود فامیلشون تو محمدی میاد یادم که جایی

 به.. یعنی خوابید بودنش مادر تب!!.. کنه فراموش تونست راحت چقدر..و کردم خارج گوشیم

 مکث با.... افتادم وراه گرفتم محکم رو دالرام دست....داشت مادری تب روز دوسه همون اندازه

 .. طرفه اون از خونه.. میرید کجا ارسن اقا: گفت

 ... ببخشید: وگفت رفت عقب قدم یک ترسیده که ردمک نگاهش اخم با

 ز.. نداشتم عالقه زیاد رو هیچی دیگه سپیده از بعد... بود خوابیده ام مردونه های حس تموم انگار

 تنیس زندگی.. نخوره بدرد دوتا شد زندگی یک اگه.. نمیشه جزءهمون هیچی اول زندگی من نظر

 هپوسید دیگه پوسید اگر واگرنه میمونه شاداب هشب رسیدی هرروز اگر که است الله گل مثل

 پیدا هارو اولین وحال حس اگر عمرا... نمیشه اولی کنی درست هم دیگه زندگی تا ده اگر ووحتی

 ... کنی

 ...باش هم ومسیح خودت مواظب.. خونه بری میتونی: وگفتم کردم ول رو دستش

 ..؟؟ شده چیزی: وگفت کرد نگاهم

 ... برو نه: وگفتم بمجی تو کردم رو دستام

 از یکی...؟؟ کیه محمد... کنم برپاش نو از دوباره رو زندگیمون پوسیده گل..برگردم داشتم تصمیم

 میتونی.... خوبی اون به دالرام.... داری رو خودت زندگی... نداره ربطی هیچ تو به: میگفت دورنم

 جالتخ باید سالته سی که تو یشزندگ دنبال رفت اون وقتی.. باهاش باشی روداشته ارومی زندگی

 ... اون برای بمونی اگر بکشی

 تااخر که نمیتونه سالشه11 زندگیش ادامه دنبال میرفت باید بود جون اون.. خودم با بودم جدال در

 ور مشترکی زندگی دیگه خوام ونمی چشیدم زندگی ازیک رو چی همه طعم منم.. بمونه تنها عمر

 ...کافیه هست مسیح که اندازه میه باشم مسولش که باشم داشته

 تمگذاش لبم رو سیگارم... حسابی بود شده سرد ترکیه روزا این.... کردم دود رو وسیگارم زدم قدم

 ... زدن قدم به کردم وشروع کردم توجیبم رو ودستام
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 ...... شد مشت توجیبم دستام... داشتم های فکر چه

******** 

 ( سپیده)

 اراوس واتور نعمه ومنتظر بودیم کوه پای... بشه تموم چی همه زودی که داشت اصرار حسین محم

 گشرن سبز گنبد بادیدن زدم لبخند... بود زاده اما یک اش قله باالی.. کوه به کردم نگاه... ومجید

 وگفتم اوردم در دستمو... گرفت رو دستم محمد... میداد تکونش هی وباد بود سبز که وپرچمی...

 .. بیان خودشون اونا بریم:

 .. بریم باشه: وگفت زد لبخند چی به دونم نمی

 چوب یک... بود الخی سنگ هم راهش.. میرفتی پیاده خیلی باید رو اولش... نگرفت رو دستم اینبار

 ... دیگه شدی پیر.. اخ... اخ: گفت محمد که کنه وکمکم یاشه عصا مثل که برداشتم محکم

 .. کن مسخره رو ات عمه برو..دی؟؟خور کتک چوب با حاال تا: وگفتم خندیدم

 ... دارم غیرت ام عمه رو بگم بار صد من خانوم: وگفت خندید

 ... ات عمه به میدم ربط رو چی همه بعد به ازاین پس: وگفتم خندیدم پوستی زیر

 ... بلــــــه: وگفت جلو داد سینه دار خنده

 !!!!... عمه رو غیرت جونم بله: وگفتم خندیدم غش غش

 برص: گفت محمد که بودیم کوه دامنه های نزدیک دیگه.... موهاش تو کشید دست خندید مخودش

 ... امدن کن

 دادم تکون دست منم... دادن تکون دست... شدن پیاده مجید ماشین از تایی1 دیدم برگشتم

 .. سالم: گفتم وبلند

 نغمه... دارن خوبی روحیه که بود مشخص اما بودن خورده سال که بودن دیگه نفر چند جزءما به

 اما.. برو یواش: ومیگفت عقب میکشید رو بازوش هی هم واتور میدوید نغمه.. سمتمون امدن واتور

 هچ که امدی زود دکی این با: وگفت بازوم تو زد محکم امد که من سمت به... شد نمی نغمه حریف

 .. واال قدیم دخترای دخترم... هان... بکنی غلطی
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 بعدا سالم اول: وگفتم گرفتم نفسی منم.... میخندید هر هر هم محمد.. یدمکش خجالت که یکی من

 ... واال... توچه به.. کالم

 نغمه هوی: گفت سارا که کشیدم دست رو بود زده نغمه که رو ردی.. شد بیشتر اش خنده محمد

 ... من مجلس تو اتور به نکردی اویزون اصال خودت نکه.. من ابجی به داری چیکار

 ابحس به چشمی پشت بازی مسخره با هم نغمه... گفت چی یک حاال ما زن اقا: وگفت خندید اتور

 هم اتور خود میخندیدن همه... ورفت من واسه کرد درازی زبون گرفت رو اتور دست.. کرد نازک

 شیوا بود برداشته که چوبی با سارا که.. ورفتن انداخت نغمه شونه دور رو ودستش... میزد قهقه

 ... بکشید خجالت.. ها داریم اینجا خانواده هوی: وگفت اتور به زد

 پیدهس اره... دوتا این نکنه.. نیست کسی که ومجید جزءتو به.. دارشده نی نی کسی: گفت نغمه

 ..؟؟

 دیدم که همین.. رفتن به کرد وشروع کشید گردنش به دستی.. گزید لب محمد... شدم قرمزه

 ... کن جمع اینو اتور... باش داشته حیا ذره یک: وگفتم نغمه سر تو زدم جلوتر رفت

 .. نگفت که چیزی زنم.. مامیشید خوشی مزاحم.... کو خانواده االن خوب: وگفت خندید هم اتور

 ... کرده جور هم با رو تخته درو خوب خدا: وگفتم کردم بلند رو وصدام افتادم راه منم

 بود وساکت برمیداشت قدم کنارم حاال محمد.. میومدن تر اروم همه از تر عقب هم ومجید سارا

 ... کردی ما از یادی شده چی خان ارسن سالم: گفت که امد اتور صدای..

 خورد لیز اونم که ها خاک داخل به کردم بند رو چوب سریع که لغزید پام زیر های ریزه سن

 رو مبود خیز نیم که ومنی رو دستم گرفت محکم لبخند با اونم... گرفتم رو محمد دست سریع...

 یچه هم تو به..دارم ایشون به کاری ونه هستم جاسوس نه من: گفت که امد اتور صدای.. کرد بلند

 .. شده چی که نداره ربطی

 از اش چهره که اتور به کردم نگاه عقب رگشتم مم خود.. بایسته که دادم تکون رو محمد دست

 نگاه هم اونا بودن ایستاده بودن مجیدو سارا که هم سرشون پشت... بود شده قرمز عصبانیت

 مهبفه تا اتور ودهن گوشی دهنه به بود چسبونده بود برده رو گوشش هم نغمه... اتور به میکردن

 نمی اتور صورت به قدش.. بود دار خنده.. میگه چی ارسن اها...؟؟ بود چی اسمش.. مرده همون
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 عبارتی هب که سرشم.. پایین بکشش که بود اتور شونه رو ودستاش بود شده بلند پنجه رو رسید

 ... رو چی همه بفهمه که بود کرده هم اخم.. یعنی فضوله چقدر.. بود اتور حلق تو

 دش قطع هامون خنده وصدای امد اتور بلند صدای که... نغمه به وخندیدم کردیم نگاه بهم سارا منو

 ".. نزن زنگ من به مورد رایند دیگه... داره صاحب دیگه اون... من کنم چیکار داری انتظار"

 نغمه که بود دار خنده.. میومد حساب به فضولی خب اما بودم شده کنجکاو... کرد قطع رو تماس

 من کرد وبغلش کرد نگاهش اتور/.. بود شده تر پررنگ اخمشم.. بود حالت همون تو همچنان

 دمیبو جلوم.. داداشت این داره رو چقدر: گفت عصبی نغمه که خنده زیر زدیم ومحمد ومجید وسارا

 ... نیست که بهتر.........

 یواش.... بود کرده اخم که محمد به کردم نگاه تازه.. کشید رو دستم محمد که خندیدم گی همه

 ...؟؟ شده چیزی: گفتم

 ... زودتر بریم!.... هیچـــــی: وگفت کشید عمیق نفس یک کرد نگاهم اخم با

 ... نزدم حرفی

 میخندیدن بودن باهم هم جلف دوتا اون.. بود وسرگرم میزد حرف مجید با که سارا حال به خوش

 که بود ای دقیقه ده یک... داشت واخم میکرد شوت رو جلوش های سنگ.. کردم نگاه محمد به....

 .. خونه تو میموندم کاش: گفتم گی حوصلحه بی با... میومدیم راه

 .. نیار در ااصولاد خودی بی نکنی قبول میخواستی: گفت جدی محمد

 بزنی حرف اینطوری نداری حق.. کن صحبت درست.. نمیارم در اصول ادا من: وگفتم ایستادم

 ... جناب ای متوجه... تو حرف به نه امد خودم اختیار به بدون اینم...

 لوج افتادم راه.. کنم خراب همسرش با رو خلوتش خواستم نمی خب اما برم سارا به داشتم دوست

 محکم نمم ودست ایستاد... کنار برو: وگفتم بیرون کشیدم دستمو.. گرفتم رو ودستم نارمک امد که

 راسا.. ومجید سارا طور همین.. شدن رد ازکنارمون ونغمه اتو.. ذاشت نمی اما برم خواستم... گرفت

 گفت که افتادم راه دنبالش منم....کرد حرکت هم محمد جلو افتادن که اونا.. امد وابرو چشم

 .. بخشیدب:
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 ایاق: گفتم معمولی خیلی.. واسم بود غریبه یک.. ببخشمش که بود نشده چیزی... نزدم رفی

 درنیاوردم اول از من خوب..درنیار اصول ادا گفتی بشم ناراحت من که نگفتی چیزی شما محترم

 ... کنی خواهی عذر بخوای که من با نداری که نسبتی هم شما.. بودم شده خسته فقط...

 .. بودم که دوستت...؟؟ چی یعنی سپیده: گفت که افتادم راه

 کنیدمی امد رفت خودتون که این... همین بودین من دکتر شما سیدی جناب نه: وگفتم زدم پوزخند

 .. من نه.. خواستین خودتون رو

 ... بودم ناراحت چیزی ازیک ببخشید: وگفت دستش الی گرفت رو دستم های پنچه

 با که تهروانی بیمارای اون رفتار تاثیر از بگم.. کنم اذیتش بدم رو جوابش میتونستم.. نزدم حرفی

 اوردم در ودستمو نزدم حرفی.. خب اما... ناراحتی چیزی ازیک وقتی.. وبحث میکنی دعوا دیگران

 ودب نمونده زیادی فاصلحه... میرفتم همه از تر وجلو تنها خودم واسه.. نزد حرفی اونم... افتادم وراه

 جیک هم واتور نغمه... میومد همه از تر اروم داشت ارتفاع از ترس چون سارا... قله به سیدنر تا

 فشک جفت یک که.. شستم بطری اب با رو صورتم نشستم سنگی تخته رو.. میومدن هم جیک تو

 پیشونیش روی عرق های دونه.. محمده دیدم کردم بلند سر ایستاد جلوم مشکی سفید ورزشی

 ... بده رو بطریت: گفت بریده نفس.. میزد نفس نفس.. بود

 رو سرش.. کردم نگاهش.. گرفت دستمو که برم امدم...برداشتم رو دستیم ب.چ.. دادم رو بطری

 وگفت بست رو سرش شد تموم که بطری اب... صورتش رو میریخت رو بطری اب بود اسمون به

 .. رو اخرش بریم باهم میدن اجازه وبانو شده تموم تنبیه اگر:

 االب نفسم.. بودیم قله به نزدیک دیگه... امدن به کرد شروع اونم... افتادم وراه گرفتم رو بطری

 بیا: وگفت عقب برگشت.. نداشت جون دیگه محمدم خود.. بودم محمد از تر عب... امد نمی

 ... بده رو دستت رسیدیم

 چون.. کرد دراز رو دستش... بود شده م من بطرف که طور همین. سنگ تخته لب نشست خودش

 مانیز مخصوصا.. میرفت گیج سرم... کردم دراز رو دستیم چوب رسید نمی دستم داشتم فاصلحه

 ... بیا: وگفت کشید رو دتی چوب... رو ارتفاع واون میدیدم رو عقب میگشتم بر که

 رزودت که بدم تکون دست ها وبچه سارا واسه که برگشتم.. برسم که بود مونده دیگه قدم یک

 رفت گیج سرم که بود برهمین قرار ازدیروز اخه.. کنند درست غذارو بساط باید اونا. رسیدیم
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 گردونند وبرم گرفت رو ارنجم محمد.. گی خسته ار میزدم نفس نفس.. میشدم پرت داشتم...

 ... شیکمش رو وافتادم نداشتم تعادل..

 ببخشید:وگفتم کنار کشیدم خودمو... میزد نفس ونفس بود افتاده جنازه مثل گی خسته از هم محمد

 ... نشدی کاری

 ... حاال داشتی تووزن که چقدرم: وگفت خندید

 هرش زندگی این.. میمیرم دارم سپیده: وگفت ونشست خندید که بازوش تو زدم مشت. شدم قرمز

 دبع به ازاین.. بیفتم نفس نفس به زود میزم راه دوقدم تا شده باعث فعالیت بدون نشینی

 دارم وای.. نیستیم که ام وزوجه من نه: گفت که امد اتور خسته صدای که همینه بساط ههرجمع

 ..؟؟ کجاست اب بطری نغمه... گرفت کنم فکر عضالتم تموم.. میمیرم

 هک کجان ومجید سارا ببینم تا جلو رفتم.. نداره اب: گفت بریده ونفس سرخ صورت با هم نغمه

 ... میره گیج سرت باز جلو نرو: وگفت گرفت رو دستم محمد

 ... خندید اونم.. کردم اخم که زد چشمک

 ازاون ات میرفت داشت که رفتم محمئد ودنبال تکوندم خودمو. شدم بلند.. بود خاکب مانتوم تموم

 کور لومث بود سخت ازش امدن باال ئرسته... بود قشنگی جای خیلی... بگیره االچیق یک خونه قهو

 سردو زالل وابش میشد رد که ابی جوب از.. بود سرسبز حسابی باال ینا اما بود خشک انگاری لوت

 ور سومی.. بود خنک... ریختم رو دوی.. وچسبید داد حال خیلی.. صورتم به زدم اب مشت یک بود

 زا بود جنازه یک عین.. نشست کنارم هم نغمه... میومد حال جیگرم بودم داغ ازبس وای... ریختم

 ... رسیدیم اخیش: گفت که امد سارا صدای که... صورتش رو ریخت اب تند تند.. گی خسته

 .. راه تو صبرمیکردن هی چون بودن تر سرحال اینا

 زیرو بود سرد کوه باالی البته.. میزد چرت بامزه نغمه... بود شده صبح هفت کردم نگاه ساعت به

 .. بود خلوت بودیم امده هم هفته وسط چون... بود پتو دوتا

 زاده امام سمت برد ومنو کرد بلندم سارا... زدن حرف یواش هم با ومحمد ونغمه سارا یهو

 .. خبره چه: وگفتم گرفتم رو دستش..
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 برید نیدک کارهارو بقیه بعدا تا باشه بینتون محرمیت صیغه یک فعال میگه ممد: وگفت زد لبخند

 وت هرچی بازم البته: فتگ یواش که کردم نگاه محمد به... بشه انجام رسمی عقد تا خون ازمایش

 ... بگی

 دبو کم اما گوشیم داشت انتن خداروشکر.. بزنم حرف مامان با تا اونطرف ورفتم خواستم وقت

 جواب میشد ووصل قطع که بوق چندتا بعداز... گرفتم رو مامان شماره.. بود بهتر هیچی از بازم...

 .. جان مامان سالم: داد

 .. مامان: وگفتم.. کردم سالم

 ..؟؟ شده چیزی..؟؟ میزنی حرف نگران چرا دوما نمیاد صدات بزن حرف بلند اوال: گفت مکث با

 ... همیگ رو همین هم ووسارا بخونیم محرمیت صیغه میگه محمد راستش.. مامان نه: گفتم سریع

 صحبت من با مادرش جان مامان بببین.. این داره ای عجله چه: گفت که امد مامان خنده صدای

 ... باخودته اخر جواب میدونی خودت که هرطور البته نیست مشکلی من نظر از.. کرده

 ... بدم مثبت جواب یعنی: گفتم مکث ا

 .. تو واسه موقعیت بهترین این داشتی تو که وضعیتی با: وگفت کرد مکث اونم

 ... داشتم وضعیتی چه من مگه: گفتم سریع

 ... نیاد کنار دیگه یکی شاید.. امانم فراموشیته قضیه همین منظورم: گفت تند اینبار

 دل به گذاشتم رو مامان حرف.. میدونم رو چی همه دیگه که االن.. ربط بی چقدر گفتم خودم با

 که سارا پیش ورفتم کردم خداحافظی بامامان بدم بله جواب که شدم دل ویک مادرانه نگرانی

 .. بله خانوم عروس: گفت نغمه

 ... بله: وگفتم زدم لبخندی

 میگرفت فیلم داشت هم اتور.. خوند رو صیغه بود که شیخی وهمون شدم زاده اما داخل محمد با

 ادمد که رو بله... میکنه درد سرم میگفت میپرسیدیم که هم وازش بود هم تو اخماش اما..... ازمون

 تموگف خندیدم... دربیار رو دستت هی صبح مثل داری جرئت: وگفت گرفت محکم رو دستم محمد

 ... گفتن نامحرمی گفتن محرمی پرو خب:
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 ........ بودی نامحرم میگیم موقع اون خب: وگفت خندید

 ؟ میریم کی محمد: وگفتم خندیدم

 .. روی پیاده همه ازاین شدی خسته خیلی که این مثل: وگفت زد لبخند

 .. مامان پیش برم میخواد دلم: وگفتم دادم تکون رو سرم

 ...شما دارید تشریف امانیم قدر چه: وگفت بلند خندید

 ..؟؟ کجان وبقیه نغمه: وگفتم شدم بلند

 ... بریم هم وتو من پاشو.. رفتن اتور با: وگفت خندید

 که تنگف تبریک بهمون بودن که افرادی از.... شدم وبلند گذاشتم دستش روتوی دستم لبخند با

 که یهست کسی اولین ستیمیدون: وگفت جلو امد بود پوشیده مانند محلی لباس که خانومه یک

 ... باال این شده عروس

 ... چیز توهمه تکه ما خانوم: گفت محمد که زدم لبخند

 ارزوی قبله وروبه بودم بسته چشم... بیرون وامدم کردم کردتشکر دود برامون اسپند خانومه

 خانومی خیلی: وگفت دوربازوم کرد حلقه رو دستش که میکردم ومحمد خودم واسه خوشبختی

 ... پیدهس

 ...اِ: وگفتم پهلوش تو زدم یواش

 .. اره: گفت مزه با

 دبو خلوت هم خیلی... داشت ارامش خیلی.. داشتم دوست چقدراینجارو محوطه تو ورفتم خندیدم

 روفرشی رو... میکردن زندگی زاده امام همون دوروبر که بودن خانواده چندتا که بود جالب واسم...

 ...؟؟ اینجا داره اینترنت: گفت هیزوم کلی با میشد رد داشت که پسری روبه اتور که نشستم

 ..؟؟ داره بنظرتون: وگفت خندید پسره

 ..؟؟ چیکار میخوای اینترنت کوه وسط کل عقل اخه: گفت مجید که خندیدم گی همه
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 وسط که کرده پیشرفت چی همه انقدر تازه داشتم کار ارسن با: وگفت موهاش تو کشید دست

 گهودی کردن اخم همه یهو!! ..؟؟ ایطوریه اینجا.. اینترنت هم داری تلفن انتن هم اشیب هم بیابون

 ... نشد زده حرفی

 ..؟؟ شدن ساکت باهم همه شد چی..؟؟ کیه ارسن: گفتم محمد گوش کنار

 ناشدندو الی از چسبیده بهم فک وبا زد چنگ رو بود االچیق کنار که رو بالیشتی که شدم متوجه

 تو نکنی تودخالت بهتره دارن دعوا باهم دوتا این.. نروژ رفته که هست اتور رادرب: غرید یواش

 .... شه بدتر که نزنی وحرفی کاراشون

 ..؟؟ کنی چیکار میخوای: وگفتم دادم تکون سری

 سارا با هم تو.. بخوابم میخوام بودم بیدار1 ساعت زود ازصبح: گفت درهم های اخم همون با

 ... نره سر ات حوصله کن صحبت ونغمه

 بزنیم دور بریم بقیه با شو بلند.. ببینم تورو کردن استراحت که اینجا منواوردی محمد: گفتم اخم با

... 

 یناا هستن خوبی مردم چه میگم.. بیان هاش صبحانه اهل: گفت وبلند کرد پهن رو سفره مجید که

 مون خوده هم نهار... دادن بهمون دوتا این ازدواج سری صدقه از کردن مرحمت که رو صبحانه...

 .. هستیم اونجا گفت شیخه

 ... بده خداخیرشون... گشنگی از میمردم داشتم: وگفت سرسفره نشست تندی نغمه

 ...؟؟ میکنه دعوا من وبا میریزه بهم میومد ارسن اسم تا محمدحسین چرا... اونا بحال خوش

 بحانهص باجمع پاشو.. تو بداخالقی رچقد دیگه پاشو محمد: وگفتم دادم وتکونش گرفتم رو بازوش

 ... بخوریم

 همون با سیرشدم.. فقط ساعت نیم.. ام خسته خودت جون به: وگفت کرد روباز چشمش یک

 .. ساندویچ

 بهم یادم اسمش تا داری بدبخت ارسن این با کشتگی پدر چه بفهمم باید: وگفت شدم بلند اخم با

 ... میکنی دعوا من با بعد میریزی
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 یک همش میگم.. کردم دعوا باهات کی من... ندیدم رو ارسن این اصال من: وگفت شستن سریع

 ..میکنیم؟؟ بحث داریم نمیگذره شدنمون محرم از هم ربع

 ..؟؟ کو یارت: گفت اتور که نشستم سارا کنار.. بقیه پیش ورفتم کشیدم پیشونیم به دستی

 بیدارش زدن دور واسه... خوابید االن. بوده بیدار1 ساعت صبح از بود خسته: وگفتم کردم پوفی

 ... بیرون بریم گی همه میکنم

 ..... برداشت تافتون نون از ویکم داد تکون سری

 ردهک درست جا همین خوداهل مطمئنا که محلی پنیر روش برداشتم تافتون نون تیکه یک منم

 خورد رو ام ولقمه شد گرفته دستم که بخورمش امدم روش گذاشتم هم خیار ویک زدم بودن

 ترجیح رو چی وهمه دلرحمم که کنم چه: وگفت بوسید رو رودستم نامحسوس که کردم نگاهش..

 ... کنید باز رو قشنگاتونم اخم اون خواهشا.. شما به میدیم

 دمیخندی ریز ریز سارا.. بود پام رو ارنجش دستش زیر بالیشت من انگار که نشست جوری بعد

 هب دست: وگفت نشست صاف یهو که پهلوهاش سمت بردم رو ستمد. بود باز نیشش هم نغمه...

 .. نمیزنی من

 ردارمب رو کیفم میخواستم.. ها گرفتت جو هم تو: وگفتم کردم اخم منم... خنده از شدن منفجر همه

 ... بردارم رو بود اضافه که ساندویچی اون توش از

 انگاری داخل از کردم عمل رو سماپاندی تازه بعدم بدی قلقلک میخوای کردم فکر: وگفت خندید

 ... نشده بسته هنوز

 .. اوهوم: وگفتم باال دادم ابرو

 ... ببینیم رو اطراف این بریم بخورین میگم: گفت باز نیش با مجید

 ... نمیاوردم خودم روی به اما.. میکشیدم خجالت ها بچه به میکردم نگاه

***** 

 (ارسن)
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 نمیشش پذیرفته ایا که داشتن استرس که کردم گاهن بقیه به... میزدم قدم شرکت در پشت

 کروف باشم خونه تو خواستم نمی ؟؟فقط یانه بشم پذیرفته که نبود مهم من برای اما...یانه؟؟

 الموخی فکر بودم دیده رو فیلم اون وقتی از.. باشم نیاز بی که داشتم حدی در چون... کنم وخیال

 مثل یتیپ لحاظ از... بود کوتاه من به نسبت قدش... بود مشکی چشماش محمد... بود شده بیشتر

 ................... واون داشتم سفید موی هام مشکی الی البه توموهام من اما بودیم هم

 بگی خودت به.. بشه؟ چی که میکنی مقیسه داری خودتو شدی بچه ارسن... زد داد درونم ارسن

 بیست های جون ای عین شدی.... بیاد تو طرف بازم باید سپیده.... سرتری.. ازش باالتری بازم

 ... ساله

 وکسی میکشیدم زجر... زدم چنگ محکم رو موهام... کردم نگاه دستم تو شده لوله های کاغذ به

 یکم اچر که میکشیدم زجر... است دیگه یکی بغل تو بعد به ازاین من زن که این زجر.. فهمید نمی

 شتبرگ ورقش انقدر چطوری.. کردن جادوش انگاری.. ودنب کوفتی زندگی این به پایبند بیشتر

 ...... مسیح گرفتن واسه میزد زار که اون...؟؟

 ... خواهم خود.. بگیرنش ذارم نمی... حسودم من اره: گفتم داد با درونم ارسن کردن خفه واسه

 خودش که رو طالیم وفنک سیگار... شرکت از بیرون ورفتم زباله سطال تو کردم پرت هارو برگه

 سیگارم از میگرفتم کام حرص با... میومد بارون نم ونم بود ابری هوا... اوردم در رو بود خریده

 دارم چرا که توچه به بگه که..؟؟ بشه چی که برگردی دیوانه داخه: شد شروع زرش زر باز...

 یشیم من کی..؟؟ وکیلمی..؟؟ شوهرمی وبگه سرت تو بکوبه رو نسبتت بعدشم...کنم؟؟ می ازدواج

 .... کنه یخت رو سنگ که میخوای رو همین...؟؟ تو

= = = = = == = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 مگر سر شرکت همون باداشتن حداقل... خوام نمی رو غربت این... زندگی واسه برمیگردم اصال"

 ... میشم

 برش رو کیک داره دیدم.. خونه اشپز داخل به کشیدم سرک... مدمیو کیک بوی.. شدم خونه داخل

 گرفت خندم اش قیافه از کرد بلند سر که کردم سالم... گذاشته کریر تو هم مسیح...میده

 ... کیک روی میزد که شکالتی از بود پرشده روصورتش...

 ... کردم درست کیک طوری همین تنوع واسه.. سالم: گفت لبخند با
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 هماهنگ کن جمع رو وسایلت برو: وگفتم میز رو کردم پرت رو گردنم دستمال دادم تکون سری

 ... تهران برمیگردیم گرفتن بلیط واسه میکنم

 فرماییدب... باشه: وگفت بیرون امد کیک بشقاب ویک مسیح با که دادم لم کاناپه رو...نیومد صداش

.. 

 ها یرکس های دلقک شبیه خیلی: وگفت دکر اخم که باز خندیدم.. بود شکالت پر هنوزم اش قیلفه

 .؟؟ هستم

 صورتت تمام.. دیدی خودتو: گفتم جوابش در.. بود کرده درست عالی اوممم... خوردم کیک از یکم

 ... شکالته از شده پر

 .. روشویی تو رفت وتندی مبل رو گذاشت رو مسیح سریع

 .... ؟!مامانت اسهو دارم: وگفتم کردم بغل رو مسیح.... کردنش هل به زدم لبخند

 ودشخ که میدیدم وقتی اما.. بفرستم براش که میگرفتم فیلم مسیح از همیشه ماه چند این تو

 ادمفرست براش هارو فیلم تموم... براش امادارم... فرستادنشون از میشدم منصرف نمیگه چیزی

 یدید بهترون ام از یکی..؟؟ نه شد تموم مادریت تب: گفتم که بود صوتی پیام یک واخرینشم...

 رو بچه این مشکل خوبه.. کردی فراموش رو منصورت محمد خودت قول به... رو ات بچه...؟؟

 روزش به چه.. هستی زندگیت سرخونه ؟؟بگم کجایی پرسید دیگه دوروز اگر که میدونی.. میدونی

 .. نرو میخوامت من اصال... میاد

 نمی.. رو حسم بدونه که کردم اعتراف.... خواستمش نمی نه.. میخواستمش وار دیونه خیلی نه

 با نخوام من باز که بود پیچیده کافی اندازه به بحث این.. دربیارم بازی مغرور خودی بی خواستم

 چهب پسر... کرد تغییر چیزی یک احساسم دونستن با اگر شاید... کنم ترش خراب خرکیم غرور

 باز من بود نمی مسیح اگر شاید.. ردمبرگ کنه التماسم اون باشم منتظر که نبودم هم ساله28

 ... مسیح بودن واسه کردم شکر رو خدام باشم دنبالش که کردم نمی پیدا چیزی

 مبغل تو گرفتم رو مسیح... کردم نگاه دستم تو های بلیط به... گذشت روز چند این زود خیلی

 دیمبو رسیده که بود شب یک ساعت.... نشه گم جمعیت اون تو که محکم گرفتم رو دالرام ودست

 تا نمم برو تو: وگفتم دالرام به دادم رو کلید... خونه سمت رفتیم فرودگاره جلوی های تاکسی با...

 ... خودم با میبرم هم رو مسیح... میام دیگه دوساعت یکی
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 ... میترسم خونه این تو من اما شرمنده خیلی: وگفت کرد مکث

 .. میرم فردا من باشه: تموگف زدم لبخندی.. برام شد زنده سپیده یاد

 در وت میندازم وکلید رو پولش میکنم حساب راننده با برمیدارم هارو وچمدون بهش میدم رو مسیح

 .. من ببخشید ارسن اقا: میگه که

 .. برو نداره موردی دالرام: گفتم که میگفت داشت هنوز

 به....وکهمتر خونه یک مثل هشد که حیاط کل به میکنم نگاه.. میبندم را در سر پشت ومنم شد داخل

 خشک تقریبا ابی بی از ها درخت... بود ها رز این عاشق سپیده چقدر... شده خشک رز های بوته

 حیاط به کردم وشروع کردم باز رو اب شیر و گذاشتم پله راه هاروروی چمدون... بودن شده

 شههمی که سپیده یاد بازم... بود برداشته رو حیاط کل بود خورده اب که خاک بوی اولش... شستن

 ویب از میگفت... میداد اب رو بود سیمانی که رو حیاط های دیوار میومد جمعه روز بخصوص عصرها

 .... طوریه همین هم ها دیوار روی واب میاد خوشم خورده نم خاک

 .... من بدین میخواین اقا: ومیگه ایستاده که دالرامه... میکنم بلند سر دستی تکون با

 ... وقته دیر بخواب برو مرسی نه: وگفتم کردم نگاهش

 ..؟؟ میشه زنم یعنی میگم خودم با.... ومیره میگه ای باشه

 رضایت دلم اما...کرده شروع رو جدیدی زندگی اون که کردم فکر این به پیش لحظه چند همین

 بذارم سرمهم عنوان به رو دالرام... نخواست اگر کردم عهد خودم با... دنبالش نرم که نمیده

 دیترکون رو زندگیم زدی خودت قول به سپیده.. میکنم زمزمه لب زیر... بخواد اونم باز اگر البته..

.... 

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

 ( سپیده)

 تو بره خواستم سارا از دیروز.. افتادم بچه اون یاد.... یکم بودم کسل که بود ها روز ازاون امروز

 یلمشف بار اولین که بچه همون از فیلم کلی من واسه نبود مشخص اسمشم هک نفر یک... ایمیلم

 لفای اون من نظر به اما... داشتم دوست رو بچه این چقدر.. بود گذاشته دیدم بیمارستان توی رو

 بود داده گوش واونم بود کنارم هم سارا چون... بشه فرستاده من واسه که بود مورد بی یکم صوتی
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 اشتباه برام ها ایمیل این مطمئنا: گفت اونم... بودم کرده تعجب... پرید شرنگ یکم اولش..

 قدرچ هست هرکی اما... ای دیگه کس نه... باشه ترکیه که داریم فامیلی نه چون.. میشه فرستاده

 اب که من مثل که کردم دعا براشون... زنش حال به خوش.. اش عالقه به بود کرده اعتراف قشنگ

 .... بشن وخوشبخت برگردن هم اونا میکنم بختیخوش احساس محمد

 .. خوبه نفسم: وگفت شد حلقه کمرم دور دستش

 ... نباشی خسته.. سالم: وگفتم هام ریه به فرستادم رو ماه تیر گرم هوای

 ..ندیدمت؟؟ چندروزه: وگفت گردونند برم

 ... بود صبح از..نشو لوس محمد: وگفتم کردم گرد چشم

 .. ها دریاریم بازی مسخره یکم خواستیم ام حاال: وگفت خندید

 .... شوهرمی که حالم خوش: وگفتم کردم حلقه کمرش دور رو دستم خندیدم

 ..؟؟ چرا: ومیگه میشه شیطون باز

 .. داشتنت به میکنم افتخار... حضورت با میگیرم ارامش چون: میگم صادقانه منم

! هندونه؟ همه این بانو: ومیگه بگم ور حرفم ادامه ذاره ونمی میکنه تر تنگ رو دستش حلقه

 ؟؟ ما چیکارکنیم

 نمی چهی.. گویم نمی هیچ.. میکنم ونگاهش میکنم بلند رو سرم... نکرده باور را هایم حرف میخندم

 ... گوید

 زندگیمی... میکند زمزمه میاورد پایین را سرش که طور همین میشود که کالمم صداقت متوجه

 ... سپیده

 تا سر یک بدین مرخصی بهم یکم میشه: وگفت شد داخل که کردم وشخام را برنج زیر

 .. وبیام برم بیمارستان

 هک میام سریع...پوستیتون زیر اخم قربون من: گفت که نیاوردم خودم روی به اما شدم ناراحت

 نهخو بریم بشه کی.... میگرده بر داره دوستش خونه از گفت مامانت االنم باشیم هم دور رو نهار

 ... مونخود
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 به روب باشه: وگفتم کردم درست رو لباسش خراب یقیه.. لبم رو میکاره لبخند خودمون خونه اسم

 ... منتظرتم.. برس کارت

 ... باش خودتم ومواظب فعال خداحافظ پس: وگفت بوسید مهر پر رو پیشونیم

 همیشه سینح محمد اصال.. میخندوندم حرفاش با لحظه اخرین تا... کردم اش بدرقه در دم تا

 نگارا میشد که هم جدی اما میشد جدی که میفتاد وبحرانی مهم خیلی اتفاقی که این مگر بود شاد

 از اما.. بودنه جدی اون نمیخوره شادش اخالق به چون نمیشناختیش... میشد دیگه ادم یک

 هعمل مرد نغمه قول به.. نیست مزخرف حرف وحرفاش مَرده.. میاد خوشم خیلی کارها تو میریتش

... 

 هدید فیلم در که بچه وهمان شد مانع کسی که ببندم رو در خواستم.. میفتد وراه میزند بوقی

 ... میشود خانه داخل مردی که میروم عقب قدم یک.. کرده تعجب... شد ظاهر جلوم بودمش

 تین؟یفرسم رو اتون بچه های فیلم برام که هستین کی اصال شما.. بیرون بفرمایید اقا: گفتم سریع

 ... رو حرفاتون اون طور وهمین

 که سبزی چشمان ان از میشوم معذب نگاهش از... را سرتاپایم میکند نگاهم دقیق... میکند مکث

 را چیزی میکشد سیاهش موهای به دستی... است حقیقت یک دنبال به انگار میکاود را صورتم

 یخوایدم چی...؟ دوستین.. هستین؟ لفامی... هستین؟ کی شما اقا: وگفتم رفتم جلو... میکند زمزمه

 ..؟؟ اینجا

 ؟؟ چیه اسمت: وگفت کشید صورتش به دستی

 ... پلیس به نزدم زنگ تا برین زودتر چه هر بهتره محترم اقا: وگفتم باال دادم ابرو

 ستمه پدرتون دوستان از یکی من: گفت مکث با.. است عصبی میفهمم.. اش شده منقبض فک از

 ... خانوم سپیده

 کنیدن درست مزاحمت خواهشا اقا: گفتم تند میکنم ؟؟شک میپرسد را اسمم من واز میداند را اسمم

 ... میپرسید؟ رو اسمم ازمن ولی میدونید منو اسم که هستین کی اصال

 شک میدونید: گفت کرده کشف را چیزی که کسی مانند به.. یکبار وبه میکند تعلل دادن جواب در

 ؟؟ اشیدنب خانوم سارا که کردم
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 ... داخل بیام نداره اشکال: گفت که گویم نمی چیزی

 کارچی شما... نیستن مادرم که االن بفرمایید: گفتم باباست دوست کدام دانم نمی که این با

 ..؟؟ کردن فوت پدرم که میدونید.. دارین؟

 نداره اشکال راگ البته.. بیان تا هستم دارم کار مادرتون با من.. خانوم سپیده میدونم: گفت سریع

.... 

 فتمگ مجبوری دادم نمی راهش اگر بود زشت اما بیاید خانه به غریبه مردی خواستم نمی که این با

 ؟؟؟؟؟ اقایی شما فقط.. بیان تر زود که میگیرم تماس االن منم.. داخل بفرمایید میکنم خواهش:

 ... نائینی بگید: گفت وارام سرد خون خیلی

 از لحظه چند میشه خانوم سپیده: گفت که برم خواستم هم وخودم کردم راهنماییش داخل به

 ... شدم خسته اش گریه صدای از اما شرمنده من کنید مراقبت پسرم مسیح

 ... نداره اشکال: وگفتم کردم مکث هم باز

 بیا وکاله اسمانی ابی شرت وتی سفید شلوارک یک.. بچه بود خواسنتی چقدر.. گرفتم رو بچه

 بود اروم چقدر... خندید لباش که خندیدم روش به.. میزد مک رو شصتش.. ودب سرش اسمانی

 ....دهش خسته حتما میگویم باخود...؟؟ بگیرمش گفت ؟؟چرا کنه گریه بچه این بودم ندیده که من..

 کرد نگاهم خاص لبخند با که کردم نگاه بهش... کند پذیرایی که میزنم صدا را خانوم ستاره

 روی اوهم... کردم بازی پسرش وبا پایین انداختم رو سرم خب اما.. نبود هیز ونگاهش لبخندش..

 .. ادد ادامه شربتش خوردن به لبش روی از نمیشد پاک که لبخند همان وبا شد جا جابه کمی مبل

 ونبیر رفتیم پدرتون با که هست یادتون رو پیش ماه چند شما: گفت که بچه با بودم سرگرم

 ..؟؟ رازشی... مسافرت یعنی..

 با اام...؟؟ یانه بگویم دروغ دانستم نمی... کردم مکث... دارم فراموشی من که بداند خواستم نمی

 ..؟؟؟ میپرسید چرا: گفتم پروی

 ... میشناخت خوب خیلی رو شما... بودین دوست چقدر همسرم با که نیست یادتون: گفت سریع
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 فکر هرچه هم طرفی از... بدانند را لممشک عام خاص خواستم نمی... میشدم اذیت داشتم دیگه

 وگفتم شدم بلند سریع... بود ترکیدن حال در درد از سرم رسید نمی ذهنم به هیچی کردم می

 ... ببخشید:

 سریع.. گشتم نظر مورد قرص دنبال هایم قرص داخل از خانه اشپز داخل ورفتم بهش دادم را بچه

 در به داده تکیه دیدم که برگردم خواستم... ماساژدادم رو هام وشقیقه خوردمش اب کمی با

 ...؟؟ دارید الزم چیزی: گفتم سریع کند می نگاهم وخیره دارد اخم.. کند می ونگاهم

 .. دارید محترم اقای: گفتم که هام قرص سر امد راست یک... شد وداخل کرد نگاهم موشکافانه

 . کرد نگاه رو ها قرص قتد با... خانوم سپیده لحظه یک: گفت و پرید حرفم میان سریع

 ... اقا بیرون برید: وگفتم گرفتم رو پالستیک خشم با..

 می ترسیده... امد می تر نزدیک قدم به قدم..؟؟ یانه بگوید را چیزی که داشت تردید نگاهش

 دیوار هب خوردم.. میترسیدم تنهایی باال بیاد هم ستاره بگم تر سریع هرچه بود بهتر... عقب رفتم

 ... کنار برید اقا: وگفتم

 ممنون: گفت گوشم کنار شدم روح قبض من که اورد گوشم کنار را سرش... بهم داد را اش بچه

 ... جان سپیده باشی من فینگیل این مراقب بازم میشم

 دادم ار بچه امد تا... بیاد ستاره گفتم عصبی.. بیرون رفت بالفاصحه... بود شده بیشتر سردردم

 باال یرمم منم بیاد مامان که زمانی تا جایی به نکشن سرک که باشید اقا نای مواظب: وگفتم بهش

 .. میکنه درد سرم

 هاشدم پله راه راهی بودم گرفته دست در محکم رو ناکم درد سر که حالی در ومنم گفت چشمی

 هک همسرم دارید فراموشی میدونم من خانوم سپیده: گفت که امد صدایش که بروم اتاقم به که

 ... بکشید خجالت خواد نمی.. گفته من به شماست دوست

 ؟؟ گذشته ماه چند از میپرسید وسوال میدونید: گفتم عصبی

 ... میخوام عذر ؟؟خیلی یانه شدین خوب بدونم میخواستم:گفت سرد خون خیلی

 در ناتوای سر از که رو وبغضم کشیدم عمیق نفس چند اما دادم دست از رو اعصابم کنترل

 ؟؟ میخواید چی اصال: وگفتم دادم قورت بود ادم این شناسایی
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 ... کنم صحبت میخوام همسرم با رابطه در مادرتون با: وگفت کرد نگاهم

 ؟؟ چیه شما همسر اسم: گفتم سریع

 ... دالرام....سسسس: گفت مکث با

 ناتوانی سر از که بغضم هرلحظه... شناختمش نمی... دالرام بعد..سس اول داره مشکل این

 االب رفتم تر تند... کرد خودنمایی واشکم برگردونندم رو سریع... میشد تر بزرگ. بود شناخت

 ..؟؟ میکنید گریه چرا: گفت جدی شد کشیده دستم اخر پله به نرسیده هنوز...

 یستن یادم رو هیچی من که میدونند چون بندازم دستم میخوان که ادمای از میاد بدم: گفتم داد با

 .. اینطوری که یدمیبر لذت چی از...

 یستن یادتون هیچی که میکنم درک نکنید ای دیگه برداشت میکنم خواهش.. نه نه: گفت سریع

 انهی شدین خوب یعنی یانه هست یادتون چیزی بدونم که بود این واسه پرسیدم چیزی اگه منم..

 .. ببخشید.. بکنید ای دیگه وبرداشت بشید ناراحت خواستم نمی..؟؟ اتون ؟؟حافظه

 ممدت بلند حافظه من بیارید تشریف امدن مامانم زمان هر خواهشا برید اقا: گفتم هق هق با تند

 یدبر.. بکنم تونم نمی کمکی نتیجه در پس.... دونم نمی شما همسر از هیچی یعنی شده پاک

 .. خواهشا

 که دمیپرسی سوال کسی وقتی میکشیدم رنج شد نمی اما.. کنم جمع رو ها اشک این کردم سعی

 چیز فتنمیگ بگن برام میخواستم بقیه از هم هرچی دونستم نمی هیچی ومنم بود مربوط گذشته به

 ... بقیه مثل روزمرگی ویک بگیم که نبوده خاصی

 خوابم که کردم گریه انقدر.. ندادم محل... شد زده اتاق در که زدم وزار کردم خودموپرت تخت رو

 .. برد

 ( ارسن)

 یک تو... گرفت دلم... هستم؟ کی من که گفت تعجب وبا شدم خونه وارد که زمانی از درست

 نهنک که داشتم شک خب اما باشه امده پیش براش مشکلی داره امکان که شدم متوجه اول ضرب

 نمک صحبت مادرش با که میکردم بایدصبر.. بود واقعی اما.. کردم امتحانش... گذاشته سرکارم

 ساعت چند هروقت.. بشه کسی مال نمیذارم بحرحال..؟؟ بودن نگفته رو چی همه بهش چرا..

 منتظر دمبو نشسته راحتی مبل رو.. میگیرم اتیش.. میخندید محمد با در دم که میارم یادم رو پیش
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 واسش دلم.. بود شده بانمک.. اشپزخونه تو بود ترسیده من از که اش چهره از چقدر.. مادرش

 که خدمتکاره نبود از... بود شده تنگ خیلی

 بالیشت از... بود غرق خواب تو.. کردم باز دررو اروم... اتاقش سمت باال رفتم شدم مطمئن

 اروم.. گوشش کنار بردم رو وسرم نشستم کنارش....کرده گریه حسابی که شدم متوجه خیسش

 .... خودته بچه دیدی که بچه اون...ارسنی زن تو سپیده: گفتم

 خندیدم.. کشید دست گوشش به گوشش کنار اورد رو دستش.. میگفتم براش رو همینا فقط

 ... کردم تکرار حرفارو همون دوباره... بوسیدم رو دستش وانگشتای

 ستمنش مبل همون رو دوباره... بیرون ورفتم بوسیدم رو پیشونیش.. میشه بیدار داره کردم حس

 بود دهپری رنگش... پایین امد سپیده که بود نکشیده دقیقه ده به.. بود برگشته هم خدمتکاره..

 ؟؟ شده چیزی: گفتم خونسرد اما بودم نگران... چشماش بود اشکی...

 ... نخیر: وگفت پیشونیش به کشید دست

 حرفی همه اون متوجه... بود؟ شده متوجه یعنی... میومد اش گریه صدای... خونه اشپز توی رفت

 ... بودم؟ زده که

 هم سارا پس.. میومد هاشون خنده صدای... ستادمای.. هست مادرش مطمئنا... امد در زنگ صدای

 امد بیرون خونه اشپز از هم سپیده زمان وهم شد باز در که.. گرفتم ستاره از رو مسیح.. بود

 .. ببینمتون اینجا نداشتم ؟؟؟انتظار نائینی اقای بله: وگفت شد جدی دید منو تا مادرش...

 شارام خوام نمی... بزنیم حرف حیاط داخل ریمب بهتره: گفت که بزنم حرف وخواستم زدم پوزخند

 ... بریزه بهم خونه این

 ربیشت خواستم نمی بود خراب حالش خیلی اما بزنم رو حرفام سپیده خود جلوی داشتم دوست

 ...میرفت جلوتر هم مادرش... حیاط سمت افتادم راه.. بشه اذیت ازاینا

 اون با دخترم خداروشکر..؟؟ برگشتی چی واسه: گفت ساختمان از شدیم دور که این محض به

 رو ارامشت بگیری رو ارامشش بخوای... کرده فراموش رو بود تو حضور که زندگیش همه ضربه

 .. میگیرم

 ..بهش بدم رو اش بچه که برگشتم من: وگفتم نشستم چوبی تخته لبه
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 .. وبرو رو بچه بذار باشه: وگفت باال داد ابرو

 .. داره بچه که بگم بهش باید خودم دونه نمی هسپید اما: وگفتم زدم پوزخند

 یک میبرمش شده اگه حتی... بفهمه سپیده ذارم نمی چون نکنیم بحث کال بهتر: گفت جدیت با

 داشت... میشد شکنجه روحی نظر از داشت اتفاق ازاون قبل تا.. نرسه بهش هم دستت که جایی

 شمیدادی میکرد التماس که موقع همون یدبا بدی رو بچه داشتی دوست خیلی... میشد اب ذره ذره

 که دامادم چون باشید اینجا که نیست خوب اصال نظر به.. کرده شروع رو جدیدی زندگی حاال...

 ایران از خارج بره میخواد همسرش کار واسه که بگم اینم... میکنه پا به خون مطمئنا بیاد

 بینمب ورنجیده عصبی باز خوام نمی... تاس پاره زندگیت بند...؟؟ کنی درست رو چی که برگشتی...

 شاسای به مربوط که مورد تویک اما.. نداشتم کاریش زیاد اش دیگه مسائل تو شاید... رو دخترم

 که من ساله بیست دختر میخورد اعصاب قرص مشت مشت قبلش... بگیریش ذارم نمی دخترمه

 .. نائینی اقای بیرون برو: گفت داد با..... باشه داشته ارامش ذره یک

 قدراین که پستم چقدر.. بهم داد دست بدی حس.. بوده بد حالش انقدر ام سپیده که این تصور از

 این دوجو بدونه باید... بره بذاره همسرش با واینم برم پاشم که نبود دلیل این اما... کردم اذیتش

 ... رو بچه

 ریدب هم تر سریع هرچه بهتره... ببینمتون دیگه خوام نمی: وگفت خونه سمت به افتاد راه ش مادر

 ...نیومده حسین محمد تا

 تو شهم یکی.. کیه ارسن سارا: میگفت بلند که ایستادم دادش صدای که دنبالش افتادم راه منم

 ضیهق بگید خوب.. تونم نمی دیگه بخدا میکنی پنهون رو چی داری سارا... همسرمه میگفت خواب

 ... نندونست از میشم دیونه دارم... چیه؟

 نگو اینجوری.. گفتیم بهت رو چیز همه ما بکش خجالت سپیده: گفت که امد سارا اروم صدای

 که همیبین ادم چیزا خیلی خواب تو خوب.. بوده خواب میگی خوبه.. میشه ناراحت خیلی بدونه محمد

 هودب خواب من ابجی... شوهرمه پرهام دیدم خواب بار یک منم.. نمیشه دلیل این.. نیست واقعی

 .. بوده چرت.

 حرفای طرفی از. میکرد اذیتم اش گریه بلند صدای طرفی از بود امده جوش به خونم که وای

 روح میخوای باز که تو به لعنت... گفتی بهش چی بیرون برو: وگفت داد هلم مادرش.. خواهرش
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 شهب چی که یامد هم تو میبره رنج فراموشیش از کافی اندازه به خودش... ببری بین از رو روانش

 ..؟؟ گفتی بهش چی..؟؟

 شد باز خونه ودر....امد ماشینی های الستیک صدای... بود فهمیده رو حرفام که بودم حال خوش

 وگفت جلوم وامد شد ماشین اوردن خیال بی... شد هم تو اخماش دید منو تا... داخل امد ومحمد

 ..؟؟ اینجا میکردی غلطی چه:

 هک دیگه ودوروز مادره که کنم یاداوری سابقم همسر به بودم امده لوکوچو اقا: وگفتم زدم پوزخند

 ... باشه هم مسیح به حواسش باید داره نیاز مادری مهر به بفهمه بیشتر اش بچه

 یزمنر رو خونت جا همین دارم تالش خیلی: وگفت کرد نگاه دستام تو بچه به. شد مشت دستاش

 پاش به هم مادری مهر کنه بزرگش همسرت بده مه رو ات بچه. نبینمت ودیگه میشی گم میری

 .. عوضی گمشو.. نزدمت تا گمشو... نداره مهری تو بچه واسه من سپیده بریزه

 ومیترسید بود دهنش رو دستش مادرش.. خواهرش همراه بود خودش برگشتم گریه صدای با

 دکر بغل رو حمدوم جلو امد توجه بی سپیده اما.. بود شده گرد چشماش خواهرش بیفته اتفاقی

 ... میشدم نابود داشتم.. میگرفتم اتیش داشتم...

 میزد حرف گوشش کنار یواش میبوسید رو سرش رو که طور همین که بستم چشم خشم با

 دیدم ناک وحشت خواب یک محمد: گفت که امد لرزونش صدای... ها پله راه سمت ومیبردش

 ..محمد.. همسرته ارسن میگفت یکی..

 شده بقال محکم دستش که این اما.. اشک زور از میلرزید ام سپیده حیف.. میشدم خاکستر داشتم

 خانومی خوب: ومیگفت میبوسیدش هم شرف بی اون.. میکرد نابودم داشتم محمد گردن دور بود

 ... کن فراموشش... خواب میگی داری خودت

 ... دیگه بریم محمد: گفت که امد لرزونش صدای که جلو برم خواستم

 سلبا مرتب.. میشوری رو صورتت میری که االن بذار امممم.. خانومم بریم کجا خب: وگفت دخنی

 بعد رااب رو میریم( وگفت گرفت پیمارو هوا حالت دستش با) ویژ هم بعدش دربند میریم میپوشی

 .. فرودمیایم خدا گرم بهشت از تیکه رویک

 یعنی محمد: وگفت امد صداش ونمشمیخند خودم که افتادم زمانی یاد که جوری.. زیبا خندید

 .. بود خواب همش
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 نشو جدی محمد خوب ببخشید: گفت که دید وجدان بی.. شرف بی اون صورت تو چی دونم نمی

 .. بوسید رو گردنش بعد.... دیگه ببخشید اقامون... دیگه

 شیشه به زدم محکمی مشت.. بودم خورده حرص بس.. بودم گذاشته هم رو رومحکم فکم بس

 برمیگردم من: وگفتم در سمت رفتم... داشت رو خودش قبل ماشین همون هم هنوز.. ینشماش

 ... رو چی همه ومیگم..

 مبکوب سرمو داشتم دوست.. بود ترکیدن درحال سرم... بود رفته خواب که کردم نگاه مسیح به

 هاممو به زدم چنگ... میکردم لهش بوسیدش سپیده که موقعی اون میخواست دلم.. تودیوار

 گاز ربیشت عصبی.. مسیح به کردم نگاه.. میرفتم اوری سرسام سرعت با.. شدم ماشینم وسوار

 ... ماشین فرمان به زدم مشت بارمحکم چند... دادم

 ( سپیده)

 ذهنم سوال یک.. خندیدم پاش وپابه نشستم حسین محمد کنار میکرد درد خیلی سرم که این با

 ... میفرستاد برام رو اش بچه فیلم و من به میزد ایمیل اقا ونا چرا که این.. بود کرده مشغول رو

 تورا برادر یعنی... اتور مثل هست نائینی هم اتور فامیل. هست برادراتور ارسن میگفتم خودم با

 یگهد میپرسید برادرش از ؟؟باید اینجا میومد باید چرا اززنش میخواسته اطالعات اگر خب.؟؟ بوده

 ..؟؟ بوده شوهرم ارسن..؟؟

 خیانت محمد به ارسن به کردن فکر با دارم کردم احساس.. محمد به افتاد نگاهم لحظه یک

 .. میکنم

 محمد سمت ورفتم شدم بلند...... دیدم رو خواب اون بیارم یادم رو زنش که کردم فکر بس حتما

 هم وسارا خندید غش غش محمد.. بینشون انداختم خودمو یهو.. میزد حرف سارا با داشت که

 . شد له دستم سپیده: گفت

 !!.. شدی له.. اوخی: گفتم مزه با

 .. کیش سوی به پیش.. میشیم راهی فدا از بستی رو ساکت: وگفت گرفت دستمو محمد

 ... برداشتم رو وسایلم.. اقا بله:وفتم بوسیدم گونشو... رفت شد بلند کرد پوفی سارا

 .؟؟ داشت چیکار اقاه اون ظهر: وگفت زد لبخند
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 مشکل شزن با میگفت.. اتوربود برادر کنم فکر.. هست نائینی فامیلم میگفت: وگفتم کردم ثمک

 ازمن خیلی وزنش شدیم اشنا باهم پیش ماه چند که پرسید ازم بعد.. دالرامه زنشم اسم داره

 هیچی منم.. حرفا واین کجاست دالرام میپرسید من از که بود کرده گم رو زنش کنم فکر.. میگفته

 قرص دونه یک خونه اشپز تو.. ازدرد میترکید داشت سرم بودم کرده فکر خیلی.. نیومد یادم

 یکم باشم مراقبش تا داد رو اش وبچه کرد نگاه رو قرصام.. بود پررو خیلی.. داخل امد که خوردم

 هک وقتی تا.. خوابیدم باال امدم دادم رو اش بچه دونم نمی هیچی دیدم منم میپرسید سوال هی..

 ... امد انمام

 کرف بس مطمئنا.. نگفتم هیچی اما هستی ارسن زن میگفت یکی هی که بگم خوابم از خواستم

 .. دیدم رو اشفته خواب این بیارم یاد رو اون همسر که کردم

 بودم وخسته میسوخت چشمام انقدر.. کرده که وکارهای امروز از میزد حرف واونم بودم محمد کنار

 .. گی خسته از میشم هوش بی دارم... بخوابیم بریم محمد: وگفتم بغلش تو رفتم که

 ... میام بکنم که رو کارام منم.. بدوبرو.. کنند امر بانو:وگفت زد لبخند

 وابخ کی ونفهمیدم اتاق داخل رفتم... بخیر شبت خوابیدی اگه: وگفت زد لبخند که بوسیدمش

 ... رفتم

 شد بهتر حالم... اتاق داخل به وزید که باد.. بود گرم هوا خیلی اتاقم پنچره سمت رفتم شدم بلند

 دراز البا طرف به رو دستش.. بود کرده گیر توجایی انگاری که بود مرد یک.. پایین به کردم نگاه...

 هب میزد چنگ هی رو دستش... میگه چی فهمیدم نمی هیجی اما میخورد تیکون لباش.. بود کرده

 نصف که بود بابام... کشیدم جیغ... برگشت یهو...؟؟؟ کیه.. نره پایین مرداب اون تو تا اطراف

 مصدا بود کرده دراز رو دستش... میشد وسیاه کبود صورتش دیگه طرف وبه بود سرخ صورتش

 ... دربیام کن کمکم سپیده... بیا سپیده میزد

 .... بابا: ومیگفتم میکشیدم جیغ... پایین شد کشیده یهو

 ستمه خودم که وحالتی اتاقم به افتاد چشمم تا... کردم باز چشم صورتم رو چیزی شدن پاشیده با

 اویزون گردنش از.. بود جلوم محمد نگران اما الود خواب صورت... کشیدم اسودگی سر از نفسی

 ... بابام.... بابام.. محمد وای: وگفتم شدم
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 اتاق ئر به ای ضربه... بود خواب همش باش ؟؟اروم چی بابات خب: وگفت موهام رو کشید دست

 ..؟؟ شده چیزی ها بچه: گفت که امد مامان وصدای خورد

 تنگران مامان به برم اجازه: وگفت خندید.. دورش گرفتم محکمتر رو دستام که بره خواست محمد

 ..؟؟ نیست خاصی چیز بگم

 بغلش وت گرفتم.. میکنم گریه دارم دید ووقتی کرد بلند بازوش روی از رو سرم کگه نگفتم چیزی

 ..؟؟ بزن حرف جان سپیده..؟؟ میدی مگه چی: گفتو

 وت رو بود عزیز انقدر من واسه که رو بابام خواستم نمی... دارم نگه تونستم نمی رو فکم لرزش

 بود کرده ازش سارا که های تعریف واز منه واسه که پدری خواستم نمی... ببینمش حالت اون

 زا میکنند فرار دارن که بودم شده ها بچه مثل... ببینم طوری اون بود چی همه اسطوره من وبرای

 .. دهدی بد خواب سپیده نیست چیزی اما مامان ببخشید خیلی: گفت که امد محمد صدای... چیزی

 ... حضورش با گرفته رو دخترم ارامش که کنه لعنتش خدا: گفت که امد مامان صدای

 اب دبارچن رو صورتم.. کشید رازود کشید گردنش به دستی محمد.. روشویی سمت رفتم شدم بلند

 ؟؟ خانومی بهتری: وگفت شد خیز نیم که.. بیرون امدم زدم

 .. ببخشید بازم.. باش راحت.. شدی خواب بد که ببخشید خیلی: وگفتم زدم رنگی کم لبخند

 ؟؟ شده چی بگو.. ها شوهرتم.. میزنی حرف باهام ها غریبه این چراعین: وگفت کرد اخم

 ... همین بود خواب یک بخواب راحت شما: وگفتم کردم پهن رو جانمازم

 .. اعصابمه رو کارت این... منو ندون غریبه انقدر: وگفت تخت رو کرد پرت خودشو

 وقتی مخصوصا... داشتم بدی استرس... نماز به وایستادم کردم خاموش رو چراغ... نزدم حرفی

 مکن فکر هم برگشت خودم ارامش هم که خوندم نماز دوروکعت... شکلیه اون پدرم که میومد یادم

 مدونست نمی بسته رو چشماش محمد... تخت سمت ورفتم کردم تا رو چادر... شد بهتر بابام حال

 تمبس چشم... هام زانو رو گذاشتم رو وسرم نشستم تخت باالی به.. نزدم حرفی اما..؟؟ یانه خوابه

 هدار مشکلی یک که مطمئنا.. داشتم ایمان اخرت دنیای به خودم.... اونجوریه چرا که کردم وفکر

 ...... میدید عذاب وداشت میخواست کمک که
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 نمی/..؟ شده چی خانومم: وگفت کشید دارز طرفم به پهلو وبه پام انگشت رو رفت محمد دست

 ...؟؟ من با بزنی حرف خوای

 .؟؟ کردم بیدارت دوباره باز: وگفتم کردم خاموش رو اباژور

 ... نزن حرف باشه: گفت وجدی کرد اخم

 سهیسسس: گفت که بزنم حرفی وخواستم بازوش رو گذاشتم دستمو..خوابید گرفت اونور رفت

 .... بخواب....

 .. تو بدتری که دخترم صدتا از ماشااهلل: وگفتم بازوش تو زدم مشت

 بود ردهک گیر مردابی تو انگاری که دیدم رو بابام خواب: وگفتم موهام تو بردم دستمو که نزد حرفی

 ستمیخوا کمک من واز بود گرفته طرفم به رو دستش.. سیاه ونیمیش بود قرمز صورتش نصف..

 ... بود بد خیلی محمد وای... بودمش ندیده اونطوری تاحاال: دادم وادامه کردم بغض...

 االن... داره ثواب که میدیم پدرت واسه بزرگ خیرات یک فردا همین: وگفت خودش سمت کشیدم

 ..؟؟ خوبی

 ... محمدحسین مرسی: گفتم مکث وبا کشیدم عمیقی نفس

 بهغری منو هنوزم میکردم ؟؟فکر میکردی امیدم نا داشتی: وگفت طرف اون ورفت کرد مکثی اونم

 ای شم عصبی میخوام که نکن فکر وقتم هیچ... بگو بهم رو هست حرفی هر سپیده... میدونی

 نمیاد خوشم.. میزنم حرف چی همه درباره تو با من که طور همون... من با بزن حرف تو.. ناراحت

 توخونه هستن دونفرباهم وقتی من بنظر.. زوری همین منم باشی کاری دنبال تو هستیم هم با وقتی

 این... هستی متوجه پس.. باشن مشغول ای دیگه کار هیچ ونباید داره تعلق بهم وقتشون تمام..

 ... منه های قانون از یکی

 محمد مهستی تون قوانین عاشق بله: وگفتم شدم خیز نیم طرفش به دربیارم دلش از که این واسه

 ... اقا

 .. اقا لفظ با میشیم خر همچین... اخ.. اخ: گفت شوخی وبه خنید

 ..؟؟ میریم کی فردا: وگفتم خندیدم

 میکنم پرواز نه ساعت: گفت.و کرد نگاه ساعت به
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 ... برد خوابم کی نشدم ومتوجه میزدم حرف اروم طور همین

 یادب کن رد منو عیدی زود سید اقا: گفت بلند که شنید رو سارا صدای که بودم غرق خواب عالم تو

 بدی تومان پنچ بشی خسیس بخوای رو عیدی میکنم حساب باال به تومان هزار ده فقط من

 ... اقاسید مبارک عیدت.. بشه شوهر بی سپیده که میزنمت همچین

 اشفته های خواب رو دیشب تموم شد دردناکتر بشدت سرم که زدم لتیوغ کردم غرغر لب زیر

 .. محمد: گفتم خواب بخاطر دار خش صدای با.. میدیدم

 ... خانومم شده چی: وگفت سمتم برداشت قدم.. داخل امد تندی

 بدیش کل.. میترکه ازدرد داره سرم من به بدی قوی مسکن یک میشه: وگفتم ماساژدادم رو سرم

 ... دیدم اشفته های خواب رو

 یک من: گفتم هم طور همین..... شد سرم ماساژدادن ومشغول کشوند درازم وبعد کرد مکثی

 ... کن حساب باال به تومان تویست رو شما مثال میخوام گنده عیدی

 داشتم هنوز.. شدم بیدار ازخواب تازه میشه باورت است بامزه خواهرت این چقدر: وگفت خندید

 پرید هم خواب.. موند نیمه نصفه هم ام خمیازه که براین عالوه... جلوم پرید که... ممیکشید خمیازه

 ... بده عیدی میگه جیغ جیغ با..

 چون.. اخی بشن نازی چه ما های بچه وای... شدم مستفیض صداش از منم: وگفتم زدم لبخند

 ... سوگل خانوم... صدرا اقا مثال میشه سیدهستن

 رو اسماشون کردی انتخاب تنها نامرد: وگفت کشید رو ودماغم خندید

 ... ها بکشم زحمت بنده ماه نه قرار... اهوم: وگفتم دادم فشار رو سرم خودم

 ..... جان سپیده..  میگم.... خدا ای: وگفت کرد نگاهم شیطون بعد نخنده که گزید لب

 یگهد بده قرص یک خب میکنه درد سرم من... حیایی بی خیلی: وگفتم سرش تو زدم بالیشت با

 ... ها بدی قرص به کردم صدات...

 که صورتت رو اورده اخم یکسری که من بشم اشفته های خواب این قربون: وگفت شد بلند

 ... میبرم حساب من چقدرم
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 سرم خودم جون به... نکن اذیت محمد: وگفتم سمتش کردم روپرت بالیشت..بود گرفته خندم

 ..انفجاره درحال

 به.. بگیرم خانواده این سید از رو عیدیم اولین امدم من: گفت بلند که... امد هنغم صدای یهو که

 ردکت.. نیست حساب تومنه ده خود یعنی واین... باشه باال به تومان هزار ده باید فقط سارا قول

 .. بده باال به بیست کنی خرج میخوای جان

 اوری وحشت های خواب جبع. روشویی سمت رفتم شدم بلند بود ترکیدن درحال که سری با

 رو این وتا.. داره زودرس پیری میگفتن همه اما بود ناز که بود جلوم بچه یک صورت.. میدیدم

 دیدم... بیرون ورفم پوشیدم مرتبی لباس خوابم فراموشی برای.. میکرد تغییر اش چهره میگفتن

 حالم شدن عوض سهوا.. بکشن رو شوهرم موهای نمونده چیزی.. محمد دنبال سافتادن دوتایی

 باز ماشچش بذارید اهلل بسم صبح سر کردین اش بابادیونه: وگفتم کردم بغل بامزه رو محمد رفتم

 ریمب میخوایم ما ناسالمتی... نداره هم هیچی که شورمون جیب به بدوزید چشم عقاب مثل بعد شه

 .. هباش چقدر دیتونعی که میزنید رقم نکه مالی لحاظ از باشید داشته رو هوامون باید مسافرت

 دادن هلم تقریبا... ایـــــشی گفتن با دوتاهم واون بوسید رو وروسرم خندید غش غش محمد

 بذاریم تا کن مرحمت مارو عیدی.. گالب گل سید اقا.. من برادر: گفت ونغمه صبحانه میز سمت

 ... بخوری صبحانه عیالت کنار ودر بزنی صورتت سررو به ابی یک بری

 گفت دوبلن کرد نگاه من وبه باال داد ای شونه بامزه خیلی کشید موهاش به دستی که مکرد نگاهش

 مه کردم شیرین چایی.. اتاقمون سمت افتاد راه بعدم... نخوردن رو مغم تا بدم رو اینا عیدی بذار:

 کردن سالم خونه اهل بر بلند که امد هم واتور مجید صدای که محمد برای وهم خودم برای

 بچه کسی... من خدای: وگفت بیرون امد پول دسته یک با محمد.. زناشون سمت رفتن واوناهم

 .. بیارینش جانمونده اش مچه

 سموا کنم همکاری زنم با میخوام بشخصه خودم من تو زدن تیغ واسه: وگفت خندید بلند مجید

 ... بیاره بچه جین یک

 عید روز ببین جان دکتر: گفت بامزه نغمه که ها تومانی هزار5 داخل برد رو ودستش خنید محمد

 ... تومان هزار5 شما وجنات با زشته.. گالبی گل سید که شمام بعد هست قربان

 همش میدونستم که من... نکردن رها را شویمان نگرفتن تومان هزار بیست نفری تا خالصه

 نهمی هست سید که کسی.. ها سید عید روز تو که بود بامزه رسم یک اینم... هست بازی مسخره
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 زا بیاد بدنیا که ومحمد من بچه میکردم فکر وقتی میزدم ذوق... میده عیدی اطافیانش به وری

 بذارن من های بچه به باید خاصی واحترام میزنند صداش اقا ویا خانوم لقب با همه نوزادی همون

 کل لک اینا با دوساعت بود شوخی ادم خودشم بود شده نمک با خیلی اش قیافه نشست که کنارم..

 ستهخ: وگفتم بوسیدم رو پیشونیش هم طور همین کنم عوض رو چاییش تا شدم بلند... میکرد

 .. ها گالدیاتور این دست از شدی ازاد باالخره.. نباشی

 تاشون هرچهار صدای که میخندید ریز ریز وخودشم شم ساکت من که باال میداد ابرو محمدهی

 .. ــــــــودبــ ات عمه گالدیاتو: گفتن که امد

 ... سرش میریزید بیرون بیاد خواب اتاق از حتی شویم نمیذارید بگم چی خب: وگفتم خندیدم

 پیشونی وارانه زن مادر. شیک وخیلی نشست وکنارمون باال امد ها پله از کنان هن هن هم مامان

 ... گفت تبریک وبهش بوسید رو محمد

 صدای... ونغمه سارا مزخرف حرفای از میگرفت خندم... خوردن صبحانه به کردیم شروع هم دور

 هیچ.. هست ناشناس شماره دیدم که باال ورفتم همه از کردم خواهی عذر امد که موبایلم زنگ

 ... بدوبیا اقا محمد: گفتم بلند.. دادم نمی جواب رو ناشناس های شماره خودم من وقت

 .. جانم: وگفت شد داخل لحظه چند از بعد

 ...؟؟ کیه دونم نمی..؟؟ بدی رو جوابش میشه: وگفتم رفتمگ سمتش رو گوشی

 ... پایین شمابرو: وگفت گرفت رو وگوشی شد جدی

 فتمر وتندی گو بلند حالت رو گذاشتم کردم وصل رو تماس سریع بمونم من ذاره نمی میدونستم

 یه نیمیز زنگ که میخوای چی: گفت که امد محمد صدای... ایستادم در پشت اما بیرون بحساب

 .... ازت کنم شکایت نکن کاری...؟؟

 یخیل: گفت دوباره محمد که بشنوم واضح صداهارو تا رفتم درفرو تو وبیشتر شدم کنجکاوتر

 دروبان... میرم میپرم هست مبارکیم روز که خوشبختی باند روی از امروز من جناب خیالی خوش

 ... جناب میشه کوتاه شماهم دست زندگی تو داشتن ارامش

 وراه ساختمان مهندس من میدونستی... میکنی باند باند خیلی: گفت که امد مردی عصبی دایص

 اقاکوچولو ببین... خوبه فرودش باند مطمئنی:...داد ادامه تر جدی بعد..... پسر اقا هستم وجاده

 رابهخ باندت ببین... کنم درستش که برگشتم باشم هم هرچی من... سپیده زندگی از بری بهتره
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 یلیخ میدونی... میزنی زر ازش خیلی که وارامشته خوشبختی باند اون فقط منظورم کوچولو رپس

 دوران به دکترتازه شما مملکتم این خِبره مهندس من بحرحال... باند ساخت واسه هست موارد

 یخراب کلی نباشه ومحکم عایق خوب باند اگه هواپیما فرود موقع...  کردی عایقش خوب... رسیده

 واردشه تَنش قراره بدجوری... بانــــدرو اون کردی محکم( گفت ومحکمی خشن لحن با...) داره

 واسه باد وزش جهت.. " داد ادامه اروم باز.".. نیست محکم چون داره خرابی مطمئنم. زندگیت تو

 باند ساخت تو.......جهت همه از کنم پا به طوفان قراره من اما: گفت زجدی با.. مهمه باند ساخت

 تازه حرکت باند تو میکنم پا به سیلی.... وگفت کرد ای خنده تک.. مهمه دریا سطح از رتفاع

 دکتر... سیدی حسین محمد اقای کن گوش.... بگیری اوج ونتونی بیاد در حرکتت فس که زندگیت

 کی....فردا ای باسابقه: داد ادامه شدم لحنش متوجه منم که پوزخندی با.. امروز رسیده دوران تازه

 که میکنم فیکونش کن جوری من که باش مطمئن اما.؟؟ نه ساختی رو زندگیت باند است همفته

 پروازیباند ضعف زود دارم رو باند ساخت سابقه مهندسیم تیم با نکه... سپیده بخونه رو ات فاتحه

 هش بتر خوام نمی... جون دکی میسازی داری دیگه یکی باند روی رو زندگیت... میدم تشخیص رو

 شکل ازهت باند.. خودتو میترکونم گفتم که طور همون نه واگر.. سپید از بگیر فاصلحه خودت.. اوضاع

 ........ رو زندگیت پرواز گرفته

 ... نشناختی منو هنوز.. بکنی تونی نمی کاری هیچ: گفت که امد محمد صدای

 مامان... صندلی روی نشستم امدنش از وقبل اشپزخونه سمت دویدم سریع پاش صدای شنیدن با

 ..؟؟ شده چی: وگفت موهام به کشید دست

 ... خوشگلم مامان هیچی: وگفتم گرفتم رو دستش

 املک کن جمع رو وسایلت باال میری خوردی صبحانه سپیده: وگفت نشست هم حسین محمد که

 ... باشیم فرودگاه باید نه ساعت از قبل که

 ..؟؟ بری میخوای جایی شما... باشه: وگفتم خوردم رو سردم چایی

 برو االن همین شو بلند اصال.. دارم کار بیرون میرم سر یک اره: وگفت داد قورت رو اش لقمه

 .. بریم باهم بعد کنیم خداحافظی که شو اماده سریع

 .. مادر هست ای عجله چه جان محمد: گفت میشد بلند که طور همین مامان
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 ساعت که االن بریم زودتر هرچی بهتره: گفت که محمد به کردم نگاه دقت وبا داشتم کنجکاوی

 ... بریم باید دیگه دوساعت تا هیت0

 مد وسایل کیفم تو... بودم کرده اماده قبال رو چمدونم باال رفتم هست معمولی حرف همش دیدم

 کنم صحبت مرده همون با بزنم زنگ خودم بود بهتر... شدم واماده گذاشتم رو وواجبم دستی

 ه؟؟ک رو گوشیم بود گذاشته جا یعنی... بودم گوشیم دنبال.. بگه واسم رو چی همه بخوام وازش

 عسری... میکنه نگاهم داره سینه به ودست جدی دیدم برگشتم.. هوا متر یک پروند منو صداش

 ...؟؟ کجاست گوشیم محمد: گفتم

 مونهمی ودمخ دست گوشیت بزنه زنگ مزاحمه این که زمانی تا فعال: وگفت کرد نگاه رو پام سرتا

 .. میگیرم دیگه خط یک برات هم فعال...

 هک نمیشه تازه..؟؟ شده چیزی محمد: وگفتم گردوندم وبرش گرفتم رو دستش که کمد سر رفت

 ... بگیرم خط مدت یک واسه

 هست عصبی که فهمید میشد جزءجزءصورتش از.... تخت رو نشوندم گرفت محکم رو بازوم

 به وای ولی... مهمه خیلی که چیز یک.... بگم بهت رو چیزی یک میخوام: وگفت کرد نگاهم...

 به مربوط که چیزی یک.. کنی وضعف غش ویا وناراحت دربیاری بازی مسخره بخوای حالت

 ... بوده ات گذشته

 ..؟؟ بوده شده ؟؟چی میکنی نگرانم کداری وگفتم دادم قورت رو دهنم اب

 جدا دبو ارسن واسمش بود اینجا دیروز که مردی همون از پیش ماه یک تو ببین: وگفت کرد مکثی

 ودب تو بچه دیدی که بچه اون... بود مسیحی که تراین مهم همه واز میکرد اذیتت یکم چون شدی

 صبیع بدجوری دربیاری بازی کولی بخوای... کنیم بزرگش دوتا وخودمون بگیرمش میخوام من که

 .. نیست من یرتقص دیگه بکنم رفتاری یا هرکاری زمان واون میشم

 .... بوده من بچه اون... قبال بوده من همسر اون.. میکردم نگاهش شکه

 راچ که کردم فکر این وبه رنگ کرم فرش به شدم خیره.... ناز بچه اون ؟؟مادر بودم مادر من یعنی

 رحالید کرد بلندم... میکرد نگاهم بینی وریز اخم با که کردم نگاه محمد ؟؟؟به نگفتن چیزی زوتر

 گذاشتم.. خودشه دست رو وزنم تموم دید...بایستم هام زانو روی که نداشتم توانی خودم من که

 ... خودمون پیش میاریمش که هست ات بچه مهم: وگفت تخت لبه
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 یک ؟؟این تو شده چت: گفت محمد که... بودم توخال انگاری هیچی. نداشتم حسی هیچ یعنی

 هم نارک در یعنی... کنی بزرگ اونو ات بچه گرفتن از وبعد بیایی کنار باهاش باید که مهمه حقیقت

.. 

 االن ازهمین داری دوست سپیده: وگفت ونشست زد زانو جلوم محمد که بود ذهنم تو سوال کلی

 ..؟؟ یانه اره بگو توفقط.. باشی داشته رو ات بچه مسافرت میریم داریم که

 .. من ممحمد: گفتم ونمج به بود افتاده که زبانی لکنت وبا کردم نگاهش گنگ

 رتازهمس قبال تو گفتم فقط که نبود خاصی چیز... تو شدی اینجوری چرا هی: وگفت زد لبخندی

 لقب وقت چند همین تا میدونی... ازش داری کوچولو بچه ویک جداشدی باهاش داشتی مشکل که

 اول های ظهلح همون نشد که بودی مند درد وهم خسته هم وجسمی روحی ظر از انقدر خودت تو

 ... بگم نشد که همینه واسه... رو موضوع این بگم بهت

 ..؟؟ یانه رو بچه اون میخوای بگو فقط تو: وگفت کرد بلندم

 یمادر تو گفت بهم یهو گذشته دودقیقه تو بود سخت درکش که بخدا.. بگم چی دونستم نمی

 تابان دیگه دقیقه چند وتو میشدم مادرم باید یهو همسرم یک.. دخترم یک میکردم کر که منی...

 وای.. نخوامش که میترسیدم اما... ببینمش میخواست دلم..؟؟ یانه میخوام رو بچه اون که میکردم

 وگفتم گرفتم رو محمد بازوی... میکرد ام دیونه داشت که جونم به بود افتاده افکاری یک ه که

 ... میترسم اما ببینمش میخوام:

 ..؟؟ تو داری چی از ترس اصال.. که نمیترسه اش چهب از مادر یک: وگفت زد لبخند

 بچه ناو به نسبت باید االن که داشتم احساساتم از درکی نه اصال بود شده وارد بهم که ای ازشکه

 من وذهنیات ها فکر این.. میگذره ذهنم تو که چیزایی االن که این نه.. باشم داشته حسی چه

 ...؟؟؟ یانه هست عاقالنه

 کوچولو خانم اروم: گفت میکشید دست رو موهام رو که طور وهمین بغلش وت کشیدم اروم

 رنظ به اصال... بگیری نر در رو چی همه کن سعی اما... شدی شکه ناکی وحشت بهطور میدونم...

 ... باشی اهاش توبیشتر سفر این تو ببریم خودمون با رو کوچولومون پسر چطوره من

 انیزم تا کوتاه مدت این واسه حداقل.. مورد این تو میگرفت تصمیم منم بجای که بود خوب چقدر

 انمام از گنگ تصوریر یک.. میخوام چی وبفهمم.. کنم غلبه ذهنم وهمبر براحساسم هم خودم که
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 ما اشفته ذهنم یکم که بود کافی بود کنارم محمد که همین اما.. بود ذهنم تو داشتن وبچه بودن

 .. میام ناال منم پایین بو بردار رو دستیت وکیف میشم اماده: گفتو بوسید رو روسرم... بگیره اروم

 هک بود خوب چقدر.. بوده همسرم ارسن.. نبودم عالم این تو که انگار اما برداشتم رو دسیم کیف

 بوده چی اون من های اختالف یعنی.. مون بچه.. پسرمون میگفت" ات بچه" گفت نمی محمد

 ... میجویدن رو مخم داشتن موریانه مثل که رو های سوال بپرسم باید ازکی...؟؟

 که میپرسه ازمن امده که کرده ازدواج من قبلی همسر پس... زمین به شدم وخیره نشستم مبل رو

 اجازدو ورفته نیست مهم واسش ونبودم بود که بده دق منو میخواسته حتما.. میدونم چی اززنش

 بچه یک فهمیدم فقط... باهاش زندگیم از دونم نمی هیچی که منم خب.... نامی دالرام با کرده

 درپ سبز چشم ادم اون که داشتم رو حس این فقط بود سابقم همسر که مرد اون به نسبت... دارم

 تا مامان که پایین رفتیم باهم... شدم وبلند امدم بیرون فکر از نشست که جلوم... بوده ام بچه

 وگفتم جلو رفتم.. سرجاش بایسته کرد شارها محمد که سمتم زودبیاد خواست دید منو چهره

 ..؟؟ چطوریه بودن مامان.. مامان:

 وجهمت زمای رو بودن مامان: گفت گوشم کنار.. اش مادرانه اغوش تو رفتم بیشتر ومنم کرد بغلم

 بگیریش....خوب های حس همه یعنی بودن مامان... بگیری بغلت تو رو کوچولوت پسر که میشی

 ..؟؟ چی یعنی انمام میفهمی بغلت تو

** 

 دل ته از زدم لبخندی.. میکرد نگاهم وداشت بود باز چشماش که کردم نگاه دستم تو بچه به

 ...؟؟ پیشم اوردیش چطور محمد: وگفتم

 ... دیگه دیگه: وگفت کرد ناز رو ام گونه

 ..؟؟ بذاریم چی رو اسمش: وگفتم خندیدم

 بوده محمدمنصور اسمشم.. اسمش ودیب کرده انتخاب قبال خودت واال: وگفت زد لبخندی

 نام هب فامیلشم که میکنم درست هم رو مون شازده این ای شناسنامه کارهای میرم برگشتیم...

 .. باشه خودم

 .. که واین پسرم وجود از نیستی ناراحت کمحمد گفتم اما.. شد عمیق لبخندم
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 از بعد که کردی قبول تو هک طور همون.. باشم ناراحت چرا نه سپیده: وگفت حرفم میون پرید

 فاصلحه که نیست قرار.. فرزندتو دارم قبول منم.. باشی خانومم.. باشی من زن همسرم طالق

 هب که واین سفرت از ببر لذت حاالم.. برمیدارم رو باشه اندازه فاصلحه هرچی.... بینمون بندازه

 ... برس مون شازده

 محمد: گفتم که بدم شیر بهش تا داشتمبر شیرشرو وشیشه بوسیدم رو منصورم محمد گونه

 ..؟؟ بوده دوستم قبال دالرام

 نیست یادت... که بهت داد نشون رو عکسش سارا دیگه اره: گفت جدی وکمی کرد عوض رو دنده

 ... مشکی وچشم بود متوسط قد که خانومه اون..

 فکر کردم وسعی رمنصو محمد به دادم رو حواسم... بود این سابقم شوهر همسر پس.... امد یادم

 گرچه.. طالق از بعد بالفاصلحه گرفته زن رفته که امن میومده بدش انقدر ارسن که نکنم

 هیچی که بودم حال خوش مورد یک این تو میداد ازارم همیشه فراموشی این اگر خداروشکر

 که کوچولو اقا واین محمد همسرم معطوف رو ام توجه تمام میتونم راحت ومن نیست یادم ازاون

 ... بهش نسبت معلولم احساسم تو هنوزم

 هوهم رفتن راه اهل خودشم که محمد مخصوصا بود عالی خیلی... کیش بودیم امده که بود دوروزی

 اجازه اصال وحاال داشتم دوستش هم رو منصور محمد... موارد دراینجور ذاشت نمی وکم چیزبود

 که ودب روز چند چون... بدوزدش کسی هک ازاین میترسیدم همش.. کنه بغلش کسی حتی دادم نمی

 ابوجو میکردم خاموشش گوشیم شارژنداره که این بهانه به همیشه منم... بهم میزد زنگ ارسن

 باید بامن باشه منصور محمد میخوام اگر که این داشت تهدید لحنش اول دفعه اما دادم نمی

 اب مورد تواین.. روبگیره وبچه کنه پیگیری رو قانونی تاروند میره گفت اخرم.. باشم باخودش

..  شهب تموم هم قضیه این تا بگیره خوب وکیل یک برگشتیم شد قرار واونم کردم محمدصحبت

 ولق به.. بودم رفته وخیال فکر وباز بودم شنیده حسین محمد زبون از رو منصورم محمد مشکل

 رو یمنخ رنگ سفید ویومانت شدم بلند.. امد منصور محمد گریه صدای که هپروت تو حسین محمد

 بود داده زانو تا رو شلوارش های پاچه سر که محمد سمت ورفتم بریزه ها ماسه تا دادم تکون

 دلم تو ومن بود پوشیده رو بود تنش چسب که سفیدی مردونه ورکابی ای سورمه شلوارجین باالوبا

 صداش ور بچه داری چیکار: وگفتم ایستادم وکنارش زدم لبخند کنش خیره نگاه خوشتیپی این به

 ! ..درامده؟
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 نوم.. بود سرم باال خورشید چون... جذاب والبته وبانمک میشد سیاه داشت افتاب تو صورتش

 کیوی بود بسته نیمه رو چشمش یک دار خنده خیلی میزد رو نورشچمش که بودم ایستاده جوری

 دیدم هیچی: وگفت کمرمدور انداخت دست که ازخنده ترکیدم بمب مثل... بود کرده جمع رو دیگه

 ونجاا داره معنی چه.. من وردل بیایی پاشی کنه گریه یکم پسرمونگفتم به..شدی فکر غرق باز

.. ور کوچولوی افتابی کاله که کردم نگاه بود دستش تویک محمدمنصورکه به.. تنهانشستی

 ولویوچک دست کف... نکنه تغییر رنگش موندن افتاب اززیر صورتش که بود گذاشته رویسرش

 ..؟؟ احواالت: گفت حسین محمد که بوسیدم رو محمد

 دریایی های وموج توصورتم میخورد فارس خلیج گرم باد... کردم حلقه کمرش دور رو دستم هردو

 مگذاشت رو حصیری کاله... بختی خوش تو میشدم غرق ومن میکرد خیس رو پاهامون رنگش ابی

 فکمون زیر خورد باال امد منصور محمد ویکوچول پای بامزه خیلی...وبوسیدمش سرش روی

 .. شد شرمش پسرمون کردی زشت کارهای ازاین: گفت حسین محمد که خندیدم..

 تو تشوشص میکرد نگاهمون داشت گرد باچشمای که منصورم محمد قیافه به گرفت خندم بیشتر

 رو حمدوم.... اوردم رو شیرش شیشه رفتم.. شده گرسنه بود مشخص.. میزد ومک بود دهنش

 ویک دش خم که حسین محمد به کردم ونگاه نشستم سایبون زیر... کیفم طرف ورفتم گرفتم ازش

 شده تزیین وقرمز ابی حریر های بارمان دورش حصیریم کاله... برداشت زمین ازروی رو چیزی

 شتمدا برلب لبخند... بود داشته نگه روسرش اونو همچنان نفس به اعتماد با حسینم ومحمد بود

 نامزددارم: گفت دراجراش نبود موفق هم زیاد که ای دخترونه لحن با جلوم امد که میکردم نگاهش

 ...وا... ها گوشاتومیکنه جفت میکنی نیگام ببنیه.. منو خوردی باچشمات.. ها

 .. سرورم دارم افتخار: گفت کرد تعظیم بامزه گرفت رو جینش شلوار گوشه که شد پررنگ خندم

 حلقه رو اش دیگه دست ویک روسرخودم گذاشت رو کاله دستش یک تو رفتگ رو منصور محمد

 ... هتل سوی به پیش: وگفت دورم کرد

*** 

 ساکت هم لحظه یک واسه.. میکرد گریه داشت هم منصور ومحمد حمام بود رفته حسین محمد

 شراه تا کردم وبغلش برداشتم رو اش شیشه.. هست چی مشکلش دونستم نمی ومن شد نمی

 پرت کالفه رو شیشه.. بود هوا اش وگریه نمیخورد اما میدادم شیر بهش هم طور همین... مببر

 امااروم کشیدم دست رو وپشتش گذاشتم ام شونه روروی وسرش کردم وبغلش مبل روی کردم
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 چیه مشکلت اقایی خب: وگفتم کردم نگاهش درمونده... درمیومد اشکم داشت دیگه..نمیشد

 ... من بشم ؟؟قربونت

 بود بسته دورکمرش رو حوله یک.. امد بیرون ومحمد بازشد درحمام که دادم قورت رو بغضم

 گیرهب رو موهاش اب تا میکشید رو حوله تند موهاشوتند جون به بود ترافتاده کوچیک حوله وبایک

 تمشیرشوگف شیشه به کردم نگاه پایین انداختم رو سرم.. میکنه؟ گریه چرا: وگفت جلوم امد...

 .. دکتر بریم دونمنمی:

 دش ساکت ای ثانیه واسه...پشتش به کشید ودست ازم گرفت رو بچه که کنم حاضرش تا رفتم

 اتاق داخل بردش...رویشیکمش هم وبعد...پیشونیش روی گذاشت دست... کرد بازشروع بعد..

 بعدو کرد گریه دیگه یکم رو شیکمش روی کشید ودست دادباال رو ولباسش گذاشتش رویتخت

 ... گفتن نامفهوم واصوات ریززدن لبخند به کرد وشروع شد کتسا

 ... پرو که کردی جونم نصفه: وگفتم ایستادم حسین محمد سر باال

 ور اش قیافه: وگفت وخندید من به کرد نگاه.. میکنه درد کوچولومون اقا دل: وگفت خندید محمد

 ... بیار رو ششیر شیشه برو... است ساده درد دل یک... کن جمع خودتو پاشو

 رمسرگ... کرد ونصفش دراورد رو قرص یک کیفش ازتو بلندشد.. اوردم رو شیشه ورفتم خندیدم

 توبادس میکنه درد همچنان دلش که بود مشخص اما..کوچولوش شیکم به کشیدم دست با شدم

 رشدهپود قرص.. کردم سربلند بدم رو شیشه: گفت که باصداش... میشه اروم فقط یکم کشیدن

 ... میشه خوب بخوره: وگفت ودادبهم اش شیشه توی ریخت رو

 ..مطمئنی؟؟: وگفتم کردم نگاهش

 طفالا دکتر درسته... بودم وداخلی عمومی پزشک شدن اعصاب ازدکتر قبل سپیده: وگفت کرد اخم

 ... میدونم اما نبودم

 ..ردکت بریم شو اماده...بدی بهش رو شیر اون نمیخواد: گفت که شد ناراحت انگاری

 .... نداشتم منظوری من محمد: گفتم برچیده لب. بربخوره انقدربهش نمیکردم فکر

 نازش هم طور وهمین... محمد به دادم رو شیر...ای دیگه اتاق تو ورفت هاش لباس به زد چنگ

 یا دیگه اتاق تو ببرمش که کردم بغلش... برد خوابش کم کم... نکنه گریه دوباره که میکردم

 نمازمیخونه داره شدم متوجه محمد اکبر اهلل ازصدای.. باشم مراقبش بتونم تر تراح که بذارم
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 ؟؟حتما هست کی که چشمی از کردم درونگاه سمت رفتم... درزدن که اتاق داخل برم خواستم...

 رو وازکسی بازکردم ودررو سرم روی انداختم رو وشال کردم مرتب رو تونیکم.. بودن اورده غذارو

 ... ام سپیده سالم: گفت ای مردونه صدای با یواش.. عقب رفتم وترسیده کردم تعجب دیدم که

 غلموب موهاش تو کشید دست که برم عقب خواستم... قرمزبود چشماش وزیر بود گرفته صورتش

 نمی... برازندته بودن مامان چقدر برم قربونت: گفت که گرفتم تر محکم منصوررو محمد.. کرد

 .. میخوامت بیشتر چقدر میبینم تتدس رو پسرمون وقتی دونی

 ولم ممیگ هستم باتو... کن ولم: گفتم سریع...نمیشناختمش من.. انگاری میگفت هذیون داشت

 .. کن ولم... حسین محمد... کن

 هم روی اش شده کلید های دندون وازالی پودرشدن کردم حس که داد فشار جوری رو بازوهام

 .. نیار اونو اسم: غرید

 ... کن ولم.. بیا محمد: گفتم بودم کرده گیر که واین بازو درد ضعف از

 عقب رفتم که بوسید رو محمد وپیشونی شد خم... کرد نگاه منصور محمد وبه داد تکون سری

 ...؟میکنی غلطـــــی چه اینـــــجا تو: گفت داد با... لرزیدم حسین محمد صدای از وبالفاصلحه

 گفت که امد ارسن صدای کردم اروم رو ومحمد اتاق توی دویدم تند امد در صداش منصور محمد

 اینجا اوردی برداشتی زندگیمنو و زن... منو ببنی اینجا کردی نمی فکرشم کوچولو شازده:

 .. جناب کردی سگم بدجوری...

 که تنیس من تقصیر.. نائینی جناب چیه: گفت که امد پوزخندش با حسین محمد بلندتر صدای

 ... داد رو بچه جونتون دالرام

 برب یک مثل دوتایی.. بیرون ورفتم روتخت گذاشتم رو پسرم.. امد چیزی یک شکستن صدای

 نز به هوی: گفت که شد بلند محمد صدای که.. سمتم امد ارسن نگاه.. میکردن نگاه بهم زخمی

 .. نکن نگاه من

 هب بخواد دلم که هرچقدر من: وگفت گرفت رو اش یقه ارسن که دیوار گوشه تو رفتم فرو ترسیده

 ..وبچه زنم
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 دب حالم ها پارکت روی شد پاشیده خونیکه از.. دهنش تو رفت محمد مشت که میگفت هنوزداشت

 خاندانت واسه پیچ کفن رو ات جنازه جا همین تا احمق زاده حروم گمشو: زد نعره محمد.. شد

 .. نفرستادم

 واب اورد باال برام نیا جلو تو که ینا معنی به رو دستش ارسن که بلندشدم!! ..میکشن همو اینا

 .. سپیده که حیف: وگفت محمد صورت تو کرد تف رو خونیش دهن

 عوضی: وگفت گرفت رو اش یقه هم وبعد عقب شد پرت نشست اش گونه روی چنان محمد دست

 .. نکردم لهت تا گمشو نیار منو زن اسم

 .. تو منی زن ببخشید زد لب.. دعوا این ازادامه میلرزیدم بید مثل...کرد نگاهم ارسن

 ... نیستم یاغی تو مثل.. بزنمت جلوش نمیخوام: وگفت داد هل رو محمد

 گیرن اشتباه گری یاغی روبا غیرت.. ناموس بی بدبخت نیستی مرد تو: وگفت زد پوزخند محمد

 ... گمشو بگیرم وحسابی درست رو ات پاچه که نکن گندتر رو اخالقم.

 ستمد.. همو ومیزدن میزدن داد.. بهم کنند حمله درنده ببر دوتا مثل که بود کافی حرفا همین انگار

 وت میزد محکم لگد با ومحمد بود افتاده زمین روی ارسن... میزدم وزار بودم گذشته دهنم جلوی رو

 ندگردون وبرم گرفت رو بازوم که نزنتش که میکردم محمد والتماس میزدم زار.. اش سینه قفسه

 ... هستم تو با... میکنی دفاع داری ازکی: گفت داد وبا

 وتالش... میپیچید خودش به که ارسن به میکردم نگاه اشکی چشمای وبا میکردم گریه بلند بلند

 .. بشه بلند داشت

 وچهــــره اسمــــی من بغییر که رو سری: وگفت اورد خودش جلوی رو وصورتم گرفت رو فکم

 ... میــــفهمی.. میشـــــکنم رو باشه رو ای دیگه کسی

 .. کن ولش.. عوضی کشتمت: گفت که امد ارسن صدای

 رو اش ویقه افتاد واونم داد هل رو ارسن محمد که کردم مبل بند دستمو.. بود خون پر صورتش

 ... همسر واسه زنم نذارم که دارم غیرت اینقدر من.. نائینی جناب چی: وگفت گرفت

 ... کن ولش حمدم: گفتم بلند که میزد حرف داشت هنوز

 .. میکنم لهت که باش مطمئن بزنی حرفی ویا دفاع ازاین بخوای سپیده: وگفت کرد نگاهم
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 ولش: وگفتم... ونلرزم کنم خالی رو ترسم که زدم حرف داد وبا دادم تکون تاسف معنای به سری

 .. میرم نکنی

 قفسه به زد گدیول کرد ولش.. میلرزیدم ومشخص ضایع خیلی اما بودم کرده مشت رو دستام

 وراه موهاش به میزد چنگ که محمد به کردم نگاه.. رفتن راه به سالن طرف اون ورفت اش سینه

 ربونق انگار نگاه وبا لبش روی لبخندی ته میکرد نگاهم داشت که ارسن به کردم نگاه..... میرفت

 وصدای شد ندتربل ام گریه هق هق.. "کوچولو مامان که نشده چیزی" میزد ولب میرفت ام صدقه

 دمیگن چهره به.. بود صلیب یک که طالش زنجیر روی رفت نگاهم.. میشکست رو خونه تو سکوت

 جیغ ترسید.. اورد باال رو خونی های ولخته کرد سرفه که گزدیم لب... اش مردونه وچهره رنگش

 ! ..محمد..؟ خوبی ارسن: وگفتم کنارش ورفتم کشیدم

 خانومم ترسیدی: گفت داشت خس وخس بود اروم العاده فوق که صدای وبا خندید اش چهره کل

 .. میزه ریزه دارم دوست خیلی.. سپیده ای...

 رفتیگ نمی فراموشی کاش: داد ادامه سقف به وخیره رنگش طالیی صلیب زنجیر به کشید دست

 ممداد. بود شب یادته.. ای حامله فهمیدیم که رو روزی کنم اوری یاد مخواستم... میومد یادت ومنو

 ...سپی وای... میده اهن بو دهنم میگفتی

 انوز.. میکرد سرفه ومدام میشد کبود داشت صورت.. شد خارج دهنش از خون ولخته کرد سرفه باز

 گفتم بودن کرده تار رو دیدم که اشکای با وناباور اش شونه روی گذاشتم دستمو. کنارش زدم

 .. بکش نفس مَرد هی.. بکش نفس.. ارسن:

 گفتم میکرد نگاه داشت که محمد وبه کردم بلند سر.. میاورد باال وخون میکرد رفهس مدام

 ... توکشتیش محمد... کشتیش عوضی.. کشتیش:

 های شیشه صدای میکرد وپرت برمیداشت بود جلوش که رو وهرچی خونه در سمت برداشت قدم

 کرد دمبلن که.. وارش نهودیو عصبیش حرکات به میکردم نگاه... بود برداشته رو خونه کل شکسته

 .. فقط گمشو نکردم لهت تا: وگفت

 روم اهشونگ میکشید نفس خس خس با که ببینم رو ارسن بتونم تا کردم پاک رو اشکام تند تند

 خودشم مبل روی وافتادم دادم ازدست رو تعادل.. ارسن سمت محکم داد هلم محمد یهو... بود

 یدبا کردم پاک رو اشکم باز تند تند... لرزید خونه یها شیشه که زد بهم چنان ودررو بیرن رفت

 که کنم اپید رو تلفن تا افتادم راه تر وسرسنگین بود سنگین که قدماهای با.. اورژانس میزدم زنگ
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 این اشکی که بازم بابا ای: کرد زمزمه که نشستم کنارش برگشتم.. زد صدام که امد ریزش صدای

 یلیخ که بود این واسه فقط بودم هرچی بودم بد اگر من که چیزی یک سپیده.. خوشگلت چشمای

 .. داشتم دوست خیلی.. داشتم دوست

 اش سینه روی گذاشت رو وسرم اورد باال میلرزید که رو دستش... میشد سفید داشت اش چهره

 .... وداشتم دارم دوست: وگفت

 .. نخوابی هی: وگفتم کردم نگاهش

 شالم... امد نمی باال نفسش انگاری.. شد سفید شماشوچ سقف سفیدی یه ش وخیره زد لبخندی

 یدمیلرز که های لب وبا کرد نگاهم.. نفسی بی از بود شده کبود اش چهره. میداد وفشار زد چنگ رو

 ... """عمرم باشی خوشبخت""": زد لب

 ..." کشید نمی اما" دیگه میکشی نفس مَرد هی.. نمیر: وگفتم کردم گریه زجه با

 ... پاشو.. هی.. بیدارشو هی: وگفتم خونیش روصورت وزدم دمش خم روصورتش

 رهقط... بود انگشتش الی البه که بود وشالم بود رهاشده میزد چنگ رو شالم گوشه که دستش

 میلرزیدم که این وبا اش سینه قفسه روی زدم مشت.. میشست انگاری رو صورتش اشکم های

 نجیرز... نمیره که میبردم رو خدا واسم میزد زجه... پشتش به وزدم گردونندم برش بودم کرده ویخ

 .. بود دستم زیر صلیبش طالی

 ایج به میکرد نگاه خیره چشماش مردمک.. عقب رفتم.. ترسیدم خورد دستم به که سردش دست

 !!؟؟ ارسن: وگفتم دادم تکونش.. نامعلومی

 ردیم به کردم نگاه اباورون گوشم توی ناقوسی شد که زدم بلند جیغ یک.. کرد تموم کامال دیگه

 مدا نمی باال نفسم گریه شدت از... دستش تو هنوز شالم.. بود افتاده وجلوم بود غرق توخون که

 توق هیچ کاش.. من به لعنت... مرده باباش که فهمید اونم حتما.. شد بلند منصور محمد صدای..

 حتی.. داخل امد ومحمد دش باز در که.. زدم وزار گرفتم رو یخش دست... کردم نمی درروباز

 هی.. بکش نفس پاشو: وگفتم دادم تکونش دوبار... ازش میومد دم.. کنم نگاهش نکردم سربلند

 .. پاشو

 محال که انقدری... باشم خاک ها خروار زیر که انگار میلرزید روحم میلرزید تنم.. میلرزید صدام

 ... رفت سیاهی وچشمام بدشد
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********* 

 فیلمی مثل اتفاق اون وهرشب وهرروز بودم کرده حبس خودمو اتاقم توی ومن بود گذشته ماه یک

 هک که نحسی ماه یک... بیرون میرفتم که میداشت مشکلی پسرم مگه ومن میشد ظاهر جلوم

 محمدحسین... سرخاکش نرفتم وقت هیچ.. ها ارمنی قبرستان سردتو های خاک زیر رفت ارسن

 تازه که پسری... پسرم وجود با میخواست رو تنهای قطف دلم یعنی.. ببینم نخواستم هم رو

 بیارم دوم شهر تواین اگر عمرا من...بود شده یتیم کلمه واقعی معنای وبه بود شده دوماهش

 انگاری.. شده میکشی وعذاب میشه تنگ قبر میگن که فبر اول شب مثل انگار خونه این درودیوار...

 پچ بار زیر خوام نمی.. کنم زندگی ترحمه پراز که سارا رمخواه نگاه زیر خوام نمی... کردن ام له

 صالا رو ارسن که این با... کنم زندگی هست سیاه طالعم چقدر.. بدشانسم چقدر که مادرم های پچ

 عالمت یک ومن میکرد گرم رو دلم ته حرفاش همون.. اخرش های لبخند همون اما شناختم نمی

 نمیشناختمش...؟؟ بود شده چی مگه..؟؟ شدم جدا مرد ازاین چرا که بود همراهم همیشه سوال

 یادم.. نبود هم تنفر اما.. نبود داشتن دوست که میدونم...داشتم بهش نسبت ناشناخته حس ویک

 مثل چرا دونم ونمی.. داد چرا دونم نمی... بهم دادش اتور که صلیبش زنجیر که موقعی اون از امد

 وگاه پرتعجب گاه های ونگاه اطرافم ادمای ازهمه اما نبودم افسرده... کردم قبولش ها دیونه این

 نمورو تاریک قبر یک مثل عذابش که اتاق این.. سمتشون برم که میکرد بیزارم ترحمشون ازسر

 بود دهش جمع بغض عمرم سال بیست اندازه به.. اتاق ازاین بیرون به رفتن تا میپسندیدم رو بود

 داسه داری ادقیق االن ومیگفتم داشتم وبغض داشتم خوددرگیری... کنم گریه تونستم ونمی توگلوم

 نارک باید االن.. نداشتی شانس.. بود سیاه طالعت ازاول مادرت قول به که ؟؟تو میکنی گریه کی

 دنمگر بودم انداخته رو گردنبندش طوری همین اما نبودم مسیحی... کنی گریه تا باهاش بیایی

 وخودم ومن کشته ام دیگه شوهرم رو زندگیم سابق مرد که شتمدا وجدان عذاب شاید دونم نمی..

 وجدان عذاب دار زجر حس ولی شناختمش ونمی بود نیامده یادم هنوزم رو ارسن... میدونم مقصر

 فقط بود بسته رو زنجیر واین نبودم ازش هم متنفر حال ودرعین نداشتم دوستش... نبود کنم ول

 گردنم دور زنجیر که اندازه همون به اما... منو کنه رها انوجد عذاب ذره یک شاید که این واسه

 ونابود میکرد ام خفه داشت وجدان عذاب حس بدتر صدبرابر میکرد اذیت رو گردنم گاهی

 وبوییدمش کردم بغلش اروم... بود خوابیده اروم... منصور محمد به زدم زل اتاقم توتاریکی....

 لبای با ناز خیلی اما کرد باز وچشم بیدارشد که مبوسید چندبار رو وکوچولوش گرد صورت...

 گل.. مامان عشق کردم وزمزمه بوسیدم رو لباش... خوابید تر وبامزه کشید خمیازه یک صورتیش

 ... مامان میزه ریزه پسر
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 رایب... بود منصور محمد وسایل که کوچولوی ساک به کردم ونگاه کشیدم روش کوچولوش پتوی

 سبتن تر برنده تیغ تا صد از که خواهرم ترحم از پر نگاه زیر از میخواستم.. داشتم ها برنامه فردا

 اونا انگاری.. کنم فرار وبختم شانس درباره مامانم یواش حرفای واز بود دیگران های بهنگاه

 کی توی که وسایلم ازبین پیش روز چند.. وکاراشون حرفاشون بودن بدتر برام غریبه ازصدتا

 یدمد گذاشتم دستگاه داخل که بعد هست چی دونستم نمی اول.. کردم پیدا فیلم یک بود جعبه

 که بود این ترش عجیب اما.. میکردیم عقد داشتیم که نصفه از اونم... هست باارسن عروسیم فیلم

 هام خوددرگیری چرابه دونم نمی دیدم که رو فیلم اون... بود حسین ومحمد من ازداج اش بقیه

 یکجای برم.. برم میخواستم... بودم جدال درحال درونم با ومدام کرد بدتر وحالمو شد اضافه

 بادرونم بحث بدون که رو چیزی یک.. زندگیم نزدیک های انسان ترین گو دورغ دوراز.. دورازهمه

 کردن ازم که کاری پنهان واسه بخشم نمی رو مادرم ونه خواهر نه وقت هیچ که این داشتم قبول

 سه که کردم نگاه ساعت به.. کردن مخفی ازم رو بود مهمش قسمت که رو من گذشته از ونیمی

 اتاق تاریکی تو.. خورد چشمم به زنجیر برق که شدم خم... برد نمی خوابم ومن بود شب نصف

 رنگش مهتابی بانور رو اتاق میکرد وروشن تخت روی به میتابید پنچره از که بود ماه نور فقط

 عنیی... زندگیم داروندار فوختن به مربوط اونم که میلیون هفت موجودی با کنم فرار میخواستم..

 ودب باارسن زندگیم دوران مال بیشترشون... داشتم االن به تا کودکیم اول از که طالیی هرچی

 از دبع که امدازروزی یادم... بود خریده رو اونا گی توبچه واسم که ازبابام شدم ممنون چقدر البته..

 کادو.. اولی شاگرد یا تولد واسه هرفیلم وتو میداد نشون بهم رو ها یلمف همه سارا فراموشی

 .. میگرفتم رو ها ان وامثال گوشواره یا دستبند

 امدم نمی کنار گردنبند بااین چرا دونم نمی... بگیرم وضو که رفتم ایستادم..بلندشد که اذان صدای

 مازن...نماز به ایستادم.. کردم عشجم بود مطمئنی جای که کیفم از قسمت تویک و اوردم درش...

 ور وپسرم خودم کوچولوی ساک اروم.. ام مقنعه با پوشیدم رو ومانتوم بلندشدم دادم سالم که رو

 یها کفش.. بیرون رفتم اروم... بود تاریک کامال خونه.. چرخوندم رو دراتاق کلید اروم.. برداشتم

 عسری هست نفر یک شدم متوجه... حیاط تو رفتم سروصدای ایجاد وبدون برداشتم رو اسپرتم

 موناس به میکنه نگاه خیره داره که حسینه محمد شدم متوجه.. اسیتادم یاس بزرگ درخت پشت

 اشتمد استرس.. نبینه منو که کردم نذر صلوات کلی دلم تو.. میسوزه داره دستش توی وسیگاری

 هشد... میکرد حرکت خنه داخل سمت به که امد هاش قدم صدای... بشه بیدار منصور محمد نکنه

 حواس یکم بود شده باعث دلشوره...بابا ازخونه میکنند فرار که ساله21 دخترهای این عین بودم

 برم تا حیاط در سمت میرفتم من.. خونه در سمت میرفت اون که هرقدم.. بشه بیشتر پرتیم
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 رمب منم تارفت دمحم پشت به بودم خیره.. بودم گرفته محکم تودستم رو ماشینم سوئیچ..

 محمد ان ومتقابل شد بلند منصور محمد صدای خونه در به برسم بود مونده قدم ده نزدیک..

 ازش ودمب متنفر.. عصبانیت با سمتم امد بعد کرد نگاه رو سرتاپام تعجب با اول... برگشت حسین

 وخودم زور هب بیفتم بود نزیک که میدویدم تند قدری به.. کردم وبازش در سمت دویدم سریع..

 زدم رو ماشین قفل دور از.. دنبالمه که شدم متوجه هاش قدم ازصدای.. کردم وجور جمع

 اقای: گفت که امد حسین محمد صدای بودن رسیده مسافرت از تازه روییمون روبه همسایه...

 قدران... وافتادم خورد پیچ پام وکی رو هام قدم کردم تر تند کی نفهمیدم ومن.. بگیرینش سهرابی

 تا.. نشد کاری ومحمد برداشت زخم خودم های دست که دادم فشار خودم به رو منصور محمد

 تا شستمن جا پسهمون بکنم کاری تونم نمی هم بدوم میدونستم اما... بود مونده دیگه یکم ماشینم

 ... کنم عملی رو ام نقشه

 باجدیت... نکردم نگاهش... کرد بلندم... زدنش نفس نفس وصدای شد ظاهر جلوم هاش کفش

 ... کن نگاهم: گفت بلند وکمی

 ایینوپ باال تند تند اش سینه قفسه.. بود لبش روی پوزخند یک.. کردم نگاهش کردم سربلند

 ویر دستش... برنگشته ادی حالت به نفسش هنوز یا عصبانیته از دونستم نمی ومن میرفت

 وستد میزه ریزه اسبقتم شوهرت لقو به.. کنی فرار تونی نمی من ازدست وغرید نشست صورتم

 ... بوده نرفته زمان اون یعنی این. کردم تعجب... داشتنی

 هترهب دکتر اقای: وگفت کشید سفیدش محاسن به دستی که سهرابی اقای به کردم نگاه مظلوم

 ... خونه داخل وبرید ببخشید

 ..؟؟ کنم چیکار نبخشم: گفت که امد محمد عصبی صای

 یکو زد پوزخند... عقب رفتم که جلو امد باز.. عقب رفتم قدم یک که بگیره رو بازوم که سمتم امد

 تواین کیهر که میزنم جیغی چنان ببین بخوره بهم دستت: گفتم که.. برداشت سمتم به بلند قدم

 گفتم سهرابی اقای به رو بعد... ای متوجه... میکنم پا به روریزی واب بیرون بیاد است محله

 مهناز.. داشتید شرکت وهمسرمم من موشک قایم بازی تو ممنون.. که سینما دیدنیوم بفرمایید:

 بره سهرابی تا میرفتم راه وار مورچه.. خونه سمت افتادم راه بعدم.. هستن معطل در دم خانوم

 کنم رارف تونستم نمی مطمئنا میبود هم سهرابی اگر. کنم امتحان دوباره رو شانسم میخواستم..

 وعذر داد دست محمد با سهرابی... میشد تقویت شانسم یک شاید اینطوری.. بودن دونفر چون
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 کردم شکر خدار دل وازته کشیدم عمیقی نفس بست رو اش خونه در تا.. ورفت کرد خواهی

 این به نه اما میکرد درد پام البته.. زدن لنگ به زدم خودمو ازالکی.. میومد پشتم دقیق محمد..

 حالیت.. برام میکنی فرار ها دزد مثل که: وگفت گرفت رو بازوم محمد.. درمیاوردم ادا که حدی

 نینائی خانواده ؟چقدر ازادی چرا تو موندم من.. برمیاد چی همه قاتل ازتوی: گفتم لب زیر.. میکنم

 دستم حیون وحشی... گذشتن شکایتشون واز کردن ازاد رو قاتل دیونه توی که وارن بزرگ

 . شیکست

 .. کیه حیون وحشی که میفهمونمت داخل بریم: وگفت داد فشار رو بازوم تر محکم

 رت مهربون یکم..؟؟ ترسیدی: وگفت خندید که دادم قورت دار صدا رو دهنم واب ترسیدم بز مثل

 ..؟؟ کردی حبس اتاقت تو خودتو ماه یک همینه واسه..؟؟ سپیده اره..؟؟ من از: گفت

 منصور محمد که جوری البته انداختم خودمو یهو که خونه سمت میریم داریم جدی جدی دیدم

 ... نشه کاری

 ..؟؟ گرفته درد پات خیلی: وگفت کنارم نشست

 .." اره" که دادم سرتکون

 .. سنگینم میام خودم بده رو دستت... گفتم که.. کنه بغلم خواست

 .. میزه ریزه نه: گفت که امد اش خنده پر صدای

 ..... میزه ریزه لغت به لعنت

 ردمک نگاه چشمی وزیر کردم ام خاکی لباس دادن تکان ربند خودمو.. شدم بلند. گرفتم ور دستش

 که امد صداش.. میرم هرطورشده میرم من اما.. بود شده زیاد خیلی ام فاصله حاال که ماشین به

 ... االن خونه میریم کنی تمیز خواد نمی: گفت

 .. چشماتم دلتنگ چقدر بدونی اگه: وگفت زد برق چشماهاش که کردم ونگاهش کردم سربلند

 ..رو اون تو اما: وگفتم زد لبخند

 ... سپیده: گفت سریع
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 رو داشتم توان هرچی..... دویدن به کردم شروع. گفتم دلم تو اهلل بسم که.. بزنه حرف خواست

 ماشین داخل کردم پرت خودم. دویدم تر تند من اا.. شد ام نخی مانتوی بند دستش.. کردم جمع

 سپیده: وگفت شیشه به زد مشت.. گذاشتم کناری صندلی روروی محمد.. زدم رو مرگزی وقفل

 ... بیابیرون نشکستم رو تاشیشه.. رو بازی وگربه موش این کن بس

 .. باتوام ؟؟هی میری کجا لعنتی: وگفت شیشه به زد محکمی مشت که کردم روشن رو ماشین

 ادمای همه از.. شهره مامانم از.. سارا خواهرم از.. خودش از...صداش از میکردم فرار داشتم ومن

 ... اطرافم

 ...؟؟ بود مهم میرفتم باید االن قبرستونی کدوم..... شد سرازیر اشکم شدم دور که خوب

 زندگی این به زدم زار ویواش کردم کم رو سرعتم.. قسمت واون محله اون از شدم دور که خوب

 به.. مخوش واقبال شانس این به مامان قول به.. بود کم بازیش وگربه موش توش فقط که نکیتی

 همسر قاتل شد که حسینی محمد به ندارم یاد ازش هیچی ومن ها خاک زیر رفت که ارسنی

 ..ب فکرکه که این به... داد دیه واونم بخشیدنش واری بابزرگ هم نائینی وخانواده سابقم

 اگه حتی.. هست که میکنم ارشکرخد من باشه که هم هرطوری منصور محمد گزیدم لب سریع

 شکا انقدر... دارم که فشارهای این زیر میشم پودر دارم... نکنه عمر بیشتر سالگی21تا باشه قرار

 ودنب مهم واسمم.. میرم دارم کجا که تراین مهم همه واز جاده تو رفتم کی نفهمیدم که میریختم

 میکنند بازی نقش اشون همه که ای خانوادهاز غیر به.. تهران از بغییر هوای هر هرخاکی.. هرجا..

 که خواهری حرفای همین.. میدیدم رو االن های عین همین اما نیست یادم ترها قبل از ادم برای

 نیست مهم اصال.. سپیده موت تار یک فدای.. درک به کردم زمزمه.. است بدتر نیش تا ازصد

 که کارگری.. هست ام وبچه خودم مهم... منم مهم.. نیست مهم اره: وگفتم زدم پس رو اشکم...

 که اینه مهم اما... کلفت میشم تهش... کار واسه مردم های خونه میرم.. کاره. نیست وننگ عار

 بهش سخت که کنم فراهم براش رو چی همه درامدنش وگل ازاب تا باید.. باشه راحت محمدم

 گی اسوده همین به.. راحتی همین هب اوردم کم... فرمان روی گذاشتم رو وسرم کنار زددم... نگذره

 ومار.. امد محمدم گریه صدای.. بزنم وزار بغل بزنم شهر این کیلومتری چند به نرسیده هنوز که

 ... فسقلی مامانی عمر: وگفتم کردم بغلش

 مناسب رستوران یک به میرسیدم تر سریع باید.. بهش ودادم برداشتم رو شیرش شیشه

 کردم زمزمه... محمدم خشک شیر کردن درست واسه ابجوش هم رمبگی غذا هم دارتا واطمینان
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 نهم مواظب که کنارمه مَرد یک.. بترسم ازچی دارم رو تو دوتایی اره.. میسازیم رو مون زندگی باهم

 سته ارسن شبیه چقدر چشماش کردم وفکر..بوسیدم رو بازش وچشمای پایین بردم سرم بعد..

 .. نگر وخوش تیره سبز یک.. رنگه سبز..

 خوابید که محمد دوباره... اور خوف تاریکی اون تو شدم وگم جاده سیاهی به شدم خیره

 زودتر بعدی توراهی رستوران به رسیدن تا..  افتادم وراه صندلی روی وگذاشتمش بوسیدمش

 جاک... هوا بود ومیش وگرگ بود چهرصبح ساعت... بمونه گرسنه عمرم بود ممکن چون.. میرسیدم

 تابلوهای به بودم نکرده نگاه که بود پرت حواسم اقدر.. ام جاده کدوم تو االن..؟؟ فتممیر باید

 مکن فراموش رو ها فکر این میخواست کی... وگند نحس روز واون افتادم ارسن یاد باز... کنارجاده

 !!!! عالمه خدا

 بودم خسته.. باشه نداشته اشکال هم محمد حضور که برم کاری چه.. باشه کار کنه خدا فقط

 ادمد کمی رو ماشین شیشه.. میکردم بیشتری دقت باید.. بود وخم پیچ از پر هم جاده.. حسابی

 جاده دومک تو نبودم متوجه که بود مختلف وفکر خسته انقدر... بپره وخوابم بیاد تازه تاهوای پایین

 . ام

*** 

 یزاشچ وبقیه غذا کیفیت نکنه بودم نگران.. داشم نگه داشت خوبی ظاهر که رستوران یک جلوی

 رفتمگ توبغلم هم رو ومحمد نشستم ها صندلی از یکی روی.. بشه کاری منصور ومحمد نباشه خوب

 با.. بود خلوت وکمی.. بود0:11 تقریبا ساعت.. بهش رودادم بود مونده که رو ازشیرش مقدار ویک

 .. جوش اب با بیارید رو همون هست هرچی کاملتون صبحانه: وگفتم کردم بلند سر گارسون امدن

 .. خواهید نمی ای دیگه چیزی: وگفت نوشت رو چیزای ویک کرد مرتب رو سیاهش جلیقه

 ... ممنون نه: وگفتم کردم نگاه گوشیم به

 .. کنممی پیدات رفتی هرجا سپیده".. حسین محمد از داشتم پیام دونه یک.. کردم روشن رو گوشی

 ... زیادیت غلط کردم وزمزمه میز رو کردم پرت رو گوشی

 ردم دونفر دیدم کردم بلند سر.. ایستاده کسی دورم کردم حس که منصور محمد با شدم سرگرم

 ..؟؟ نمک میل باشما رو صبحانه دارم افتخار: وگفت کشید کتش لبه به دستی یکیشون.. هستن

 .... من کرده فکر حتما! .. لحنش بود کتابی چقدر زدم پوزخند
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 .. بفرمایید محترم قایا نه: وگفتم بلندشدم

 رو شیرش شیشه هم محمد وواسه خوردم مرغ تخم وکمی چایی تند وتند نشستم امد که گارسونه

 اشینم های راننده اکثر وفقط بود خلوت خیلی مکانش اخه میترسیدم بز مثل چرا دروغ.. کردم اماده

 وپولش شدم میخواستم که غذای قیمت متوجه بود در جلوی که تابلوی ازروی... بودن بزرگ های

 حسابب که که ویکی امدن نفر چند صدای که ماشین سمت رفتم.. شدم وبلند گذاشتم میز روی رو

 ؟ باشیم هم خدمت در یکم میتونیم.. کنه نمی اذیتت کوچولو خانومی: گفت بود ترشون شیر

 یکیشونو جوون اکثرا همشون.. بودن کامیونی های راننده از تا چند. عقب برگشتم وحشت با

 ودمب ترسیده... روم روبه های ادم ازاین کنم فرار تا گرفتم پناه ماشین به.  بهش میخورد ساله51

 تمدونس نمی گر؟؟؟ وحمایت بود گرم اما شناختم نمی رو نگاه این.. میفتاد پس داشتم که جوری

 !!!!.....اباد ناکجا به بودم امده کله یک.. بودم جاده کدوم چند کیلومتر

 قیهب روبه... بشینه سرمیزم میخواست که بود ایستاده جلوم مَرده همون میکردم جیکار باید االن

 ..؟ امده پیش مشکلی: گفت

 جلوی هستم لخت انگاری که بهم کردن نگاه یک که هرزه ادمای اون رفتار از بود گرفته حرصم

 اخرین اوب رفتم عقب ودنده کردم باز رو درماشین تند برگشتن تا... در توی رفتم فرو بیشتر.. اونا

 مشکی چشم مرد اون دونم نمی.. افتادم راه دربیان ها الستیک جیغ شد باعث که ممکن سرعت

 من هک اینه وحشتناک.. داد نجاتم که شدم ممنون دل ازته اما بود کی بلند وقد گندمی پوست با..

 لوتاب خوندن به کردم شروع دقت با..؟ میرم دارم کجا ببینم نکردم نگاه ها تابلو به هم بار یک

 زا بعد ادما اون از فرار ازترس بسته چشم.. نبود بد خوب... رامسر میرفتم داشتم پس...اممم...ها

 ... میرم کجا دارم شدم متوجه ها کیلومتر امدن

 ازب اصال گفت میشه چشمام.. بودم خسته خیلی.. رامسر به رسیدم که بود1 های نزدیک ساعت

 امدن ازاونجا برای که واسترسی هام وخیال فکر یعنی.. بودم نخوابیده اصال وزدیر از.. شد نمی

 شهربود اصلی فلکه روی که های تابلو روی از.. بذارم هم روی وچشم بخوابم ذاشت نمی داشتم

 محمد.... هست توراهش که ای زاده امام به برم میخواستم.. ده جواهر میره که مسیری تو رفتم

 مباز شدم متوجهه.. شد اروم که کشیدم دست شیکمش روی دست یک با.. ردمیک گریه مدام هم

 مارو شهر این چقدر... باشه همون نظر زیر که میبردمش متخصص یک پیش یک باید... درده دل

 اروم شهر این به رو شمال شهرهای عروس لقب که نبود خودی بی.. داشتم دوست رو وسرسبز
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 خیلی.. افتادم که خودش توجاده..... برسم زودتر که کردم حرکت تر سریع... بودن داده وزیبا

 رمس از خواب که میزدم اب رو صورتم مدام.. داشتم من که خوابیهم حالت این با.. بود وخم پرپیچ

 دمپیچی.. بود فرعی انگار جاده یک... وفاضل فضل زاده امام بود نوشته که بود تابلو یک.  بپره

 داش هم غلیظی مه بود کوه نزدیک چون.. وگرم بود شرجی هواش... سمتی همون بردم رو ومسیر

 نگه زاده امام جلوی... میاورد وجد به منو رنگی های شیروانی با روسنای های خونه... ها باال این

 دهش گم مه تو که بود بالش سیز پرچم یک که رنگ طالیی گند با کوچولو زاده امام یک.. داشتم

 رنگ قهوای نمدی وکاله ابی راه راه بلوز با مشکی شلوار یک بود نشسته اونجا که مردی وپیر.. بود

 یکس دیدن واز چرخوندم سر..؟؟؟؟ کجا دونم نمی به بود خیره.. بود تنش رنگ خاکستری وجلیقه

 مچش مرده همون... گرفتم تر محکم رو ومحمد بستم چشم..و شد حبس نفسم... بود مقابلم که

 رو شعینک های دسته مشکیش چشم وخود سمتم امدن لبخند با هک دوستش همراه که بود مشکی

 رشها ؟؟اسمم تو میترسی چرا: وگفت ایستاد وجلوم گذاشت قشنگی ژست با لباسش یقه روی

 زندگی اون با خوای نمی دیگه میدونم.. باشم دنبالت که میخواست اون... حسین محمد دوست..

 حق در رو برادری میخوام وتنها پناهی بی که نجایاو از فقط.. کنم دخالت خوام نمی منم... کنی

 میکنم احساس.. خودم زندگی پی وبرم کنم درست برات اروم زندگی ویک بکنم حسین محمد

 گم نمی بهش که باش مطمئن... داد نجات عملی تو منو مادر جون یکبار اخه هستم مدیونش

 این خواهشا.. گفتم چیزی شبه چرا که کنی نفرین ومنو بکشی عذاب خوام نمی... کجاهستی

 ... نمیاد خوشم نگیر رو ترسیده قیافه

 ومن چطوری ؟؟دوما شما اوال: وگفتم خودم به بشم مسلط یکم کردم وسعی دادم قورت رو دهنم اب

 ..؟ کردین پیدا

 ... داشته ترسوی زن چه محمد: وگفت زد لبخندی

 .. ترسیدی چرا میگه بعد تنها زن کی دنبال افتاده... سرش به زده انگاری این: گفتم دلم تو

 راه بزرگ پلیس بابات وقتی درضمن.. هست امیری فامیلمم هستم ارش گفتم که اسمم: داد ادامه

 مارهش دونستن قضا واز رنگ سفید پرشیایی با جون زن یک کردن پیدا نمیشه سخت زیاد.. باشه

 بیرون زدی موقعی خوب.. شب نصف که واین بود کرده کمکی هم بهم بود داده محمد که پالکی

 بابام کمک با خالصه.. کرد پیدات میشه تر راحت... تره خلوت کمی روز به نسبت ها خیابان

 سهپلی پدرم که من به محمد رفتی که این محض به میدونستی.... هستی اتوبان کدوم فهمیدم

 ... بریم خوب... است حاشیه.. کن وش رو اش بقیه... بود زده زنگ
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 ..؟ وقت اون کجا بعد: مگفت سریع

 .. خونه کردن پیدا مثل کاراتون دنبال برم منم کنی استراحت شما که جایی یک: وگفت زد لبخندی

 توگف کرد نگاه خودش از تر جون پسر به موهاش به کشید دست که میشد عصبی داشت انگار

 .. زنینب زنگ داشتین مالی مشکل.. نوشتم رو موبایلم شماره.. منه کارت این باشه:

 زیر.. بیارن سرم بالی که کردن دنبالم کردم فکر اول لحظه در.. رفتنشون با کشیدم نفسراحتی

 بود راب.. نشستم بود ای ساده العاده فوق رنگ چوبی های ونیمکت بود فندوق مال که بزرگی درخت

 بلند تهوخس بوسیدم رو محمد... جنگل وتوی.. بود کوه زادهسر امام چون بود سرمون باالی که

 رنگ که بود گلی کاه دیوارهاش.. بود وزیبایی کوچیک زاده امام خیلی.. زاده اما داخل رفتم شدم

 قرار طوس بودن پوشونده سبز پارچه با که ارامگاه یک.. بود چوبی وسقفشم بودن زده بهش سفید

 وندنخ از دبع... بود میبندن چیزها ودیگر نذر برای بود مشخص که رنگی پارچه وکلی بود گرفته

 ارومو بود خلوت اینجا انقدر چرا.. گرفتم بغل محکم هم رو ومحمد نشستم گوشه یک نماز دورکعت

 وبمرط بوی.. میشی تر اروم شیمیایی مسکن صدتا از که میکنه تزریق ادم به ارامشی یک...؟؟

 دمیپیچ بیتر یواش رو محمد وپتوی هام ریه به کشیدم رو خیس های وعلف خیس های چوب خوب

 ... هم روی افتاد هام پلک کی ونفهمیدم دیوار به دادم تکیه رو وسرم دورش

*** 

 ومحمد نشسم صاف کرده هل.. کردم باز میزدچشم صدا رو اسمم که وکسی دستی های تکون با

 ... کردم درست رو ام مقنعه رو گذاشتم پاهام روروی

 مابفر.. خوابیدی اینجا چرا جان نومخا: وگفت زد لبخندی.. خانومه یک شدم متوجه حاال که کسی

 .. بفرما..

 خا هزار با...شدم خشک چوب مثل گرفته بدنم تموم دیدم که پاشم امدم.. در سمت به کرد واشاره

 یها گوشه ازادم دست با... خواب از بود سنگین هنوز هام پلک.. شدم بلند بود تودلم که وکوفت

 . انج خانوم نیستی خوب: گفت که.. بود شده چی مببین کردم فکر دقت وبا دادم فشار رو چشمم

 .. هستین کی شما: گفتم خواب از گرفته صدای با

 ... کن مااستراحت خانه بریم بفرما.. گلنوشه اسمم که خدا بنده یک منم: وگفت زد لبخندی
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 مکشید حالت همون تو ای وخمیازه گرفتم گاز رو انگشتم هام دندون با خمیاز از گیری جلو برای

 اینجا میام وگاهی عروسم تازه راستش... گلنوشم من... خانوم نکن تعارف: وگفت خندید که

 .. ما از باش مطمئن

 واون.. عروسه تازه خودش قول وبه اصالحکرده تازه بود مشخص که اش چهره به لبخندی

 ینهم هتل یک ادرس میشه اگر فقط.. مممنون: وگفتم زدم دارش پیوند اما شده برداشته ابروهای

 ... بهم بدین رو ها نزدیکی

 .... بفرما: وگفت کرد درست رو ایش جغه بته رنگ سبز گوش سه روسری

 نگاه ساعتم به بود قبل مثل هوا امدم بیرون که زاده امام از.. بودم خوابیده چقدر من یعنی وای

 مامان قلفس این یعنی.. میزد رومک وشصتش بود بیدار هم محمد.. میداد نشون رو21 که کردم

 نماما خوبی.. ناز پسر اقا.. سالم: وگفتم کردم وکودکانه اروم خیلی رو صدام... شده بیدار ازکی

 قوی بخوری که بهت مییدم شیر االن بذار. رو دستش میزنه مک تند تند چه.. اوه.. اوه.. فدات

 .. بشی چاق بشی

 ادمید نشون توجه میزدی که حرف.. بشم بود باز گردو حد در که سبز چشمای ای قربون من الهی

 .. میداد گوش واقعی وانگار

 ..؟؟ چیه اسمش ماشااهلل: گفت که امد خانومه صدای که

 .. منصور محمد: وگفتم رو پسرم بوییددم

 اشب مطمئن اما هستیم نواز مهمان: گفت خانوه که بردارم رو اش شیشه که ماشین سمت رفتم

 وپسرت خودت هم ما خونه بفرما.. نیستیم نواز ریبغ.. نکنی وفکر نشی ناراحت که این برای

 زدیکنن باهم همه روستا تواین... منه خونه میبینی که ابی در خونه همون... برید کنیدبعد استراحت

 .. ورحمت عزیزه ما واسه مهمان اما کنم اصرار زیاد خوام نمی..

 دلم تو... داشت شیرینی جهلح اما.. باشه ساله21 میخورد بهش زدم معصوم چهره این به لبخندی

 .. اخه: وگفتم گفتم اهلل بسم

 .... شما بفرما: وگفت زد لبخندی

 است بسته کامال ماشین درهای شدم مطمئن که وزمانی برداشتم محمد وسایل با رو دستیم کیف

 گفتم دلم وتو کشیدم هام ریه به رو تازه هوای وبازم گلی های زمین روی شدم قدم هم باهاش..
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 مامانند جاده یک حالت.. اطراف این ادمای بحال خوش.. اینجاست انگار بهشتش از تیکه یک خدا:

 دهدی اطراف این مردم های خونه میرفتی تر پایین که طور وهمین بود دره پایینش که بود خاکی

 که میرفتم خانومه وپشت بودم ترسیده میگذشن کنارمون از که ازادی های گاو از راستش.. میشد

 صاحباشون دارن عالمت که اونجای از.. نیستن وحشی اینا.. جان خانوم نترس: وگفت خندید

 .. اطراف همین میکنند ولشون

 .. جان خانوم نگی میشه.. است سپیده من اسم: وگفتم دادم تکون سری

 .. چشم: وگفت زد لبخندی

 وگفت.. تمسم وگرفت کند رنگ سبز گرد چز یک باالسرش درخت از کرد دراز دست بامزه بعد

 است مزه خوش خیلی وبخور بکن رو مامانندش قالف رنگ سبز پوست اون.. تازه فندوق بفرما:

 .. میخورم عسل با تازهاست که تازمانی رو ها فندوق این من..

 .. کردم وتشکر زدم لبخند

 .. رییخوم جنگلی تمشک.. مونده راه کلی پایین اون به رسیدن تا: وگفت شد راه کنار بوته بند باز

 ..بود بامزه دختر این کارهای چقدر.. وخوردمش چیدم دونه یک وخودم زدم لبخند

*** 

 که. اطرافم به شدم وخیره نشستم رنگی کرم ساده مبل روی.. گرمشون ولی ساده خونه توی

 استم داشتم بدی دلشوره اما.. بدم جواب خواستم نمی.. بود ناشناس شماره.. خورد زنگ موبایلم

 ای زاده امام هنوز اگه خانوم سپیده: گفت که امد مردی نگران ولی یواش صدای که دمکر وصل رو

 نم میفهمه زمان اون میرسه حسین محمد دیگه ربع یک تا برو... برو سریع هستی اونجا حوالی

 ... اونجا از شو ودور برو.. نگفتم چیزی یدونستم

 ... میاد کی: وگفتم ایستادم سریع.. وجودم تموم تو نشست لرز انگار

 ... میرسه دیگه ربع یک برو لعنتی: گفت وخفه تر یواش

 وهرمش نذار کمکمکن: گفتم تند.. نداری رو به رنگ.. شده چی: گفت گلنوش که برداشتم رو کیفم

 ..... برم من باید اصال.. نه.. نه.. بیاد

 ... وبارون وبرق رعد این تو بری نمیشه جای... باش اروم هی: گفت سریع
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 خواهش: گفتم گلنوش روبه.. میشم نابود ببینه وای. است زاده امام جلوی ماشین امد یادم ویه

 ... باش منصورم محممد واضب برمیگردم که زمانی تا کن خواهری میکنم

 .. بگم سیاوش به بذار: گفت که پوشیدم وکفش برداشتم رو سوئیج تند

 ... کنم گور مگ رو ماشین برم که اینه مهم فقط شنیدم نمی رو صداش

 رو انهتازی به حکم میومد وتند رگباری که بارون قطره وهر میدویدم فقط داشتم که توانی تموم با

 مبش خشک نکنه که داشتم ترس کشیدم جیغ ناخوداگاه شد بلند که وبرق رعد صدای.. داشت

 کسی ور ارنجم که بخورم زمین بود نزدیک. رفتن تند ازشدت.. بودم کوه وسر مشکی لباسم..

 ..... هستم گلنوش همسر من... نترس خانوم هی: وگفت گرفت

 .. ممنون.. ممم: گفتم هن هن با نداشتم حرف برای نفسی اینکه با ندادم محل

 میکنی فرار چرا: وگفت نشست ای دیگه طرف از اونم که سوارشدم.. رسیدم که ماشین به

 .. ازدستش

 مالکا موهای به دستی که ببرم کجا رو ماشین که مکرد نگاه هیرون... نبود مهم واسم چیزی هیچ

 ... بزن دور: وگفت کشید خیسش

 .. دیگه بزن دور: گفت که کردم نگاهش منگ

 محمد ماشین یهو...زدم دور بود کم عرض از مسیرش چون سختی وبا کردم روشن رو ماشین

 .... خدا یا: گفت لب زیر.. امد ازجلوم حسین

 دره وت شه پرت ماشین بود نزیک: وگفت گرفت رو فرمون دستش با همرد که پایین بردم رو سرم

 ... ها

 نداخالی برو: گفت سریع رفتیم جلوتر که یکم که.. گاز روی گذاشتم رو پام سریع شدن رد تا

 ...خودتی شد متوجه شوهرت که این مثل.. برو.. فرعی

 یکردمم فکر این به فقط... دممیلرزی چی ومثل پایین میومد سروروم از اب.. میکردم سکته داشتم

 ... شم ودیونه ببینم رو قاتل اون خوام نمی که

 تراس سمت ببپیچ.. کن گوش نیست هپروت تو رفتن وقت االن هی: وگفت جلوم اورد رو دستش

... 
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 ... دار نگه: گفت که بودیم جنگل تو کامال دیگه

 ناال بلندشو: وگفت گرفت رو زومبا که... گریه زیر زدم صدا سرو بدون... داشتم نگه رو ماشین

 که اه الستیک رد روی از اما شدن گیج یکم حتما االن.. بپوشونی رو ماشینت باید نسیت وقتش

 .. میفهمن هست گلی خاک روی

 ... نه االن.. بیاری کم نیست وقتش سپیده: گفتم خودم وبه شدم پیاده

 که ایه شاخه نداشتم توانی که بااین منم... میذاشت کاپوت وروی کند درخت شاخه تند تند کرده

 نمی دید تا.. میکند تند تند بود کوچولو خیلی که تبرش با اون اما.. میکندم نبود کلفت زیاد اش تنه

 ... ماشینت روی بچین رو شده جدا های شاخه تو: گفت تونم

 عقب زوا دادم تکون سر تند تند جوابش ودر میومد اروم اشکم... بود خیس هامون لباس تموم

 واسم االن ومهم شنیدم نمی رو صدای هیچ انگاری.. بودم مات... چیدم هارو شاخه همه ماشین

 کی ات بازی وگربه موش این خدا: وگفتم زدم زار دلم تو.. نیفتم حسین محمد دست به که بود این

 دنبو مهم هیچی وبرام بود گلی هام لباس.. ماشین روی میریختم تند تند رو بود برگ هرچی..؟؟

 مات هی چرا تو: گفت که کردم نگاهش.... کشید رو دستم که تااین...فهمیدم نمی خودمو حال...

 .. امدن بشین.. میشی

 نه هوا سرمای از میلرزیدم.. خوندن الکرسی ایت به دلم تو کردم وشروع نشستم ماشین پشت

 پیچک های گلبرگ به بودم خیره.. ام بیچاره چقدر که ازاین بود کرده رخنه دلم به که ازسرمای..

 وهمش امدنش بال با داشت که داشت رو پیچک همین نقش من واسه حسینم محمد... درخت کنار

 ... میکرد ام خفه بودن دنبالم

 ..کجاست؟؟ من زن عوضی... رفته گوری کدوم بگو.. ارش: گفت که امد صداشون

 الاص... شماله که میدونم درق همین دونم نمی: گفت که شنیدم من هم رو واضحش پوزخند صدای

 ..؟ کجاست ببین بگرد گمشو.. منو انداختی زندگی کارو از چه من به.. توهست زن

 کخاک گفت که امد صداش که زدم زار ویواش ام شده وگلی خیس شلوار روی گذاشتم رو سرم

 .. پیش خــــیر: زد داد بعد.. کنم پیداش تا میکنم الک من رو اینجا

 ... بیا دنبالم... هیس: گفت یواش که کنارم مد به دمکر نگاه ترسیده
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 بود گرفته رو ارش یقه که امد حسین محمد عجز پر صدای که وررو اون کرد ونگاه شد خیز نیم

 .. ببینمش باید من میارم کم دارم بخدا.. زنی نمی وحرف کجاست میدونی ددیوانه: وگفت

 امدی حاال... کردی له روزدی سابقش همسر.. دختر اون از میخوای چی: گفت که امد ارش صدای

 .. باش دنبالش خودت.. گفتم که کجاست بگم خواستی ازم تو... میکنی بولدرم اولدرم

 هک.. کرد گرد رو وچشماش باال داد رو هاش وابرو دید منو ارش که میکردم نگاه صورتش به داشتم

 .. درختی پشت ببره. بکشه ور دستم ناشیانه هم مردک واون.. برگرده حسین محمد شد باعث

 ... باشه کسی نکردی حس تو: گفت محمد که.. میشنیدم واضح داشتم دیگه رو قلبم صدای

 ...بریم گمشو.. میکنی دیونه داری منم... شدی که ام دیونه: گفت محمد

 .. ات ندیده تا بیفت راه خانوم: گفت مرده که.. امد ماشین بدنه بد صدای

 ینا هیروویر این تو حاال.. میکنه ونگاهم میخنده داره ارش دیدم که.. ممیکرد حرکت پشتش اروم

 زهم وبا ما به پشت خوند چر رو حسین محمد که میشد تنگ نفسم ازاسترس... میخندید چی به

 ... برید.. برید زد ولب... برید که معنیاین به داد تکون دست ما وبرای کرد بغلش

 پاهام هی ومن خودش دنبال میکشید ودستمو.. بود جلوم هم مردک اون.. میدویدم داشتم دیگه

 ازپام کفشام.. میشدم کشیده جورای ویک داشتم سرعت چون.. ناک چسب خاک به میکرد گیر

 های قدم صدای فهمی نمی مگه.. دختر بجنب: گفت مردک که.. میدویدم پابرهنه حاال.. درامد

 .. رو شوهرت

 .. امد در هام کفش اقا: گفتم که بهمون دنبو نرسیده هنوز.. عقب برگشتم ترسیده

 شوهرت تا دارم برشون برم برید مستقیم طور همین.. شما دست از: وگفت عقب برگشت تند

 .. ندیده

 ات... بود تودستش که هام کفش با رسید بهم مردک دوباره که عقب میگشتم بر وهی میدویدم

 ... همسرت شد من متوجه نمک فکر که بدو فقط: گفت.. اصلی جاده همون به رسیدیم

 هم هی.. کردم جمع رو داشتم توان هرچی... تنم به میزد اروم حاال وبارون میزدم نفس نفس

 ام خونه تو برو: وگفت ای کوچه تو کشیدم مردک که.. بودمشون ندیده هنوز. عقب برمیگشتم
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 ور کسی همسرت که این مثل شدم متوجه که هست این واسه فقط کمکم... رنگه ابی در همون..

... 

 عدب که بود یار باهات شانس بدون فقط نیست حرف وقت کن ولش: وگفت کرد ونگاهم کرد مکث

 برایو کنم کمکمت نیستم بیکار واگرنه... دادنت لو از شدم پشیمون بوده چی که این فهمیدن از

 ... کنم درست سر درد خودم

 هک دیدم رو گلنوش وچهره شد درباز که زدم وقفه وبی زنگ رو گذاشتم رو دستم در به تارسیدم

 ..؟؟ خوبی.. میت مثل شده رنگت: وگفت روصورتش زد

 نوم نبینه کردم ودعا میزدم نفس نفس.. نشستم در همون وپشت بستم ودررو شدم داخل ومنم

 ... بود حتمی بدبختیم واگرنه...

 نیام لداخ بهتره: وگفتم ایستادم در جلوی.. بشم بلند که کرد وکمکم گرفت رو بغلم زیر گلنوش

 .. کنم درست دردسر برات بیشترازاین خوام نمی هستی عروسم تازه. سرووضع بااین

 .. داخل بیا.. حرفیه چه این: وگفت زد لبخندی

 .. خوابه محمد.. گلنوش ممنون: وگفتم نشستم رمق بی در دم

 وخونهت های دمپایی این تازه.. که میفتی پس داری بیارم واست شربت بذاریک: وگفت زد لبخندی

 رو هست نوپیشدم تازه که رو نویی های ازلباس دست یک توحمام برو ردشو بیا بپوش هم رو

 ... باتو میدونم من کنی وناز بیاری نه روحرفم.. ماشینه تو خودت ساک که میدونم میارم برات

 دیوار کمک با.. ورفت گذاشت مرتب جلوم هارو دمپایی وشفافش مهربون دل این به زدم لبخند

 توگف برگشت شربت بزرگ لیوان یک با که داخل رفتم... پوشیدم رو هاش ودمپایی بلندشدم

 .. کجاست سیاوش... نداری رو به رنگ که بخور.. بفرمایید:

 نمی کاش: وگفتم کردم نگاهش شرمنده.. داشتم فشارهم افت مطمئنم خوردم شربت از یکم

 به لعنت.. میخرید نازتو کنارت مینشست شوهرت باید االن... نشه خراب زندگیت اول روز امدمکه

 ... بود همراهم دردسر رفتم هرجا که من

 هلا سیاوشم.. کردم پیدا دوستی حالم خوش اتفاقا.. ها تعارف چه.. ببینم بشین: وگفت کرد اخم

 اینو بخو.. نازکشی بیاد بعد سرکارش بود رفته بود بلندشده صبح کله.. نیست ها بازی جلف این

 ..؟؟ شد ؟؟چی کجارفت بگو

http://www.negahdl.com/


 .. میارم رو ها لباس االن منم حمام برو اول.. نه نه: گفت که بزنم حرف خواستم

 شدم که حمام داخل... میکردم تشکر وحسابی درست باید.. بودم شده خانوم این شرمنده چقدر

 مانتو... کردم تنم ودوباره کشیدم اب رو شخصیم های زیر لباس.. دراوردم رو هام لباس سریع

 اسلب شبیه کمی که دیدم محلی لباس دست یک رفتم که کن رخت تو.... کشیدم اب هم اینارو

 ویک بود ابی سفید رنگ که رز درشت های گل با ای فیروزه ابی دامن یک.. بود خودش تن های

 زیباو مالیم نبود جیغ نارنجیش اما.. رنگ نارنجی گوش سه روسری یک با بود سفید که پیراهن

 رفوح شده سرگرم محمد با دیدم که بیرون ورفتم پوشیدمشون.. هاش ازلباس خوشم خیلی بود

 شکرت چطور دونم نمی بخدا: وگفتم رفتم جلوتر... بود شده ریزه یک محمد برای دلم باهاش میزنه

 ... گفتم کم بگم بار هزار ده کنم

 ..؟؟ هست ماهش چند میخواد شیر که بدبیا: وگفت زد لبخندی

 ... هست چهارماهش: وگفتم بوسیدمش

 هچ من باشن درگیرشده باهم اگر وای.. نمیاد این شوهر چرا داشتم دلشوره نشستم ها مبل روی

 ... میگم: گفت که جویدم رو لبم پوست استرس از.. بکنم غلتی

 تا... هکن باز دررو رفت وگلنوش بلندشدیم دوتایی ترسیده... زدم دررو زنگ که میگفت داشت هنوز

 من همسر که کرده پیله شوهرت که برو خانوم: وگفت داخل وامد کنار زدش سیاوش.. درروبازکرد

 ونمشبپیچ کردم هرکار ومنم ام دیده بردارم رو کفشات برگشتم که زمانی که این مثل جاست این

 ... سریع برو.. نشد

 رهندا دوم در که ونهخ ؟؟این. میگی چی میفهمی سیاوش: گفت گلنوش که برم کجا بودم مونده

 ... میبینش شوهرش بره که درم ازاین..

 شول: گفتم پس بشه درست دردسری خواستم نمی دیگه بودم غرق گی شرمنده تودنیایی من

 .. هاتون کمک همه از ممنون خیلی.. بیاد بذارید کنید

 لداخ دمبر رو شوهرش که من.. زمین زیر تو ببرش اینو: گفت گلنوش وروبه کرد نگاهم سیاوش

 ... برن اینا تا مادرت خونه ببرش سریع

 ... تانیومدن بنجنب: وگفت حیاط در سمت داد هلم گلنوش که کنم مخالفت خواستم
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 ازاینا کنم تشکر چطور من..؟؟ میکنند کمکم انقدر چرا ها غریبه این یعنی.. میومد در داشت اشکم

 که.. هام شانسی وکم خودم به مداد لعنت اش خونه زمین زیر قسمت تو رفتیم گلنوش ؟؟با

 یاددرن پسرت گل این صدای که خدا از بکن رو هات التماس تموم باال برم باید من: گفت گلنوش

 ... بریم که دنبالت میام خونه تو کرد بندشون سر که شوهرم.. هستی جا این ونفهمه

 ... میشی راحت انشااهلل.. هستی ام نداشته خواهر توجای: وگفت کرد بغلم که دادم سرتکون

 دادم وبهش برداشتم رو محمد شیر شیشه... دورم کالف دنیایی تو شدم مات باز ومن رفت

 قایمش کجا ها لعنتی: گفت که میومد دادش صدای که....؟ میشه چی ببینم دادم گوش وساکت

 درگیر ناای با تا بیا گمشو... شدی قایم ای سومه سوراخ کدوم سپیده: داد ادامه بلندتر بعد.. کردین

 ... نشدم

 دام چیزی شکستن صدای... رفتم فرو دیوار تو وبیشتر چسبوندم خودم به بیشتر رو محمد

 !!...... گلنوش شوهر گفتن شرف بی وصدای...

 که دبو برداشته رو خونه کل هاش داد صدای.. بخوره لیز صورتم روی اشکم وگذاشتم بستم چشم

 لنوشگ... حتمیه ریختنت خون زنم به بخوره دستت شرف بی: گفت که امد هم سیاوش بلند صدای

 ... ازاینجا برو

 .. کنم پیدا خونه این ازتو رو زنم تا نمیری جایی شما: گفت که امد حسین محمد صدای

 امد در شدن باز صدای... منو نبینه کردم ودعا محمدم کوچولوی گردن تو بردم فرو رو سرم

 .. برگرد گشت که رو خونه برو باشی اینجا ندارم خوش گلنوش: گفت وسیاوش

 ... خورن نمی زنتو نترس: گفت که بود شده دورگه خشم از که حسین محمد بازصدای

 .. زودباش.. بدو فقط سپیده: وگفت کرد باز دررو گلنوش که نیامد صدای دیگه

 تا.... دویدم وفقط نکردم نگاه اش خونه های پنجره به اصال.. رفتم وباهاش بلندشدم سریع

 ونهخ وجلوی بردم جنگلی مسیر از یکم... کردم حرکت تر وتند کردم شکر خدارو کوچه به رسیدم

 امدی خوش: وگفت کرد درروباز ای بچه پسر که بودن ازاد ها وغاز ها مرغابی دورش.. ایستاد

 .. گلنوش ابجی

 به دنکشی کل به کرد وشروع بلندشد تنورش سر از خانوم یم که داخل وبردم گرفت دستمو

 امدن زدن بادست... کارروکردن وهمین شدن خارج ها خونه از هم دیگه ادم یکسری دنبالش
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 سهوا رو خانوم این مامان: گفت سالی میان زن به کهرو داشت استرس من مثل گلنوشم طرفمون

 .. کن قایمش جای لحظه چند

 ... داد توضیح نمیشه االن مامان: گفت که بزنه حرف زنه خواست

 می شنگاه گنگ دید.. نفهمیدم که گفت چیزی یک غلیظ شمالی وبه کرد نگاه رو سرتاپام خانومه

 .... دنبالم بیفت راه.. نیستی هم اینجا اهل پس: گفت کنم

 ..... شدن جمع گلنوش بازدور هم وبقیه مادرش دنبال ورفتم کردم تشکر زدن لب با گلنوش از

 ... دنبالت بیاییم تا باش جا همین: وگفت ای گلی کاه اتاقک داخل برد منو

 به رنگش داره ام بچه دیدم کردم نگاهش.. کردم خودم نزدیک بیشتر رو ومحمد دادم سرتکون

 .. ام بچه خدا یا.. بیا گلنوش: زدم داد ترسیده.. میره کبودی

 سریع بعد میکرد نگاه جلو امد یکیشون... ام بچه پشت به زدم یواش... سمتم دویدم همشون.

 ؟؟ رو ام بچه میبری داری کجا: دادزدم... خونه سمت دویدو گرفتش

 .... باش اروم.. میخونه رو اطفال پزشکی اخر ترم اون: وگفت کرد نگاهم فروغ بی گلنوش که

 وگفتم کردم باز شدت درروبا.. امد محمدم صدای یهو که اتاق در پشت سمت ورفتم زدم زار

 ؟؟ کردی چیکارش:

 رو ات بچه ببری اینجا بیمارستان ترین تانزدیک سریع بهتره.. باش اروم خانوم: گفت سریع

 ... باشه داشته قلبی شایدم یا تنفسی مشکل

 چی ؟؟واسه چرا دونستم نمی اما داره مشکل ام بچه میدونستم.. اشون همه به کردم نگاه ناباور

 ..... میکنه عود بیماریش عالیم داره االن از یعنی ؟؟پسرمن

 .. ممکنه.. نرو هی: گفت گلنوش که حیاط در سمت دویدمو کردم بغلش رفتم

 ... گذاشتی ام وبچه من سر منت بی که لطفی از مرسی.. تره واجب ام بچه: گفتم سریع

 تا گلنوش خونه سمت کردم تند قدم.. بهش توجه بی.. جلوم امد حسین محمد کردم درروباز تا

 گشرن که میکردم نگاه منصورم محمد وبه یزدمم زار.. دربیارم رو ماشینم وبرم بردارم رو وسایلم

 .. بردارم رو پولم کیف فقط برم بهتره اصال.. بود پریده
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 کــــدوم: کرد پاره رو گوشم پرده دادش صدای که عقب شدم پرت.. شد کشیده بازوم یهو

 ..؟؟ میبرین تشــــریف قبرستـــــونی

 پر حدمن... بردار سرم از دست... داره تنفسی مشکل پسرم: گفتم فقط... گفت رو این حرص پراز

 .. شده

 رو وکیفم شدم داخل سریع... بود باز که رنگ ابی در دیدن با.. اش خونه سمت دویدم تر تند

 سریع..؟ کنم چیکار نمیدونستم گلنوش های کمک تموم واسه.. منصورم محمد وسایل با برداشتم

 هک منصورم محمد به کردم نگاه امدم که ونبیر.. کردم وتشکر نوشتم رو ام شماره کاغذ قلم با

 حال اصال..؟؟ کنه نمی گریه چرا که بود داشته برم ترس.. شده بدتر بود مشخص رنگش ازروی

 داره گهن برام جاده ازکنار ماشین یک که میزدم بال بال کنده پر پرنده یک مثل فهمیدم نمی خودمو

 با.. داشت نگه که جاده تو رفتم.. بود درخت هشاخ تنه کلی بارش که دیدم رنگ ابی وانت یک تا..

 یچ هر.. بیمارستان ببرم میکنم خواهش: گفتم میکردم گریه صورت پهنای به که درحالی عجز

 .. ببر منو فقط.. بهت میدم بخوای

 ... بشین: وگفت محمد به کرد نگاه

 بشه کاری محمدم اگه میمیرم.. شده؟ چش خدایا... کردم نگاه رو ومحمد نشستم حال خوش

 ... رو م ا بچه نازنین وجود اال بگیر دارم هرچی..

 ... هیچی اما.. بیاد بیرون صداش.. کنه گریه که میدادم تکون هی رو محمد.. میکردم ونیاز نذر

 سرمو... میشد کبود باز داشت وصورتش کرد نمی کاری هیچ که بود ام دردونه روی فقط نگاهم

 .....اااااخد: گفتم وبلند گردنش زیر بردم

 وبرامم نداشتم خورد پول چون بهش دادم صدی ترواول یک.. داشت نگه که بیمارستان جلوی

 یگهد نفس.. میمیره داره ام بچه.. بیاد یکی: گفتم وبلند اورژانس سمت دویدم... هیچی نبود مهم

 .... نداره

 پرستارهای وبه گرفت رو بچه.. سمتم ودوید اتاقی از بیرون امد بلند قد پوش سفید مرد یک

 گفت یکیشون که نشستم بیمارستان کف و رفتم ازحال.. رفت وخودشم کرد نگاه پذیرش

 ؟؟ داری رو صدام.. میگم چی میفهمی خانوم..پاشو:
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 محرم تو... نشه کاری محمد کردم عهد خودم وخدای خودم وبا سفید سنگ به شدم مات باز

 طفق.. جایی ای خیره به کنم کمک اصغر لیع حضرت.. حسین امام کوچولوی شهادت توروز وصفر

 ... نشه کاری محمدم

*** 

 هک بود خاکی ها خروار مثل حرفش امدهر بیرون ودکتره شد درباز که.. بودم نشسته اتاق در پشت

 ودیگه بستم رو چشمام!! ...بودم مجلس این واقعی جنازه هم من کاش... روسرم میشد ریخته

 حرفاش.. حسین محمد با جهنمی زندگی همون به برگردم ودمب حاضر میارم کم دارم کردم حس

 یک به که زمانی وتا هست زیادتر مشکلش.. دارم مشکل بچه بود گفته شد تموم گرون واسم

 کلشمش که میدادم گوش دقت با ومن میگفت داشت... بیمارستان توی هست برسه نرمال شرایط

 ... امد پرستاری گفتن دکتر.. دکتر بلند صدای که هست؟ چی

 بده ؟؟؟شک شد جوری این کی: میگفتن که مد میو صداهاشون.. اتاق سمت دوید دکتره.. بلندشدم

 .. بهش

 وبا دشدمبلن دیوار کمک وبا گریه زیر زدم بلند بلند... نباشه منصورمن محمد خدایا.. میمردم داشتم

 چرخید سرم ویر دنیا دیدم که چیزی از.. اتاق در سمت رفتم نداشت حسی هیچ که پاهای

 ماه چهار بچه.. میدادنش وماساژقلبی تخت روی بودنش گذاشته.. بودن کرده لخت منو محمد...

 .... رو من

 های مردمک به کرد نگاه قوه چراغ با دکتره که میکردم نگاه رو ها صحنه این داشتم ناباور

 فوت ساعت: وگفت مچیش ساعت به کرد ونگاه بود گرفته ناز سبز یک رو دورش که سیاهش

 ... قلبی نارسایی علت.. ظهر دقیقه2:15

 نبدی شک بهش خب.. است زنده من محمد.. است زنده من پسر: وگفتم جلو رفتم سرم به زد یهو

 تنها رو مامانیش.. نمرده کردم وزمزمه زدم هق.. است زنده الناس ایها.. است زنده من بچه دکتر..

 .. هاشه نفس به بسته مامانیش نفس.. یگهد داره نفس من ماه چهار بچه.. ذاره نمی

 دبو یخ چرا.. میزدم حرف وباهاش بودم گرفته بغل رو نوزادم جون بی وجسم میشد تر اروم صدام

 جلو امد دکتره.. میخوره سرما... کرده یخ محمدم مدیدین پتو یک: وگفتم بلندشدم.. ام بچه

 ... قطف میخوام پتو یک: وگفتم عقب رفتم که اش بگیره وخواست
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 یک... ارومه قدر همین همیشه.. دیگه است زنده میدونم: وگفتم دکتره به زدم زل اشکی چشمای با

 ... رو مامانیش کرده اذیت بارم

 دازمبن محمدم روی من ندارین پتو یک یعنی: گفتم دار وبغض بوسیدم رو محمدم کرده یخ گونه

 ... کو هاش لباس اصال.... ها میشه سردش بیشتر داره

 ..بازم تو... کرده فوت کوچولوت که بپذیر: وگفت جلوم امد دکتره

 جلوم امد پرستاره که.. بوسیدم رو وکوچولوش گرد صورت تند تند.. است زنــده: گفتم داد با

 .. بپذیر اما داره کشنده بغض.. داره درد.. سخته خیلی میدونم خانومم: وگفت

 .. بده رو دستت: وگفت جلوم امد دکتره

 یرو محمدم وسفید نرم پوست روی گذاشت گرفت دستمو. میکرد ام خفه داشت ناباوریو بغض

 ... زنه نمی میبینی: گفت تمام رحمی بی وبا گردنش نبض

 .... زنه نمی: گفت داد وبا اش میزه ریزه قلب روی گذاشت دستموبرد

 .. بسه دکتر بسه: گفتم لب زیر... میمردم حقایق این بار زیر داشتم

 فیدس میبینی: وگفت باال داد رو محمدم ناز پلک بود دستش تو دستم اختیار.. نه: فتگ باحرص

 ... شده

 که بود حدی به لرزشش دستم.... خودم های بدبختی واسه درامد اشکم اروم... لرزید ام چونه

 ور محمدم ومحکم افتادم بیمارستان کف همون... واسم بود سنگین نوزادم جون بی جسم حتی

 وپای دست بوسیدم... دادم غسل رو محمدم اشکام با ریختم واشک خودم به چسبوندم

 ......... بره میخواست سرد های خاک زیر که رو کوچولوش

 ..؟؟ میبرینش کجا: وگفتم شدم بلند خودم.. ازم بگیرش که جلو امد ها پرستار از یکی

 ... تا خونه سرد: گفت ویواش گزید لب

 ..؟؟ بیارمش خودم میشه: تموگف بوسیدم رو صورتش چندبار

 من.. نبودم دنیا تواین میدونستم ولی میکردم حرکت پرستاره پشت.. دنبالم بیا: وگفت کرد مکثی

 !!.. خونه سرد..؟؟ میبردم کجا رو ام بچه داشتم
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 ها خاک زیر بره کوچولو جسم این بذارم چطور من.. وبوسیدش محکم کردم وبغلش زدم هق

 ... سپیده: گفت که امد حسین محمد صدای که.. یرچرخیدم سرم دور بیمارستان..

 حق... همرد زندگیم همه.. پسرم محمد: گفتم بابغض.. بود خیس اونم چشمای.. وبرگشتم ایستادم

 زدم یتلخ لبخند.. پسربودها گل.. بکشم سختی یکم حتی نذاشت.. همش بود ماه چهار بودنم مادر

 هدار زودرس پیری گفت که دکترش حرف به میخواستم میدونستی: دادم وادامه بود زهر مثل که

 دوست ور بچه همین من محمد... بقیه با متفاوته نکنه حس تا.. نذارم کم زندگیش تو هیچی.. بکنم

 ازب.. میدم دست از دارم داشتم دوست که رو هرچی االن تا کردم دقت.. ازم شد گرفته اینم داشتم

 جالبی تصمیمات....؟؟ حد چه تا بودن سیاه طالع شهره نماما قول به: وگفتم زدم زهری پوزخند

 رو اونا که هست مغناطیسی چه دوم نمی چون باشم نداشته دوست اصال رو کسی که دارم

 ... نگفت وهیچی کرد بغلم ومحکم جلو امد.. میکنه اسمونی

**** 

 عکسش تراشه سنگ به بودم داده.. بود میرا زیر اون من کوچولوی نوازد که بود هفتمی روز امروز

 کنار... بودم کرده رهن رو خونه قلک یک روستا همون وتوی بودم مونده شمال... کنه حک روش رو

 ..؟ میرسه صدام... اقا سالم: وگفتم نشستم کوچولوش قبر

 مکرد زمزمه ؟؟ویواش بشه چی که رفتی گذاشتی تنها رو مامان چیه؟ خوب: وگفتم زدم خندی زهر

 ... من داشتنی دوست کوچولوی.. عقب گردهبر چی همه میشد کاش

 وت گذاشتم.. بود تنش میزه ریزه کفن یک که رو کوچولوش جسم امدم خودم که افتادم روزی یاد

 ..... درنیارم بازی دیونه بعدش که بشه باورم میخواستم... گیش همیشه خونه

 خاک روز ونهم یاد دقیقا.. زدن قدم قبرستون تو شدم بلند رو عکسش بوسیدم شدم خم

 گاهی.. ببینم رو ترحم وبوی رنگ با چشمای خواستم نمی... ومحمد بودم خودم که افتادم سپاریش

 حاال... هست هاشون عزیزترین همون هاشونم امید... میکنند زندگی دارن که های امید واسه ادما

 .. و کفن اسشو وبزرگ مسلمون انسان یک مثل که موقعی امد یادم.. بود زیر اون منم عزیزترین

 سردش نکنه کردم وفکر میومد نرم بارون... نیاد یادم که بستم رو وچشمام افتادم زمین روی

 !! ...بشه
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 لداخ.. بخش ارامش زاده امام همون سمت برداشتم قدم اروم قبرستون از بیرون ورفتم بلندشدم

 شد اشک از لبریز مچشما بودم پیش روز هفت محمدم با که گوشه اون به افتاد چشمم تا شدم که

 هما نه که بودم کوچولوی ودلبسته وابسته من... رفتم داخل.. نیفتم تا چوبی در به زدم چنگ

 ونمداغ ها ندونستن این... دونستم نمی قبلش از هیچی که بود زخمی بد اما کشیدم رو انتظارش

 که این واسه میدا یک.. بود دنیام کوچولو جسم اون بودم بریده همه از که من واسه... میکرد

 رو اشکام شدم خارج فکر از امد محمدکه صدای... داغونم چقدر بفهمه کسی که ونذارم وایستم

 .. میکنه ونگاهم داده تکیه در چوب چهار به دیدم.. زاده امام در سمت وچرخیدم کردم پاک

 بریم وپاش: وگفت داخل امد... بذارمش خاک تو که کرد کمکم محمد.. نداشتم هیچی درک دیگه

 .. خونه

 تفاقا بخاطر.. قبل های اتفاق خاطر به.. بگم بهت رو چیزای یک بذار: وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 بی که نای یعنی.. باشه مهم واسم که نیست چیزی ببین یعنی.. باهات کنم زندگی خوام نمی.. االن

 بزنی خط هامون نامه شناس ازتوی رو ها اسم همین اگر میشم ممنون... من واسه نمون خودی

 دارمن ارامش هم دیگه جاهای.. بیرون بکشم اب از رو خودم گلیم میتونم منم زندگیت دنبال برو...

 اشج بگو هم مامان به خواهشا.. روز چند این واسه مرسی.. باشم روستا همین تو میخوام..بیام که

 ... خواد نمی پچی وپچ حرف و ترحم دلم خوبه

 فتمگ که بزنه حرفی وخواست کرد نگاهم من االن دنیایی مثل بود دهش سیاه کامال که چشمای با

 شده طوری اون داشته مریضی قبل از ارسن خود وچون بوده اتفاق یک کیش روز اون میدونم:

 رو تو یزندگ میزنم ومطمئنا بیام کنار خودم با تونم نمی که منم مشکل.. نداره اهمیتی کن ولش..

 ... باشی خوشبخت وارم امید... کنم خراب رو داشت یخواه خوشی های روز مسلما که

 ای خونه همچین بود خودم انتخاب.. بود گلی کاه چوبی که ام خونه سمت افتادم وراه شدم بلند

 بریم یبیای بعد به ازاین من با بخوام میشه: وگفت گرفت رو دستم گلنوش که داخل برم خواستم..

 نم نیست بد گرمی سر واسه بریم بیا اما نداری حتیاجا پولش به تو میدونم... چایی مزارع سر

 تو اب که اونجوری نیستم راحت اطرافیانم با چرا دونم نمی.. ندارم صمیمی دوست تنهام راستش

 ... ها نیست هم بد چینی چایی... هستم

 اراس از میدونستی: وگفتم کردم بغلش ومحکم چشمام تو شد جمع واشک زدم روحی بی لبخند

 نمی.. کوچولو خواهر داری ارزش من واسه خیلی میدونستی..؟؟ هستی تر نزدیک من به م خواهر
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 همه اما نیست یادم هیچی اولم همسر از من.. بشی کاری که باشم داشته دوست هم رو تو خوام

 االن.. داشتم دوست رو پسرم من.. خاک کلی ؟؟زیر کجاست اون خب.. داشتم دوستش میگفتن

 زهرای ؟بهشت کجاست االن.. داشتم دوست رو بابام من...21 عهقط ؟؟قبرستون کجاست

 تبهش میرفتم باید هام عزیزترین دیدن برای هرروز نه واگر امدم بیرون خونه از خوبه باز...تهران

 .. زهرا

 خیلی سپیده اَه: وگفت بازوم تو زد مشت نمکی با اخم با بود اشکی چشماش.. کرد نگاهم

 قهر اته با چینی چایی بریم باهم نیایی خودم جون ؟به میگی تو چیه رفاح این... خدا به بیشعوری

 ..؟؟ بیاری نه حرفم رو داری جرات مگه اصال.. میکنم

 .. بذار.. میترسم اما میام: وگفتم کردم پاک رو اشکاش

 .... سپـــــیده: گفت سریع

 رس برو جان گلنوش: وگفتم بستم ودررو شدم ام خونه داخل سریع.. میکرد ام خفه داشت بغض

 ... کن ولش زندگیت

 بود دهکر پر رو دلم که چیزایی واسه تنهاییم واسه نه ریختم واشک نشستم در وپشت خوردم سر

 ...میشم خفه دارم میدونستم فقط..

**** 

 این با من که بود ماه یک.. اش ابدی گاه خواب سمت کردم وحرکت برداشتم رو قرمز رز های گل

 به زدم وزل قبرش سنگ رو گذاشتم هارو وگل بودم گرفته خو ها سنگ زیر مردم بااین محیط

 گاهی: وگفت نشست کنارم کسی... بودن کرده حکاکی رنگ سیاه قبر سنگ روی که عکسش

 بشه حوادث تکرار بازم که این جز اما.. کنه درست رو چیزا وخیلی عقب برگرده زمان داری دوست

 پذیرب اما سخته... شد تر خراب.. کنم درستش خواستم... عقب برگشتم یکبار من.. نیست چیزی

 که نیست پشت اون هیچی.. چی همه عقب برگرده کاش میکنی زمزمه هرروز.. بیا کنار وباهاش

 ماا خواستم من مثل... انتظارته در بد جهنمی که برگردی که نخواه.. نبود خبری رفتم من..  بری

 ... دیدم خدارو زمینی جهنم

 ؟ بود کی میفهمیدم کاش.... میرفت داشت یعنی.. نبود کسی دیدم که بود کی ببینم دمکر بلند سر
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 زارعم سمت رفتم شدم وبلند کردم پر پر هارو گل.. وبوسیدم کوچولوش قبر رو گذاشتم رو سرم

 ام ونه در دم بود اش شونه اویزون کوچولو چرمی کیف یک.. شد رد کارم از موتوری یک که چایی

 اقا بفرمایید بله: وگفتم سمتش رفتم تعجبم ایستاد که

 .. هستید خونه این صاحب شما: وگفت کرد نگاه

 ... حسینی سپیده خانوم: وگفت کرد نگاه پاکت به

 .. بله: وگفتم دادم سرتکون

 هست دادگاه طرف از دیدم کردم باز رو پاکت سریع.. کردم امضا رو ودفترش.. دستم داد رو پاکت

 هست وکیلش طرف از نامه واین غیابی داده طالقم حسین محمد شدم متوجه خوندم که رو متن...

 ... رو سکه تا221 یعنی... داده هم رو ام مهریه که

 یشترب رو ارشابم... شن گم برن باهم واشکم بغض که کشیدم لرزونی ونفس کردم مچاله رو کاغذ

 وچقدر روندیدم گلنوش دیگه عدب به روز ازاون.. مزارع سمت افتادم وراه پیچیدم هام شونه دورم

 ... نبود که بود خوب

 هزد بیرون خاک از که درختی تناور های ریشه به کرد گیر پام که میزدم قدم خودم واسه اروم اروم

 که بود پسرکم کاش که این هوای گذشت دلم از.. کردم تمیز رو لباسم ودامن شدم بلند.. بود

 هام سایههم از جمعی.. سراشیبی از پایین رفتم گلی ههمیش زمین به خیره.. کنم بوش کنم بغلش

 رفتم... داشتم وارامشش سرسبزی این به زیادی عالقه.. سمتشون رفتم... مزارع توی بودن هم

 دوست هک برو گمشو..؟ ؟؟هان توبیایی گفته کی:وگفت گردنم به چسبید پشت از یکی که جلوتر

 زتا میاد بدم: وگفت دارشد بغض صداش... ببینمت اج این بازم اگه بزنم تیر با رو ات سایه دارم

 ..؟؟ امدی چی برای..

 کردی استقبالی چه.. سالم... کوچولو خانوم: وگفتم دستام توی گرفتم رو ودستاش عقب برگشتم

.. 

 مگفت که داد نشون مشغول وخودشو ایستاد چایی سربوته ورفت برداشت رو وسبدش نداد محل

 .. ابجی قهری.. بانو گلنوش:

 واسه راگ..نیومدی کار واسه اگه نباش اینجا خودی بی.. ها بری میتونی سپیده: وگفت زد پوزخندی

 .. تنشه رنگ قهوای لباس که خانومه اون پیش برو که کاره
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 ببخشید.. ببینمت طوری همین بودم امده فقط خانومی نه: وگفتم بوسیدم رو پیشونیش جلو رفتم

 .. خداحافظ.. بیرون بود زده هم گیم دیونه رگ بعد.. بود خیمو روحیم حال برخوردم اون واسه

 نداشتم زندگی ادامه واسه امیدی هیچ جدی... کنم خلوت خودم با یکم تا جنگل سمت افتادم راه

 یگیرهم فوبیا ادم که جوری.. میچسبه ادم به تنهای انقدر گاهی چرا.. کنم زندگی که خواستم نمی..

 یتنهای اصال... وتنهایی بمونه اون وبازم برن همه داشتنیش دوست معج واون جمع تو بره باز که

 الهمح خیال که نگو تو.. . میخوندم رو ترانه یک خودم واسه لب زیر.. میچسبه بنظرم خدا طعم با

 الح.. وتاره تیره چه دونی نمی.. عذابه یک.. خوابه مثل.. جوابه بی.. سواله یک/ تنها دل این واسه/

 سح دارم تو وبی نفسایه اخرین.. نمیره که.. دیره نگو... قراره بی.. قراره بی/ وودوریت از که قلبی

 ای خسته ای لحظه توی.. بگیرم رو چی همه چشات از... اخر دم این بذار الاقل میمیرم که میکنم

 لبق این به یا.. بدی پس رو ام خسته دل بهم کاش... میکشی منو نفسی بی تو که.. دلخوشی

 بگه.. ببینه چشمام درد غم وبشینه روم روبه بیاد که ازاینه ترسم باورو همه.... بدی فستون یخی

 نشستم درخت یک کنار/ دریا دل از قایقی مثل.. دنیا همه از میگذرم گاهی.... همینه وروالش حال

 .. لرزیدم.. خوند رو اش ادامه که امد مرد یک صدای که بخونم رو اش ادامه وخواستم

 میمیرم که میکنم حس دارم تو وبی های نفس اخرین... بخندی.. ببندی چشاتو هلحظ یک که

 تو که دلخوشی ای خسته ای لحظه توی.. بگیرم رو چی همه چشات از.. اخر دم این بذار الاقل..

 ..... بدی نفس تو یخی قلب به یا بدی پس رو خستهام بهم کاش.. میکشی منو نفسی بی

 ..؟؟ کنی نمی تشویقم: وگفت زدن دست به کرد روعش خودش که کردم نگاهش ساکت

 ... دیونه ترسوندیم: وگفتم زدم لبخندی

 ... هات تشویق از مرسی: وگفت خندید

 .. کنم می خواهش: وگفتم بلندشدم

 ..؟؟ کنم فراموشت نتونستم میدونی: وگفت جلوم امد

 ... اقا محمد میکنی فراموش: وگفتم زدم پوزخندی

 ستیه اینجا تنها: گفت حرص وبا عصبی که بشم رد ها سنگ روی از تا باال تمگرف رو لباسم دامن

 همش.. نزدیکی همین تو خونه یک تو امدم منم دقیقا برو گفتی که روزی از میدونی.. بشه؟ چی که

 .. دادم طالقت چرا که پشیمونم سگ مثل.. بیاد سرت بالی میترسم
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 قبال رد مسولیتی هیچ تو: وگفتم میتابید ها درخت یال البه از که خورشید های پرتو به شدم خیره

 ... کنی فراموشم میتونی که میشی متوجه بری.. خودت زندگی دنبال برو.. نداری من

 یم شده که زورم به حاال همین.. نمیشه شدم متوجه رفتم ماه یک: وگفت گردونند برم عصبی

 .. جا ازاین برمت

 .. میکنی ام خسته داری: وگفتم چشماش تو کردم نگاه صاف

 رو گرمشو شکالتی عطر بوی همیشه مثل نفسشم.. صورتم به خورد مستقیم نفسش که کرد پوفی

 ... بود گرفته

 ..؟؟ ؟؟هوم باشیم دوست که میشه پس: وگفت بغلش تو کشیدم

 .. میشه بله: وگفتم اش شونه روی گذاشتم سرمو

 خوش مطمئنا.. ده جواهر ابشار مبری پس: گفت بود شده شاد که صدای وبا گرفتم تر محکم

 .. میاد بهت خیلی محلی های لباس این بگم بهت که بود نشده وقت هیچ راستی.. میگذره

 علت وشاید زده رو ارسن حسین محمد که نیست مهم که کردم فکر این به دلم وتو زدم لبخند

 ششدن زرگب با نتونم که نیست منصوری محمد چون نیست مهم.. بوده ضرباتش وجود مرگش

 من... بابا بگی بهش باید وتو کنیم می زندگی زده رو بابات که کسی با وبگم صورتش تو کنم نگاه

 بهش نسبت من نگاه چون هیچی نیست مهم... اخر های لحظه جزهمون نبود یادم ارسن از هیچی

 دمیش همتوج اگه..؟؟ میشد چی میبود هم ارسن االن اگه اصال... است خورده زخم دوسته یک مثل

 ...؟؟ میکرد چیکار.. مرده پسرمون

 یم درست چیزی یک خونه بریم... دیگه روز یک واسه باشه: وگفتم کردم نگاه حسین محمد به

 .. کنم

 ... بریم باشه: وگفت کرد نگاهم

 اب رو جایی هیچ نبودم حاضر... شدم درگیر بود توذهنم که سوالی هزار وبه خونه سمت افتادم راه

 ... کنم عوض خونه اون با.. زاده امام اون با.. روستا این

 محمدی های وگل رز های بوته به کردم نگاه.. شد وارد حسین محمد هم من وبعد شدم داخل

 یک... بود کوچیک العاده فوق ام خونه... باال رفتم چوبی های پله واز زدم هام کوچولو به لبخندی....
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 تر نقلی خونه اشپز ویک بود اونجا حمام که اتاق یک بود شده پهن وسط چهار در سه پشمی قالی

 از گلنوش که های مرغ تخم از تا چند... زیاده هم نفر یک واسه ای خونه همچین که خودم بنظر..

 با که وانتی یک از که رو ام نفره یک کوچیک ای وماهیتابه اوردم در بود اورده برام ها تر قبل

 از بازم که محلی های روغن وبا گاز روی گذاشتم ور بودم خریده میاورد خونه وسایل خودش

 محمد.. کردم پهن رو سفیدم مربعی سفره.. خرما با کردم درست مرغ وتخم ریختم بود گلنوش

 ودنشونب بافته که کسایی از بودم خریده خودم که پشتی به بود داده وتکیه قالی روی بود نشسته

 های نون... میبافتن پشتی یا فرش بودن اروست همین دخترای.. بودن کرده درستشون وکامل

 اخرم در وسبزی دوغ با سفره وسط گذاشتم رو بودم کرده درست گلنوش مامان که رو تافتونی

 زاینا باالتر دست یک چیزی یک نه واگر میایی دونستم نمی: وگفتم وسط روگذاشتم ماهیتابه

 .. میکردم درست

 گی خونه حداقل غذای که بود وقت چند.. انومخ سپیده نکنه درد گلت دست: وگفت زد لبخندی

 ... بودم نخورده

 .. جان نوش: وگفتم بودنش یخ به میبردم پی خودم که زدم یخی لبخند

 ادمد اب بود پنجره پشت که یوسفم حسن های گل وبه شدم بلند.. بودم ساده خونه همین عاشق

 ..؟؟ بود خوب مامانم: وگفتم

 که نیست روزی.. شده تنها خیلی. سپیده برگرد: گفت که حیاطم توی های ابی مرغ به شدم خیره

 ... کجایی تو بگم که میکنه التماسم.. نپرسه رو وحالت نزنه زنگ

 نیستم من که شدن متوجه دوماه از بعد یعنی.. میکنند التماس تازه دوما از بعد زدم پوزخندی

 مبه نزدیکن خیلی ها دوقلو نمیگ همیشه که چطوره... بپرسن؟ محمد از ادرس که شدن ونگران

 ... امدیم در عالم های دوقلوه همه برعکس که این مثل وخواهرم من واال..

 محمد هب ببخشیدی.. زدن رو درخونه که نگفتم وچیزی رنگم ابی چوبی پنجره به دادم روتکیه سرم

 عسل این مانمما: گفت جدیت وبا بود کرده اخم همچنان که بود گلنوش.. کردم درروباز ورفتم گفتم

 فرهنگ وبی گریز ادم تو واسه دلشون اونجا بری هم وبعدشم بهت بدم گفت داد رو طبیعی های

 .. شده تنگ نشین کوه پشت

 .. ببخشید: وگفتم خندیدم
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 .. فقط دیگه بار یک خودت جون به: وگفت کرد نگاهم

 .. خواهرم کن درکم تو یکمم: گفتم سریع

 رهگال یا مامانم از رو حالت همش ماه یک این تو احمقی خیلی: وگفت کرد بغلم اشکی چشمای با

 ... خبره چه.. ها اونجا میری داری خیلی راستی.. میپرسیدم خواهرم

 .. داخل بیا.. هیچی: وگفتم کشیدم دست سرش به

 توروی درو این دیگه بار یک.. کنی تعارفم خودم خونه به نکرده الزم: گفت اخم وبا کنار داد هلم

 ... کنم لهت تا دببن من

 .. نبودی ای کینه توکه دیگه باشه: وگفتم نخندم تا گزیدم لب

 داد ور وجوابش کرد نگاه من به هم گلنوش.. کرد وسالم شد بلند دید مارو تا محمد که رفتیم داخل

... 

 .. کن امتحان: وگفت جلوم گرفت عسل قاشق یک گلنوش که رفتم خونه اشپز توی

 ... تشکر واسه مامانت پیش میرم حتما.. عالیه: وگفتم خوردم

 ..ی نمیار هم نه بیرون بریم که میام فردا میرم... ممنون.. جان سپیده: گفت حسین محمد که

 .. امدی خوش.. باشه: وگفتم کردم مکثی

 ... میکرد چیکار اینجا مردک این: گفت گلنوش رفت تا

 خوام نمی کنیم عوض رو حثب خواهش.. دوستمه هیچی: وگفتم خندیدم زدنش حرف لحن به

 .. بیاد یادم میکنه اذیتم که چیزای

 ... اینجا بیا: وگفتم اتاقم سمت رفتم که کرد نگاهم یکم

 گذاشتم دستی پیش با رو ها پرتقال میوه وسبد کردم پهن براخودم تشک یک شد اتاق داخل

 .؟؟ میره پیش خوب زندگیت..؟؟ میکنی چیکار.. باش مشغول: وگفتم جلوش

 مرگی روز دچار ها وشوهر زن همه مثل نیست بد: گفت میکند پوست رو اش میوه که طور ینهم

 .. چایی مزارع میرم هم سرگرمی وواسه خونه کارای ومنم سرکارش میره صبح به صبح.. هستیم
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 میکنید یداپ بیشتری توجه جفتتون مطمئنا.. نیستی بچه یک اوردن توفکر چرا: وگفتم زدم لبخندی

 .. یزچ همه به

 اینا ودنب هل چقدر میگن بقیه نگذشته بیشتر دوماه.. زوده اما هستم فکرش تو: وگفت زد لبخندی

... 

 خودت واسه ببری لذت خودت که کن زندگی جوری اما کنم دخالت خوام نمی: وگفتم کشیدم دراز

 از استشر.. گذشته مردم حرف با منم زندگی از یکم.. گفت میشه.. مردم حرف واسه نه کن زندگی

 ودمب کرده ازدواج قبال بدونم که این بدون حسین محمد با ازدواجم اما دونم نمی هیچی ام گذشته

 خیلی ام کرده ازدواج من که بشه راحت مادرم که واین بود مردم حرف همین بخاطر.. ومادرم

 نموه زندگیت از کنی کیف بیشتر میشه باعث کاری یک میکنی حس اگر.. دیگه های وپرت چرت

 ... طوالنیه مدت یک تو واسه زندگی کشیدن سختی اما مدته یک مردم حرف.. بکن کارو

 ؟؟ میکنه قبول سیاوش بنظرت: وگفت شد تر باز نیشش

 ماش بگیم که معنی بی من بنظر اصال.. باهاش بزن حرف درموردش دونم نمی: وگفتم زدم لبخند

 هواس که واین..دیگه وچیزای بخوان فرصت وشوهر زن خود که این مگر میدونی.. هستید باهم تازه

 بی گذشته اززندگیت دوماه چون زوده که این نه واگر نریزه بهم خلوتشون که بودنشون هم با

 ... میدونی وهمسرت خودت که هرطور بازم منه نظر فقط اینا البته.. معنیه

 .. باشه دستات تو کوچولو یک نازه خیلی تصورش سپیده وای: گفت شوق با

 .. بودنه ناز از فراتر: وگفتم محمدم عکس به شدم وخیره زدم خندی رزه

 .. خواستم نمی من ببخشید:گفت سریع

 .. باهم بخوابیم جا همین نداری کاری..کن ولش: گفتم سریع

 .. نیست کاری نه: وگفت زد لبخند

 ... برد خوابمون که زدیم حرف وانقدر اوردم اون برای هم بالیشت یک

 این با من که بود ماه یک.. اش ابدی گاه خواب سمت کردم وحرکت برداشتم رو مزقر رز های گل

 به زدم وزل قبرش سنگ رو گذاشتم هارو وگل بودم گرفته خو ها سنگ زیر مردم بااین محیط

 گاهی: وگفت نشست کنارم کسی... بودن کرده حکاکی رنگ سیاه قبر سنگ روی که عکسش
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 بشه حوادث تکرار بازم که این جز اما.. کنه درست رو چیزا یوخیل عقب برگرده زمان داری دوست

 پذیرب اما سخته... شد تر خراب.. کنم درستش خواستم... عقب برگشتم یکبار من.. نیست چیزی

 که نیست پشت اون هیچی.. چی همه عقب برگرده کاش میکنی زمزمه هرروز.. بیا کنار وباهاش

 اام واستم من مثل... انتظارته در بد جهنمی که برگردی که نخواه.. نبود خبری رفتم من..  بری

 ... دیدم خدارو زمینی جهنم

 ؟ بود کی میفهمیدم کاش.... میرفت داشت یعنی.. نبود کسی دیدم که بود کی ببینم کردم بلند سر

 تو برد گرفت رو دستم... نمیاد یادت منو: وگفت جلوم امد شناختمش نمی که صورت یک یهو که

 ..؟؟ کیه ببین برو ازتو میخواد کمک هی یکی: وگفت ریکتا جای یک

 برام که بود صدای همون شبیه صداش که کسی... میدید عذاب داشت که بود بابام بازم جلو رفتم

 .. دیگه جلوتر برو: وگفت تر نزدیک امد بود زده حرف قبرستون تو

 که حالتی زا ترسیده..؟؟ یهک نشد متوجه ومنم باز میرفت داشت ؟؟که کیه ببینم برگشتم ترسیده

 ... کن باز چشم. خوابی سپیده: گفت که کشیدم جیغ یک بود بابام

 یستن چیزی: که واین نشست ام وپیشونی گونه روی گلنوش دست که ونشست کردم باز چشم

 .. بوده خواب

 بابام وای... بود؟ اشنا واسم صداش چقدر..؟ بود کی مرد این.. دادم قورت رو ام نداشته دهن اب

..! 

 ..؟؟ میدیدی چی: گفت گلنوش که خوردم ازش ویکم دستم داد ابی لیوان

 وقت چهی اما میگه بهم رو چیزی یک میاد توقبرستون همیشه یکی گلنوش: وگفتم کردم نگاهش

 هیچی وحوصلحه هستم روحیم خراب حال تو که میاد زمانی درست.. ببینم رو اش چهره نشده

 وضعیت انگار که دیدم رو بابام االنم..؟ هست کی دونم نمی اما.. تاشناس واسم صداش.. ندارم

 .. نداشت خوبی

 ریمب بخونیم نماز.. گفتن رو شب اذان پاشو.. هست کی میفهمی فردا انشااهلل: وگفت کرد بغلم

 .... نباشی تنها بهتره.. من مادر خونه

 رو درچا شدم بلند. بود وبابام خواب اون پیش همش ذهنم اما خوندیم رو نماز گلنوش با شدم بلند

 ... دیگه نباش گرفته: گفت گلنوش که در دسته روی گذاشتم
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 مداشت برش.. میکرد خودکشی داشت االن خورد نمی زنگ ماه تا سال که گوشیم که زدم لبخند

 ..؟؟ تو کجایی.. سالم: گفت که کردم وصل رو تماس.. بود حسین محمد..

 .؟؟ شده چیزی. ام خونه.. باشم یخوامم کجا.. سالم: گفتم کرده تعجب

 .. برس کارات به برو خانومی نه: وگفت کرد مکثی

 دادم ادرس من مادرته باشه هم هرچی میکرد قراری بی خیلی مامانت: گفت که کردم مکث

 قسممو کرد گریه چقدر دونه نمی.. سپیده بخشید.. میاد داره ومجید سارا با کنم فکر االن مجبوری

 ... دیگه میرن میان بعدم بزن حرف یکم بکن ازشوون پذیرایی امدن فوقش.. داد

 رفته یرونوب اش توخونه نیست سپیده بهشون بگو: وگفتم کردم مکث... ببینمشون خواستم نمی

... 

 کمی جان گلن: وگفتم کردم نگاه گلنوش به کردم خاموش کامال رو وگوشی کردم قطع رو تماس

 .. برو داری دوست شما البته.. مامانت خونه میریم فردا انشااهلل میکنه درد سرم

 که دونممی اما.. میکنه دخالت که فضوله چقدر بگی شاید.. بیان اینا مامانت بذار: وگفت کرد نگاهم

 کرتف به لحضه به لحضه شاید.. کردن فراموشت که میکنی فکر ت شاید.. بذاربیان صالحته به

 ... بیان نتونستن مسائلی یخاطر اما بودن

 یعنی.. میده قرار رو بچه اصل اول هرکاری تو مادر یک ببین: وگفتم نشستم پنجره لب طاقچه روی

 هستیم دوقلو وسارا من.. ازترحم میاد بدم... ازمن امده یادشون دوماه از بعد تازه که بوده کاری چه

 .. ودشمنی بوده ترحم نگاهش رنگ همیشه نکنی باور شاید اما

 وبحث ابرو حفظ واسه فقط بگه دروغ بهت مادرت شده تاحاال: وگفتم شچشما تو زدم زل صاف

 زا ممنون جان گلنوش برو... هستی سیاه وطالع بدبخت چقدر گفته توروت.. مردم های حرف همین

 ... حرفات

 .. حافظ خدا.. میشه درست چی همه انشااهلل: وگفت کرد بغلم

 امدن بامزه دیدنم ها مرغابی... حیاط توی ورفتم انگیز ترحم حال به زدم پوزخندی رفتنش با

 پاش اب وبا ریختم غذارو جلشون حیاط ازگوشه... غذابدم بهشون بودم کرده فراموش.. سمتم

 گاهی.. بود گرفته دلم که این واسه.. تنهای واسه نه کردم گریه واروم.... دادم اب رو رزم گالی

 ... هام غصه شده بریزل من.. نیست پر دلش نداره مشکلی اما نفرتنهاست یک
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 با بانهش توتنهایی لقمه دوسه... ماست با برداشتم نون یکم.. نونی جا سراغ رفتم خونه توتاریکی

 تونستم نمی بغض زور از. گلوم تو کرد گیر ام لقمه.. شد بلند زدن در صدای که خوردم خودم

 دام مامان گریه صدای که دادم قورت رو لقمه.. نفهمیدن به بزنم خودمو کردم سعی.. بدم قورتش

 .. کنه نمی ؟؟درباز کجاست یعنی ام بچه سارا: گفت که

 مبری فعال.. رفته بیرون حتما.. دیگه کن بس مامان: گفت که امد سارا صدای که زدم هق تر اروم

 ... بیاییم فردا تا جایی هتلی یک

 حاظل همه از خوشبختی که تو..سرچیه؟؟ من با مشکلت دقیقا.. دیگه چرا تو خواهرم: گفتم دلم تو

... 

 کر وت وانقدر کردم پاک رو اشکام... رفتن که داد نشون ماشین های السیک صدای که کشیدم دراز

 ... برد خوابم که شدم غرق وخیال

***** 

 که امد یکی صدای که.. زدم حرف باهاش همیشه عادت وبه کوچولوش قبر روی گذاشتم رو سرم

 حکمت... داری اصرار که یدونی توچی.. عقب برگرده چی وهمه اشهب که میخوای بازم داری: گفت

 کی میفهمی موضوع به کنی نگاه باز چشم با یکم اگر.. کنند نمی درک ها انسان وقت هیچ هارو

 .......... اما بودم چیزی یک بیتاب تو مثل منم... نکن تابی بی فرزندت مرگ توی هست حکمتی

 بلندشدم.. میرفت داشت من از تر دور..؟؟ هست کی ببینم دمام وتا زد حرف یکسری برام بازم

 ..... پوش سیاه های عزادار جمعیت تو کردم گمش که دنبالش برم

 ات میدویدم طرف همه... نبود کس هیچ اما.. کنم پیداش که میکردم نگاه اطراف به زده ومات گیج

 معج رو ووسایلم شدم بلند... افتادم وسایلم با من بهم زد تنه ها عزادار از یکی که... کنم پیداش

 .. کردم

 رد تموخواس برگشتم سریع..شدم مامان ماشین حضور متوجه که ام خونه سمت رفتم جنگل تی از

 ..؟؟ خودتی سپیده: گفت مامان که بشم

 .. خانوم نه: وگفتم دادم قورت رو دهنم اب... پایین امدن اشکام اروم ندادم محل

 رارف مادرت از..؟ شناسم نمی رو صدات یعنی من: وگفت جلوم امد که.. مکن رفتار عادی کردم سعی

 ... من بشم اشکات این قربون..؟؟ میکنی
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 .. بفرمایید.. امدین خوش: وگفتم زدم تلخی لبخند

 اشیب راحت میریم جان مامان ؟ببخشید بیام خواستی نمی: وگفت کرد نگاهم خیسش چشمای با

 .. مامانم امدی خوش: گفتم وبابغض کردم بغلش محکم.. وایستم صاف نتونستم...

 من یحت.. نگفتی چیزی کس هیچ به چرا.. بود تنگ خیلی برات دلم: وگفت سرم روی کشید دست

 .. بودم غریبه هم

 زدم نونگاهاتو شما دست از.. کنید رفتار اوجوری نداشتم انتظار ازت میگفتم.. بدم نداشتم جوابی

 .. خونه اون از بیرون

 .. بفرمایید.. خونه بریم: وگفتم امدم بیرون وازبغلش نزدم حرفی

 ..خودت؟ با میکنی چیکار.. شدی؟ تر شکسته انقدر چرا: وگفت کرد نگاهم

 .. کنم درست چیزی یک من داخل بریم.. تنهایی میکنم زندگی: وگفتم زدم پوزخندی

 .. بده منو جواب..نمیشه دیر اونجا به رفتن: وگفت گرفت رو دستم که برم خواستم

. تینهس خسته خیلی.. بدم باید که های جواب میکنه اذیتم: وگفتم مهربونش دل به زدم ی لبخند

 .. جان مامان بریم

 امدی خوش خیلی. سالم: وگفتم دادم تکون سری بود ایستاده ماشین کنار که کردم نگاه سارا به

 .. بفرمایید.. سالم مجید اقا..

 .. مجید به کشیدوچسبید جیغ.. دید رو ها ابی مرغ راتاسا که کردم باز رو خونه در

 .. داخل بیا نترس.. نمیان طرفت ومطمئنا میترسن بیشتر اینا: وگفتم زدم لبخندی

 نشست پشمی قالی وروی ام جزءجزءخونه به میکرد نگاه دقت وبا شده گرد چشمای با مامان

 ..؟؟ میکنه زندگی اینجا من پرورده ناز سپیده...؟ خونه میگی این توبه: وگفت

 اکتهس جا این.. نداشتم وارامش نبودم خوشبخت بودم وبرق ززق اون تو: گفتم وتودلم زدم پوزخند

 ... اینجام عاشق اما هست حقیرانه... داره وارامش

 .. میشید معذب شما ببخشید.. راحتم خیلی اینجا: گفتم مامان درجواب

 .. من.. میزنی کنایه چرا: وگفت کرد مکثی
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 ریمنظو من.. امدین خوش خیلی.. منه خونه اینجا مامان: گفتم سریع.. باشه بحث خواستم ینم

 ... میارم رو چایی کنید استراحت یکم تا.. نداشتم هم

 ارهد کینه انقدر چی واسه خواهرنازنینم این بودم مونده ومن.. گفت نمی هیچی سارا که بود جالب

 ..؟؟

 مامان: وگفت کرد بغلم پشت واز کنارم امد مامان که گاز روی گذاشتم کردم اب رو کتری سریع

 .. منصورمون محمد واسه متاسفم واقعا جان

 بارش اجازه اما.. میشد خیس چشمام میفتادم خودش یاد یا اسمش هرزمان که نبود خودم دست

 زنمب حرف راحت ذاشت نمی که بغضی با...  باشه ترحم بازم خواستم نمی ریختم خودم وتو ندادم

 ...مامان ممنون: گفتم لب زیر

 .. کنی می چیکار..؟ سپیده خوبی: گفت مجید که بیرون وبردم کردم اماده رو چایی سینی

 .. باشه توضیح به الزم که کنم نمی خاصی کارهای... خوبم ممنون: وگفتم کردم نگاهش

 ضایع خیلی که شد متوجه.. کنم تحمل رو جو اون تونستم نمی چرا دونم نمی.. نکن فضولی یعنی

 وادهخان جلوی حتی که ناکه وحشت چقدر.. نزد وحرفی برداشت تشکر با رو چاییش استکان شده

 .. ببینیشون ونخوای باشی معذب ات

 یرونب نره سر اتون حوصلحه که این برای میخواهید.. کنم درست چیزی میمرم: وگفتم بلندشدم

 ... اینجا داره قشنگی جاهای که بزنید گشتی یک

 .. برن ومجید مامان میخوان اگه.. کمکت میام من: وگفت بلندشد راسا

 مستطیلی یخچال ازتوی هارو بادمجون... ام نقلی اشپزخونه سمت افتادم وراه نزدم حرفی

 نشست وجلوم برداشت چاقو یک سارا که شدم گرفتشون پوشت ومشغول اوردم در کوچولوم

 ..؟؟ زندگیت نیست سخت: گفت برمیداشت بادمجون یک که طور وهمین

 ینم..؟؟ بودم شده ای وکینه اعصاب بی من چرا.. کندن پوست روی کنم تمرگز فقط کردم سعی

 ...؟؟ چرا باشم قبل سپیده تونستم

 .. رهنمیگذ سخت نگیری سخت اگه رو هرچیزی.. نیست سخت اصال نه: گفتم وخشک جدی خیلی

 ... شدی تلخ..؟؟ میزنی کنایه چرا: گفت که شدم عمیقش نفس متوجه
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 خیلی.. زنم نمی هم کنایه.. نیستم تلخ.. جان ابجی نه: وگفتم گرفتم پوست بیشتری حرص با

 .. امدی خوش

 ... جون خاله بگی تبریک خوای نمی: گفت که.. شدم لبخندش متوجه

 نماما میگم تبریک: وگفتم کردم ورق ورق رو ها دمجون با... نداشتم حسی هیچ بگم رو راستش

 ... بیاد دنیا به وسالمت سالم انشااهلل.. کوچولو

 ام هیتابهما توی ریختم روغن.. باشم داشته رفتار کنترل تونستم نمی که من به لعنت.. بلندشدم

 .. چیندم رو بادمجون های وورق

 ..؟؟ نمیشناسمت انگار: وگفت کنارم امد

 !!!... نکردم تغییری: وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 شدی تلخ.. میزنی کنایه... کردی تغییر چرا: وگفت کرد ونگاهم گرفت زما رو ها دمجون با سبد

 .. کنم نمی باور که نگونه.. کردی تغییر..

 .. بودم تغییرات نیازمند اطرافیانم با زندگی برای: گفتم عصبی

 ترحمی هیچ من خودم جون به.. اینجا امدی چرا که گفت حسین محمد سپیده: گفت یواش

 ..مم واسه متاسفم.. من.. من.. ندارم دشنمی... تو به نسبت نداشتم

 غذارو.. هیـــــس.. هیــــــس.. اش درباره نزنیم حرف بیا سارا.. سارا: گفتم حرص وبا سریع

 ... کنیم مـــی درست

 ریهگ چرا: گفتم وجدی برگشتم.. امد اش گریه صدای که برداشتم وگوچه یخچال سمت برگشتم

 .. میریزی اشک نداره دلیلی..؟؟ میکنی

 رفتم کنارش.. رفتارم روی نداشتم کنترل اصال دیگه... صورتش روی گذاشت رو دستاش

 ها دمیا دنیا به وگریون اخمو ات بچه ؟بخند ناراحتــــــی چی از..؟؟ کنی می گریه چـــرا:وگفتم

 ... میکنه ام له میاد شوهرت االن میگم بده دجواب...

 ردمک نگاه.. داخل امد مامان که خونه اشپز توی افتاد دستم از اه گوچه.. میکردم چیکار لعنتی من

 ... من.. من.... گریه زیر زد خودش.. ها نگفتم چیزی من: وگفتم نگرانش چهره به
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 نتده کاش.. زبونم روی میومد میگرفت رو حالشون که فورم بد چیز یک موندم می.. بیرون دویدم

 ... دادی نمی وادرس حسین محمد میشد قفل

 ما وکینه حرص.. بودن عصبی از میلرزید تنم تموم... میخواستم ارامش.. زاده امام سمت دویدم

 ...؟؟ نشد چرا.. باشم قبل ساده سپیده میخواستم... بود هام سلول تک تک توی

 ودمب نشسته با اولین واسه منصورم محمد با که ای گوشه همون دقیقا ورفتم شدم زاده امام داخل

 ... میاوردم جوش زود درانق نباید...

 به شدم خیره... کنم تمرکز کردم وسعی دیوار به دادم تکیه رو سرم... ارومه ایجا همیشه انقدر چرا

 دمش عصبی زود انقد چرا... میشدم روانی داشتم... بود شده پوشیده رنگ سبز پارچه با که ارامگاه

 ..؟؟ میپرسیدم هی خودم واز میخورد رو موخم داشت که سوالی

 ... میشکستم رو چی همه.. میریختم بهم رو خوه اون همه میخواست دلم

 هواس بغض به بده رو جاش بودنم عصبی شد باعث فقط که کشیدم وعمیق لرزون نفس چندتا

 سپیده.. وخواهرم مامانم درمقابل بود رفتارم شرمنده.. بود رفتارم شرمنه درونم سپیده.. رفتارم این

 ... رفتار اون بود زیادیت غلط.. باشن بد هم هرچی.. تنهایی قتهح اره: زد فریاد درونم

 دارم ارامش اینجا چقدر.. ارومم چقدر که بفهمن میذاشتم باید.. میزدم داد سرخودم داشتم خودم

... 

 من: وگفت جلوم امد ریزون اشک مامان.. هستن وسارا مامان دیدم که کردم نگاه در صدای با

 چرا.. جااین میاد ناراحتی موقع عزیزم دختر.. همیشه بفهمم ازدیگرون دبای من یعنی. بشم قربونت

 ...؟؟ میکنی غریبی انقدر

 االن.. میکنی تحمل.. نمیزنی داد.. میکنی تحمل: میگفت بلند صدای ویک کردم مشت رو دستام

 .. ؟میکنی غریبی چرا میگه داره... میره قربونت داره نمیگه که چیزی اصال.. میشه تموم حرفاش

 ادم من که بود شده موفق درونم سپیده های داد که این مثل... بودم شده سنگ تیکه یک مثل

 ضهح لحح یک من ببخشید: وگفتم کردم نگاهشون... ارومم ولی نه که خوشبخت که بگم.. باشم

 اج همین میام عادتمه ععع.. کردم خخالی موضوع سراین شدم عصبی افتادم چیزی چچچ یک یاد

 .. ه شرمند... شههمی هههه
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 مامان.. میشدم اینجوری عصبانیت ودر بود همراهم منصور محمد مرگ بعداز از زبونه لکنت این

 کردم کوتاهی.. من افتادم کردن غلط به..؟؟ سپیده میزنی حرف اینجوری چرا: وگفت کرد بغلم

 .. درحقت کردم کوتاهی خیلی.

 من.. من.. شید.ببخخخ.. نبوده. کوتاهی ککک.. نه ننن.. نه.. نن: گفتم سبز پارچه همون به خیره

 .. ید..بذاررر. تتنهاممم ممیشه.ممم.. االن

 خودم دست که بخدا.. هست اشتباه بازم رفتارم که میدونستم.. دادم فشار بادستام رو هام شقیقه

 .. نبود

 .. یبش عصبی اینجوری شد باعث که گفتم چیزی اگر خواهم عذر من: وگفت نشست کنارم سارا

 گفتتم..گگگ: گفتم لعنتی زبون لکنت همون با.. بشم مسلط خودم به ذاشتن نمی تنهام چرا وای

 لحظظه یک بذارید تتنهام.تت.. نیست کسی.ککک صییر..تتق.. که

 ... بیرون ببردش تا کرد وبلندش گرفت رو گریونم مامان بغل زیر سارا

 ها رفتار این.. برگردونم رو ام شتهندا اعصاب.. کنم جمع خودمو کردم وسعی گفتم اهلل بسم

 نگاه یاد چرا.. بود سخت تحملشون اما... دونستم نمی نبودم جمع با که االن تا.. بود افتضاح

 همین یاد میزدن حرف باهام وقتی که بود ها همین...؟؟ کشید نمی پر ذهنم از وحرفاشون هاشون

 تو ازبس.. رو ها نگاه این کنم فراموش دبای.... بریزه بهم اعصابم میشد وباعث میفتادم ها صحنه

 که.. رونگیره اشون بهانه دلم که کرددم مجسمشون وجلوم کردم فکر تصاویر این به تنهاییم

 مانیز کنم اینجوری که میشد عث با.. رفتارهاشون این با شدن مواجه یعنی برگشتنم که بفهمم

 ... من به لعنت.. ببینمشون که

 نسانا یک به گفت میشه االن خوب.. بودم شر من میگفت سارا. بود تهساخ چیزی بد ازمن تنهایی

 صدای ازیک ارامش ودنبال شدن پیر که کسایی مثل.. شدم تبدیل ضعیف وروان اعصاب با

 معموال.. کنم فرار میخوام ومن میکنه ام خسته بزنه حرف زیاد کسی اگر یا میریزه بهم بلنداعصابم

 رو تنهایی همین من.. کنم تغییر که خوام نمی وخودمم.. پیره بماعصا من.. پیراینطوریه ادم یک

 ... دارم دوست دارم که رو چیزای همینا.. رو ضعیف اعصاب همین..

 پیشش ؟؟نرو میکنی چیکار اینجا تو حسین محمد: گفت که امد سارا صدای که برم خواستم

 باشه تنها میخواد
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 سپیده دوست شوهر از رو امارش... اینجا میاد افشین شدم متوجه من ببین: گفت محمد که

 من... مبود نامزدش من گفته برداشته میپلکی وبرش دور چرا گفته سیاوش جالبه.. دارم سیاوش..

 ... بگیرم باید رو ادم این جلوی

 اون ییعن...؟؟ میگن دارن چی اینا..؟؟ بوده من نامزد قبال یعنی..؟؟ کیه افشین..  موندم وا در پشت

 سوال حجم وای..؟؟ هست نامی افشین میزنه بهم رو حرفا اون قبرستون توی روزهر که کسی

 ......... بیشتر ذهنم جواب بی های

 .. خوبی: وگفت سمتم دوید دید منو تا حسین محمد که.. بیرون ورفتم کردم درروباز اروم

 قضیه گوب ندهک وپوست رک.. بچینی فلسفه برام خوام نمی ببین.. خوبم اره: وگفتم دادم سرتکون

 ...؟ چیه افشین این

 ..؟ پیشت قبرستون نمیاد همیشه کسی.. پیش وقت خیلی بوده ت نامزد: وگفت کرد نگاهم

 ..دیدم رو بابام خواب بازم محمد وای.. اونه یعنی..میاد چرا: وگفتم دادم سرتکون

 ..؟ باشه پیشت امشب دوستت میشه: وگفت کرد وبغلم زد مهربونی لبخند

 .. پرو.. کنه رودل دوستم میترسم موقع اون بعد:وگفتم دمکر نگاهش

 سه که این باور چقدر.. هی میزنه حرف که میخوادازمن چی..؟؟ کیه ادم این میفهمیدم باید امروز

 اسب بر سوار مرد یک همیشه میکردم فکر ای دیگه هردختر مثل.. سخته بودن توزندگیم مرد

 ..................... ولی دنیامیشم تردخ ترین خوشبخت ومن دنبالم میاد سفید

 شخواه دوستت اگه: گفت که میگه چی ببینم دادم وگوش امدم بیرون فکر عالم از من خندیدکه

 ..؟ چی کنه

 ... میشه زنده برام کیش روز اون اور یاد میبینمت...؟!! حسین محمد باهات کنم چیکار من

 چه االن من... خونه داخل رفتم اشون همه به توجه بی. میکرد نگاهم داشت تر طرف اون مامان

 ...؟؟ باشم داشته باید رفتاری

 نجا مامان دارم دوست خیلی.. نباشم مزاحمت که میرم.. من بشم قربونت: وگفت زد صدام مامان

 ... باش خودت مراقب خیلی..
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 ودمخ ستد انگاری.. ببخشید: گفتم ریزاروم ویک گرفتم بغلم تو رو مهربونی حجم واون شدم خم

 ..؟؟ نه مگه..؟؟ میبخشی مامانم.. نبود

 ... گلم تو نه بشم بخشیده باید که منم گلم اره: وگفت کشید دست سرم به

 ... میمونی پیشم: وگفتم گریونش ولی اروم توچشمای کردم نگاه

 ... هستم؟ که ازاین نیستی ناراحت: وگفت بوسید رو خیسم گونه

 .. مامانمی باشی هرچی...؟؟ چیه حرفا این امانم.. نه: وگفتم کردم بغلش دوباره

 .. مامانتم باشم هرچی اره: وگفت شد بیشتر اش گریه یهو

 ...؟؟ چی یعنی هرچی حرفت بااین سپیده بمیری... زدم گند بازم گزیدم لب

 .... مامانم کردم غلط: گفتم سریع.. در به بکوبم سرمو میخواست دلم

 باشم داشته باهاش رفتاری چطور موندم امد داخل که راسا... نزد وحرفی بوسید رو چشمام

 .. بودم اعصابشده بی بدجوری... بودم کردن خراب فاز رو امروز...

 به هک بریم ماهم بهتره... واستون بیاره رو ساکتون میگم مجید به: وگفت کرد بغل رو مامان اروم

 .. نخوریم شب

 .... داخل بیا همسرت با.. ببخشید... من سارا: گفتم سریع

 بود پر دلم اما... بودم زده بدجورحرف... اشپزخونه راست ویک خونه داخل به کردم فرار سریع

 ... اینبار که شد نمی اما نزنم حرفی که کردم مراعات همیشه

 لیز ماشک اروم.. افتاده های وگوجه پام زیر خرسک قالیچه به شدم خیره نشستم خونه اشپز گوشه

 هگوج دارم بگم مثال که ها گوجه سمت کشیدم خودمو سریع.. شدم کسی حضور متوجه که خورد

 ریهگ داشت سارا... توبغلش منو وکشید شد گرفته هام بازو که بلندبشم امدم.. میکنم جمع رو ها

 ... یزارب.. بیزارم ترحم از.. باشه ترحم که دارم ترس.. چشماش تو کنم نگاه نداشتم جرئت.. میکرد

 .. ابجی ببخشید: کردم زمزمه طفق نکردم بلند سر

 ... بکنم دادنم انجام کار پرت رو حواسم کامال کردم وسعی کشیدم اب رو ها وگوجه بلندشدم

***** 
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 تنگف... بزنم حرف تر کم افتاده که های اتفاق از میتونم که تاجای کردم وسعی بودم مامان کنار

 زده خجالت چقدر که وای.. نداره ای دیگه ای فایده بشم عصبی بیشتر من که جزءاین حرفا اون

 خواب رخت.. بزنه رو خونه این در کسی وقت هیچ کردم نمی فکر که اونجای از.. جلوشون شدم

 کوچیک های بالشت با اورد رو همراهش های مسافرتی پتو رفت مامان خالت کلی وبا بود کم هام

 ..رو مسافرتیش

 اصال... خوابیده که شدم متوجه مامان های سنف از... کشیدم ودراز کردم خاموش رو ها چراغ

 مزد غلطی... توسالن ومجید حسین ومحمد بودیم اتاق این تو ومامان ومن سارا... برد نمی خوابم

 که خواد نمی چرا دونم نمی من.. امشب موندی نمی کاش محمد: گفت که امد مجید صدای که

 ..؟؟ بدونه چیزی کسی

 ومتم چی همه باالخره: گفت حرص با محمد که دادم گوش ریبیشت دقت با.. شدم کنجکاو خیلی

 واسم سپیده که حیف.. کنه می مشخص رو چی همه عوضیش خود.. بگذره که مدت یک.. میشه

 .. کن ولش.. هی. واگرنه.. دارم ودوستش داره ارزش خیلی

 پیدهس واسه دلم چقدر: گفت تر اروم مجید.. فضولی از میمردم داشتم..؟ میزدن حرف ازچی

 .. بیاد کنار منصورش محمد مرگ با تونه نمی حتما.. مدت این تو شد اذیت چقدر.. سوخت

 سپیده مجید: گفت که امد محمد صدای... بودم بیذار ترحم از من بود امده جوش به خونم که وای

 مرگ که بااین داشتم رو هواش خودم.. اش درباره بزنی زر ترحم همه بااین ندارم خوش... زنمه

 .. نذاشتم تنهاش یعنی..امده کنار اما کرده دارش غصه خیلی اش چهب

 .. شما میشی اتیشی چه.. باشه.. هی هی: گفت سریع مجید

 نازم میکنند پنهون دارن رو چیزی یک.. کشیدم دراز... نیومد صدای اما.. شدم محمد جواب منتظر

 ... سراغشون برم خودم باید...؟ چیه موضوع میفهمم باالخره...

 لب وزیر زدم ونازش گرد صورت اون به لبخندی.. محمدم عکس قاب رو بود افتاده مهتاب نور

 گذاشتی تنها مامانو بدی خیلی: گفتم

 ..... ام گونه رو ریخت اشکم واروم بالیشت تو بردم فرو سرمو

 رخت سریع... گرفت سرم از رو خواب منگی بیرون سروصداهای که خواب از شدم بلند کسلی با

 هم پشیزی واسم شما از کس هیچ حرفای: میگفت که بود دادمردی صدای.. کردم جمع رو ابخو
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 که بدون.. محمد اقا تو... میگم رو چی همه بهش کم کم که هست خودش مهم.. نداره ارزش

 ... داد خواهی پس بدتاوان

 رفت ممکن صورت ترین وسریع شد رنگی پژوسفید ماشین سوار یکی دیدم بیرون رفتم دویدم

 پلک چندبار..؟؟ میکنند همچین چرا اینا... کردم نگاهشون.. خندیدن به کردن شروع همه یهو...

 ... که ازاین قبل داره ثواب خودم جون به: گفت میخندید که طور ههمون سارا که زدم

 دهش چی.. کردم نگاه خودم به تواینه... روشویی سمت ودویدم پیشونیم رو زدم دست کف با یهو

 دنز پلک تند تند با وخودمم.. دورش بود کرده باد حسابی دیشب گریه بخاطر که چشمام.. بودم

 در روسریم واززیر بود گرفته رو صورتم دور که موهای وریز بودم کرده داشتنشون نگه درباز سعی

 مووخود صورتم به زدم سرد اب مشت چند.. بودم شده مضحک گفت میشد معنا تمام به.. بود امده

 ..؟؟؟ مامان کجایی.. برگردم باید دیگه من جان سپیده: گفت مامان که ردمک مرتب

 .. یدندار کاری اگر باشید میرید زود انقدر چرا: وگفتم بیرون ورفتم کردم خشک صورتمو حوله با

 نماشی خودم اگر.. بریم زودتر باید کارش بخاطر میگه مجید راستش مرسی: وگفت زد لبخندی

 کنی نمبیرو بتونی عمرا هم وبعدش میام دیگه روز چند انشااهلل اما نمیشه خب اما میموندم میاوردم

.. 

 هم ورد جا همین یا.. کنم اماده رو صبحانه بذارید پس خب داری اختیار: وگفتم زدم نمایشی لبخند

 ...نشید گرسنه راه تو ببرید یا بخوریم

 خالی جات خوردیم هم رو حونهصب کاری کجای.. اوه: گفت که میکرد درست رو شالش داشت سارا

 ستا خسته بچم نه وگفت رفت قربونت دقیقه به دم خانوم مامان همین کنم بیدارت میخواستم..

 .. دیشب کندی کوه انگاری ندونه هرکی...

 .. واسه دیشم امکانات شما ببخشید: وگفتم روپشتی انداختم رو حوله

 !!.. ها میگیری جدی خیلی.. کنم می شوخی دارم دیونه: وگفت برگشت سریع

 که ازمنی..؟؟ ازکی.. داری کینه چشمات وته میگیرم جدی خیلی میگی زبونی ابجی اره: گفتم دلم تو

 ..؟؟ خواهرمن اخه داری چیو کینه..؟؟ میزنی داری چیو حرص.. ندارم لنگه وتنهایی بدبختی تو
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 حرف داشت عصبی که بود حسین محمد پیش حواسم همه اما میچیدم رو مامان وسایل داشتم

 بوده نامزدم افشین... جا همون برم رفتنشون از بعد تا کردم حفظ از گفت که رو ادرسی.. میزد

 .... میفهمم رو چی همه امروز..؟؟ بذاره قرار حسین محمد با باید چرا.

 تنرف وبعدم گفت اینا باش خودت مراقب که نکته تا چند گوشم کنار که کردم روبوسی بامامان

 ودب گرفته فک زیر رو وگوشیش بود جینش شلوار جیب تو دستش یک که محمد به شدم هخیر...

 ... وگلی خیس زمین به بود شده خیره ومتفکر

 ..؟؟ تو کجایی محمد: وگفتم رفتم کنارش

 مشچش مردمک که... ببینم رو صورتش تا پایین بردم سرمو کردم گرد رو چشمام.. نگفت هیچی

 تساک هی: گفت سریع... بلند قهقه به شد تبدیل اش ساده لبخند ویک صورتم رو وامد چرخید

 .. میزنه قهقه کوچه وسط برام ابرونموند باش

 مکبان چقدر دونی نمی اخه: وگفت بوسید عمیق رو پیشونیم گرفت رو سرم دوطرف دستاش با

 مشونچشما.. میکنند خم سر که بچه دختر این مثل.. میکرد ونگاهم بودی کرده گرد رو چشمات

 ... اجازه اقا: ومیگن میشه بین وریز ومظلوم گرد

 چایی یک بریم: وگفتم خندیدم.. اجازه اقا: گفتن واسه بود کرده نازک رو صداش که لحنش از

 .. چیزی

 قرار.. جان سپیده ببخشید: گفت میرفت عقب عقب طورکه وهمین کرد نگاه گوشیش صفحه به

 یریمم صد در صد انشااهلل فردا ولی... امده پیش واسم یکار من االن بعد واسه باشه رفتن بیرون

.. 

 ... حافظ خدا فردا تا.. نداره اشکالی: وگفتم دادم تکون سری

 رکتح.. نشست که ماشین داخل.. بره که موندم منتظر... شد ماشینش وسوار داد تکون سری اونم

 ونا برم تر سریع باید.. کردم عوض ولباس خونه تو رفتم بالفاصلحه ومنم زد بوقی وبرام کرد

 ... رستورانه

 تورانرس اسم چشمم یک وبا نزنم کسی یا ماشین به ه بود چشمم ویک یروندم یابون کنار از اروم

 های ماشین که ترمز رو زدم امد چشمم جلو رستوران همون اسم تا که خوندم می رو ها ومغازه ها

 پارک ور ماشین.. کردم پیدا خالی پارک جا کی وجلوتر کردم حرکت کالفه.. زدم بوق تند تند عقبی
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 نمی اونو ومن میشناسه منو مطمئنا که ای دیگه کس یا اگرمحمد که کشیدم لوتر وشالمو کردم

 شتشپ که بامردی همراه که دیدم رو محمد که دستم تو کردم جا جابه کیفمو... نبینه منو.. شناسم

 که بود مشخص نشده رستوران وارد هنوز ونخیاب تو ازهمون... رستوران داخل رفت بود من به

 .. کنند می بحث دارن

 هک بود میزی سمت نگاهم اما پایین گرفتم رو سرم رستوران داخل ورفتم زدم رو دودیم عینک

 نشستم نازشو میز تا چند فاصلحه با اونا به پشت.. بود خلوت نسبتا که گوشه یک.. بودن نشسته

 دمیش گم صداشون بودن که ومردمی رستوران توهمهمه اما.. میگن چی ببینم کردم تیز وگوش

 بهداشتی سرویس برم باید که این ای بهانه به... جونم به بود افتاده خوره مثل فهمیدن..

 سسروی انتهاش وبعد رستوران آشپزخونه اون وانتهای بود میز اخرین اونا میز وچون بلندشدم..

 سمت میرفت که گارسونی.. ایستادم رو راه وت پیچیدم تا.. رفتم سمی همون بود بهداشتی

 .. خانوم: وگفت کرد نگاهم اشپزخونه

 ... میرم االن.. کنم می خواهش.. هیــــس: گفتم سریع

 یانه بشه پخش بد به مرده یک اسم که نیست مهم اصال این میدونی: گفت که امد صداش

 که هم طور همین.. شده بسته پول با هم اش خانواده ودهن ه مرد که کارگر اون بحرحال..؟؟

 سهام ازبقیه نعیمی بگم باید اما خریده سپیده سابق شوهر هم رو شرکت های سهام میدونی

 زمان اون من.. درصد شصت نزدیک چیزی.. تکشون تک از خریده رو سهام کل. شرکت دارهای

 باشه هاشتند حقی شرکت توی کسی وکال بگیره باید رو سهام کل بودم گفته بهش بود ارسن که

 هم گهب پلیس به هم باید که گفتم وبراش کردم صحبت سپیده وبا نکرد کاری چرا دونم نمی اما..

 نهمو نعیمی که میگم رو مطلب لپ من.. ها سهام خریدن با دررابطه کنه صحبت باارسن که این

 بسته امپدر دهن هم تا کشتش اونو.. سپیده پدر پدرام گردن روانداخته کارگر اون مرگ که طور

 هک دم متوجه حرفاش الی البه توشرکت تاحاال من.. داشته ازش چیزی ای کینه دونم نمی هم شه

 هشهر از حاال تا... میگه رو حرفا وان نامرد مثل الفاضی وبا بوده حقش ومیگه رومیاره پدرام اسم

 تنیس شوندست تو چیزی امامیگن بدن بهم پدرام از دارن ای نامه وصیت اگر که خواستم خانوم

 در رو وصیت پدرام مرگ از بعد روز چند پدرام وکیل که بوده قرار..... زیاد خیلی.. میزنه مشوک

 اممیخو ولی.. میشه چی داره دونم نمی واقعا من... نمیفته اتفاقی همچین اما.. بخونه وراث جلوی

 ومرجه حرج لیخی اما.. بودن اونجا معاون واسه وپدرم پدرام از دارم وکالت من.. کنی کمکم
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 شده اب که هم پدرام وکیل این.. نعیمی از بخرم رو ها سهام از بیشتری درصد باید.. توشرکت

 ... بشه پیدا پدرام نامه وصیت باید.. زمین تو رفته

 اما شهب حل مشکل این تا بذارم اختیارت در رو پولی مقدا میتونم: گفت که امد محمد متفکر صدای

 خیلی نامه وصیت قضیه این که واین.. بکنی نتونی کاری زیاد که میده هتب سودی با نعیمی مطمئنا

 پیداش لهوکی این باید.. رو قضیه این بکنیم قانونیش مرحله وارد باید... تو قول به میزنه مشکوک

 ... اینا همه جدای اما... موضوع ازاین میگذره که هست ماه چند نزدیک.. بشه

 واسه است ممنوعه.. بکش قرمز خط رو سپـــــیده دور: فتگ که امد جدیش العاده فوق صدای

 ... شدی فهم شیر.. بپلکی دوروبرش خوام نمی دیگه... تو

 یک ندیدمش من اما.. دارم وبازم وداشتم دارم دوست رو سپیده من که درسته: گفت بامکث

 ... ماه چند این تو ندیدیش اصال بگی میخوای تو یعنی_ هست مدتی

 ودب ترکیه که پیش ماه چند بار یک هم رو ارسن.. رو ارسن ونه خودش نه.. اصال نه: گفت بامکث

 جالب.. دیدمش من نام به بزنه شرکت از رو اش خریده سهام کل که کاری قرداد یک واسه فقط

 بود ونمیلی صد چند حرف بود خر کله خیلی.. نزد حرفی پرسدیم که سوالم.. ازم نگرفت رو پول بود

 ...کجاست؟؟ االن.. نگرفت وچیزی کرد امضا رو چی همه زیر راحت خیلی...

 میلیونی صد چند معامله یک حالته به خوش پس.. کجاست؟ بدونی داره حالت به سودی چه_

 یکم هم رو وکیله این قضیه... شرکتت میام حرفا این سهام خرید کارهای واسه خب.. خرج بدون

 های کیلو از یکی نمیشه... میذارم میون در پلیس با نشد دستگیرم چیزی میشم پیگیرش خودم

 ... بشه غیب یهو ها دادگاه ومشهور یک پایه

 کی دیدم.. کردم کج گردن یکم.. شدن بلند که داد نشون صندلی های پایه شدن کشیده صدای

 دست موقع که بره که برداشت رو چرمش کیف.. حسین ومحمد است ساله15 نزدیک مرده

 بشه بسته هم درش.. شرکت این اینده مهمه برات چرا تو.. سوال یک: گفت محمد دادنشون

 میخوای که میدونم... باشه بس ازاونا بعد پشت چند واسه که دارن حسینی خانواده انقدری

 باهات یخوام که رو همکاری این.. بگم بهت باید زرنگ اقای اما.. کنی خودت نام به رو کلشرکت

 اشهب سپیده نام به خریدی که اندازه همون به باید رو چی همه بهت نمیبخشم ارسن مثل رو بکنم

 ... این اما نیستم اونا جزخانواده که منم چون
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 قول به... ببریم پیش رو چی همه پنچاه پنچاه میتونیم اصال... پسر خری خیلی: گفت افشین یهو

 وبچه زن اشنب داشته رو ای مرفه زندگی ازاون بعد پشت چند تا که گذاشته انقدر پدارم خودت

 ... ارزش انقدر کنم نمی فکر اما دارم دوست رو سپیده من... اش

 میتونی.. باشی داشته دوست رو سپیده زیادیته غلط... تونیومده به کاراش این: توپید محمد اینبار

 .. نزدم حرفاست واین داد قرار هرچی زیر تا شی گم

 رثهو پدرام.. زیاد خیلی. میکنی خریت ارید خیلی اما.. پسر باشه.. نزن جوش: وگفت خندید بلند

 دنیا یفک میتونی بدی اونا به چیزی ازشرکت بشی مجببور که نیستی دامادش هم تو.. ندراه مذکر

 ...؟؟ هستی حرفت سر هنوزم... میرسه بهت که سودی با روببری

 ... دیگه برو: وگفت داد تکون سر بود کالفه.. میومد نظر به عصبی خیلی محمد

 شد بلند گوشیم جیغ اهنگ یهو که گرفت وشماره اورد در رو گوشیش افتاد راه خودشم بعد

 فتگ سراشپزش که شدم داخل.. اشپزخونه سمت دویدم سریع فقط منم.. برگشت سریع محمد...

 خروج در مطمئنا.. اشپزخونه انتهای ودویدم کنار زدمش که میزد حرف داشت هنوز.. شما خانوم:

 داره هست اش روشونه برنچ کیسه ک درحالی راست دست از داره گری کار کی دیدم یهو.. داره

 .. بیرون برید اقا: گفت که امد مرده همون صدای که سمتی همون دویدم سریع.. میاد

 .. بیاد خانوم یک ککه ندیدی شما_

 بودم اورده در سر دیگه خیابون یک از که وای.. بیرون رفتم رو خروج در دیدم یهو.. خدا یا

 خلوت جای یک بایدم... میزدم نفس نفس.. ندم رو جوابش شد نمی..خورد زنگ باز گوشیم....

 امدم... نه اینجا وای...شاپ کافی داخل رفتم... میفهمید وسرصدا بوق صدای از نه اگر. میبودم

 دهسپی: گفت تند که کردم وصل رو تماس بود ساکت خداروشکر.. شدم مطبی رو راه دال... بیرون

 ؟ تو کجابودی. زدم زنگ ام دیگه بار یک من

 یمگوش اتفاقا.. جنگل تو امدیم گلنوش با چیزه. من.. من: وگفتم دادم قورت رو ام نداشته دهن اب

 ... داده نمی انت حما.. نخورد زنگ

 دکتر این سر روی رو مطب این من: گفت روسرش بود انداخته رو صداش که د مر یک یهو که

 .... زایمانش سراین من زن... کنم می خراب
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 برهخ چه..؟؟ دکتری کدوم االن..؟؟ نبوده خوب حالت: گفت سریع.. شانس این به بزنند گند یعنی

 ؟؟ اونجا

 ... دکتر امدم میکرد درد دلم یکم نبود چیزی محمد: وگفتم توپیشونیم کوبیدم دست کف با

 لتد ؟؟چرا کجایی االن شد رچیه بزن زنگ بودم گفته خوبه..؟؟ چی یعنی: گفت داد وبا عصبی باز

 شکایت ازش مریضاش که هست نخوره درد به دکتر شدم متوجه مرده این حرفای از.. میکرده درد

 .. خوب زنان دکتر یک میبرمت کجایی بده ادرس... کردن

 وگفتم ینپای رفتم.. گندم این واسه نمیشم پشیمون اصال دیوار به بکوبم سرمو االن من اگه یعنی

 .. خداحافظ دیگه شارژنداره خونه میرم دارم نبود یزیچ محمد:

 نرستورا همون طرف باز رفتم وجو پرس با.. نکردم توجه هاش گفتن الو الو وبه کردم قطع سریع

 .. نده گیر دید منو که محمد که کردم خاموش کال رو گوشی.. برداشتم رو ماشین ورفتم

 به کنهمی وشروع میاد االن مطمئنم پوشیدم رو راحتیم های لباس تند وتند شدم خونه داخل سریع

 داشتم دوست..؟؟ بود نشده خونده نامه وصیت چرا.. بود شده مشغول حسابی ذهنم.. کردن بحث

 ارامش همین به کوچیک خونه همین به... باشم کنارشون در خواستم نمی اما بدونم رو چی همه

 دیدم کردم باز دررو شدم خارج فکر از درزدن یصدا با... بود تواینجا تنم پاره... نیازمندم اینجا

 چیز صالا ببین.. امدی خوش سالم: گفتم سریع.. میکنه نگاهم غلیظی اخم با که حسینه محمد خود

 .. بخوای که نبود خاصی

 ... خوب دکتر یک بریم بپوش لباس: وگفت خونه داخل داد هلم

 هک میدونی.. رم نمی هم جایی.. خوبه محال من محمد: وگفتم در سمت رفتم..؟؟ بهش بگم چی حاال

 .. کنه مجبورم تونه نمی هم کس وهیچ.. دمش نمی انجام بکنم رو کاری نخوام

 بسته وچشماشم بود شده منقبض فکش.. بود پیشونیش رو دستش یک... کردم نگاهش برگشتم

 مونه من.. رتمکا هیچ من بگی یکبار وقت چند هر نکرده الزم تو: گفت عصبانیت با اینبار... بود

 .. زودتر برو حاالم... بدم انجامش باید میدونم که میکنم رو کاری

 تدرس غذا به کردم شروع بحساب...  بابا خیال بی... حیاط تو واونم توخونه رفتم.. چقدر گیره.. اه

 ..؟ بود چی مشکلت: وگفت کشید ازدستم وچاقورو شد داخل که.... کردن
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 رستهد.. چیه مشکلت بفهمم میتونم ببینم بگو چیه خب: وگفت خندید که اخم با کردم نگاهش

 .. خودمو زن خب اما ندارم زنان تخصص

 االن.. مهمه االن اصال.. دارم نیاز گوشم به هنوز من: وگفت خندید که کشیدم بنفش جیغ یک

 ..و دکترم که منم رو ؟بحرحال خوبی

 ... بری میتونی: وگفتم شیکمش تو زدم جونی بی مشت با

 ...؟؟ بزنیم حرف منطقی باهم میشه سپیده: وگفت کرد مکثی

 مکن نگاهش که این بدون.. بگه میخواد چی بازم که میدونستم.. میریخت بهم داشت اعصابمو

 .. نمیشه نه: گفتم

 اگر نم.. بوده بیمار خودش قبل از ارسن بودن گفته ها دکتر که دیدی سپیده: وگفت امد تر نزدیک

 ... بوده نشده مرگش عثبا.. زدم ای ضربه

 ... میساخت ازم کاملی دیونه داشت تنهایی این بود شده چم من.. نشم عصبی تا بستم چشم

 یگهد که میدونم خودم من اما.. میدونم بله: وگفتم کردم حلقه کمرش دور دستامو.. عقب برگشتم

 سگی واخالق کردن غرغر با کنم دیونه طرفو که وجزاین نمیام بر مشترک زندگی یک پس از

 .. نیست ای دیگه چیز بذاره فرار به پا کنم کاری داشتنم

 میخوام: وگفت زد لبخندی که کنم عوض کم کم رو بحث که میگفتم طنز حالت با اینارو همه

 .. بانو شم دیونه دررکابت

 کن شول... چیه جوابم هردفعه میدنی محمد: وگفتم خودم سرکار برگشتم.. میگن این به دیونه خل

.. 

 بورمج هرروز.. نره پیش اینجوری تا دیدمت نمی بیمارستان تو وقت هیچ کاش: وگفت کرد پوفی

 اطالعات لیک منم اینجوری البته.. بهت ندیم قرصی تا باهات بزنیم سرکله بشینیم خواهرت با بودم

 خواستنه واین عالقه این که بدونی میخوام سپیده.. میشدم اشنا تو با وبیشتر خانواده از میگرفتم

 باهات باشم میخوام من.. داری رو اخالق بدتراین تو که ازاینه غیر اصال..نیست خودی بی

 ... نگیر ازم رو فرصت این کنم می خواهش..
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 که بردارم رو ماهی تن وامدم کردم پوفی!.. فهمه نمی است فایده بی انگاری باهاش زدن حرف

 .. سپیده: وگفت گرفت دستمو مچ

 ... کنم می خواهش محمد: موگفت کردم نگاهش

 .. رفت بعدم کرد مکث یکم.. ام گونه رو گذاشت رو شدلبش خم

 دمکر مرتب هام شونه روروی ارشابم.. خونه از بیرون ورفتم دیوار تو کردم پرت رو ماهی تن کالفه

 ازاین بودم خسته.. وساکت خلوت قبرستون سمت برداشتم قدم وگلی خیس زمین روی واروم

 نامه وصیت اون چرا فهمیدم من درصدم یک اصال.. رفت ومی میومد که هدفی بی های نفس

 بیهوده که ازاین دقیقا هدفم اصال... کنه؟ تغییر قراره من زندگی... چی؟ که خوب.. نشده خونده

 اب خودتو حداقل که نباشه یادت گذشته از حتی هیچی که زمانی مخصوصا تازه..؟؟ چیه ام زنده

 روقبر.... چی همه از هام گی بچه از بدونم میخواست دلم.. کنی سر هگذشت شیرین خاطرات

 ثلم یکی واسه مرگی روز..خودم گذشته حداقل دنبال برم که خواست ودلم بوسیدم رو کوچولوش

 ... تدریجیه مرگ یک مثل من

***** 

 مبدون بیشتر قبلیم زندگی از خواست دلم.. کردم نگاه خونه ای فرفروژه ومدل رنگ قهوای در به

 خاطرهداشته وکلی باشه قدیمی باشم دوست یک حداقل ودنبال برگردم بودکه خواسته دلم..

 سوز وهوا بود ریخته درختا های برگ تموم.. خودم واسه جلو میرفتم اروم اروم... هم از باشیم

 بود گرفته رو اسمون کل رنگی دودی های وابر بود شده کبود رنگش اسمونم.. داشت سردی

 اما ریختن برگ واسه بود زود که بااین داشتم دوست رو پاهام زیر پاییزی های برگ شخ خش..

 همه.. شدم خونه داخل.. وپر بال وبی میشد ریخت بی زودتر همیشه توحیاط انگور تاک درخت

 باز هم رو ها پنچره بقیه.. گذاشتم باز رو درورودی.. داشت دم انگاری خونه هوای.. بود جاتاریک

 که این فقط..؟؟ چی دنبال زندگیت وخاک گرد تو امدی: گفت وجودم تو از یکی هوی... کردم

 ..نهات که بودین دوست..؟؟ هستی قدیمی دوست یک دنبال...؟؟ بعد بشه چی ؟؟که بدونی ازگذشته

 شمب ناپیدا.. بشم گم ام گذشته سرنوشت غبار تو میخوام اصال من... زدم داد درونم سپیده سر

 ردگ.. دونم نمی..؟؟ چیه علتش.. میریختم اشک که نبود خودم دست.. ام گذشته تو بشم محو...

 رمهن با گرفته خاک میز رو... بهم میکنه کجی دهن داره خونه دردیوار اره.. چشمم تو رفته غلیظش
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 باید ناال من.. میومد؟ بدم که جایی به برگشتم چرا..؟ اینجا امدم چرا گیجم خودم: نوشتم انگشتم

 .. شهر اون تو نترسه تنهایی. باشم منصورم دمحم پیش

 اسهو دلتنگیه جز علتش.. زدم وزار افتادم ای شیشه میز کنار جا وهمون میز رو زدم محکمی مشت

 ...؟ است گذشته اشنای غبار این

 شدم ها اتاق داخل.. نبود انگاری چیزی کردم نگاه رو خونه دور تا دور.. بلندشدم ای تقه صدای با

 خودم مال مطمئنا که زنونه مجلسی های لباس از پربود طرفش یک.. کردم باز رو کمد یک در..

 حتما اینم.. ستش گردن دستمال یا ها کروات با مردونه های شلوار کت اش دیگه طرف یک بوده

 کوچولوم پسر اتاق.. شد اب از لبریز وچشمام عروسکی در به خورد چشمم.. بوده ارسن برای

 های ازعکس پربود روش.. میکردم نگاه رو خونه کل.. بارباشه اولین واسه گاریان.. شدم واردش...

 ور کشو توی کوچولوی لباس... بوسیدمش.. ولیمویی ابی خرسی های لباس با کوچولوم پسر

 ... میکرد اذیتم همراهم ببغض بازم.... وبوییدمشون دراوردم

 .. بغلمه تو خودش انگار اره...بود بغلم تو.. بود دستم تو لباسش

 کی که رو ای خونه داشتم ومن..؟ بوده ارسن منو خونه اینجا.. خودم دنبال زمین رو کشیدم کیفمو

 عکس پذیرایی رودیوار... میکردم نگاه رو دونستم نمی ازش هیچی واالن بودم کرده زندگی مدت

 ویک.. بودم تک من باز اش دیگه وطرف بود ارسن خود اش دیگه طرف یک.. بود عروسیمون های

 اون حتی.. گی حامله رنگ صدفی لباس تویک امده باال یکم شکم بایک ومن بود ارسن.. طرفشم

 دورم دستاش بود گردنم تو وسرش بود ایستاده پشتم.. عکس تو میزد برق رنگش طالیی صلیب

 .... حلقه

 .. کشهن رخ امبر ازاین بیشتر تنهاییم که.. نشم تر خراب ازاین که.. تانبینم گرفتم ازدیوار نگاه

 یلمف دونه دونه.. وفیلم بود کتاب سری یک.. ایستادم پذیرایی داخل کوچولو ای خونه کتاب جلوی

 هک خودم تولد/ دوتایی خودمون خونه سقف زیر تولد اولین سپیده همسرم تولد.../ برداشتم رو ها

 وتخس ها زیبا لج/ نامزدی/عروسی/ کرده دعوت خاندانم کل کشیده رو زحمتش کوچولو بانو

 ... بود شده نوشته جلوش تاریخ یک........12/دربند/ کلیسا تو کوچولو بانو های بازی

 تا ردو.. ببینم رو عروسیم میخواست دلم... بود روشون خاک کلی. کشیدم دست رو هاشون جلد رو

 دادم وتکون برداشتم رو هاش کاور.. کامپیوتر به خورد چشمم که کردم نگاه بادقت رو خونه دور

 جلو تگاهدس تو رو دی وسی کامپیوتر از شدم خیال بی.. افتادم سرفه وبه بلندشد وغبار گرد کلی که
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 روی های عکس ازاین میومد بدم..؟؟ خدا شده چم.. داشتم بدی حال یک.. گذاشتم تلویزیون

 مفیل تواین.. هرعکس تو بود رولبم که مضحکی های خند لب ازاین.. میومد بدم ازخودم دیوار

 کی میشد باعث هاشم بازی مسخره البته.. شدم اشنا ارسن وخوب اقا شخصیتِ  با عروسیمون

 میدم قول".. میکردم ضبطشون دوباره داشتم واالن نبود یادم که خاطراتی به بزنم رنگ کم لبخند

 ..." نکن خالی پشتمو فقط کنارم در باشی دنیا سپیده ترین خوشبخت

 یاوردمم کم داشتم. چکید واشکم تلویزیون توصفحه زدم گلدون با محکم گرفت دیونگیم رگ باز

 ..؟؟ گذشـــته چرا اصال..

 رارف دیوار روی نگاه همه ازاین تا بلندشدم.. بود گرفته ادماش همه قد به دنیا ازاین دلم که بااین

 کممح یکی که حیاط تو دویدم هراشون.. میکردن ه نگا ومنو داشتن جون چشما اون انگاری.. کنم

 ... گردوند برم که بزنم جیغ امدم.. کرد بغلم

 هک نخواست ازم هیچکس.. پیشش نرفتم وقت هیچ که ازاونجای اما.. میمردم داشتم ترس اززور

 نااش حس یک همیشه که.. باشه دروغ که داشتم امید یکم همیشه ومن نزد حرفی هیچکس.. برم

 .... دونمب ازش چیزی که خواست نمی دلم اما...؟ دروغه میگفت

 .. عمرم؟ چرا گریه: وگفت کرد پاک رو اشکام اروم شصتش انگشت با

 ودب شده حل وجودم تو انگاری.. حس این باور نبود من دست.. اشنا حس این بودن نبود من دست

 ... ای شده حل اکسیر مثل..

 ... داشتم گرمی ودلم اعتماد حس ولی دونستم نمی ادم ازاین هیچی

 نهمو به میاوردم کم داشتم: گفت ای مردونه وصدای گرفته لحن وبا اش نهسی رو گذاشت سرمو

 .... ومن میپرستی تو که خدای

 سینه هقفس رو ام گونه کشیدن با رو اشکام.. بلندمیخواست فریاد یک دلم.. خواست نمی گریه دلم

 میدممیفه دیگران های ازرفتار.. نرفتی میگفت که داشتم حسی: کردم وزمزمه کردم پاک اش

 ... واروم سروصدا بی انقدر... کیش موضوع اون به کنند نگاه ساده انقدر همه که ازاین...

 شروصورت ریش ته..  بود سفید تارموی چند هاش روشقیقه.. نمدارش سبز چشمای تو کردم نگاه

 یخودت: کرد وزمزمه کشید دست صورتمو کل انگشتش نره با.. چشماش داشت خاصی برق.. بود

 .. من سپیده..

http://www.negahdl.com/


 دنبو من دست.. اشکام نبود خودم دست.. بوسیدنم به کرد شروع واروم تر پایین اورد رو سرش

 .. همراهی این

 .. خیلی میدونی: وگفتم جداشدم ازش

 مد سپیده به جاشو من سیاه شب نزنی توغر اصال: وگفت زد مردونه خوشگل لبخند یک سریع

 ... ده نمی

 .. کن ایترورع فاصلحه هوی: وگفتم خندیدم

 ...؟ میکرد همراهیم پیش ثانیه چند داشت بود همسایه دختر: وگفت خندید بلند

 .. دادم نمی محل نه واگر نبود من دست: وگفتم بازوش تو زدم مشت

 ونا بود سخت.. بودی تنها میدونم: وگفت صورتم به کرد نگاه خیره بود لبش رو که لبخندی با

 همینو.. بود سخت ها ترحم نگاه سیل درک میدونم.. زندمونفر.. فرزندم مرگ بود سخت.. دوماه

 رفع رو اته ودلتنگی مون خونه تو بیایی... اینجا بیایی..تر عقب برگردی یکم خودت که میخواستم

 ...و باشی منصورمون محمد اتاق تو.. کنی

 میگفت برام رو هست غم پراز که رو داستان یک داره که این مثل اروم واونم حیاط سمت رفتم

 نمی... هیــــس: گفت سریع که بزنم حرفی تا سمتش برگشتم.. هستم شک تو راستش..

 گیرهب ترحم رنگ نگاهت بیذاری ترحم از که خودت مثل خواستم نمی.. بهت باشم تحمیلی خواستم

 اون درکنار رو وجدانت پرازعذاب چهره امدم بهوش توبیمارستان که ازاین بعد خواستم نمی...

 اینکه وجدان عذاب تو که.. مردک اون کنار نبینمت تا.. نبینمت که خواستم نمی خودم.. نمببی مردت

 ................................. تورو که بسوزم اتیش تواین ومنم بمونی زده رو قبلیت همسر همسرت

 ... بهشون زد چنگ ومحکم موهاش تو برد رو دستش.. کشید عمیق نفس یک

 ..؟ تو خوبی: وگفتم سمتش رفتم نگران.. دبو پریده کمی رنگش

 مترک اخمش.. کنه نگاهم تا میاورد باال رو سرش که طور همین که بود غلیظی اخم پیشونیش رو

 ... شد

 ایه فکر شاید.. بشی ناراحت شاید.. خواستمت شدی که جدا اما.. ازش توجدابشی که نبود قرار_

 هوش وبیت که ازاین بعد وگفت سرم باال امد ارستانبیم تو محمد وقتی نمیدونی اصال.....که بکنی
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 تو فرداش وتا بودی هوش بی وتو نمیرسیدن م وضع وبه خونه داخل امده امداد گروه با شدی

 ما زنده که بدونی ونخواستم کردم خداروشکر خوبه حالت فهمیدم وقتی.. بودی مونده حالت همون

 یخواستمم فرصت خودمم.. یکم نگیری وجدان عذاب بازم که

 ساویم شرایط تویک گذاشتیم قرار حسین محمد با: وگفت دیگه عمیق نفس یک وباز کرد مکث

 ودب نزدیکت.. رو دوماه اون کل بود کنارت.. اونه با برد احتمال بازم اما.. کنیم تالش داشتنت واسه

 بدم وننش بهت خودم رو خودم امدم فقط.. بشی خوشبخت م امیدوار کال خب.. دیگه داره حقم..

 ... شهرت به برگشتی چون نشی شکه شنیدی چیزی کسی از اگه که

 همب میزدی حرفارو اون پسرم پیش میرفتم که ها صبح.. همیشه که توبودی: وگفتم کردم اخم

 .. بود پررنگ ام ذره یک همون اما بود کم نقشت..

 ماا بود کم: وگفت گردونند برم که.. شده خشک باغچه سمت رفتم بودم کرده اخم طور همون بعد

 ... پررنگ

 .....پررنگـــــــ اما بود کم بله: وگفتم زدم لبخندی

 پرازتوئه ووجودم نیستی: گفت بود شده شاد کمی که اش مردونه صدای وبا کرد بغلم محکم

 پررنگ اما بود کم من ازلحاظ.. تویی زندگیم وکل بودی رنگ کم.. توئه دلم وخواهش نیستی...

 ...؟؟ درسته..؟ دارم ایه شانس یک یعنی

 کنند اجرا پررنگ نقشمو که بودن:  وگفتم کردم نگاه اش گرفته برق توچشمایی

 ... بود پرستار: وگفت خندید وجذاب گزید لب

 ود؟ب پرستار که: وگفتم زدم اش روشونه.. باهاش میکردم وراحتی نزدیکی احساس چرا دونم نمی

.. 

 .. میگفت اون.. بوده خودتم دوست که میدونی.. کن باور: وگفت زد لبخندی

 باشه: وگفتم باال اوردم نده ادامه که این نشونه به ودستمو بردارم کیفمو هاتا پله راه سمت رفتم

 .. خواد نمی توضیح
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 کی... جایی هتلی برم بهتره خب.. داشتم برش.. کیفم سمت رفتم راست ویک شدم خونه داخل

 بود پرستار اون درضمن..کجا؟؟: وگفت امد جلوم که در سمت ورفتم انداختم خونه کل به دیگه نگاه

 نداشت کاری چون.. ورفت جداشد هم فرزندمون مرگ از وبعد

 که شد خوب.. کنار برو.. دیگه خونه برم باید.... باشه: وگفتم کردم نگاه سبزش چشمای تو

 .. بود داده اتور که امانتت اینم.. وزنده سالمی فهمیدم

 امشب: وگفت مشتش تو گرفتش.. بود صلیب روی نگاهش.. گرفتم جلوش رو صلیب طالیی زنجبر

 .. باهات دارم حرف باش

 مرتبش یکم باید.. اینجا خبره چه.. اوه.. اوه: وگفت بست دررو که باشم خوام نمی من بگم امدم

 .. باشیم تافردا بشه که کنیم

 یچ ببینم دراختیارش فتم گوش یک.. نداره موردی که حرفاشم شنیدن.. نداشت فرقی واسم

 !! ..نیستم تنها.. حرفاش به ندم گوش دقت با شاید که اینه حداقلش... بگه؟ میخواد

 شد بلند روش از خاک کلی... دادم تکونش ومحکم برداشتم رو ها مبل از یکی سفید مالفحه

 رزی که برداشتم رو دیگه های روکش از دیگه یکی... کشیدم ونفس دهنم جلو گرفتم شالمو..

 نگاهم داره لبخندی با.. خونه ورودی در به داده تکیه سینه به دست که شدم اش متوجه چشمی

 .. میکنه

 کمک بیا.. ها درمیارم رو چشمات دربیاری بازی هیز: وگفت سمتش کردم پرت رو مالفحه عصبی

 ... کن

 داره لذتی هچ دونی نمی: گفت اشپزخونه میرفت که حالی در لب وزیر گرفت هوا تو رو مالفحه

 نای مخصوصا... خونه کردن مرتب حال در ببینی وخودش خودت خونه تو میخواهیش که رو کسی..

 .. دوباره شروع یک واسه کنیم اش تازه اساسی میخواهیم که گرفته غبار خونه

 .. خوام نمی خودم یعنی"... نمیشه؟ که هست مسئله کلی... نمیشه؟.. وارسن من... دوباره شروع

 .. که نداریم شام: وگفتم اشپزخونه داخل ورفتم بستم دری ضرب ازپشت وشالمو زدمن حرفی

 مین خونه این تو بودن تنها از: وگفت برگشت من صدای با که میکرد کار گاز های شیر با داشت

 وبرگردم بیرون برم سر یک من ترسی؟
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 برو نه: گفتم هم طور مینه... ؟ کجاهست چی بشه دستگیرم تا میکردم باز رو ها کابینت در داشتم

... 

 که کردم بلندی قد... میزه اون به انداختن برق و کردن درست کف اب واسه خوبه ظرفه این اها

 وبا.. کرد نزدیک خودش وبه.. کمرم دور انداخت دست پشت از یهو.. نرسید دستم که دارم برش

 تمیز میخوای رو جاک.. هست بودنت وسواسی که بازم: وگفت برداشت رو ظرف اش دیگه دست

 ..؟ کنی

 ونهد دونه... نیست یادم یعنی.. دونم نمی ازش هیچی من بعد میدونه چی اینهمه.. نیست درست

 ..؟ سوالم نداره جوابی: گفت گوشم وکنار جلوم گرفت رو ظرف.. میدونه رو اخالقام

 داره خاک خیلی نمک تمیز میخوام رو میز روی چرا. امم...هـــا: وگفتم امدم بیرون فکر از تازه

 .. گرفته وجرم

 یرونب رفت بعدم.. کرد مکث یکم.. بوسید رو ام وشقیقه بست رو وچشماش شد نزدیکم بیشتر

 .. رفته فهمیدم امد که خونه در صدای..

 نوای اما میدونستم ازش چیزی کم خیلی که این با... کرد خوب حالمو.. بسته در صدای انعکاس

 کنم اعتماد که دارم عالقه.. باشم نشده هم متوجه اصال... کنم اعتماد بهش میتونم که شدم متوجه

 .. بهش

 رفظ تو ریختم شوینده مواد یکم.. رهابشم که کرد وادارم درونم سپیده صدای.. بسه وخیال فکر

 بود شده اونطوری بگیره جرم انگاری.. برخاک عالوه... میز جون به وافتادم کردم درست کف واب

 تو تمورف زدم لبخندی.. کردم نگاه تمیز میز وبه پیشونیم به زدم دستمو پشت.. کردم تمیزش..

 ..بیا بدو.. کجایی؟ سپیده: وگفت امد در صدای که اشپزخونه

 گوجه اب.. مرغه تخم توش که پالستیکه یک دستش یک دیدم که در سمت رفتم شستم دستامو

 .. سالم: وگفتم شاز گرفتم رو ونوشابه نون پالستیک... دیگه خرید ویکم..

 ..؟؟ کی با شام: وگفت زد لبخندی

 .. دوتایی برو بدو: وگفت خندید که تو با نگه که کردم نگاهش مظلوم

 هرکی.. باشم گفته کنم نمی درست من ارسن: گفتم سریع نداشتم رو یکی این حوصلحه اصال

 .. کنه درست میخواد شام
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 ..؟ خوای نمی شام تو که: وگفت کرد نگاهم موذی

 نگاه من بخوره خودش که تونه نمی.. دیگه بهم غذاش از میده کرد درست فوقش.. بودم گرسنه

 .. خورم می نه:وگفتم زدم گشادی لبخند.. کنم

 .. خانوم سرکار باشه: وگفت آشپزخونه تو رفت باال داد ابروی

**** 

 بزن فتعار یک نتیلع خب اه.. میکردم نگاه حسرت با ومن بود نشسته جلوم املت از پر بشقاب با

 .... دیگه

 اوردی تلویزیون سر بالیی چه ببین.. اخ.. اخ: گفت که غذا ظرف به میکردم نگاه چشمی زیر

 .. که ترکوندیش..

 .. خوام نمی غذا من گفتی خودت: وگفت خندید بلند که صورتش تو کردم نگاه

 .. دیگه بزن حرفاتو فقط.. میگم هنوزم خوام نمی خب: گفتم جدی

 تو تاپم لپ. ببین فیلم برو نباشی بیکار میخوای.. بعد کنم دوپینگ بذار: وگفت کرد اشاره رفظ به

 .. کنارته کیفش

 یک بود ریخته هم ای دلمه فلفل بیشعور... کنه سیرم حداقل املته بوی تا کشیدم عمیق نفس یک

 ... خدا گشـــــــــــنمه من.. انداخته راه بویی

 تابهماهی ته های روغن به نگاهم.. بشه لود بودم منتظر.. کردم روشنشو برداشتم رو کیف مجبوری

 ... بشه کوفتت ای.. بود

 وگفتم نیاوردم خودم روی به.. وپسرم بودم من روصفحه عکس.. کردم کپ شد لود که برنامه

 ..؟؟ کجاست فیلمات:

 .. کن ولش اصال: وگفت گرفت تاپو لپ سریع

 ..؟ رهدا چی توش: گفتم سریع میزد مشکوک

 ... نیست تو واسه هستنه28+ که کسایی واسه که هایی فیلم: وگفت کرد نگاهم لبخند با

 ... من بدش: وگفتم کردم اخم
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 ... خودم جون به: گفت وموذی مزه با

 ... فرهنگ بی.. تربیت بی... بیشعور.. خاروندم رو وگردنم طرف اون کردم رو روم کرده اخم

 تاپو لپ.. باشه دروغ شاید اما..شد بد چه وای هــــــــــــمنف مردیکه.. کشیدم خجالت یکم

 تمدروبس وسریع اتاق تو رفتم... دویدن به کرد شروع اونم.. اتاق سمت دِبدو برداشتم خیز یک با

 تاپ لپ.. میخوای شام میدونم سپیده: گفت سریع.. گذاشتم اش دسته زیر صندلی یک پشتش..

 ... بخور رو شامت بیا بده رو

 اینا کشب خجالت... نگفتم مامانت به اگه.. تربیت بی.. توئه این چی ببینم میخوام: گفتم خنده با

 .. میبینی تو چیه

 ... داشتم نگه واست.. بخور شام برو بیا... درروبازکن سپیده: گفت که امد اش خنده صدای

 رفتمو کشیدم ازدر برداشتم رو تخت رو مالفحه... میچسبه بیشتر فضولی اما درست بودم گرسنه

 بخور خودت.. خوام نمی شام من: گفتم هم طور وهمین هاش پوشه تو

 اسهو که داشتم چیزی یک من شاید.. کن باز جان سپیده: گفت میزد موج توش خنده که صدای با

 .. ها ببینی وروده دل میشه بد حالت.. بدن تشریح فیلم مثال.. بود بد کوچولوی که شما سن

 وبر.. نخون رجز خودی بی دم نمی بهت اینو من ارسن: گفتم داد با.. میخورد مبه حالم داشت وای

.. 

 میخواست ورمز بود زیپ هاش فیل همه بشر این بیشعوره اخه چقدر... نیومد ازش صدای

 ویک برداشتم سرم از رو شال.. خوابیده وذوق حوصلحه بی.. میزدم میرسید ذهنم به هرچی...

 اوضاعش چقدر ببین اخ اخ.... گذاشته رمز چی یعنی خب: گفتم بل وزیر سرم زیر زدم دستمو

 هگشنم من بخوری کوفت.. الهی نمیری خب..... تو؟ اون چیه... میمیرم فضولی از دارم من... خرابه

 حداقل کنه خدا خدایا.. بیشعور... ارسن توروحــــــــــت ای... اون به نه رسیدم این به نه..

 میخورد دولپی داشت.. میدونم بعید بلکه.. باشه هداشت نگه غذارو از نصفی

 ...؟؟ چیه تو اون خدا ای: گفتم باالتر ولوم با ویکم اش صفحه رو زدم مشت یک

 قول به.. نداریم غذا... دادی که های فحش تموم از مرسی:گفت که امد سرم پشت از صداش که

 نمی رها رو تاپ لپ وقت هیچ طوری همین که من.. دیگه کوچولوی... بدن به زدم دولپی خودت

 .. رو ها فایل یا میذارم پسورد شدنش روشن موقع یا کنم
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 یا یریم تو یا: وگفتم کردم غلیظی اخم... امده اونجا واز بازه بالکن در دیدم عقب برگشتم حیرت با

 ..؟؟ کدوم.. برم من

 ... تومیری نه میرم من نه: وگفت بست تاپو لپ. تخت رو شد خم جلو امد

 .. مدت؟ این میکردی چیکار: وگفت کشید ودراز.. تخت کنار میز رو گذاشت تاپو لپ

 .. بگم باید بعد.. دورم نبودی اصال نکه: وگفتم بهش انداختم سفیهی اندر عاقل نگاه

 .. بشنوم خودت اززبون خواستم: وگفت کشید پیشونیش به ودستی خندید

 ... برم من بغل بزن.. کن رعایت برادر: وگفتم تخت طرف اون رفتم

 یبع ببوست.. باشی محمد بغل تو: وگفت سمتم وبرگشت کرد غلیظی اخم یهو بعد خندید بلند

 .......... کشیدیم دراز تخت رو معمولی که االن بعد.. نیست خدا گناه.. نیست وتف اَخ.. نداره

 ینا که ای قیافه نای با میترسیدم.. میدادم رو جوابش خودم واسه لب زیر.. نداد وادامه کرد پوفی

 نه.. بود شب نصف نه موقع اون.. من برادر خب: گفتم...  کنه لهم بزنه وبعد بدم رو جوابش گرفته

 .. بابا ای..و کوچه وسط... بود تختی

 .. ورفتارتم اخالق همین عاشق: وگفت کرد بغلم ومحکم خندید

 رومخم دمش تبدیل گیر پاچه صاباع بی موجود یک به کامال بنده ببین.. پرو بچه: وگفتم کردم اخم

 ... میریزه بهم اعصابم بری راه

 نهاییت انقدر که بشم قربونت.. میریزی بهم زودی جدیدا میدونم: گفت واروم کشید عمیقی نفس

 .. کنم می درست رو چی همه کنی تر لب تو.. میشه پاک گذشته اون همه بخوای تو داشتی رو

 محمد نه تا میگفتم روبهت چی همه زودتر ذره یک کاش:داد وادامه رو دستاش حلقه کرد محکمتر

 .. باشی داشته رو تنهایی انقدر تو نه بیفته جلو

 ارهدوب باتو نه خوام نمی من.. تو طور وهمین نیست رقیب محمد: وگفتم کردم نگاهش... دیگه اره

 ...نزنین هم سر تو خودی بی.. اون با نه کنم زندگی

 ور دیگه مزخزف شکست یک خواد نمی دلم.. خب: وگفت نشست.. تنگف وچیزی کرد نگاهم یکم

 .. بری بهتره.. کوچولو خانوم ازادی... وببینمت باشی ای دیگه کس با وتو باشم داشته

http://www.negahdl.com/


 شیدمک گردنبندم به دستی.. باشم کسی با خوام نمی.. چه من به خب.. شد دلخور یعنی خیلی االن

 ..؟؟ کسیه دیه؟؟ه چیه اون: گفت که.. برداشتم وشالمو

 .. نیست مربوط شما به: وگفتم کردم سرم شالمو

 ...؟ توش چیه ببینم.. مربوطه خیلیم: وگفت جلو امد

 یهچ توش ببینه خواستم نمی.. کرد باز رو ودرش سمتم پرید که عقب برم خواستم.. شد پرو باز

 محمد عکس دوطرفش وت که بود طالیی قلب یک... دیگه محمدمه... ببینه بذار خب.. دید اما..؟؟

 رو قلب تو عکس... محمدمه با همیشه دلم اما باشم شاد شاید.. میخندم روزا این.. بود

 خیلی.. دارم دوست.. بگیرم خودمو تونم نمی جلوت: وگفت کرد بغلم محکم.. وگردنموبوسید

 .... دارم دوست

 ...و چیه که نداشت توربطی به اصال: گفتم سریع

 .. کردم فکر... منه به تومربوط یچ همه داره: گفت سریع

 تو.. بهم میدی گیر که بودم دیده هم فیلم اون ازتو... و داده کسی فکرکردی بله: گفتم داد با

 هک کردی شک.. نداشت توربطی به اصال وفاصلحه مدت همه ازاین بعد االن حتی.. ارسن مریضی

... 

 .. کنم می خواهش سپیده: گفت سریع

 متوجه که شدیم جدا چرا بدونم داشتم دوست.. خواهشا نکن خواهش: وگفتم شدم جدا ازش

 با مریضی که کن قبول... نائینی اقای مریضی تو... کار روان یک پیش بری بهتره.. دیگه شدم

 ... میکنی اش کالفه باشی که هم ای دیگه هرکس

 تمش دستامو... بود انفجار درحال سرم میشدم روز اون مثل داشتم باز.. میلرزید دستام حرص از

 نفس چندتا کردم سعی... بیرون ورفتم کنار زدم بیشتری حرص با صندلی.. در سمت ورفتم کردم

 تو واسه طفق که نمیفهمی تو: وگفت گردونند وبرم گرفت دستمو مچ که بشم راحت تا بکشم عمیق

 بود ام نههمخو که بااین پرسیدم نمی ازش هیچی اما بودم هم دالرام با مدت یک من اینطوریم

 ولی.. میرفت من ابروی میکرد کاری واگر بودیم شده محرم توخونه باشه راحت که وبخاطراین

 ... بخاطر بشی دیگه یکی جذب که داشتم ترس قبلی زندگی تو..... خانوم کار سر نبود مهم

 ...بخاطر: وگفتم شد بیشتر کنجکاویم.. کرد مکث
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 که این بخاطر: گفت اتاق سمت میرفت که رطو وهمین هم به کرد وپشت موهاش به زد چنگ

 ومی سالته11 هنوز تو حال بهر.. نکنه دورت ازم سنیمون تفاوت

 بودن کننده قانع خیلی یکی من واسه دلیلش.. بودم مونده مات.... بست محکم ودررو شد ساکت

 ... قانع خودتو: گفتم بلند....

 که داشتین دوست اصال رو کسی تاحاال تو سپیده: وگفت امد بیرون برزخی که میگفتم داشتم هنوز

 هیچ نیاد تو داشتن دوست و عشق از گندتر که رسیدم نتیجه یک به یعنی.. کنی می فکر اینطوری

 تراح وخیلی خاصش مخاطب جلو میشه خورد وغرورش میکنه یکی عالفه ادمو چون نیست حسی

 منو حس میداشتی.. نداشت ازدوست نداری درکی چون.. نشدی قانع میگی داری االن تو

 ینا شده امتحان یکبار که مخصوصا دارن نگه زور به رو کسی ندارن عادت ها نائینی.. میفهمیدی

 که زندگیــــم از شو محـــو جوری: گفت ازخشم دورگه صدای وبا کرد اشاره در به"... موضوع

.. . یــــــادت ونه خودت وجــــود نه.. باشه اسمــــت نــــه وقت هیـــچ

 ؟ نــــــــه یا فهــــــمیــــــدی

 مبل به خوردم که رفتم عقب عقب... درنیاد اشکم تا کندم لبمو پوست.. تر عقب رفتم ازدادش

 منم غرور.. شکست اون غرور اگه...بلندشد صبح اذان صدای که برداشتم رو کیفم برگشتم..

 نمی وقت هیچ کاش... بیرون میکنه پرتم داره اینطوری که زور به بودم امده من مگه.. شد شکسته

 که این با.. برام بودن ها عزیزترین که ام خانواده از داشتم رو شدن طرد حس اون دوباره.. موندم

 نزد پسم بازم که شد القا من به دوباره حس این رفتارش بااین.. زدن حرف واسه فقط موندم من

 ودیب توزندگیش اصال تو مگه...احمق کهمردی: گفتم خودم واسه تودلم بارصدم واسه.. شدم وطرد

 من".. سردربیاری وازگذشته بزنی حرف که بودی مونده تو.. میشکنی توخودت داری االن که سپیده

 بودن مزخرف نیسست کار در برگشتی که مایی واسه.. مونده بود بیجا... موندم که کردم غلط

 ... روبدی جوابش باید".. موندنه

 اکپ گذشته از تا موندم من.. همیشه واسه نداشتم رو موندن قصد من ینینائ جناب: گفتم داد با

 هیچ من درضمن.. شد دستگیرم چی همه کامال که بدونم ام زندگی درباره چیزای یک ذهنم شده

 نبودم زندگیت تو جدایی اززمان وقت

 .. بوده همیشه یادت.. نیست حضورت به الزم: وگفت روشویی سمت ورفت بیرون امد
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 رو وجعبه کیف.... برداشتم قرص ویک دراوردم رو قرصم جعبه..بیشتر شدم کالفه.. ستدروب

 شیدمک عمیقی نفس... رو قرص خوردم برداشتم رو اب ولیوان خونه تواشپز ورفتم میز رو گذاشتم

 ای مردونه صدای که برم که وچرخیدم کشیدم گردنبندم به دستی.. پسرم پیش برمیگشتم باید....

 ....اکبـــــر اهلل: گفت زیبایی هنگوا طنین با

 وبمیخک که میخوند رو ها سوره خاصی صوت یک با میخونه نماز داره که ارسنه دیدم بیرون رفتم

 داشتم باز نیمه در ازالی.. اشپزخونه تو از ومن بود خواب تواتاق... صداش از میشدی زمین

 ؟؟ نبود مسیحی مگه.. کردم می نگاهش

 اهشنگ.. امدم خودم به باصداش.. خونه تو موندم هنوز که بودم نشده متوجه هک میخوند زیبا انقدر

 چی ؟؟فهمیدی تو کجایی: گفت هم وطور همین..میبنده رو هاش استین سر داره دیدم.. کردم

 ..؟ گفتم

 .. بگی خواست نمی... میرم االن.. اره: وگفتم دادم سرتکون گنگ

 یهچ قرص این میگم دارم.. چقدر تو لجبازی: وگفت گرفت رو مانتوم استین که بشم رد خواستم

 ..؟؟

 .. پس.. نباشه یادتم.. شو محو.. برو گی نمی مگه.. فضولی چقدر تو بشر اخه: وگفتم کردم اخم باز

 رمغرو من... کنم التماس من همیشه...؟ خب بمونی نشکنی رو غرورت اون وقتی یک: گفت سریع

 ... بمونی بخوام کنار بزنم رو

 ...؟ میخوای چی اصال ای متوجه تو: وگفتم مخندید

 شههمی... کردنم حال وخوش کنی فکر من به یکبار شده تو اما.. میخوام چی میدونم اره: گفت تند

 .. که بودم من

 .. نذار منت: وگفتم حرفش میون پریدم

 نتم پای میذاری داری رو وعالقه ها توجه این همه تو.. برات متاسفم: وگفت داد تکون سری

 خودم کردم هرکاری کنه کاری به مجبور منو تونه نمی میزادی ادم هیچ که بدون اینو.. گذاشتن

 خوش بخوای.. باشه مهم واست من های خواسته که بارشد یک تو که اینه دردم من.. خواستم

 ایدب من... زندگیتم اویزون خیلی من اینکه مثل که اینه دردم.. نکردی.. عمرم نبودی.. کنی حالم

 اینطوری.. بشم محو
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 که دهبو ات گذشته خاطر واسه فقط موندی که االنم وتو نیستم ذهنت تو اصال که من چون.. بهتره

 باشی میخوای باهرکسی..  عمرم میرم من... شدی متوجه که حاال خب... ازش چیزای یک بفهمی

 ذابع از حداقل ویا.. برمیگردی که بدم امید یکم شاید تا بزنی حرف باهام امدم... بشی خوشبخت

 هم محمد اگر که مخصوصا میکشیدی عذاب روز ازاون که میدونم چون.. کنم رهات روز اون وجدان

 ... پیشت میبود

 بست ودررو برگرده ثانیه یک حتی که این وبدون در سمت ورفت میز ازروی برداشت رو کتش

 تمنشس درآشپزخونه کنار خوردمسر.... خوردشدم بازم که ازاین بدتر دلیلشم.. کردم گریه اروم..

 ... گرفتم بغل رو وزانوهام

 اشکم ماا.. گرفتم ووضو روشویی تو رفتم بلندشدم اروم.. میکرد سنگینی قلبم روی انگاری دردی

 مین بدم شخصیتم ازخوردشدن دیگه انگاری.. بشه تموم خواستم نمی... نداشت تمومی که بود

 روحم میشد وزخم میشد درد خودم نمی اگر که وقت چند نتوای اززمونه بودم خورده انقدر.. امد

..... 

 رکهبت لعنتی حباب این.. شم خالی تا کردم گریه انقدر.. مهر رو گذاشتم وسرمو دادم سالم نمازرو

 مبگ که انقدر... جلوش بودم کرده سجده که کسی به.. بهش کردم داشتم گله هرچی که انقدر...

 شدم سبک کنم حس که انقدر بگم هام تنهایی ازهمه که انقدر.. وادم عالم همه از ام دلشکسته

 .. کرده پیدا ارامش زدنه حرف بااین وروحم

 مکشید ای وخمیازه شدم بلند اروم.. کردم باز چشم سجاده رو بود افتاده که افتاب شدید نور با

 مبود کسل خیلی.. بابام شرکت برم که اینه امروز برنامه خب.. بود صبح1 کردم نگاه ساعت به...

 رمب خواستم نمی هم مامان خونه.. شد نمی اصال.. خونه وضعیت با اما.. بگیرم دوش یک بود بهتر..

 واز برداشتم رو کیفم ورفتم بلندشدم.. کنم فکر بهش خواستم نمی.. دیشب سمت رفت ذهنم..

 .. بیرون زدم خونه

 وت ارسن حرفای.. گرفتم شدو یک رفتم سریع.. گرفتم اتاق یک شرکت نزدیک هتل یک جلو

 مدربیار کارشون سراز شرکت برم باید.. کنم درگیرش خودمو که نبود وقتش االن.. میومد ذهنم

 ...... اما..اصال نیست مهم واسم..

 روی هم رو ام عالقه مورد وشکالتی گرم وعطر کردم ارایش کم وخیلی پوشیدم مرتبی لباس

 ... کردم خالی خودم
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*** 

 تمگرف ماشین سوییج.. کرد سالم بهم تعجب وبا بلندشد برام نگهبان.. شدم که شرکت داخل

 .. پدرتون فوت از قبل یادمه.. خانوم سپیده امدین خوش خیلی: گفت که جلوش

 دبو جالب اما نداشتم رو اش وحوصلحه حال جدی اما باشم برخورد خوش میخواست دلم که این با

 .. ازهبااج.. بیام که نشد نبودم مدت یک.. رضا اقا: گفتم...  میداد ساراتشخیص از منو همیشه که

 چطور افشین با کردم وفکر شدم سرگرم کیفم دسته با.. زدم رو6 وطبقه اسانسور سمت رفتم

 راه.. شرکت داخل رفتم نفس به اعتماد با.. شد باز اسانسور درهای که باشم داشته برخوردی

 تراح خیلی که کردی فرض چی منو جدی نه بجنا: گفت اشنایی صدای که منشی سمت افتادم

 من.. نخوندی رو وکالتم که بودی شنگول انقدر روز اون.. جناب نه.. بهت بدم مفتی رو چی همه

 یتونیم هری.. برگشتم حاال.. دارهستی سهام شما شرکت تواین نیام خودم که زمانی تا بودم گفته

 ... شرکتم از کنی کم شرتو

 مسال".. امدم خودم به منشی صدای با.. بیرون میومد صداها که عامل مدیر اتاق اون به بودم خیره

 ... خانوم سارا

 نجاای خبره چه.. سالم: گفتم ریزی کرم واسه که ام سپیده من بگم خواستم..؟؟ کیه ؟؟سارا سارا

... 

 .. بودین اینجا همیشه.. دیگه دارین خبر چی همه از خودتون که شما: وگفت کرد نگاهم یکم

 رمب خواستم....؟ نبوده که خبر چه.. بیاد که داره امکان پس.. بوده اینجا همیشه پس سارا.. جانم؟؟

 .. رو کسی گفتن نائینی اقای: گفت که اتاق در سمت

 نگاه من به خیره که دیدم رو وافشین شد باز در یهو.. چیزا این شنیدن با کردم می تعجب بیشتر

 پیراهن با دوخت خوش شلورمشکی یک.. بود کرده اخم که دیدم رو ارسن سرشم پشت.. میکرد

 همیدف یعنی.. نبره رو اسمم خدایا وای.. من به بود زده زل.. و ومشکی نفتی ابی وکروات نفتی ابی

 ... دارم کارت بامن بیا سارا: گفت افشین که.. ام سپیده من

 ... نمیاد االن دارم کارش من: گفت ارسن که

 ..... نشناخته منو اینم پس.. میره لو چی همه که دمن سوتی فقط خدایا وای
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 .. میام باش منتظر یکم افشین: وگفتم کشیدم راحتی نفس

 .. ببره اب واسش گفت منشی وروبه کنفرانس اتاق سمت افتاد وراه داد تکون سری

 ..؟؟ میکنی چیکار تواینجا: گفت که شدم ارسن اتاق داخل

 .. اینجا میام هرروز من: وگفتم ندم ازدست رو نفسم به اعتماد کردم سعی

 چی.. بزنی گول منو تونی نمی هرگز شما خانوم سپیده: وگفت کرد درست رو وکرواتش زد لبخندی

 ..؟؟ اینجاامدی شده

 رو سالم موی یک ام سپیده من شدن متوجه همه بفهمم خودت جون به: گفتم وجدی کردم اخم

 .. ها کنم می لهت.. ذارم نمی سرت

 .. ای جوجه خیلی کنی نمی فکر: وگفت دیدخن بلند

 .. ای جوجه خودت: وگفتم بازوش تو زدم کیفم با

 مظلوم.. پایین میاد داره سرش دیدم که عقب رفتم طور همین.. عقب رفتم.. جلوم امد کرد اخم

 ... دیگه عقب برو.. جوجه من اصال اقا: وگفتم رو کردنم نگاه طرز کردم

 .. عقب ورفت کرد مرتبش.. واتشوکر یقه سمت رفت دستش باز

 ..؟ اینجا میخوای چی: وگفت کرد نگاه رو پام وسرتا نشست میزش پشت.. ایستادم صاف منم

 ..؟ کنه می ؟چیکار است چیکاره اینجا سارا: گفتم وخشک جدی خودش مثل منم

 ایدب خب.. خبره؟ چه ببینی امدی اها: گفت میکرد نگاه رو دستش تو پرونده داشت که طور همین

 نعیمیو افشین با.. پیش هفته تا یعنی.. من امدن از قبل تا البته بود همکاره اینجا سارا که بگم

 میشناسنش هامون معامله طرف ؟تموم کسیه خودش واسه ابجیت.... میکردن اداره رو اینجا

 یشههم تو برخالف اون... باشی داشته هم رو حرصش اگر که مخصوصا.. بدچیزیه پول که میدونی..

 رو دختر این من.. همه مقابل در بشه خونده نامه وصیت اون نذاشته که پوله حرص.. بوده اینجا

 بیو داری دوست اروم زندگی تو.. نیست بردار دست نکنه خودش مال کال رو شرکت تا میشناسم

 لوکوچو خانوم رفته سهمت بیشتر که االن تا.. وپوله شهرت عشق ابجیت اما حرفا واین تجمالت

 ولپ چقدر با دونم نمی.. ره نمی درزش الی مو که رفته پیش قانونی جوری که هست زبل انقدر...
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 یچ همه ودرنتیجه کرده فوت حسینی سپیده که کرده درست قانونی مدرک جوری اون این به دادن

 ...؟؟ تو هستی چی دنبال.. اون واسه شده

 کارهای به مربوط که کاغذ سری یک که روزی اون از زیاداما خیلی.. بود سخت خیلی باورش

 ههمیش که داره رو اینا حرص پس.. بودم شده چیزایی یک متوجه بودم دیده اتاقش تو بود شرکت

 ... جونم سارا نیست مشکلی.. میکرده رفتار طوری اون

 .. کجامیدونی از تو: وگفتم نشستم صندلی رو

 نای واسه درعذابه پدرت اینکه ستیرا... نیست مهم اینش: وگفت میز روی انداخت رو خودنویس

 چیزایی با.. میلیارد یک میشه اسکونتش که.. میلیون511 مبلغ به.. بوده کرده نزول پول که هست

 کتششر داد نجات.. کار این به زده دست که میشده نابود داشته شرکتش اینکه مثل دیدم من که

 پول خان افشین جناب وهمین شرکت های پول کمک با هم ومامانت ابجی....؟ نه رو خودش اما رو

 دادن واسه هستن ها خیلی کار تواین که میدونی.. نداره نگرانی اینجاش... دادن رو ایشون نزول

 شمال.. یادمه من اما نیست یادت تو.. نشه ورشکست ای کارخونه ویا شرکت تا میدن نزول که

 همه اون باشه داشته میتونستهن پول که مامانت چون.. داشتن قراردادی ازدواج وسارا مجید..

 سرشون که بوده این واسه ازدواجشون خب.. ها داشته پولی عجب ات خاله شوهر این ناکس..

 که این.. بدونی؟ داری دوست چی دیگه... مجید پسرشون به برسه شرکت از ویکم نره کاله

 کلی میدونم.. نکرد درست رو مردک اون چطور بگم میخوای.. کردن چیکار تو با وخواهرت مادرت

 ... کردی دنبال رو وافشین محمد که رو رستورانه اون یادته.. توذهنته سوال

 خپل زیاد خداروشکر اما وسط این بکشن میخوان هم رو طفلی محمد: داد وادامه زد پوزخندی

 به رنبخ رو نعیمی سهام میخوان.. شما به نسبت ایشونم ای افسانه عشق علت وبه جناب نیست

 خواد نمی.. هستن های اعجوبه چه شما وخواهر مادر این فهمیده محمدم که این مثل.... شما نام

 دادی دست از رو ای فرشته بد یعنی بدی ازدستش.. بدون رو ات شازده قدر.. بره کاله سرت

 نشدن خونده دروغ قضیه محمد به اونروز افشین... ها میخواد رو خاطرت بد دکترمون جناب...

 تیزو مغزواعصاب دکتر ایشونم خب اما.. کنه سربند یکم خدارو بنده این تا فتگ رو نامه وصیت

 ارند گرگ نقاب که میکنی زندگی کسایی با که میسوزه برات دلم... میدونستن رو چی همه هوش

 .. مرگش با دونسته نمی پدرام اقا خدابیارز.. بهت ترن نزدیک چیزی هر واز

 .. بسه... بسه: گفتم سریع
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 کالف لمث.. ای پیچیده خیلی قضیه: وگفت سمتم امد اب لیوان بایک که گرفتم دستام تو سرمو

 گم خودتم.. کنی ودرست صاف رو چی همه که بگیری ماجرارو سر بخوای.. شده گوله هم تو کاموا

 که هستن هم دکتر جناب.. نفعته به بگیری فاصلحه... نما انسان ظاهر به ادمای این بین میشی

 ... بیرون بیام یکی دین اززیر امروز میخووام البته.. باشن اشتهد شمارو هوای

 نابج اما نیست یادت تو.. نمونه دینی تا.. کن امضا: وگفت گذاشت جلوم گذاشت کاغذ سری یک

 چند یک دقیقا... عمرشون اخر که اونجای از بودن شما ونگران داشتن دوست خیلی اینکه مثل پدر

 مادر دست وجود از بوهای یک که این میکرد صحبت من با داشت پدرت تصادف اون از قبل لحظه

 داشت واسم... بودن گذاشته کنار شما واسه رو پرپول حساب این.. بود برده شرکت تو وخواهرت

 هوی که بدم که گفت خالصه.. واینا گذاشته کجا رو ها کاغذ این که وین میگفت جدیدش پروژه از

 .. خدا بنده

 ... بود عصبی داشت حرص انگاری که یگفتم رو حرفا این جوری

 ونما دیگه هست دکترم جناب البته... رو کلونت ارث کن امضاش: وگفت جلوم گرفت رو خودنویس

.. 

 .. تو محمد این به داری گی کشته پدر چه: وگفتم خندیدم

 ریمدا ای نه دوستا رابطه خیلی وایشون من اتفاقا.. اصال نه: وگفت صندلیش پشت به داد تکیه

 .. زبونمون سر نیست شما بحث دیگه که مخصوصا..

 .. موضوع این عالیه چقدر وای: وگفتم خندیدم هیستریک

 من خیال کن امضا رو کاغذها این نیومده سارا تا بری زودتر بهتره: وگفت کرد مشت رو دستش

 دنهص کی اما دونم نمی دقیق.. میکنند درست خودشون رو چی همه مرکزی بانک بری.. شه راحت

 .. واست گذاشته جا بابایی که هست میلیونی

 صحر تو: وگفتم کردم نگاه چشماش تو صاف شدم خم جلو به دادم فشار دستم تو رو خودنویس

 سخت اصال امدن در اب از اینجوری من ومادر خواهر که موضوع این درک...؟ هان داری رو چی

 نیست

 جزئیاتش با تاحاال اما... چیه موضوع میفهمیدم ودمب سارا اتاق تو که گاهی خودم که ازاونجایی..

 یریبگ خودتو جلوی که سخته خیلی جدی میدونی... گفتی رو یکمش واسم که دونستم نمی رو
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 میبینم رو عزیزه واسم که کسی.. رو بابام وروز حال دارم االن من.. بپوشی چشم پول همه وازاین

 .. ولی... زد حرص خیلی دنیا این پول واسه که

 داره تاسف اما.. میلیون نهصـــــد... ها سخته خداییش خیلی: وگفتم کشیدم گردنم به دستی

 یمیدون.. واسش ناراحتم وخودمم میکشه سختی چقدر که میبینم رو بابام عذاب االن چون واسم

 ولپ تا بهتره.. کنه زندگی واونجوری نقلی خونه توهمون ادم.. خورها الش همون به بده اینم جناب

 نای نه نداره واسم اهمیتی بدونی که گفتم رو اینا همه... کنم استفاده رو ای دیگه حق یا نزول

 ....؟؟ وسط این میخوری رو چی حرص تو... نزول های پول این نه شرکت

 رشتهف توئه که میسوزه دلم چقدر ومن ای فرشته.. نشدی گرگ هنوزم تو که این: گفت لبخندی با

.  دادم که میدادمش باید من بگیر هم رو پول این.. برس زندگیت به برو.... دادم دست از رو

 ... باهاش بکن داری دوست هرکاری

 داشت ارزش چقدر شرکت یک مگه بابا... رو کثیف های ورقه اون کردم امضا مجبوری.. شد بلند

 .. اینا همه از دورم روشکر خدا.. رو؟؟ همه کردی نابود که

 نتوای.. بشه پاک پدرت وشهرت اسم که نیست مهم واست: گفت که.. در سمت ورفتم بلندشدم

 .. ببرن بهره ها پول ازاین میخوان همه که خرتوخر

 اما.. نه یا داری اعتقاد ور دراون زندگی به دونم نمی.. اسمش پاکشه که بهتره: گفتم سریع

 .. ناکیه وحشت وضعیت تو چندباردیدمش که ازاونجایی

 تاشایدم.. بشه پاک که بهتره.. بدم ادامه تونستم نمی دیگه.. بود گرفته درد شدت به سرم

 ... بشه راحت عذاب وازاون بشه پاک گناهانش

 کردن اداره واسه..؟؟ چرا نزول من بابای...؟ کنم چیکار پول بااین.... بیرون ورفتم کردم درروباز

 یکن می فکر چی به: گفت که دادم تکون سری...... سازی ساختمان تو شهرت وحفظ شرکت یک

 ..؟؟

 واین الناس حق خوام نمی.. شدم مسلمون تازه که جایی ازاون: گفت که صدا سمت برگشتم

 ..؟ چیه بابات شرکت از من توصیف میدونی.. منم بیرون زدم.. باشه گردنم جورچیزا

 ..؟؟ چی: وگفتم کردم نگاهش
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 کال با مگه شه نمی که شه اصالح ریشه از باید کردنش پاک واسه که چرکینه بزرگ دمل یک مثل_

 ... بردنش ازاین

 ..؟؟ شدی بیکار االن: وگفتم بیرون زدم شرکت از.. بگم که نداشتم چیزی

 ودمخ من کردیم می زندگی شیراز که مدت یک اما نیست یادت تو.. نگیر کم دست: وگفت خندید

 موفق.. اونجا میرم دمیش اداره دوستم دست به مدت همه تواین هست هنوزم.. داشتم شرکت یک

 .. بانو باشی

 میگم رو جمله این همیشه واسه اما ندارم غروری تو جلوی که من: گفت خنده با که برم خواستم

 .. خانوم سپیده دارم دوست... بشه اروم خودم اروم نا قلب حداقل که

 ... خیابون سمت رفتم بهش پشت زدم لبخندی

 هرش پایین تو پرورشگاه یک تا منو ببره که دادم رسواد شدم توشهری های تاکسی از یکی سوار

 ... تهران

 رو تماس... محمده دیدم کردم نگاه خورد زنگ گوشیم که شدم پیاده ایستاد که پرورشگاه جلوی

 ..کجایی؟؟ سالم: گفت که کردم وصل

 فیتعر براش رو امرز قضیه کل منم.. کرد تعجب اولش... براش خوندم تابلورو واسم زدم لبخندی

 تو هک حاال دارم دوست خیلی سپیده.. گرفتی تصمیمی همچین حالم خوش: گفت مکث با.. کردم

 .. خداحافظ.. کنم می ولش منم زدی رو چی همه قید

 ... پدرم گرفتن ارامش یکم واسه کاره بهترین.. شدم شگاه پرور وارد لبخند با

*** 

 که بود ماه یک.. تهران والوده کثیف هرش به میکردم نگاه باال از وداشتم بودم هتل اتاق داخل

 یلیخ طاها البته.. کجام که گفتم بقیه به ونه حسین محمد به نه ومن موضوعات اون از میگذشت

 فنجون..... داشتم بهش نسبت رو قوی داشتن دوست حس.. میذاشت سرم وسربه میزد زنگ

 تدوس رو تنهایی.. کشیدم عمیق نفس یک.. بستم رو وچشمام کردم جا جابه دستم تو رو قهوای

 ردنخو بوق تا چند از بعد.. گرفتم رو اش شماره... داشتم احتیاج گاه تکیه یک وجود به اما داشتم

 .. بفرمایید بله: داد جواب
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 ..؟ بگیرم رو وقتتون از یکم میشه: گفتم لبخند با

 ..؟؟ کاری چه واسه_

 !!! مهمه: وگفتم خوردم رو ام قهوه از یکم

 .. ببینیم رو همدیگر ساعتی وچه کجا باشه: گفت مکث با

 ... "تریا ".. شاپ کافی تو شیش ساعت: گفتم لبخند با

 .. خداحافظ باشه_

 یجور چه....نفهممم.. گودزیال.. احمق.. بیشعور: گفتم لب وزیر.. کردم نگاه شده قطع گوشی به

 زد حرف

 شال یک.. داشت قشنگی رحط خیلی که سفید مانتوی با پوشیدم مشکی جین شلوار یک حرص با

 ... بیرون ورفتم کردم هم ملیحی ارایش.... گرفتم امروز که ستش کیف با مشکی سفید

 دلم.. بگیرم رو رزابیش های گل که میکرد اصرار فروش گل دخترک که بودم قرمز چراغ پشت

 .... خریدم میگفت که قیمتی ازاون بیشتر رو گالش کل سوخت براش

 .. تر سریع افتادم راه شد سبز که چراغ

 ینیودلنش اروم فضای.. نشستم پنچره کنار اخر صندلی روی راست یک شدم که شاپ کافی داخل

 هب میکردم نگاه.. میشد پخش وزیبایی الیت واهنگ بود روشن رنگی های کوب دیوار.. داشت رو

 ؟ دارید میل چی: گفت گارسون که گوشیم

 ... میدم سفارش بعدا هستم کسی منتظر: وگفتم کردم نگاهش

 کناری میز مرد های وپرت چرت وبه بود میز رو سرم.. رفت کوتاهی تعظیم از وبعد زد لبخندی

 ..؟؟ خوابی: گفت که میدادم گوش

 ..؟ دیگه شیشه ساعت االن: وگفتم کردم سربلند

 رفح اوالراحت شد نمی زدی زنگ که زمانی خانومی ببخشید: وگفت نشست میز وپشت خندید

 ..؟؟ شده چی خب.. بپرسم ازت زیادی چیز میشد هون بزنم

 ..؟؟؟ شده عوض یکم زمونه داری اعتقاد: وگفتم کردم نگاهش
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 ..؟ بکنیم رو ها تمدن بحث که زدی زنگ: گفت تعجب با

 .. بده منو جواب تو: وگفتم خندیدم

 ... دارم اعتقاد بله: وگفت کناری صندلی رو گذاشت رو کیفش

 ها گل: گفت که.. بودم کرده فکر گرفته تصمیم سراین ماه یک من.. یحساب بودم گرفته استرس

 ..؟.. منه واسه

 ... دارم نیازشون کاری یک واسه البته.. کن فکر درصد یک تو: گفتم اخم با

 ..؟ سپیده شده چی: وگفت شد جدی

 .. ازاینجا بیرون بریم: گفتم لبخند با

 ... بریم باشه: گفت اام میکرد شک کم کم عقلم سالمت به داشت بیچاره

 تیسم همون کردم کج راه که بود نزدیکی همون پارک یک.. بیرون ورفتیم برداشتم رو گل دسته

 تردخ کردی نگرانم سپیده: گفت که.. میجویدم رو لبم پوست استرس از... شد همراه من با اونم

 ... حسابی پریده که خودتم رنگ..؟؟ شده چی

 ... وای.. نه.. وای.. پریده وای.. نالیدم لب وزیر ما گونه رو گذاشتم دست ترس با

 ..؟؟ شده چت تو: وگفت داشت ام نگه

 ستر بعد بگیری استرس بعد بگی بخوای چیزی یک تاحاال شده: وگفتم دادم قورت رو دهنم اب

 ... و بگیری دلپیچه روت به گالب بعد.. باشی داشته

 ؟؟ شده چی.. منو میدی سکته: وگفت خندید بلند

 برات دلم ببین: وگفتم خوب چیزای به کردن فکر با خودم واسه کردم جمع نفس به اعماد کمی

 ... میسوزه

 ..؟؟ چرا: گفت تعجب با

 .. برانگیزی ترحم قیافه این با اخه: وگفتم کشیدم گوشم به دستی

 .. اصال خیر نه: گفت اخم با
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 .. داری؟ کم چیزی یک: گفتم خنده با

 .. بزن حرف درست: گفتو شد تر پررنگ اخمش با

 املک.. بدم رو بله جواب تا کن خواستگاری ازم دیگه بار یک عضب مرتیکه خوب: وگفتم خندیدم

 ..؟؟ میشی شوهرم.. تنهاس پسرش که نباشه کباب دلش هم فرشته مامان.. شی

 ... تما دیونه سپیده: وگفت کرد بارون بوسه رو وروسرم کرد بغلم محکم که.. جلوش گرفتم رو گل

 .. برادر بغل بزن زشته.. ها خیابونیم وسط وتو من اقا: گفتم جدی

 کوبوندممی سرمو.. میکشتم خودمو.. نه میگفت یا میکرد مسخرم اگه که وای.. کشیدم راحتی نفس

 ... خیابون کنار جدول همین تو

 ... میخوام سکه همون تعداد ؟؟به چنده کنکورت رتبه.. ها باالی ام مهریه: گفت دخترونه صدای با

 جونم رقیص با فقط.. دنبالت میام شدم که یک رتبه میرم عزیزم پس: وگفتم خنده زیر زدم بلندم

 ... بیام تا نکنی ازدواج

 امعلومن رفتنت.. خودته با امدنت: وگفت کرد بغلم ازپشت که برم که افتادم راه بازی مسخره واسه

 .. ببینم بریم بیا اصال... اینکه مگه ذارم نمی که من چون

 چیه خب.. میکردن نگاهمون شده گرد چشمای با ملت.. خودش دنبال کشید گرفت دستمو

 .. واال.. ها ان سوژه دنبال ملتم...؟؟

 ... بانو دارم دوست... کردی ام دیونه بدجوری: گفت گوشم کنار

 وحاج شد بلند اذان صدای موقع همون.. خونه دفتر سمت وبردم بوسید رمو ی رو که خندیدم ریز

 که اقا حاج.. بود دنبالش هم طاها.. نزدیکی همون مسجد سمت ورفت امد بیرون دفتر از اقایی

 زشا شیطنت که چشمایی وبا جلوم امد... نماز از بعد باشه: وگفت خندید بلند فهمید رو موضوع

 .. بعد.. کنه محرم رو تو منو این میکنم شماری ثانیه: گفت میبارید

 حرمم اینکه منظورم من...  بال کوچولوی چقدر تو منحرفی: وگفت خندید که سرش تو زدم کیف با

 فتهگر قول بود اهو ضامن که کسی واز شدم مسلمون که جایی مشهد ببرمت باالفاصلحه.. شیم

 ... بدم انجام رو بستم اقا خود با که قراری قول اون برگشتی اگه که بودم
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 بحث به میرسیم بعدش البته: گفت بیشعور که زدم گشادی لبخند شنیدم رو موضوع این که ازاین

 ...وزد شدی نگران ن اال شما که چیزایی همین شیرین

 یروشوی سمت ورفتم شیکمش تو زدم محکم ومنم شد تمام اذان همزمان که میگفت داشت هنوز

 ... مسجد تو رفت میخندید سرخوش که درحالی اونم.. بگیرم وضو تا مسجد

 روش ریزی های وگل بود سفید اش زمینه که چادر یک.. بودیم ایستاده دوتایی مسجد صحن تو

 وپیراهن دوخت خوش مشکی شلوار یک که طاها وکنار بود سرم بود مسجد خود ومال..داشت

 تا میخوند روزه چند محرمیت صیغه برامون داشت هم اقا وحاج بودم ایستاده بود تنش خاکستری

 ... دربیاییم دائم عقد ازسرفرصت

 .. موضوع این واسه میکردم روشکر وخدا بودم حال خوش تصمیمم از

 ..؟؟ زنم: گفت که امدیم بیرون مسجد از باهم

 .. اقا جانم: گفتم خنده با میاوردیم در بازی مسخره باز

 ماچت االن من..امدنه عشوه جای خیابون وسط جوجه اخه: گفت وجدی کرد حلقه دورم رو دستش

 .. میکشی خجالت خودت که کنم

 با.. ببوسه منو وسط همین که نبود بعید هیچی ازاین.. کردم حرکت تر تند شدم جدا ازش سریع

 یندازمم توروروکولم یا: گفت گوشم کنار که میرفتم راه ناز با ازدستی منم.. میومد سرم پشت خنده

 .. ؟؟ میپسندی رو کدومش. میارم در رو میکنند نگاهت دارن که رو کسایی چشم یا میبرم

 تونهن کسی میرم خودت کنار ترجیحا: وگفتم گرفتم رو بازوش.. اقامون شدن غیرتی.. بـــــــله

 .. کنه نگاهم چپ

 .. یخیل دارم دوست خیلی: گفت که شدیم جنسیسش سوار.. ماشین سمت ورفتیم زد لبخندی

 ..؟ میریم کجا خب.. من از بیشتر نه: وگفتم شدم خم

 دربری ننک سعی: وگفت روصندلی کنارم ویکیشم پنچره به زد ور دستش ویک جلوم امد لبخند با

 .. برتره که

 .... بوسیدم که بزنم حرفی امدم
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 زنگ وقت االن اخه.. لعنت معرکه مگس برخر: گفت وبامزه عقب رفت یکم.. خورد زنگ گوشیم

 .. ؟؟واال زدنه

 ... میکنه اپ به خون این االن... حسینه محمد وای.. شماره به کردم ونگاه خندیدم

 ..؟؟ بود کی: گفت که کردم قطع سریع

 ... دانشگاهم دوره دوستای از یکی طوبی: وگفتم کردم نگاهش

 .. افتاد وراه داد تکون سری

 تهگذش از طاها: گفتم یواش.. میدادیم گوش میشد پخش که اهنگی وبه بودیم کرده سکوت هردو

 ؟؟ میگی برام

 ؟؟ ها هستن چی میخوری که های قرص اون اصال...؟ بدونی میخوای چی: گفت لبخند با

 .. میخورم ها ارامبخش ازاون میشم عصبی خیلی گاهی: وگفتم کردم مکثی

 میکنم چیکارت بفهمی تا ببینم دستات تو رو اونا دیگه بار یک میخواد دلم: گفت حرص وبا کرد اخم

.. 

 ..؟ میکنم چیکارت میدونی: وگفت داشت نگه رو ماشین که ترسیدم خیلی خدایی

 ... بیفت راه.. خورم نمی نخور گفتی لوس: گفتم سریع

 .. نخیرم: وگفت خندید

 اشک... میفتادم پس داشتم که جوری.. داد قلقلکم تمام دقیقه ده وتا صندلیم طرف گرفت خیز یهو

 ... خنده از شدم خفه طاها: وگفتم کردم پاک رو چشمام تو

 ..؟؟ میشن هخف خنده با تاحاال کی از: وگفت خندید

 گرفته درد صورتم های ماهیچه کل بودم خندیده بس از.. خندیدم واروم توبازوش زدم مشت

 .. باال میزنه بد بودنم سگی رگ بخوری جدی اما بود شوخی که این اما: گفت جدی باز که...بود

 ..؟ گذشته از بدونی میخوای چی جوجه: وگفت رو ماشین انداخت راه که نزدم حرفی
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 سته فیلمی یا عکسی.. بودنم حامله موقع از:وگفتم دریا به زدم دلو.. یانه؟ بگم نستمدو نمی

 .. امدنش دنیا به زمان یعنی..؟؟

 .. هست اره: وگفت کرد مکثی.. شد هم تو صورتش

 ..؟؟ ؟؟خوبی شدی چی: گفتم سریع.. داد فشار رو چشماش محکم بعد

 رو محمد امدن دنیا به موقع بودم کرده ماهنگه بیمارستان با من میشه باورت: وگفت زد لبخندی

 کردمشن نگاه یکبارم اصال ببین... بودم شنیده رو فریادهات خودم نکه اما.. خودشون بگیرن فیلم

 هب... خراب منو وحال ببینیش بخوای هی که نگفتم رو چیزی همچین وجود اصال هم تو وبه خودم

 ... بودی دهنش موضوع این متوجه خودت که بود بد حالت حدی

 که این یکی.. دلیل دو به بکش قرمز خط اینده سال چند تا رو بچه دور: وگفت کرد نگاهم شیطون

 ... چون خوام نمی من

 گفتو کرد نگاه نبود کسی که عقب به ازتواینه بامزه واونم کردم اخم میره منفی فاز باز داره دیدم

 ... بازنم هستین متوجه.. زنم با کنم اختالط میخواهیم.. بگیرین رو گوشاتون شما:

 ور کشیدنت سختی خوام نمی که این هم دومینش: داد ادامه که میگفت حرص با رو زنم خندیدم

 نمی نچو کردم ات حامله هم موقع اون.. کافیه باش خودت.. بسه پشتم هفت برا بود یکبار.. ببینم

 .. بری ازپیشم که خواستم

 ... ها بود موذی عجب

 ..؟ بگم رو چیزی یک طاها: تموگف کردم مکثی

 ..بگو دوچیز تویی چون: وگفت سمتم شد خم بامزه

 .. دارم دوست خیلی: وگفتم زدم لبخندی

 .. ها قبال میکردی هم شیرین کار یک دارم دوست از بعد: وگفت شد باز گوش بنا تا نیشش

 .. صورتش به کرد واشاره خندید که کردم نگاهش گنگ

 ... باشن ساکت نگفتی خودت مگه.. نشسته مسافر عقب.. تربیت بی زشته: وگفتم خندیدم

 .. وقت یک نیاری کم اززبون: وگفت خندید بلند
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 .. اصال نه.. راحت خیالت: وگفتم باال دادم ابرو

*** 

 ..؟ بگیرم شام میخوری چی: وگفت داشت نگه طاها که بود شده شب21 های نزدیک ساعت

 .. کباب جوجه: وگفتم کردم مکثی

 ... میام صبرکنی: وگفت بوسید رو ام نهگو

 با... داشتم که بختی خوش حس این واسه کردم وخداروشکر بستم رو چشمام.. شد پیاده تا

 صدای که دادم جواب.. بود حسین محمد کردم نگاه شماره به.. کردم باز چشم گوشیم صدای

 .. خانوم میگم تبریک: گفت که امد اش گرفته

 ..... نباشی خسته سالم. کالم بعد سالم اول: وگفتم گرفت حالمو اش گرفته صدای

 ..کنم رفعش بنظرت چطوری... زیاد خیلی.. ام خسته: گفت مکث با بازم

 فتمگ اروم... بود قلبم حرف.. بود دلم انتخاب طاها... بگم باید چی واقعا دونستم نمی.. گزیدم لب

 .. وبخواب بگیر ابگرم دوش یک:

 ؟ تپیدن از باشه خسته قلبت اگه.. باشه؟ خسته روح اگه: گفت حرص با

 ..؟؟ برام میخندی: گفت که بدم جواب چی وموندم بستم چشم

 ..؟ بخندم چی به: گفتم بغض وبا ام گونه رو خورد سر اشک قطره یک

 .. من حال به: گفت حرص با بازم

 .. محمد: گفتم.. رفت در دستم از اشکام شمار دیگه

 وبگ بهم بود مشکلی هرزمان.. باهاش باشی خوشبخت انشااهلل ینبب. محمد جان: گفت سریع

 .. میمونم مراقبت حسابی باش مطمئن... ها هستم رفیقت همچنان..

 ؟ بخشی می: دادم مه ادا بغض با

 تو مرع یک که خودم درکنار چه.. بود خوشبختیت ارزوم ببخشم نکردی کاری: وگفت خندید گرفته

 .. میگذرونیم هم ما.. باش حال خوش... توبخند.. اطاه درکنار چه میمونم حسرتش
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 یزیشچ طاها میکنی گریه داری کی واسه: گفت که شد بلند هقم هق بمونم خوددار نتونستم دیگه

 ؟ شده

 .. نه: گفتم سریع

 ؟ بده حالت خودت_

 .. نه: گفتم خفه

 ... زدم زنگ که من هب لعنت که منه واسه اگه...؟ هان میکنی حرومشون داری کی واسه: گفت داد با

 ... بدم که نداشتم جوابی

 .. من به لعنت... که نزدم زنگ نکن گریه: گفت خشم با

 .. بود ممتد بوق صدای بعد

 عنوان به نه اما داشتم دوست رو محمد.. نبود توزندگیم وقت هیچ کاش... داشت بغض صداش

 رو دمحم تماس... میدونم مقصر موخود.. حالش این اما.. نه گفت عقلم.. نکرد قبولش قلبم.. همسر

 ... نبود من دست.. میباریدن طور همین هم رو واشکام کردم پاک

 از سهمی که خواهرم با بود کرده درست منو مرگ مدرک که مامانی همون کرد رو مامانم هوای دلم

 هک شمال مثل. بود بهترین وقتش به اما میکرد مهری کم که مامانی همون.. باشم نداشته ارث

 ... برام کردنش گریه بود واقعی

 ..؟ جان سپیده..؟؟ شده چت: گفت ونگران نشست طاها که گرفتم دستام تو رو صورتم

 ..؟؟ مامانم پیش میبریم: گفتم اشکام واسه تارشده دید چشمای پشت از

 میگیره رو سراغت چقدر...؟ کنی نمی ولش که داره چی مادر اون: گفت لب وزیر کرد نگاهم دقیق

 .. الیق... میکنی بال بال براش باز تو هک

 .. ها کنی نمی توهین من مادر به: گفتم سریع

 ببرمت میخوای.. کیش رفتن سارا با.. نیستن که میدونی اما.. عمرم نه: وگفت بوسید رو پیشونیم

 اونجا

 .. خوام نمی نه: وگفتم اش شونه رو گذاشتم سرمو
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 .. یهو؟ دش چی.. رفتم نمی کاش: کرد زمزمه لب زیر

 .. کنم ناراحتت خواستم نمی ببخشید: وگفتم کردم نگاهش کردم سربلند

 هانهب مطمئنا.. میکنی خراب جدی حالمو!! ..ناراحت؟؟: وگفت نشوندم خودش پای رو کشیدم دقیق

 ...؟؟ نه مگه.. بوده یکمش مامان

 .. دارم دوست خیلی طاها...نه: وگفتم کشیدم عمیق نفس یک

 .... اغوشش تو گرفتم ومحکم کرد بارون بوسه روسرمو که گذاشتم اش روسینه سرمو

******** 

 ودیمب رسیده تازه.. حرم سمت میرفتم داشتم.. مردم کنار که میکردم نگاه ابی اسمون به پنچره از

 صبحه1 ساعت که االن تا امد کله یک حاال تا ازدیشب برداریم وسایل نذاشت حتی طاها..

 اماده مشکی چادر یک حرم دور های فروشی چادر از.... بود شده قرمز چشماش.. مشهد ورسیدیم

 برنداز وخودمو بودم ایستاده قدیش اینه پروجلوی اتاق تو.. بود دارها کش مدل ازاین.. خریدم

 مزد زنگ فقط: گفت که کردم وصل رو تماس.. بود حسین محمد.. خورد زنگ گوشیم که میکردم

 زنن حرفی اما صداته تنگه دلم... ..  نکنم فکر ؟؟نه بودم تهگف قبل دفعه باشی خوشبخت بگم

 کرد قطع که بدم جواب امدم.... بانو خوشبختیته مهم.. خوادبگی نمی چیزی...

 ... شدی ماه: گفت سر پشت از که

 بود طاهایی من زندگی مَرد بود همسرم االن مهم.. کنار زدم رو حسین محمد وفکر زدم لبخندی

 به مبرگشت بالبخند.. بود اقامون تایید مورد پس خب.... .. طاها قدیم مثل بگم بودبهش گفته که

 اون به میشد باعث هم پرو اتاق باز ودر.. گرفتم نادید رو فروشنده خانوم حضور.. سرم پشت

 رو گیش خسته از شده قرمز وچشمای شدم بلند پا های انگشت رو.. باشه نداشته دید طرف

 ستهخ خیلی مون اقا: وگفتم بوسیدم رو چشماش دوباره ومنم ورفت دیدخن ریز خانومه.. بوسیدم

 ..؟؟ نه است

 ... رفت در االن: گفت خوشگلی نادر لبخند با

 اقا هب دادیم سالم باهم همزمان افتاد رنگ طالیی گند به چشمم تا امدیم بیرون مغازه از لبخند با

 حاج مدیون معنویم اینجای تو االن که این.. مسلمونم االن که این: گفت طاها که کردیم تند وقدم

 نتونستم که کرد مطرح های وسوال زد سرکله من با انقدر.. بود پدرت دوستای از یکی.. محمدم
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 اون عوض در.. محمد حاج به برسه چه.. خودم واسه حتی باشه کننده قانع که کنم پیدا جوابی

 کم که میداد توضیح جالب انقدر اسالم ینود خدا از میپرسیدم که رو هرسوالی.. گفت برام انقدر

 بلشق تا.. افتاد برام شیرین اتفاق این بودم بابات توشرکت که ای هفته یک همین تو.. میاوردم

 .... بود حکمتی یک شاید اما پسرمون مرگ از بود شاکی

 یک... خاصی روحی ارامش... داشتم رو خوبی خیلی حس.. میدادم گوش حرفاش به داشتم ساکت

 هیچی اصال.. بودم ندیده اصال هم رو وسارا مامان.. شرکت بودم رفته که میگذشت روز ازاون اهم

 که بوسیدم رو اش ورزیده بازوی ونامحسوس کردم حلقه بازوش دور دستمو.. نبود مهم واسم

 شی اذیت خودت که میکنی کاری جوجه ببین.. اهلل اال الاله: گفت بامزه کشید گردنش به دستی

 .. بعدش

 ... نخون رجز خودی بی نداره رنگی دیگه حنات اقا: وگفتم خندیدم

 قسمت رفتم ومنم مردونه قسمت حرم ورودی بازرسی سمت ورفت زد خندیدوچشمکی سرخوش

 ... زنونه

 حالی در.. ارامش پر طالیی گنبد اون به خیره.. هم شونه به شونه.. باهم قدم هم.. هم کنار.. باهم

 وسپاس ریختم می بود احساسم زاللی به که اشکی با رو االنم بختیوخوش خوب حس تموم که

 طلوع با همزمان.. من طاهای مَردم کنار در وخوشبختی ارامش این واسه خدا از میکردم گذاری

 ............ دوباره شروعی... کردم شروع باهاش رو ای دوباره زندگی طال گنبد اون به وخیره خورشید

 پایان

  اسدی ریحانه.. خرداد25 شنبه پنچ/ظهر از بعد هدقیق1:18 ساعت

 برا تنگه دلم که یخ گل رمان مثل.. دارم نمی بر که شما سر از دست من اما شد تموم نجوا

 توی بذارم میخوام رو رمانم سومین..... میشه تنگ هام شخصیت همه واسه دلم.. شخصیتاش

 انجمن کاربران zohreh.h و اسدی ریحانه | برقصا رمان""" بااسم سایت
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