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اول  قسمت  

 :خالصه#

عاشق پسری و دختر ... 

 چیز همه و زده لبخند او به خوشبختی کند می فکر که زمانی دختر

 و گردد برمی شان زندگی ورق ناگهان رود، می پیش خوب

آید می پیش برایشان اتفاقاتی  

 خوردن خنجر جدایی، خیانت،: شود می دنیا این از دختر سرنوشت

 قضاوت نداشته، را انتظارشان که انیکس از هم آن سر از پشت از

و جا به نا های ... 

 است جریان در حال و گذشته زمان حول همزمان طور به داستان

زد خواهد رقم دو این برای را چیزی چه سرنوشت که دید باید و ... 

عاشقانه: ژانر  

گذشته؛ روزها   

گذرد می ها سال  

است خوب چیز همه کردم می فکر . 

بودم؛ آمده کنار اطرافم های آدم اییوف بی و تنهایی با  

بود؛ شده تو خیال و یاد فقط ام دلتنگی های شب همدم  

کنم فراموشت تو از دوری با توانم می کردم می فکر . 
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را؟ چشمانت آن برد یاد به شود می مگر اما  

ندید؟ را تو رفت که جا هر شود می مگر  

کنم فراموشت نتوانستم  

باشم تتفاو بی ات دوری به نتوانستم  

نیست رفتنی خیالت و بینم می را تو لحظه هر و همیشه آری ... 

 

نیست گفتنی دردا بعضی اما دردم از پر   

نیست رفتنی خیالت... اما دوری ازم ... 

 

 به جانم و نداشتم طاقت دیگر. کوبیدم هم به را در و رفتم اتاقمان به

بود شده تند هایم نفس حرص شدت از بود؛ رسیده لبم .  

آوردم بیرون تخت زیر از را چمدانم سریع تصمیم، کی با . 

 نامنظم و کردن تا بدون را هایم لباس و کردم باز را کمدم در

 داشتم سعی که بغضی و حرص با بزرگم نسبتا   چمدان درون

کردم پرت نشکند، . 

 و مقاومت وجود با را نفس کاپشن و پوشیدم را ام مشکی پالتوی

پوشاندم او بر اش لجبازی . 

- ندارما حوصله نفس؛ دیگه بپوش إ . 
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 حوصله اصال   که شد متوجه من های بداخالقی دیدن با که نفس

نکرد اعتراضی و کرد آویزان را کوچکش های لب ندارم، . 

 دست در را چمدان دیگری با و داشته نگه را چادرم دستم یک با

بیا نفس: گفتم و گرفتم . 

 پشت دوان دوان مه نفس زدم؛ بیرون اتاق از سریع های گام با

آمد می سرم . 

 انگار کرد؛ می نگاه من رفتن به تفاوت بی همیشه مانند هم شروین

بود شده عادی دعواها و قهر این هم او برای . 

 زدم؛ بیرون خانه از و گذشتم مان ویالیی ی خانه بزرگ حیاط از

بود منتظ در پشت آژانس . 

 جای عقب صندوق در را چمدانم و شد پیاده چمدانم دیدن با راننده

 .داد

 شهر ی آلوده هوای به و بودم داده تکیه پنجره ی شیشه به را سرم

شدم خیره . 

کردم نگاه دخترکم به و گرفتم پنجره از را نگاهم نفس صدای با . 

 جانم؟-

- میریم؟ کجا  

کشیدم آغوش در را او . 

- جون مامان و آقاجون پیش میریم . 

- نمیاد؟ بابا  
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 شکل نفرت با پدرت و من زندگی گفتم یم دخترکم؟ به گفتم می چه

کردم؟ می غصه از پر را کوچکش دل گرفته؟   

دنیاست حس ترین تراژدی حال عین در و زیباترین شدن مادر آه . 

- داره کار بابا جان؛ مامان نه . 

نپرسید خوشبختانه دیگری سؤال و پذیرفت . 

 از بعد و کرده حساب را کرایه. آمدم خودم به ماشین توقف با

رفتم مان خانه طرف به چمدانم رداشتنب . 

 بعد لحظاتی که فشردم را مان قدیمی و کوچک ی خانه زنگ

کرد باز را در سپس و خورد گوشم به مادر دمپایی لخ لخ صدای . 

 سعی ولی برد اوضاع به پی کنارم چمدان و اشکی چشمان دیدن با

 فسن و شد خم و داد را سالمم جواب دهد؛ نشان عادی را خود کرد

رو چمدونت من بده. مادر تو بیا: گفت و کشید آغوش در را . 

- نکش زحمت شما مامان، نه . 

شدم خانه وارد مادر سر پشت و کردم بلند را چمدان . 

 اما ساده و کوچک ی خانه وارد و گذشتم باصفایمان حیاط از

شدم باصفایمان و مرتب همیشه . 

 بلوز با را هایم سلبا و بردم خودم متری دوازده اتاق به را چمدان

برگشتم نفس و مامان پیش و کردم عوض راحتی شلوار و . 
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 خودش که هایی شیرینی و عطرش و خوشرنگ های چای با مامان

 دندان زیر اش مزه و برد می آدم سر از هوش آن بوی و بود پخته

کرد پذیرایی ما از ماند، می باقی . 

- شد؟ دعواتون بازم  

 دیگه من دعوامونه؛ آخرین دفعه این :گفتم و آمد لبم روی پوزخندی

گردم برنمی جهنم اون به بگم بهتره یا خونه اون به . 

         

گزید لب مادر . 

-  بچه و شوهر با و زندگیت و خونه سر برو مادر؟ چیه حرفا این

بکن رو زندگیت ات . 

 بس خدا رو تو مامان: نالیدم و کشیدم دردناکم ی شقیقه به دستی

 .کن

 با ولی بزند حرفی خواست و نشست مادر بلند انیپیش روی اخمی

زد لبخندی کرد، می نگاه ما بحث به که نفس دیدن . 

- آوردی؟ رو هات بازی اسباب کن؛ بازی برو عزیزم  

 هات عروسک جان؛ مامان برو: کردم تأیید را مادر حرف نیز من

چمدونه تو . 

رفت اتاق طرف به و داد تکان سری نفس . 

 طالق و شدن جدا مگه: گفت و برگشت طرفم به نفس رفتن از بعد

 کشه؟ می طول قدر چه دونی می هاست؟ راحتی این به گرفتن
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 با کنی کار چی خوای می بعدش گرفتی؛ هم طالق فرض به اصال  

 پشت داری دوست میگن؟ چی مردم اصال   کوچیک؟ ی بچه این

 همین کن فکر هم بعدش به عزیزدلم آخه بزنند؟ حرف سرت

نیست راحتی این به و کنی می فکر تو که طوری . 

 باید که بودم کرده گناهی چه من چه؟ من ولی گفت می راست مادر

 لب به جانم کردم؟ می تحمل باید چقدر ساختم؟ می و سوختم می

بود رسیده . 

نشود سرازیر چشمانم در شده جمع اشک که زدم پلکی . 

-  فرت؛ن از پر زندگی این از شدم خسته. تونم نمی دیگه مامان

 اصطالح به مرد اون از خوره؛ می هم به خونه اون از حالم

متنفرم شوهر، . 

 پای به پا سال پنج این در هم او. کرد می درک مرا گویی هم مادر

ریخت اشک من، های اشک با و کشید عذاب من . 

بگم؟ چی: گفت و کشید آهی  

فرستادم فرو را بغضم و کشیدم آهی . 

- بگم رفت یادم چیزی یه راستی . 

 چی؟-

بود ترس و تردید از پر چشمانش انداخت؛ من به نگاهی . 

نیست مهم... هیچی... إ: افتاد پته تته به . 

کرد نگران هم مرا مادر حالت این . 
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- افتاده؟ اتفاقی مامان؟ شده چی  

کرد فرار نگاهم تیررس از و شد بلند جا از . 

- برگرده بابات که االناست بزنم؛ غذا به سر یه میرم من . 

 مادر اذیت موجب نخواستم ولی شدم نگران و کنجکاو که این با

 .شوم

 و رفتم کوچکمان ی آشپزخانه به و برداشتم را خالی های استکان

شدم ها آن شستشوی مشغول . 

 مطمئن داد؛ می بابا برگشتن از نشان در شدن بسته و باز صدای

 هک بار اولین. برد خواهد قضیه به پی اینجا در من دیدن با بودم

آمدم می قهر با که نبود ! 

شد خانه وارد اش چهره فراوان خستگی با بابا .  

گرفتم دستش از را میوه های نایلون و رفتم استقبالش به . 

 

نباشی خسته جون بابا سالم - . 

نباشی درمونده بابا؛ دختر سالم: گفت و نشاند موهایم رو ای بوسه . 

 رو هات لباس روب. سالم: گفت و آمد بیرون آشپزخانه از مامان

کشم می رو شام من تا کن عوض . 

کجاست؟ نفس: پرسید من به رو و داد تکان سری بابا  

زدم بود، اش نوه عاشق که بابا به لبخندی . 
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- میکنه بازی اتاق تو . 

کردم صدا را نفس و انداختیم هال در را سفره مامان کمک با . 

 با نفس ت؛برگش ما پیش و بود کرده تعویض را هایش لباس هم بابا

 آغوشش در را خودش و رفت طرفش به زده ذوق بابا دیدن

 .انداخت

 نوه تنها به بابا عشق از و کردم می نگاه دو آن به عمیق لبخندی با

بردم می لذت اش . 

 حس خودم روی را بابا ی خیره نگاه.شد خورده سکوت در شام

 اتدفع با ام دفعه این قهر که بود فهمیده هم او انگار کردم؛ می

 ندارم را خود موضع از برگشت قصد من و دارد بسیار تفاوت پیش

 معنایش که آمدند ابرویی و چشم مامان با فقط نپرسید چیزی ولی

زد خواهند حرف مفصل هم با من حضور بدون و بعدا   که بود این . 

 خودم مامان: گفتم مادر به رو و گذاشتم سینک توی را ها ظرف

 .میشورم

 استفاده پدر با زدنش حرف برای آمده دست به فرصت از هم مادر

شد خارج آشپزخانه از و پذیرفت تعارف بدون و کرد . 

 هستم؟ کجا ببیند که نزد هم زنگ یک حتی معرفت بی شروین

زنده یا ام مرده اصال   . 

بود؟ مهم برایش مگر آمد؛ لبم بر پوزخندی ! 

گرفتم را چشمانم در زده حلقه اشک جلوی زدنی پلک با . 
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 از و کرده خشک را خیسم های دست شد، تمام که ها ظرف نشست

شدم خارج آشپزخانه  

 نشده من حضور ی متوجه و بودند زدن حرف مشغول پدر و مادر

 .بودند

 مادر به نرسد، من گوش به خواست می که آرام صدای با پدر

بگیم حامد به بهتره نظرم به: گفت . 

 دختر این بازم ایخو می میگی؟ داری چی: گفت ناباوری با مادر

کشیده؟ چی دختر این سال چند این تو دونی می بدی؟ عذاب رو  

حامد» شنید؛ را کلمه یک فقط گوشم هایشان حرف تمام از » 

 

 

 

. 

  

 تو: پرسید مصنوعی لبخند با و دید مرا که کرد بلند را سرش بابا

اومدی؟ کی  

 اتباه بشین بیا اومدی؟ إ؟: گفت و برگشت طرفم به که هم مامان

بزنیم حرف . 

 هیچ و بودم شده مسخ انگار دادم؛ تکیه پشتی به و نشستم کنارشان

نبود خودم دست حرکاتم از یک . 
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ولی کرد موافقت که زدم حرف پدرت با من لیلی: مامان ... 

- چی؟ ولی  

 که بگیریم وکیل برات خوایم می: کرد کامل را مادر ی جمله بابا

 باشه اعتماد قابل و باشه آشنا اینکه هم و بده انجام رو کارا خودش

حامد؟ از بهتر کی و ! 

شد باز زبانم قفل باالخره . 

- برگشته؟ کی اون  

آمد حرف به مادر . 

-  حرف که دونی می زنم؛ می حرف باهاش خودمم. میشه ماهی یه

ندازه نمی زمین و من . 

 حرف داشتم حتم و بودم باخبر بود، قائل مادر برای که احترامی از

کرد خواهدن رد را مادر . 

 ...آخه-

گفتم که همین: گفت تحکم با پدر . 

 ام کشیده انگشتان با بازی مشغول و انداخته پایین را سرم ناچار به

 .شدم

بزنم بهش زنگ یه میرم: گفت و شد بلند مادر . 

 بابا، لیلی: گفت و کرد من به رو پدر اتاقشان، به مادر رفتن از بعد

ار؟ک این از مطمئنی گرفتی؟ رو تصمیمت   
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 می رو کار این باید پیش وقت خیلی: کردم زمزمه و کشیدم آهی

 .کردم

بود شرمنده لحنش و انداخت پایین را سرش بابا . 

- بیفته ها اتفاق این خواستم نمی. بابا اتم شرمنده جان لیلی . 

 اش شرمندگی و ناراحتی نداشتم تحمل ولی درست بود، بابا مقصر

کنم نظاره را . 

گذاشتم زیادش، کار از زده پینه دست روی را دستم . 

-  هر شما دونم می کنم؛ می خواهش نزن رو حرفا این جونم بابا

 پس بوده ام خوشبختی و من بخاطر گفتی چی هر و کردی کاری

رو حرفا این نزن . 

-  دستم از کاری و بینم می رو چشمات غم این وقتی دونی نمی

 چند این که دهنبو بهت حواسم نکنی فکر. میشم حالی چه برنمیاد،

 این که خودت جون به ولی شدی غمگین و افسرده قدر چه سال

شه طور این خواستم نمی عزیزی برام قدر . 

زدم پس دست پشت با را چکید صورتم روی که اشکی . 

-  برطرف و آرزوهام به نرسیدن به دارم عادت من نیست؛ مهم

هام خواسته نشدن .  

شد منصرف رماد دیدن با ولی دهد جواب خواست بابا . 

- دفترش بری فردا که گفت زدم زنگ حامد به . 

گرفت طرفم به را اش گوشی . 
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- فرستاده هم رو آدرس . 

 خودم گوشی برای را آدرس آن و گرفتم مادر از را گوشی

 .فرستادم

 به رو از و کوبید می ام سینه ی قفسه به را خودش شدت به قلبم

 پی اینکه برای. بودم گرفته استرس سال، چند از بعد او با شدن رو

بخیر شبتون. بخوابم میرم من: گفتم و شدم بلند نبرند، حالم به . 

 آغوش به را بود برده خوابش که را نفس هم من. دادند را جوابم

 پهن زحمت مامان که هایی رختخواب روی و برد اتاقم به و کشیدم

 روی را پتو. گذاشتم آنها روی را نفس بود، کشیده را کردنشان

 بعد هم خودم زدم؛ اش گونه به آرامی ی بوسه و کردم مرتب نفس

 به اتاق تاریکی در و کشیدم دراز کنارش المپ کردن خاموش از

شدم خیره سقف . 

 نفهمیدم که آورد هجوم ذهنم به متفاوت افکار و کردم فکر قدر آن

رفتم خواب به کی . 

 خودم همرنگ عسلی چشمان به و گشودم چشم نفس صدای با صبح

کردم اهنگ . 

 

دیگه پاشو مامان - . 
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 های عقربه دیدن با و انداختم رویم به رو دیواری ساعت به نگاهی

پریدم جا از بود، شده متوقف ده روی که ساعت . 

زدم صورتم و دست به آبی و کرده جمع را ها رختخواب . 

 را ام زرشکی شال و پوشیدم را رنگم طوسی پالتوی سریع خیلی

 بیرون موهایم که کردم مرتب طوری نگمر خرمایی موهای روی

 .نیاید

 خودم با هم را نفس باید و بود رفته خرید به مادر نفس، ی گفته به

بردم می . 

 صورتی کاپشن و نشستم زانو روی شوم، قدش هم که این برای

پوشاندم او بر کالهش و شال با همراه را رنگش . 

 و گرفتم را سنف دست کیفم، برداشتن از بعد و کردم سر را چادرم

زدیم بیرون خانه از هم با . 

 

 به رو شیک تجاری ساختمان به نگاهی و شدیم پیاده تاکسی از

انداختم رویم . 

 از زیباتر و تر شیک آن درون نمای که ساختمانی وارد هم با

 قرار چپ سمت که ای شیشه آسانسور طرف به. شدم بود، بیرون

فشردم را پنج ی مهدک و شده سوار نفس با همراه و رفته داشت . 

 چه هر. درآمد حرکت به مالیمی و کالم بی موسیقی با آسانسور

 قلبم و شد می بیشتر هم دیدنش از نیز من استرس رفتیم، می پیشتر

است پریده هم رنگم داشتم حتم و کوبید می شدت به . 
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 که ای سوخته ای قهوه در طرف به و شدیم پیاده آسانسور، توقف با

 دکتر» بود شده نوشته آن روی و بودند چسبانده رد کنار تابلویی

 را دکترایش پس رفتم؛ ،«دادگستری یک پایه وکیل رادمنش، حامد

بود گرفته هم .  

 دادم فشار را زنگ و شود منظم قلبم ضربان شاید تا کشیدم نفسی

 ریش و مو آن با که ای سالخورده مرد توسط در بعد ای لحظه که

شد باز داد، می نشان تر مهربان اش چهره سفید، . 

 .سالم-

بفرمایید. دخترم سالم: گفت و زد لبخندی . 

 دختر که منشی میز طرف به. شدیم وارد و گرفتم را نفس دست

رفتم بود، جوانی . 

- داشتم مالقات قرار رادمنش آقای با من. سالم . 

 و زد کنار را سیاهش موهای اش زده الک بلند های ناخن با منشی

خانم؟ شما: گفت  

- هستم مقدم . 

: گفت و کرد سالن ی گوشه رنگ مشکی چوبی در به ای اشاره

 .بفرمایید

رفتم بود، کرده اشاره که جایی به و کردم تشکری . 

 بود کرده عرق استرس از ماه آذر اواسط سرد هوای این در دستانم

 صدای هم بقیه کردم می حس که بود ای گونه به قلبم های کوبش و
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 و من دیدن با بود ممکن که العملی عکس از .شنوند می را آن بلند

ترسیدم می دهد، نشان نفس . 

 و آوردم باال را دستم نموده، جذب را عزمم و کشیدم عمیقی نفس

زدم در به ای تقه . 

 .بفرمایید-

. شدیم اتاقش وارد نفس با همراه و کشیدم پایین را در ی دستگیره

 اش چهره هک چشمانش روی عینک آن با و بود نشسته میزش پشت

 دستانش حرکات از و بودند خیره مانیتور به داد، می نشان جدی را

است تایپ حال در که بود مشخص کیبورد روی . 

 من دیدن با و کرد بلند را سرش من آرام «سالم» صدای شنیدن با

چرخاند بینمان را نگاهش مبهوت و مات نفس، با همراه . 

شد بلند جا از و آمد خودش به . 

- اومدی شخو. سالم . 

بشین: گفت مشکی اسپورت های مبل به اشاره با . 

 هایم دست بودم؛ کرده سردی عرق و زد می تند تند قلبم هم هنوز

 بودم کرده مچاله دستم در قدر آن را چادر. بود خیس عرق از هم

بود شده چروک که . 
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. 

 

 

 

 

 

 

 خود کنار در نیز را نفس نشستم؛ آن روی و رفتم ها مبل طرف به

اندمنش . 

- بیارن؟ بگم خوری می چیزی  

- ممنون نه . 

 جای بود، ما روی به رو که مبلی روی و زد دور را بزرگش میز

 .گرفت

. خورد نفس به نگاهش و انداخت دیگری روی را پاهایش از یکی

 بود، شده خجالتی حامد، جدی ی قیافه دیدن با ظاهرا   که نفس

انداخت پایین را سرش . 

 یه عمه دیشب: گفت و داد سوق من به نفس از را نگاهش حامد

 رو همه کامل خودت خوام می االن ولی گفت بهم رو چیزهایی

کنی تعریف . 
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بودم ذوب حال در اش خیره نگاه از . 

- بگم؟ چی  

- چیه هم با مشکلتون که این . 

 و شد بلند پس نیست مساعد اصال   حالم فهمید ام پریده رنگ از

 شاکری خانم: گفت ای، دکمه زدن از بعد و برداشت را تلفن گوشی

بیارید آب لیوان یه لطفا   . 

نشست اش قبلی جای و گذاشت جایش سر را تلفن . 

 چی اسمش دخترت، بگم خوای می: گفت و کرد نفس به ای اشاره

 بود؟

 .نفس-

افتاده چیزی چه یاد دانستم می. ماند خیره نفس به لحظاتی .  

بزنی؟ رو حرفت تر تراح توام تا منشی پیش بیرون بره: داد ادامه  

بود بهتر طوری این گفت؛ می راست. انداختم باال ای شانه . 

 با داشت نام شاکری که جوان دختر همان و خورد در به ای تقه

شد وارد بود، بشقابی درون که آبی لیوان . 

 هم او کردم زمزمه «ممنونی». گذاشت میز روی را لیوان

 حامد که شود رجخا اتاق از خواست و گفت «کنمی می خواهش»

کرد صدایش . 

- ببرید؟ خودتون با رو نفس لطفا   میشه شاکری خانم  
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- حتما   چشم . 

فرستادم بیرون او با را نفس و کردم ای دوباره تشکر . 

کردم زدن حرف به شروع و کشیدم سر الجرعه را آب لیوان . 

-  هر کار دعوا کتک، خیانت،. اومد می بر ازش بگی کاری هر

بود روزمون . 

کرد زدن به شروع اش شقیقه نبض و شد درهم هایش اخم . 

- عوضی ی مرتیکه ... 

گذاشت ناقص را حرفش خودش، به من نگاه دیدن با . 

- داری؟ هم مدرکی خب  

- مدرکی؟ چه  

-  اثبات برای مدرک و سند یه باید نمیشه؛ که طوری همین خب

کنه موافقت درخواستت با بتونه قاضی تا باشی داشته هات حرف . 

 

نداشتم سندی و مدرک هیچ انداختم؛ پایین سر انهناامید . 

 خونه اون به دوباره خوام نمی من حامد ندارم؛ هیچی: نالیدم یأس با

میاد بدم اون از. برگردم . 

شد دار نیش زبانش و نشست هایش لب روی پوزخندی . 

- زدی می دیگه حرف یه که موقع اون! عجب .  

@Vip_Roman



 

19 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 بی و سرد یخ، ای تکه مانند امروز که رنگش مشکی چشمان با

خانم؟ لیلی درسته: داد ادامه و کرد نگاهم بود، شده رحم ! 

 حرف شنیدن طاقت. زدم گره درهم را انگشتانم و انداختم پایین سر

 را ها کنایه و نیش این کافی ی اندازه به نداشتم؛ را هایش کنایه و

 می حق او به ولی شد می تکمیل ظرفیتم داشت و بودم کرده تحمل

داشت حق هایش حرف تک تک برای نظرم به و دادم . 

آمد پایین موضعش از باالخره . 

-  رو هات حرف تا باشی داشته شاهدی یا مدرک باید تو لیلی، ببین

 ی بقیه و میدیم طالق دادخواست وقت اون بعد. کنه قبول قاضی

  .کارا

 امید نور از پرتویی رسید، ذهنم به که چیزی با و کردم فکر کمی

بیدتا دلم در . 

- کنم پیدا شاهد بتونم شاید . 

- خوبه خیلی که این . 

 اش مردانه و بلند قامت به نگاهم رفت؛ میزش طرف به و شد بلند

بود شده تندتر قلبم تپش و بود . 

بگو رو ات شماره: گفت و برداشت را اش گوشی . 

: گفت و انداخت ام گوشی روی زنگی تک ام، شماره گفتن از بعد

بزن گزن حتما   داشتی کاری . 

شدم بلند جا از و دادم تکان سری . 
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- برم من نمونده، ای دیگه چیز اگه. ممنون . 

 

 

 

. 

 

 

 

 کرد خاموش را کامپیوتر ایستاده طور همان و برگشت میزش پشت

 برداشت دارش چرخ صندلی پشتی از را اش مشکی چرم کاپشن و

رسونمت می خودم: گفت آن پوشیدن حال در و .  

 سکوت ی نشانه به را دستش که کنم عتراضا تا کردم باز دهانم

 می قرار کتش جیب در را اش گوشی که طور همان و برد باال

رسونمت می گفتم: گفت داد، .  

 به شدم؛ خارج اتاقش از او از جلوتر و دادم تکان سری ناچار به

رفتم بود، نفس با زدن حرف مشغول که شاکری خانم میز طرف .  

 زحمت هم شما به ببخشید: گفتم اکریش خانم به رو و زدم لبخندی

  .دادم

نشاند رنگش جگری ی خورده رژ های لب رو لبخندی .  
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- آرومیه و خوب خیلی دختر نفس زحمتی؟ چه .  

 دفتر از او، از خداحافظی و دوباره تشکر از بعد و زدم لبخندی

آمدم بیرون حامد .  

 وارد دیگر یک با قدم هم و آمد بیرون بعد لحظاتی هم حامد

شدیم آسانسور .  

 و کردم می حس را نگاهش سنگینی ولی بودم انداخته پایین را سرم

بودم ذوب حال در خیره نگاه این از .   

 کرد، می اعالم را «کف هم ی طبقه» که ای شده ضبط صدای

شد خاطراتم آوردن یاد به مانع .  

شد باز تنفسم راه کردم حس فضا از آمدم بیرون با .  

 سوار: گفت و کرد رنگ سفید شش و دویست به ای اشاره حامد

  .شین

 صندلی روی هم خودم نشاندم؛ آنجا را نفس و کرده باز را عقب در

گرفتم جا جلو .  

 ی نشانه به بوقی تک و کرد خارج پارکینگ از را ماشین حامد

زد در، جلوی میانسال نگهبان برای خداحافظی .  

 به و بودم داده تکیه پنجره ی گرفته بخار ی شیشه به را سرم

کردم می نگاه خورد، می شیشه به آرامی به که باران ریز قطرات .  

 نفس حضانت او اینکه یا نشود انجام طالقم کارهای که ترسیدم می

بگیرد من از را .   
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آمد می بند نفسم نفس، دخترکم بدون قطعا   من .  

 خنده و ها بازیگوشی دیدن بدون دخترکم، های چشم دیدن بدون من

مرد خواهم شک بدون آمیزش، شیطنت یها .  

دهد من به را نفسم حضانت شروین که کنم کاری هر بودم حاضر .  

 ی پاره فرزندت، از جدایی نتوانی یعنی بودن مادر. بودم مادر من

دنیاست حس زیباترین بودن مادر آوری؛ تاب را تنت، .  

 به و گرفتم قرمز چراغ پشت ی ایستاده های ماشین را نگاهم

 نفس، خواب در غرق ی قیافه دیدن با و کردم نگاه عقب ندلیص

گرفت شکل لبم روی لبخندی .  

- سالشه؟ چند   

کردم بود، پرسیده را سؤال این که حامد به نگاهی .  

- نیم و سال چهار .  

- خودته های بچگی عین. هاش چشم مخصوصا   خودته؛ شبیه خیلی .  

 اش، همیشگی های حمایت و هایمان بازی و بچگی یادآوری از

 این اخیر، اتفاقات آوردن یاد به با ولی نشست لبم روی لبخندی

گرفت گلو در سنگینی بغض را جایش و محو لبخند .  

- نکردی؟ ازدواج تو   

 و انداخت من به نگاهی نیم کرد، می عوض را دنده که حالی در

نشست هایش لب رو تلخی نیشخند .  

  .نه-
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  چرا؟-

اییدگر تلخی به دوباره زبانش .  

-  تو حضورشون که ها آدم از بعضی با بودن به رو تنهایی چون

 رو شکستن دل فقط که هایی آدم. میدم ترجیح اشتباهه، آدم زندگی

گرفتند یاد خوب .  

 هجوم بخاطر چشمانم و کرد می سنگینی شدت به گلویم بغض

سوخت می اشک، .  

 بر هچ کرد؟ می صحبت گونه این مهربان حامد   که بودم کرده چه

بود؟ شده یخ ای تکه مهربانش چشمان که بودم آورده سرش   

کنم کنترل را دارم بغض صدای لرزش نتوانستم .  

- شدی؟ رحم بی قدر این چرا زنی؟ می حرف طوری این چرا   

کرد خوش جا اش پیشانی روی اخمی .  

- . کرد رفتار باید خودش مثل کی هر با گرفتم یاد سال پنج این تو

دیدم رحمی بی چون مکن می رحمی بی .  

 و رحمانه بی های حرف این از. چکید چشمانم ی گوشه از اشکی

گرفت شدت هایم اشک هایش قضاوت .  

 دوختم کاغذی دستمال به را نگاهم سمتم به حامد دست شدن دراز با

گرفتم دستش از را آن و . 

بود شده سرد و جدی صدایش . 

- بیایم بیرون گذشته اتفاقات از بهتره .  
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باشه: گفتم ام گریه از گرفته صدای با و کرده پاک را هایم اشک . 

-  حضانت و بگیری رو طالقت تو که کنم می رو تالشم ی همه من

کنی پیدا شاهدی یا مدرک یه کن سعی توام بدن؛ بهت هم رو نفس . 

 و تون خونه آدرس: داد ادامه که دادم تکان تأیید ی نشانه به سری

بفرست هم شوهرت ی شماره . 

 تند تند آن ی صفحه روی انگشتانم و برداشتم کیفم از را ام وشیگ

 را آن تلفن، شماره و آدرس کردن تایپ از بعد و درآمد حرکت به

فرستادم برایش . 

 چیزی اینکه از قبل و آمدم خودم به مان، خانه جلوی توقف با

 درست رو چی همه هم کمک با نباش؛ هیچی نگران: گفت بگویم،

کنیم می . 

انداخت چنگ گلویم به وبارهد بغض . 

-  کن کاری یه ازت کنم می خواهش فقط نیست مهم برام هیچی من

نگیرند ازم رو ام بچه . 

 آرامش، و بخش اطمینان لحن و آمد بیرون سردی آن از صدایش

کرد محکم را قلبم . 

-  به که گفتم نده؛ عذاب رو خودت قدر این ولی نگرانی دونم می

کنم می رو تالشم ی همه من و کن اعتماد من . 

 و آرام لحنش االن پیش، ی دقیقه چند های کنایه و نیش برخالف

کرد تزریق قلبم به را عمیقی آرامش و بود بخش اطمینان . 
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 نگاهی شد، می بیدار داشت انگار که نفس به و برگشت عقب به

بزن زنگ داشتی هم کاری اگه: گفت و کرد . 

 دل در و برگرداندم عقب به را سرم نفس آلود خواب صدای با

 شد باعث که بود نفس وجود فقط شک بی رفتم؛ اش صدقه قربان

بیاورم دوام مدت این در . 

شدیم خانه وارد و پیاده حامد، از خداحافظی و تشکر از بعد . 

* 

 

 بخوابد اینکه برای را نفس و بودم آمده اتاقم به شام خوردن از بعد

دادم می تکان پاهایم روی . 

 گونه روی آرامی ی بوسه و کشیدم اش خرمایی ایموه میان دستی

شد کشیده گذشته به بخواهم اینکه بدون فکرم و نشاندم اش . 

 از لبخند و بودم عبور حال در مان طوالنی و باریک ی کوچه از

 قدر آن را کنکور بتوانم شد نمی باورم شد؛ نمی پاک هایم لب روی

 ی رشته در و مآور می خوبی ی رتبه که بودم مطمئن. بدهم خوب

 این عاشق شد؛ خواهم قبول کامپیوتر، مهندسی یعنی ام عالقه مورد

 و خوب نویس برنامه یک بتوانم که بود این آرزویم و بودم رشته

شوم ای حرفه . 

 و آورده بیرون را کلید کیفم توی از و رسیدم مان خانه در جلوی

کردم باز را در . 
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 خودم دست با و رداشتمب سر از را چادر و بستم سرم پشت را در

زدم باد را . 

 خوردن های سبزی و باغچه نم خوش   بوی کردم باز که را در

. خورد امبینی به عطرش، خوش های نعناع آن مخصوصا مادر

 بهشت از ای تکه دیدن با زدنم برهم پلک و عمیقم کشیدن نفس

 را خودم و کردم تند پا ذوق با و آمدم وجد به. شد یکی روبرویم،

 پر شمعدانی های گلدان را دورش تا دور که کوچکی حوض به

 تا دور نگاهم. کشیدم رویشان دستی و نشستم. رساندم بودند کرده

 فیلم در که ها مادربزرگ ی خانه شبیه ای خانه چرخید؛ حیاط دور

 سیب به و کردم بلند را سرم. بودم خوانده و دیده ها داستان و ها

 را چیدنشان عجیب دلم کردم؛ گاهن ها درخت از آویزان سرخ   های

 چشمک هایم چشم به شان اندازه بی رنگی خوش. کرد می هوس

. کرد می تحریک حسابی کردنشان مزه برای را ام معده و میزد

 آب میان را هایم انگشت بودن نشسته حوض ی لبه که طور همان

 عمیق لبخندی و شفاف و بود خنک گرفتم، بازی به حوض زالل

 فرسای طاقت گرمای این در آب خنکی کرد؛ مهمان را هایم لب که

کرد می القا آدم به را خوبی حس ماه تیر اواسط  

 را رز های گل بوی و زدم لبخندی کردم، منتقل که خوبی حس از

کشیدم مشام به . 

 بوی. شدم خانه وارد هایم کفش درآوردن از بعد و شدم بلند جا از

 که مرا ی گرسنه ی معده و بود کرده پر را خانه فضای مادر کتلت
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 کنکور ی جلسه سر صبحانه بدون و بودم مانده خواب همیشه مانند

کرد می تحریک حسابی را بودم رفته . 

رفتم مان آشپزخانه به و کردم پرت ای گوشه را چادرم و کیف . 

- نباشی خسته جونم مامان سالم . 

 لب بر لبخندی بود، ها کتلت کردن رو و زیر مشغول که مادر

 سالم: داد جواب اش همیشگی مهربانی و خوشرویی با و اندنش

بود؟ چطور آزمون. نباشی خسته توام. من خوشگل دختر  

 و برداشتم را یکی و رفتم شده سرخ های کتلت ظرف طرف به

 جواب سوخت، می داشت زبانم آن بودن داغ بخاطر که طور همان

بود خوب خیلی: دادم . 

 بری تو تا نزن؛ ناخونک قدر این: گفت حرفم به توجه بی مادر

خوریم می ناهار و گرده برمی هم بابات کنی عوض لباس . 

باشه: گفتم و برداشتم دیگر عدد یک . 

بوسیدم محکم را اش گونه و انداختم مادر گردن دور دست . 

 

خانم خوشگل  

عسلی چشم  

خانم سوسن کمون ابرو  

انداختم سرم روی را صدایم و رفتم عقب کمی . 
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تون خونه در مبیا خوام می   

باباتون با بزنم حرف  

 پا از را اش دمپایی بود، گرفته اش خنده من کارهای از که مادر

آمدم بیرون آشپزخانه از سریع که درآورد . 

 این گاهی من و بود عسلی نیز چشمانش و داشت نام سوسن مادر

خواندم می برایش را شعر . 

آمد «آخ» دایص بعد ای لحظه و خورد سرم کنار از مادر دمپایی . 

 اش پیشانی به را دستش که پدر دیدن با و کردم نگاه سرم پشت به

کردم کنترل را ام خنده سختی به بود، گرفته . 

رفت من به ای غره چشم و آمد بیرون آشپزخانه از مادر . 

 رفتم، می اتاقم سمت به که طور همان و زدم نما دندان لبخندی

ندین دخالت شما شوهری و زن دعواهای تو و من: گفتم . 

 مادر دمپایی لنگه آن ی ضربه از تا رساندم اتاقم به را خودم دو با

بمانم امانم در . 

 گفتن «دیوونه ی دختره» صدای دادم سر ای خنده و بستم را در

رسید گوشم به مادر . 

 

 بیرون اتاق از و کردم عوض شلواری و تیشرت با را هایم لباس

 .رفتم

بشویم ها ظرف نگذاشت مادر ناهار خوردن از بعد . 
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کرد صدایم مادر که بروم اتاقم به خواستم . 

- دعوتیم اینا داییت ی خونه شام لیلی، راستی . 

 نامنظمم و شلخته همیشه اتاق کمی و رفتم اتاقم به و گفتم ای باشه

 خستگی از و انداختم تختم روی را خودم سپس و کردم مرتب را

رفتم خواب به کی نفهمیدم . 

کشیدم خمیازه گشودم را هایم چشم مادر های نزد صدا با . 

- شو حاضر زودتر بریم؛ خوایم می خوابی؟ می چقدر دیگه پاشو . 

 بیرون اتاق از مادر و کردم زمزمه ای باشه آلودم خواب صدای با

 .رفت

 آب رفتم؛ بیرون اتاق از صورتم شستن برای و شدم بلند جا از

کرد کم را ام آلودگی خواب از کمی خنک . 

 ی حوله با را صورتم و دست رفتم، می اتاقم به که طور همان

کردم خشک کوچکم بنفش . 

 

 

 

. 
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 کش با را آن و کشیدم بلندم و خرمایی موهای روی را ام شانه

بستم سفیدم . 

 پوشیدم؛ مشکی سارافنی زیر و شلوار روی را رنگم آبی سارافن

پوشیدم هم را رنگم مشکی شال و مانتو . 

 یک. کردم مرتب سرم روی را چادرم و ایستادم دیق ی آینه جلوی

 بود مادر اصرارهای با ابتدا کردم؛ می سر چادر که شد می سالی

 این زیر و کردم پیدا آن پوشیدن از خوبی حس مدتی از بعد ولی

 همیشه گرفتم تصمیم و کردم امنیت احساس مشکی ی پارچه تکه

بپوشم را آن . 

 سوار زدیم؛ بیرون خانه از مادر و پدر همراه و برداشتم را کیفم

افتاد راه به هم او شدیم پدر ماشین . 

 و رسیدیم دایی ویالیی ی خانه در جلوی بعد ی دقیقه بیست حدود

شد باز تیکی صدای با در بعد لحظاتی که دادم فشار را زنگ من . 

 

 را بزرگشان حیاط اطراف. شدیم زیبایشان و بزرگ ی خانه وارد

 با همراه آالچیق یک و بود شده پوشیده سبزسر و بلند های درخت

 سکوت و داشت قرار حیاطشان ی گوشه در بزرگی نسبتا   حوض

بود شکسته درهم ها جیرجیرک صدای را آنجا . 

 پارک بزرگشان حیاط در محمد و زندایی و دایی بلند شاسی ماشین

  .بود
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 کار او پیش هم محمد بزرگش، پسر و داشت ماشین نمایشگاه دایی

کرد می . 

 به شان همیشگی نوازی مهمان و خوشرویی با دایی زن و دایی

 تزیین قیمت گران و شیک وسایل با که خانه وارد. آمدند ما استقبال

شدیم بود، شده . 

 استقبال ما از گرمی به حامد و هانیه سحر، همسرش، و محمد

 .کردند

 یک پسری که بود همسرش نیز سحر و دایی بزرگ پسر محمد

 مؤدب بسیار پسری دایی، دوم فرزند حامد داشتند؛ ایلیا امن به ساله

 هم هانیه داشت؛ سن سال پنج و بیست حدود که بود مهربان و

داشت سال بیست و بود آخر فرزند . 

بود؟ چطور کنکور جان، لیلی خب: پرسید و زد لبخندی دایی  

جون دایی بود خوب خیلی: دادم پاسخ لبخندی با . 

شد آمیز تحسین نگاهش . 

- مهندس خانم آفرین . 

نیومده نتایج که فعال  ! حاال خب: گفت مصنوعی حرص با هانیه . 

دختر بگیر یاد: داد جواب هانیه به رو و کرد ای خنده دایی . 

 نگاه از که درآوردم هانیه برای زبانی نبیند، کسی که طوری

 شد؛ سرخ خجالت از هایم گونه کردم حس. نماند دور حامد تیزبین
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 نگاه هم او که هانیه ریز ی خنده ی متوجه و انداختم ینپای را سرم

شدم بود، دیده را حامد . 

نفهمیدند چیزی که بودند گفتگو گرم قدر آن بقیه بود خوب حداقل . 

 تنم از را مانتویم که طور همان و بودم رفته اتاقش به هانیه با

خبر؟ چه: پرسیدم کردم، می خارج  

کوبید هم به ذوق با را هایش دست که بود سؤال این منتظر انگار . 

- گفتم؟ بهت بود همکالسم همون لیلی، وای  

دید می آموزش آموزشگاه، یک در و بود طراحی عاشق هانیه . 

 هانیه به دوستی درخواست که بود شده آشنا آنجا در پسر یک با و

بود نپذیرفته هانیه ولی بود داده . 

 خب؟-

نشاند لبانش بر لبخندی . 

- زد حرف باهام اصرار کلی با و اومد دیروز . 

گفت؟ چی: پرسیدم کنجکاو  

- کرد خواستگاری . 

کردم نگاه او به شده گرد چشمان با . 

- واقعا ؟! چی؟ ! 

داد تکان سر باری چند ذوق با . 

- دادی؟ جواب چی تو خب؟  
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میاد خوشم ازش من خب دونم نمی: گفت و انداخت پایین را سرش . 

بست نقش لبم بر لبخندی . 

- گفتی؟ ات خونواده به  

-  سختگیره خیلی حامد این با. کشم می خجالت راستش فعال ؛ نه

بگم اون به خوام می و ام بقیه از تر راحت باهاش ولی . 

 

از هانیه با همراه و کردم خوشحالی ابراز و دادم تکان سری  

آمدیم بیرون اتاقش . 

 را سرش سریع که بود حامد شد، ما آمدن ی متوجه که کسی اولین

داختان پایین . 

 نمی که خودم به بود؛ اخالقی خوش و خوب بسیار پسر حامد

 می داشتن دوست احساس او به نسبت دلم ته بگویم، دروغ توانستم

 بودم؛ نکرده مطرح کس هیچ با را موضوع این کنون تا ولی کردم

 کرده ازدواج شیوه همین به بیشترشان و بودند سنتی هایمان خانواده

کنم ازدواج عشق با خواست می دلم نهاآ برخالف من ولی بودند . 

 به هم او که داشتم دوست ولی نداشتم خبر خودم به حامد احساس از

باشد داشته حسی من . 

رفتیم آشپزخانه به هانیه با دایی زن به کردن کمک برای . 

 نمی دستش و درآورد کابینت از را ظرفی خواست می که هانیه

کرد صدا را حامد رسید، . 
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 را حامد که بیایم بیرون آنجا از خواستم و برداشتم را برنج دیس

دیدم خود روی روبه . 

برم می من بده: گفت و کرد برنج دیس به ای اشاره . 

- نکشید زحمت شما ممنون، . 

من بده زحمتی؟ چه کنم، می خواهش: گفت و آورد جلو را دستش . 

 تا کشیدم نفسی کردم؛ دوباره تشکری و دادم دستش به را آن

شود آرام قلبم دیدش ضربان . 

 زیر داشت، آغوش در را ایلیا که حالی در که خورد سحر به نگاهم

داشت نظر زیر را ما کارهای و بود ما به حواسش چشمی . 

 نگاهش به نگاهم کردم سعی و برگشتم آشپزخانه به خجالت با

 .نخورد

 

 این ها چنگال و قاشق صدای فقط و شد می صرف سکوت در شام

آمد حرف به دایی که بود شکسته درهم را سکوت . 

- دارم پیشنهاد یه من . 

: گفت برد، می لبش سمت به را آب لیوان که طور همان مادر

داداش بفرما . 

چرخاند بینمان رو نگاهش دایی . 

-  مسافرت یه آزاده، وقتشون هم هابچه و تابستونه که حاال نظرم به

بریم جمعی دسته . 
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 دادند نشان را موافقتشان همه. چرخاند بینمان را گرش پرسش نگاه

بیفتیم راه به شمال سمت به زود صبح فردا که شد قرار و . 

برگشتیم خانه به و ماندیم شام از بعد ساعتی دو .  

کرد صدایم مادر که رفتم می اتاقم سمت به . 

- مامان؟ جانم  

- ببند فردا برای رو چمدونت . 

انداختم باال ای شانه خیالی بی با . 

- بندم می فردا هست؛ وقت حاال . 

 پا خواب از زور به فردا که تو: داد جواب و کرد نگاهم چپ چپ

 همین پس. نمیاری رو وسایلت نصف کنی می عجله بعدشم میشی

کن آماده رو وسایت برو االن . 

 مادر و بودم گونه این ها مسافرت در همیشه. گفت می راست مادر

خورد می حرص کارهایم از بسیار هم . 

«  تختم زیر از را کوچکم چمدان. شدم اتاقم وارد و گفتم «چشمی

 چمدان توی و درآوردم را هایم لباس کمدم داخل از و آوردم بیرون

 .گذاشتم

رفتم خواب به زود خیلی و کشیدم دراز تخت روی . 

*** 

شده؟ چی: گفتم و کردم باز حالی بی با را هایم چشم مادر صدای با  
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- بیفتیم راه خوایم می پاشو . 

 و شده بلند جا از. کشیدم ای خمیازه و دادم بدنم به سیقو و کش

 خواب صورت به آب مشتی بپرد، سرم از خواب که این برای

پاشیدم آلودم .  

 شال با همراه را ام آبی تابستانی خنک مانتوی و برگشتم اتاقم به

 و چمدان برداشتن و چادر کردن سر از بعد پوشیدم؛ آن همرنگ

 در را آن و گرفت دستم از را چمدان بابا. زدم بیرون اتاق از کیفم

داد جای خودشان های چمدان کنار در ماشین عقب صندوق . 

کردم سپری خواب در معمول طبق را راه طول تمام . 

 

 و کردم باز را چشمانم ترس با ام نزدیکی در جیغ صدای شنیدن با

 با که هانیه دیدن با و انداختم اطراف به نگاهی. پریدم جا از

 هانی: گفتم کرد، می نگاه من به بدجنس ی خنده و نتشیط

کشتمت بگیرمت، . 

 جمع را چادرم. گذاشت فرار به پا و کشید جیغی و کرد ای خنده

دویدم دنبالش و نکند گیر پاهایم زیر که کردم . 

 و داشت قرار رستوران یک جا آن در که خاکی جاده در دو هر

دویدیم می ،رفتند می جا آن به استراحت برای مسافران . 

ایستادم بود، کرده برخورد حامد با که هانیه توقف با . 

 زدیم می نفس نفس دویدن بخاطر که دویمان هر به اخم با حامد

آدم؟ همه این جلوی چیه بازیا بچه این: گفت جدیت با و کرد   
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کرد لوس را خودش خودش، قول به هانیه . 

- کردیم؟ کار چی مگه داداشی  

نداشت دنش باز قصد هایش اخم . 

-  تون نگاه جوری چه بقیه بینی نمی کردیم؟ کار چی میگی تازه

 این جای غریبه، همه این جلوی و شلوغی این به جای کنند؟ می

هاست؟ بازی بچه  

 خودم رفتار از او جلوی قدر چه. انداختم پایین شرم با را سرم

کشیدم خجالت . 

 بریم یاینب: گفت و برداشت رویمان از را گرش سرزنش نگاه حامد

 .تو

 اند، شده تنبیه ترشان بزرگ توسط که کودکانی مانند سرش پشت

 نسبتا   که بزرگ و سنتی رستوران وارد و انداخته پایین را س

شدیم بود، شلوغ . 

 مشغول و نشستیم بقیه کنار داشت، قرار جا آن که تخت دو روی

شدیم صبحانه خوردن . 

 که دانستم می. کرد نمی نگاه من به و بود نشسته رویم به رو حامد

شده ناراحت چه و است حساس مسائل این روی قدر چه . 

 پنیر، و نان لقمه دو یکی جز به و بودم داده دست از را اشتهایم

نخوردم دیگری چیز . 

آورد گوشم کنار را سرش بود، خیال بی همیشه مانند هانیه . 
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- وت نه بودم من منظورش. که نگفت چیزی ناراحتی؟ قدر این چرا . 

 خاله پسر شهاب، با زدن حرف مشغول که حامد به چشمی زیر

 خودش مانند را جوابش و کردم بودند، آمده ما با نیز دو آن که نیره

دادم آرام صدای با . 

-  نگاه من به جوری چه ندیدی هم بعدش. بود تو تقصیر اش همه

کشیدم خجالت ازش قدر چه بدونی اگه کرد؟ می . 

- خیال بی ! 

شدم بلند هم من بقیه، شدن بلند با و کردم اش حواله چپی چپ نگاه . 

 دایی، ی خانواده و ما بر عالوه. افتادیم راه به و شدیم ماشین سوار

 راضی آمدنشان از. آمدند می ما با هم شهاب، پسرش، و نیره خاله

 آمدند مان خانه به خواستگاری برای پیش ماه دو یکی حدود نبودم؛

 پیشنهاد همین خاطر به و نداشتم شهاب به حسی هیچ من ولی

 با که موقع هر مدت این در دلیل همین به. کردم رد را ازدوجش

 می قرار هایش کنایه و نیش هجوم مورد شدم، می رو به رو هم

 می پیدا من برای شهاب از بهتر کسی چه خودش قول به که گرفتم

 اش نتیجه فقط که حرفی هزاران و ندارم را لیاقتشان من و شود

است من دل شکستن . 

 قدر چه. دادم چالوس جاده سرسبز و زیبا طبیعت به را نگاهم

 بود زیباتر بهار فصل در البته داشتم؛ دوست را اینجا زیبای طبیعت

شد نمی کم آن زیبایی از چیزی هم دیگر فصول در ولی . 
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 های ماشین بود؛ نشسته ف پشت حامد که بود دایی ماشین جلویمان

کردند می حرکت ما سر پشت هم محمد و شهاب . 

 را خود و کشیدم می خجالت حامد با شدن رو به رو از هم هنوز

کردم می سرزنش کارم برای . 

کشیدم پایین را شیشه غمگین آهی با همراه . 

 

 حامد. رسیدیم دایی ویالی جلوی که بود گذشته قدر چه دانم نمی

 حیاط داخل را ها ماشین و کرد باز کلید با را در و شد پیاده

شدیم پیاده و کردیم پارک بزرگش . 

 در بود قرار هانیه و من. کنیم استراحت که رفتیم هایمان اتاق به

بمانیم اتاق یک . 

 

 

 

برد نمی خوابم شب هنگام روز، طول در زیادم خواب خاطر به . 

 مانتوی و شدم بلند جا از آرام نکنم، بیدار را هانیه که این برای

بزنم دریا به سری خواست می دلم شیدم؛پو شالی با همراه بلندی . 

بود نزدیک آن به دریا که بود این دایی ویالی خوبی . 

 که صدایی تنها و گذشتم می حیاط توی های سنگریزه روی از

بود ها جیرجیرک صدای بود، شکسته را حیاط سکوت . 
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 ام، نزدیکی در صدایی شنیدن با که بودم خودم هوای و حال در

 زد، می تند که قلبم روی را دستم ترس با و مکشید بلندی «هین»

 .گذاشتم

نداشتم رو ترسوندنت قصد ببخشید: گفت حامد .  

شده؟ چیزی: پرسیدم و دادم بیرون را نفسم  

انداخت باال ای شانه .  

-  منم بیرون، اومدی تو که دیدم پنجره از و برد نمی خوابم فقط نه

 .اومدم

شدم او با قدم هم و دادم تکان سری . 

- بری؟ خواستی می جایی  

- دریا برم خواستم می آره . 

کرد من به نگاهی و ایستاد . 

- بریم؟ هم با موافقی  

 را خود و کشیدم می خجالت او از صبح خاطر به هم هنوز

کردم می سرزنش . 

 تنهایی نیست خوب شب موقع این:  گفت دید، مرا سکوت که او

 .بری

شدیم خارج ویال از هم با همراه و گفتم ای «باشه» زیرلب . 

 لیلی؟-
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 زند، می صدا گونه این مرا وقتی هم آن صدایش این دانست می

کند؟ می ایجاد ام جنبه بی قلب در آشوبی چه   

گفتم زیرلب ای «بله» و انداختم پایین را سرم . 

- ناراحتی؟ من از  

- چی؟ برای. نه  

 نسبتا   ساحل های شن روی دو هر و بودم رسیده دریا به حاال

داشت وجود آمد و رفت هم شب موقع این. بودیم دهایستا خلوت . 

-  رو کردنت ناراحت قصد کن باور ولی. امروز حرفای خاطر به

 که جوون پسر تا سه دو مخصوصا   و همه دیدم وقتی اما نداشتم

 اعصابم کردند، می نگاه هانیه و تو به طوری اون بودند، جا اون

 که دونی می و یشناس می منو که هم خودت. ریخت هم به واقعا  

حساسم مسائل جور این روی قدر چه . 

خوام می معذرت: گفتم و انداختم پایین را سرم . 

 بهتره: گفت و شد خیره مواج دریای به و نشست ها شن روی

کنیم فراموش . 

نگفتم چیزی و نشستم کنارش فاصله کمی با . 

. کردیم می نگاه رویمان به رو مواج دریای به سکوت در دو هر

 قراری بی و کوبید می ام سینه ی قفسه به را خودش شدت به قلبم

بود گونه همین وضعیت بودم، او کنار در که موقع هر کرد؛ می . 
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 زبان به را ها آن توانستم نمی که بود هایی حرف از پر من سکوت

دانم نمی را او ولی بیاورم . 

 شده خاکی ها، شن روی نشستن خاطر به که را لباسش و شد بلند

برگردیم بهتره: گفت و تکاند را بود . 

. برگشتیم ویال سمت به هم با و دادم تکان موافقت ی نشانه به سری

 خوش مذاقم به زدنمان قدم هم کنار و زدن حرف دقیقه چند همین

 راز مبادا که داشتم آن کردن پنهان در سعی که لبخندی و بود آمده

شد نمی پاک برود، لو او پیش دلم . 

 اتاق به کدام هر و شدیم جدا هم از کوتاهی «خیر به شب» با

رفتیم خودمان . 

 را هایم لباس قلبم، امان بی های تپش و لبم روی لبخند همان با

خزیدم تخت روی و کرده عوض . 

* 

 بودم نشسته هانیه کنار. بودیم مانده ویال در همه و بود بارانی هوا

بودیم زدن حرف مشغول و . 

 پایین ها پله از بود، پوشیده رونبی های لباس که حالی در حامد

 .آمد

بری؟ خوای می جایی: گفت دیدنش با دایی  

 آره: گفت داد، می قرار کتش جیب در را اش گوشی که طور همان

برنگردم شب ممکنه دوستام از یکی دیدن میرم . 
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گرفت دایی از را سوییچ و کرد کوتاهی خداحافظی . 

 قدم به طور همان. کرد دنبال را او رفتن آخر ی لحظه تا من نگاه

شد خارج دیدم از که وقتی تا کردم می نگاه محکمش و بلند های . 

 

 

 

. 

 

 

 می نگاه من به مرموز لبخندی با هانیه دیدم که برگرداندم رو سرم

کنم عوض را بحث خواستم و شدم دستپاچه و هول کند؛ . 

- خوبی هوای چه ! 

 کمی که سحر که این برای و کرد ای خنده ربطم بی بحث تغییر از

 شد نزدیک من به کمی نشنود، را صدایش بود، نشسته تر طرف آن

خانوم لیلی خودتی: گفت آرام و . 

 ی شقیقه به دستی و کردم باز را هایم چشم شدیدی سردرد با

کشیدم دردناکم . 

گفتم لبی زیر «آخ» و شدم پهلو آن به پهلو این از . 
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 و کذایی های سردرد آن و بود گرفته میگرنم باز اینکه مثل امروز

شد نمی خوب زودی همین به مطمئنا و بودند شده شروع دردناک . 

 و حال بی قدر آن ولی شوم بلند جا از خواستم و کشیدم ای خمیازه

 که این مثل هم هانیه نداشتم؛ شدن بلند نای که بودم آلود خواب

بود خالی کنارم تخت چون بود شده بیدار . 

 کند، نگاهم که این بدون. شد اتاق وارد هانیه و باز در لحظه همان

خوابی می همش خرس عین. لیلی دیگه پاشو: گفت غرغرکنان . 

نشست نگرانی و ترس اش چهره در و انداخت من به را نگاهش .  

 چرا خوبی؟ لیلی؟ شده چی: گفت و نشست تخت کنار و آمد جلوتر

پریده؟ روت و رنگ قدر این  

کرده عود میگرنم باز: نالیدم حالم بی و گرفته صدای با . 

. عزیزم نداره عیب: گفت و انداخت من به نگاهی ناراحتی با

میشی خوب زود کن، استراحت .  

 خوای می جایی: پرسیدم و انداختم بیرونش های لباس به نگاهی

 بری؟

- کنم بیدار رو تو که اومدم منم خرید؛ بریم خواستیم می آره . 

- برو تو نمیام که من . 

 و کنم می ول حال این با رو تو من نظرت به: تگف و کرد اخمی

 برم؟
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 اتاق وارد مادر و خورد در به ای تقه دهم، جواب که این از قبل

 .شد

 می من کرده؛ عود میگرنش باز لیلی عمه،: گفت مادر به رو هانیه

پیشش مونم . 

 می خوبی؟ من برم قربونت: گفت و کرد نگاهم نگرانی با مادر

دکتر؟ بریم خوای  

نکنم نگران این از بیشتر را مادر تا زدم حالی بی دلبخن . 

- میشم بهتر کنم استراحت جان، مامان نه . 

مونی می تنها آخه: گفت و کرد نگاهم مردد مادر . 

 رو هاشون زن که بابات و بابام: گفت حرفش تأیید در هم هانیه

گذرونی خوش رفتن و پیچوندن . 

 خنده بود، شده اتاق دوار تازه که دایی زن و مادر ی غره چشم با

 شهاب برنگشته، هنوز دیروز از که هم حامد: داد ادامه و کرد ای

مونی می تنها تو که بریم هم ما بیرون؛ رفته تازه هم . 

 که آورم درشان نگرانی از که کردم سعی زیاد، اصرار با باالخره

 .بروند

 

 این از جایم سر چه هر من و بودند رفته که شد می ای دقیقه چند

 شده تشدید سردردم بدتر و برد نمی خوابم شدم، می پهلو آن به پهلو

بود ام سرگیجه و تهوع حالت بدتر همه از بود؛ . 
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 در و برداشتم تخت پایین از  را آن و کشیدم را کیفم ی دسته

 ای کالفه پوف نکردم، پیدا ولی پرداختم مسکن قرص جستجوی

شدم بلند جا از حالی بی با و کشیدم . 

 باال ای شانه. خورد بود، باز ی یقه با تاپ یک که لباسم به نگاهم

ببینه منو که نیست کسی خیال بی: گفتم خود با و انداختم . 

 به آمد، می همیشه از تر طوالنی نظرم به که طوالنی های پله از

 و رفت گیج سرم ناگهان و سیاهی چشمانم شدم؛ روانه پایین سمت

 تالشم و گرفتم ام شقیقه به را مدست. شد خالی پایم زیر کردم حس

 ها پله روی و ماند حاصل بی نرده گرفتن و تعادل حفظ برای

افتادم زمین روی شدت به و غلتیدم . 

 گرفته درد تنم تمام و شده تشدید دردم سر زمین با برخورد اثر در

 پیچید، پایم توی که شدید دردی از ولی شوم بلند کردم سعی. بود

کشیدم ای خفه جیغ و شد جمع چشمانم در اشک . 

 دستم روی اشکی قطره و گذاشتم دردناکم راست پای روی را دستم

 و دهم تکان را پایم حتی توانستم نمی که داشت درد قدر آن. چکید

است شکسته داشتم حتم . 

بماند پیشم هانیه نگذاشتم که کردم نفرین و لعن را خودم دل در . 

کند کمکم که نبود هم سک هیچ و بکنم باید کار چه دانستم نمی . 

 و انداختم داشت من با زیادی ی فاصله که تلفن گوشی به نگاهی

دادم بیرون ناامیدی و درد با را نفسم . 
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 را بودند گرفته شدت که را هایم اشک در شدن باز صدای شنیدن با

 و شده نگرانم هانیه که این حدس با و زدم پس دست پشت با

میرم می دارم کمک بیا تویی؟ هانیه: گفتم بلند صدای با برگشته، . 

 حامد با که برگرداندم را سرم. شد تندتر و تر نزدیک پا صدای

شدم چشم تو چشم . 

 

 کنارم و کرد تند طرفم به را هایش قدم من روز و حال دیدن با

پرسید نگران نشست : 

شدی؟ طوری این چرا خوبی؟ شده؟ چی  

 اومدم می داشتم: گفتم بود، گرفته شدت هایم اشک که حالی در

افتادم و رفت گیج سرم که پایین . 

 تونم نمی رو پام: گفتم گریه با دادم ادامه راستم پای به ای اشاره با

شکسته کنم فکر بدم؛ تکون . 

بیمارستان بریم شو بلند: گفت و کرد نگاهم نگرانی با . 

 توانستم می پایم این با نظرش به. کردم نگاهش سفیهانه اندر عاقل

م؟شو بلند ! 

شد ربطش بی حرف ی متوجه که انگار . 

 با و گزیدم لب. انداخت پایین را سرش و خورد لباسم به نگاهش

انداختم پایین را سرم دیده، وضع این در مرا حامد که این خجالت . 
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 برات میرم من: گفت کند، نگاه من به که این بدون و شد بلند جا از

ان؟کج بقیه راستی. بریم که بپوشی بیارم لباس   

- نرفتم کرد، می درد سرم چون منم خرید رفتن بقیه . 

« رفت باال ها پله از و گفت لب زیر «آهان . 

 به را ها آن و برگشت وشالی مانتو با که بود گذشته ای دقیقه چند

کنم؟ کمکت یا بپوشی تونی می: گفت و گرفت طرفم  

پوشم می خودم نه: گفتم شده هول . 

جلوتر ارمبی رو ماشین برم من پس باشه - . 

 از گرفتن کمک با و پوشیدم را شال و مانتو حامد، رفتن از بعد

بلند جای از که کردم سعی دیوار  

 

 هم باز و دادم دست از را تعادلم و بود فایده بی تالشم ولی شوم

 به لحظه که دردی و خودم بودن ضعیف از. افتادم زمین روی

 ام هق هق یصدا و شد سرازیر هایم اشک شد، می شدیدتر لحظه

پیچید فضا در . 

آمدم خودم به حامد صدای با .  

 دستت: گفت و آمد تر نزدیک و کرد نگاهم نگرانی و ناراحتی با

ام شونه رو بنداز رو .  

 روی و کرد بلند را دستم و آمد جلوتر خودش که نکردم حرکتی

انداخت اش شانه . 
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 گرفته پیش را خروج راه او کمک به و بودم داده تکیه اش شانه به

 می احساس و کنم حرکت توانستم نمی هم گونه این حتی. بودیم

. شوم زمین پخش و بدهم از را تعادلم است ممکن لحظه هر کردم

پیچید می استخوانم مغز تا درد . 

 و ریخت می عرق اش پیشانی از انداختم؛ نگاهی او به چشم زیر

 او از کمی دست هم من حال. بود مشهود اش نگرانی حرکاتش از

  .نداشت

 و  شد بروم جلوتر قدمی توانم نمی که این و شدیدم درد ی متوجه

گرفت آغوشم در حرکت یک در . 

 موهایم و ریخت می سفیدش پیراهن روی آرام آرام هایم اشک 

 هم حالتمان این از. بود چسبیده ام پیشانی به و بود کرده عرق

شده سرخ درد و خجالت از صورتم بودم مطمئن و بودم معذب . 

 کمک و کرد باز را ماشین جلوی در. آمدم خودم به او ایستادن با

 بدون و نشست ف پشت هم خودش و بست را در بنشینم؛ کرد

افتاد راه به نگاهی یا حرف . 

 

 و شده جمع صورت به نگاهی. کرد می حرکت نگرانی با راه در

کرد می بیشتر را سرعتش و انداخت می درد از من گریان . 

 بیمارستان جلوی کی نفهمیدم که کردم ناله و آه و داشتم ددر قدر آن

 .رسیدیم

میام االن کن صبر: گفت و شد پیاده زودتر خودش . 
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 باز مرا سمت در. نکشید طول هم دقیقه یک شاید برگشتش و رفت

 ویلچر روی کرد کمک و انداخت اش شانه روی را دستم و کرد

بود بهتر گونه این بنشینم؛ .  

 که تکانی هر و زمین روی حرکت با ولی بودم شستهن که این با

 هایم لب گزیدن با و شد می کشیده استخوانم مغز تا درد خورد، می

شدم می زدنم داد از مانع . 

 

 هم انداختن سوزن جای که بود شلوغ قدر آن که اورژانس وارد

شدیم نبود، . 

 سرخ صورت به نگاهی و کشیدم دراز تخت روی حامد کمک با

کردم شرمش از شده . 

 و حجب ی صدقه قربان نتوانستم هم پایم درد همه این میان در 

نروم حیایش ! 

*** 

شکسته پایم مچ که شد مشخص رادیولوژی عکس با . 

 پایم بدجوری بود، پایم ساق های نزدیک تا انگشتانم سر از که گچ

کشید می تیر زانوهایم تا حتی و بود کرده سنگین را .  

 و رفتم اتاقم به بود، کرده خبرشان حامد که هانیه و مادر کمک با

کردم عوض را هایم لباس و کشیدم دراز تخت روی . 
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 من واسه ولی بمونم پیشت بذار میگم هی: گفت غرغرکنان هانیه

شد؟ خوب حاال میکنه؛ ناز  

 حرف ذره یه که آخه بگم بهش چی: کرد تأیید را حرفش هم مادر

کنه؟ نمی گوش  

 می بیرون اتاق از که طور همان و ادد تکان را سرش تأسف با

برگشت زود حامد که خوبه باز: گفت رفت، . 

 و شد بلند جا از مادر. نگفت چیزی و داد تکان سری هم هانیه

پریده رنگت. بخوری بیارم چیزی یه برم من: گفت . 

شد ام خیره آمیزش شیطنت نگاه با هانیه مادر، رفتن از بعد . 

کنی؟ می نگاه جوری این چرا چیه: پرسیدم نگاهش این از متعجب  

 یعنی: گفت مرموز و انداخت باال را کوتاهش و پهن ابروهای

دونی؟ نمی خودت  

 مجنون با خانوم لیلی: گفت که دادم تکان «نه» ی نشانه به سری

گذشت؟ خوش جون ! 

کردم نگاش شده گرد های چشم با . 

- میگی؟ چی ! 

 من داداش از تو منفهم من ببین،: گفت لبانش روی مرموز لبخند با

 چه که نفهمیدم نکن فکر خورم؟ می دردی چه به پس میاد، خوشت

نگاهته؟ عشقی چه تر مهم همه از و کنی می نگاهش جوری  
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 هم واقعا   و کنم انکار توانستم نمی. انداختم پایین رو سرم خجالت با

کنم پنهان هانیه از را چیزی توانستم نمی و بود طور همین . 

 عاشق که شدم غریبه قدر این کی از من: گفت دلخور لحنی با

کردیم نمی پنهون رو هیچی هم از که ما نمیگی؟ بهم هم رو شدنت . 

 بهت رو موضوع این باید طور چه من جان، هانیه: گفتم دلجویانه

ها بمونه خودمون بین قضیه این بعدشم. کن درکم کم یه گفتم؟ می . 

داداش زن باشه: گفت و گذاشت دستم روی را دستش .  

 چرا. خب خیلی: گفت و کرد ای خنده که کردم صدایش معترض

میشی؟ عصبانی  

 به بفهمم. ها باشه خودمون بین موضوع این هانی: گفتم جدیت با

تو نه من، نه رسیده، کسی گوش . 

 حرف قدر این که این جای: دادم ادامه که بزند حرفی خواست

دارم درد بده؛ منو قرص بزنی، . 

 خارج جلدش از را قرصی که طور همان و کرد اهمنگ ناراحتی با

برات بمیرم: گفت کرد، می . 

«  از را آب از پر لیوان و قرص و گفتم لب زیر «ای نکنه خدا

 باال را پتو هوا، گرمای وجود با آن، خوردن از بعد و گرفتم دستش

گذاشتم هم روی را چشمانم و کشیده . 

 

 

@Vip_Roman



 

53 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 

. 

 

 

 و گشودم را هایم چشم ،کردم می احساس پایم در که دردی با

درآمد حرکت به اتاق تاریکی در نگاهم . 

 برق، کلید فشردن از بعد و شد دیده اتاق در ای سایه و شد باز در

 مادر به و مالیدم دست با را چشمانم. رفت فرو روشنایی در اتاق

 به و نشاند لب بر لبخندی. کردم نگاه داشت، دست در عصایی که

آمد سمتم . 

- م؟عزیز بهتری  

 ولی بهترم کمی: گفتم خوابم از گرفته صدای با و دادم تکان سری

دارم درد خیلی هنوز . 

 عوض رو لباسات پاشو: گفت و کشید موهایم در گر نوازش دستی

 جا، این. بمون بقیه پیش جا همون و بخوریم شام تا بیرون بیا کن،

میره سر ات حوصله تنها . 

 را داد دستم به ادرم که رنگی سبز تونیک و دادم تکان سری

پوشیدم آن همرنگ شالی با همراه . 
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 به. شدیم خارج اتاق از و شدم بلند جا از مادر، و عصا کمک با

 شده مستقر پایین ی طبقه های اتاق از یکی من پای وضعیت خاطر

 .بودم

دادم را شدند، می حالم جویای که را جوابشان و رفتیم بقیه پیش . 

 نگرانی رنگ نگاهش هم هنوز با که دحام به و نشستم هانیه کنار

کردم نگاهی داشت، . 

کشیدم می خجالت او از امروز اتفاقات برای هم هنوز . 

 بهتری؟ -

نداد؟ جان صدایش زیبای ملودی این برای شد می مگر  

 دلم دست و نشود قرارم بی نگاه ی متوجه که انداختم پایین را سرم

نشود رو او پیش . 

ممنون بله - . 

 حالم من و باشی من پیش تو شود می مگر بگویم ستخوا می دلم

نباشد؟ خوب  

 قول خوش که بابت این از. بود خیره ما به مرموز نگاهی با هانیه

بود راحت خیالم کند، نمی افشا کسی پیش را رازم و است . 

 این چرا چیه؟: گفتم گوشش کنار و زدم پهلویش به ای سقلمه

کنی؟ می نگاه جوری  

 مجنونمون و لیلی به دارم خب؟ چیه: گفت میزشآ شیطنت لبخند با

کنم می نگاه ! 
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 زنم می هانی: توپیدم او به حرص با و گرفتم بازویش از نیشگونی

ها سرت تو . 

 

نگفت چیزی و کرد ای خنده صدایم حرص از . 

 

 خیلی که این و پایم درد وجود با. گذراندیم شمال در را روزی چند

 کنار در که همین اما بروم گذار و گشت به بقیه مانند توانستم نمی

 روزه چهار مسافرت این و بود ارزشمند بسیار برایم بودم، حامد

گذاشت جای بر برایم خوبی خیلی ی خاطره . 

 حرکت فردا صبح و بمانیم خواستیم می که بود  آخری شب امشب،

 .کنیم

 ستاره پر آسمان و دریا به و بودم نشسته  ساحل های شن روی

مکرد می نگاه . 

شد خیره مواج دریای به سکوت در هم او و نشست کنارم هانیه . 

 

 نمی ها آن گوش به صدایمان بودیم، دورتر بقیه از کمی چون

 .رسید

 لیلی؟ -

جانم؟: دادم جواب کردم، می دراز را پایم که حالی در  

زدم حرف حامد با - . 
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چی؟ مورد در -  

بست نقش هایش لب روی لبخند . 

ام کالسی هم همون پیمان، ی درباره - . 

 کم یه اولش: داد ادامه که کردم نگاه او بشاش ی چهره به مشتاقانه

 و تحقیق میره که گفت بعد ولی کرد نگاهم چپ چپ و کرد اخم

بگه اینا بابا به نبود موردی اگه جو؛ و پرس . 

 عروسی یه پس! خوب چه وای: گفتم خوشحالی با و زدم لبخندی

دیگه افتادیم . 

موقع؟ اون تا کو حاال: گفت و زد خجولی اما دهز ذوق لبخند ! 

 نزدیک ما به که پایی صدای شنیدن با که دهم را جوابش خواستم

 به شهاب با همراه که حامد بلند قامت به و کردم سکوت شد، می

کردم نگاهی آمدند، می ما سمت . 

 

 هم بقیه و وقته دیر تو؛ برین پاشین: گفت حامد رسیدند، که ما به

 .رفتند

 نشستیم وقته؟ دیر کجا: گفت و داد تکان سری خیالی بی با هانیه

 .حاال

میگم بهت پاشو -  

 شوم، بلند تا کرد می کمک من به که طور همان و شد بلند هانیه

حامد؟ میگم: گفت حامد به رو  
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 بله؟ -

نیار نه من جون بگم، چیز یه - . 

خوای؟ می چی -  

 بودیم، جا این که وزر چند این تو: گفت و کرد من به ای اشاره

 می فردا که هم ما. بگرده و بیرون بیاد نتونست خیلی ما مثل لیلی

برگردیم خوایم . 

چرخاند هانیه و من بین را نگاهش حامد . 

 خب؟ -

 بزنیم دوری یه بریم هم با االن لیلی و من که بده رو سوییچ خب -

بخوریم بیرون رو شام و . 

 کرده اخم هم او که افتاد بشها به نگاهم. شد تر غلیظ هایش اخم

 .بود

 خوب هم رو جاها این که تنها اونم دختر، دوتا شب، موقع این -

برین؟ خواین می کجا نیستین، بلد  

 حامد های حرف تأیید معنای به سری. کرد من به نگاهی هانیه

کنیم می دیگه کار یه پس خب: گفت دوباره هانیه که دادم تکان . 

کار؟ چی -  

بیاین ام با هم شما - . 

 مقابل در. بودم خیره سکوت در بینشان ی مشاجره و بحث به

شدند تسلیم شهاب و حامد هانیه، های اصرار . 
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 و بیار اتاقم از رو سوییچ برو. خب خیلی: گفت هانیه به رو حامد

نشن نگران که بده خبر بقیه . 

جونم داداشی چشم: گفت و زد لبخندی هانیه . 

 کنارم هم خودش گرفتم؛ جا عقب صندلی روی هانیه کمک با

درآورد حرکت به را ماشین هم حامد و نشست . 

بریم؟ کجا حاال -  

چیه؟ تو نظر: پرسید من به رو و کرد فکر کمی هانیه  

انداختم باال ای شانه . 

دونم نمی - . 

کرد حرکت حرف بی و انداخت من به نگاهی آینه از حامد . 

 می نگاه آینه از من به گهگاهی که حامد به رو خنده با هانیه

رو ما نکشی. باشه جلو به حواست داداش: گفت انداخت، ! 

فشرد گاز روی را پایش و کرد نثارش «کوفتی» حامد . 

 از را نگاهم و زدم هانیه پهلوی به ای سقلمه و گزیدم لب خجالت با

گرفتم کرد، می نگاهمان لبخند با  که شهاب . 

 

شد متوقف ینماش طوالنی  نسبتا   مسافت کردن طی از بعد . 
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. کردیم حرکت شهاب و حامد سر پشت و شدم پیاده هانیه کمک با

 زیبا قدر آن. بودم شده رویم به رو انگیز دل و زیبا ی منظره محو

بردارم زیبا طبیعت این از چشم توانستم نمی که بود . 

قشنگه جا این قدر چه وای: گفت حیرت با هانیه ! 

 رویم به رو فضای محو. مکرد تأیید را حرفش سر دادن تکان با

آمدم خودم به حامد صدای با که بودم . 

واینستا پا سر خیلی. بشین بیا - . 

 به را لبم روی لبخند و کردم نگاهی زد را حرف که،این حامد به

 از قدر چه. بود دلچسب قدر چه اش نگرانی. کردم جمع سختی

بودم خوشحال بود، فکرم به اینکه . 

 

 هم دور تعدادی و بود شده داده قرار تتخ چندین باز فضای درون

بودند شده جمع . 

تو؟ بریم یا بشینیم جا این: پرسید حامد  

جا این: دادم جواب بودم، ساکت لحظه آن تا که من . 

 

 

 

. 
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. رفتند باغ آن ی گوشه در تختی سمت به حرف بی شهاب و حامد

 جای حامد و هانیه بین ما و رفتیم سمتشان به هانیه کمک به هم من

 .گرفتم

 توانستم نمی که این. آمد می بدم خودم بودن ضعیف این از قدر چه

 برای. بود آور عذاب و سخت بسیار برایم بروم راه کمک بدون

شوم بند جا یک در توانم نمی مادر قول به که منی . 

 مخصوصا   کرد، می اذیتم خیلی که پایم گچ به نگاهی و کشیدم آهی

کردم گرم، فصل این در . 

 - بمونه؟ گچ تو باید کی تا  

: دادم پاسخ و کردم نگاهی بود، پرسیده را سؤال این که شهاب به

کنم تحمل موقع اون تا طوری چه دونم نمی ماه یه تا گفته دکتر . 

. گذره می بزنی هم به چشم تا: گفت و زد بخشی اطمینان لبخند

کن تحمل . 

نگفتم چیزی و دادم تکان سری. نداشتم این جز ای چاره . 

آورد بیرون آن از ماژیکی و برداشت را کیفش انیهه . 

چیه؟ دیگه این: پرسیدم متعجب  

 دهد، می توضیح را چیزی ساله دو ی بچه برای دارد که انگار

ماژیک میگن بهش اس وسیله یه این ببین: گفت  

 

نویسند می باهاش که . 
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اجازه؟ خاله: گفت و کرد ای خنده شهاب  

- پسرم بگو . 

- وردی؟آ رو این چی برای  

شد جا به جا جایش در کمی هانیه . 

بنویسیم یادگاری لیلی پای گچ رو اینکه برای - .  

: داد ادامه کرد، می باز را رنگ مشکی ماژیک در که حالی در

کنم می شروع خودم از اولم . 

شد مشغول گچ از ای گوشه و شد خم . 

نوشتی چی ببینم دیگه بسه - . 

داد شهاب دست به را ماژیک .  

گرفت ام خنده بود، کشیده که ای نقاشی ندید با . 

ریخته هم به موهای و بزرگ سری با بود کشیده مرا عکس مثال . 

« خواندم را شهاب ی نوشته و کردم نثارش ای «دیوانه . 

« هایمانرنج و درد بدون   ما  

بود؟ خواهیم چه  

لبخند، یک شک بى  

تفاوتى هیچ بى ولى ! 

دوراس_مارگریت » 
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انداختم نگاهی بود، نوشتن حال در که حامد به نگاهی . 

 در بستن از بعد و نوشت کوتاهی ی جمله زیبایش خط آن با

برگرداند هانیه به را آن ماژیک . 

خواند بلند صدای با را اش جمله شهاب : 

است شده دیر خیلی دیگر که آیدمی آدم سراغ به موقعی عقل . 

« مارکز_گارسیا_گابریل  » 

 مفهومی و معنی چه کوتاه ی ملهج این. بودم مانده مبهوت و مات

 داشت؟

 لباس با گارسون آمدن با اما بزند حرفی که کرد باز دهان هانیه

شد منصرف اش، سنتی و مخصوص . 

دادیم مخلفات  با کوبیده سفارش هم مثل همه .  

 چشمکی هم نگاه دیدن با و زد پهلویم به ای سقلمه نامحسوس هانیه

ندیا سوتی لیلی: گفت بشنوم من که طوری لب زیر و زد . 

 که دادم تکان تأیید نشانه به سری نفهمیدم را منظورش که این با

 جواب بهش خوای می گفتی که خواستگارت اون لیلی راستی: گفت

میان؟ کی شد؟ چی بدی، مثبت  

 فهمیدم دیدم، را چشمکش وقتی و کردم نگاهش شده گرد چشمان با

دارد را حامد کردن اذیت قصد که . 

 در غلیظ اخمی حامد. بودند خیره من به دو هر ابشه و حامد

 آن اگر کردم می فرض که طوری کرد؛ می خودنمایی اش پیشانی
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 با حامد بود، جا این زد، می را حرفش هانیه که فرضی خواستگار

شد می درگیر او . 

چرخاندم بودند، ام خیره منتظر که ها آن بین را نگاهم . 

 بشه، خوب که وقت هر. یانب نمیشه پام وضع این با  فعال   -

میدیم خبر بهشون . 

مبارکه! خوب چه: گفت و زد لبخندی هانیه ! 

باشه مبارک: گفت و زد زورکی لبخندی هم شهاب .  

. نبینم را حامد ناراحت و آلود اخم نگاه تا انداختم پایین را سرم

 من به هم او که بود ممکن داشت؟ اهمیت برایش موضوع این یعنی

بود کردم، می فکر که گونه همین کاش د؟باش داشته حسی . 

 و ها چنگال و قاشق صدای فقط و شد صرف سکوت در شام

 تخت در جوان پسر و دختر چند های خنده و زدن حرف صدای

بود شکسته را سکوت کناریمان، . 

 من بده رو سوییچ: گفت حامد به رو شهاب شام، خوردن از بعد

بگیرم عکس تا چند جا این از بیارم ماشین تو از رو دوربینم . 

 

 

 

. 
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 حامد که شد بلند هم هانیه. داد دستش به را سوییچ حرف بی حامد

کجا؟: گفت  

- بگیریم عکس برم باهاش خوام می منم . 

کرد نگاهش چپ چپ شهاب . 

- کنی می پرت منم حواس زنی می حرف میای بیای؟ چی واسه تو . 

زنم؟ می حرف زیاد من. ببینش حامد إ: گفت اعتراض با هانیه  

. کرد ما به نامحسوس ای اشاره شهاب به رو حرف این از بعد

 خیلی: گفت و داد تکان سری بود، فهمیده را موضوع که هم شهاب

بیا خب . 

 وارد نیره خاله اصرار به اما بود هنر و عکاسی عاشق شهاب

شد پزشکی ی رشته . 

 های زورگویی وجود با حتی داشت مادرش به فراوانی ی عالقه او

کرد می قبول چرا و چون بی گفت، می چه هر که این و ادرشم . 

 با بود قرار که هنگامی آمدند، من خواستگاری به وقتی است یادم

 مادرش درخواست و اصرار به که گفت من به بزنیم، حرف هر هم

 هم من. بیشتر چیز نه هستم خواهر برایش من تنها و آمده جا این

پذیرفتم داشتم، را او نظر چون  

 تفاوت بی لحنش کرد می سعی. گرفتم باال را سرم حامد صدای با

 .باشد

- بدی؟ مثبت جواب خوای می واقعا    
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 آن از تر سخت دلخورش؛ های چشم به کردن نگاه بود سخت چه

بود چشمانش سیاهی این به گفتن دروغ .  

 و کالفه نفس صدای. کردم اکتفا سکوتی به و انداختم پایین را سرم

شدم پشیمان هایم حرف از و نیدمش را ناراحتش .  

 اخم پیچید، پایم توی که دردی از و شدم جا به جا جایم در کمی

گفتم آخی و شد درهم هایم . 

شد؟ چی: پرسید نگرانی با گفتنم، آخ صدای شنیدن با حامد  

 می هایم قرص دنبال که طور همان و برداشتم کنارم از را کیفم

گرفته درد پام .نیست چیزی: دادم را جوابش گشتم، . 

 سرعت به. کردم خارج اش جعبه از را عدد یک و یافتم را قرص

 وارد میارم، آب برات االن کن صبر: گفتن با و شد بلند جا از

شد رستوران داخل ی محوطه . 

 لیوان و نشست جایش سر. نرسید هم دقیقه یک به برگشتش و رفت

گرفت سمتم به را . 

 سر الجرعه را آب قرص نخورد از بعد و کردم زیرلب تشکری

 .کشیدم

 سکوت این شکستن قصد یک هیچ و بود فرما حکم سکوت بینمان

نداشتیم را . 

 تخت کنار که جوان دختر چند های خنده و شوخی به حوصله بی

کردم می نگاه بودند، نشسته ما . 
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داد خاتمه را سکوت این شهاب و هانیه آمدن  . 

 کشی می چی تو وای :گفت غرکنان غر و نشست حامد کنار شهاب

کرد پرت رو حواسم و زد حرف همش! این؟ دست از . 

بگو این به چیزی یه حامد. ادبی بی خیلی: گفت اعتراض با هانیه . 

 شد، می بلند جا از که حالی در ها آن بحث و جر به توجه بی حامد

بریم پاشین: گفت اخم با . 

اومدیم تازه که ما: گفت معترض هانیه . 

 بلند زودتر: کرد تکرار را حرفش دوباره و دنکر توجهی حامد

دیگه شین . 

 

یهو؟ شد چش: گفت و انداخت باال ای شانه هانیه  

. کنم عوض را بحث کردم سعی ولی بودم من مخاطبش که این با

شم بلند من کن کمک بیا: گفتم و برداشتم تخت کنار از را عصا . 

دش دور ما از «شد چش ببینم برم من» گفتن با هم شهاب . 

ایستادم پا سر هانیه کمک با . 

شده؟ دعواتون لیلی؟ شده چی -  

 را خودم دل در. کردم اکتفا کوتاهی «نه» به و دادم تکان سری

 برایش اصال  . رنجاندم خود از را او چگونه که کردم نفرین و لعن

 او فکر در من اصال   بود؟ پرسیده کنجکاوی محض یا بود مهم

داشتم؟ نقشی  
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بود؟ چه اشمعنی گذاشت، یادگار به پایم گچ روی که جمله آن پس   

 پایم، گچ کردن باز از بعد که است محال که دانستم می را این فقط

بیندازم دور را گچ . 

 کنار لبم روی از لبخند و کوبید می شدت به قلبم هیجان شدت از

 برای دایی ی خانواده امشب که شد نمی باورم. رفت نمی

آیند می مان هخان به من از خواستگاری . 

 زد زنگ دایی دیشب که بود گذشته برگشتنمان شمال از ماهی یک

 خوبی به را حامد که نیز مادر و پدر. گذاشت خواستگاری قرار و

بیایند خواستگاری به امشب که کردند قبول شناختند، می . 

 از دانستم نمی و بودم درآورده را کمدم توی های لباس وسواس با

کنم انتخاب ار کدام آنها میان . 

بود آمده من اصرارهای با هم ام، صمیمی دوست سمیرا، .  

داد دستم به آن همرنگ شال با همراه را رنگم زرشکی سارافن . 

- بپوش رو این بیا . 

انداختم آن به نگاهی وسواس با . 

- خوبه؟ این مطمئنی  

 وسواس و پرسیده را سؤال این قدر آن امروز کرد؛ نگاهم حرصی

بودم کرده کالفه را سمیرا که ودمب داده خرج به . 

-  من نیست، خوب بگی خودت جون به. خوبه همین دیگه بپوش

تو و دونم می . 
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 نمی: داد ادامه حرص با سمیرا که نگفتم چیزی و کردم ای خنده

 رو تو خواد می که خورده سرش تو چی تو پسردایی این دونم

 .بگیره

شد باز پهنی لبخند به هایم لب حامد یادآوری از . 

- ببند رو نیشت . 

 که خوشحالم قدر این سمیرا وای: گفتم ذوق با و گرفت عمق لبخند

کنم می سیر ابرا رو انگار. نگو . 

 و آمد سمتم به. نشاند هم او لب روی لبخند من ی زده هیجان لحن

گرفت آغوشش در مرا . 

- لیلی خوشحالم برات خیلی . 

توخود جمع أه أه: گفت و آورد بیرون بغلش از مرا . 

نداری؟ کاری برم؛ دیگه من: گفت و پوشید را مانتویش  

امشب بمون میری؟ کجا: گفتم آمیز اعتراض . 

- اینا سمانه ی خونه میریم امشب تونم؛ نمی . 

دادم را اش خداحافظی جواب و گفتم ای باشه ناچار به . 

 کردم مرتب موهایم روی را شال شده هول زنگ صدای شنیدن با

شدم خارج اتاق از و انداخته سرم روی را گلدارم سفید چادر و . 

 خود هم من رفتند؛ حیاط به مهمانان از استقبال برای بابا و مامان

 می محکم قدر آن که قلبم روی دستی و رساندم آشپزخانه به را

گذاشتم کوبید، . 
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شدند خانه وارد که بود این معنی به شد نزدیک که صدایشان . 

 توی را میخک و رز های گل ی دسته و شد آشپزخانه وارد مادر

بریز چایی جان، لیلی: گفت و گذاشت ای شیشه گلدان . 

 عاشق من. زدم لبخندی و کردم خوشبو و زیبا های گل به نگاهی

بودم میخک و رز گل . 

 توی را ها فنجان لرزید، می هیجان شدت از که هایی دست با

 آنها در بو و عطر خوش چای ریختن مشغول و دادم قرار سینی

 .شدم

بگیرد آرام قلبم امان بی ضربان که کشیدم نفسی  

 

 از و برداشتم را چای سینی و کرده مرتب را چادرم سپس

رفتم بیرون آشپزخانه . 

دادند را جوابم همگی که کردم سالم زیر به سر . 

 که حامد به کردم؛ تعارف را چای و رفتم جلو آرام های قدم با

کرد تشکری آرامی به و زد لبخندی رسیدم، . 

کردم گوش هایشان حرف به و نشستم مادر کنار زیر سربه . 

زدند می حرف موضوعی هر از و بود همیشه مانند مان جمع . 

 با مطلب اصل سر بریم بهتره خب: گفت مامان و بابا به رو دایی

شما ی اجازه . 
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: داد ادامه دایی و دادند را جوابش معمول تعارفات با مامان و بابا

بزنند حرف هم با جوون دوتا این نبدی اجازه اگه . 

 شو بلند جان لیلی. شماست دست مام ی اجازه کنم می خواهش: بابا

بزنید رو حرفاتون جان حامد با دخترم . 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 که بگیرم پیش در را اتاقم راه خواستم. شدم بلند جا و گفتم چشمی

. است ریخته هم به و ام نکرده جمع را وسایلم و ها لباس افتاد یادم

آمد سرم پشت هم حامد گرفتم؛ پیش را حیاط راه پس . 

 

 پایین را سرم بودیم؛ نشسته داشت قرار حیاط داخل که تختی روی

بود کرده عرق هایم دست هیجان شدت از و بودم انداخته . 
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 شد، می شنیده که صدایی تنها و بودیم کرده سکوت دویمان هر

 درهم را فظری سکوت آن که بود شب های جیرجیرک صدای

بود شکسته . 

- بگی؟ چیزی خوای نمی  

بگم؟ چی: دادم جواب زیر به سر  

 می گونه این حامد، حضور در همیشه ولی نبودم ای خجالتی دختر

 احترام به را کس هر زدنش حرف و رفتار در وقار و متانت. شدم

نبودم مستثنی قاعده این از هم من و داشت می وا مقابلش در . 

- کنم می وعشر خودم بذار خب . 

سپردم گوش او دلنشین صدای به مشتاقانه و گرفتم باال را سرم . 

-  روز دو و روز یه مال دارم، بهت من که احساسی لیلی دونی می

 نمی دارم بهت که حسی. میشه فراموش بعدا    بگم بخوام که نیست

 خودم به وقتی دونم می فقط گرفت؛ شکل وجودم تو  کی از  دونم

بودم باخته رو دلم که اومدم . 

 دلم: داد ادامه لبش ی گوشه جذاب لبخند با و گرفت باال را سرش

باختم ها چشم عسل این به رو .  

انداخت پایین را سرش . 

-  باخبر تو احساس از که وقتی و بگم خودت به داشتم دوست اول

 حضور با و جوری این که گفتم ولی خواستگاری بیایم شدم،

 خوشم پنهونی های دوستی هاو ابطهر این از چون بهتره بزرگترا

دارم دوست چقدر و جدیه قصدم بدونی که اینه هم دلیلش یه نمیاد؛ . 
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 می اگه. توئه نوبت   حاال: پرسید چشمانم به خیره و کشید نفسی

 بخوای چقدر هر که بدون رو این نه هم اگه بده جواب االن خوای

داری کردن فکر فرصت . 

 می حس که ای گونه و قلبم ناما بی های تپش از که من جواب

 صدایش و ها حرف چقدر. بود پیدا شده، سرخ هیجان از کردم

داشت آرامش . 

بود لحنش و گفتار صداقت بود، ارزشمند بسیار برایم که چیزی . 

 چادرم زیر را بود هیجان بخاطر که هایم دست لرزش کردم سعی

کنم پنهان . 

بود انگیز لد و زیبا امشب صاف و سیاه آسمان بسان چشمانش . 

- ؟...بگم طوری چه... خب من   

رود بین از صدایم لرزش و هیجان که کشیدم نفسی . 

- جوابم من خب ... 

: کردم زمزمه و کردم نگاهی منتظرش چشمانم به و کردم مکثی

 .مثبته

 آدم اصال درخشید؛ و شد ستاره از پر آسمان مانند چشمانش سیاهی

 زل چشمانش به و دبنشین ها ساعت طور همین خواست می دلش

شود غرق سیاهی آن در و بزند . 

بست نقش هایش لب روی زیبایی لبخند . 

نشست لبم روی عمیقی لبخند و انداختم پایین را سرم . 
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- تو بریم نداری حرفی اگه خانم، عروس خب . 

 احساس دلم در را عمیقی شوق و شور برد، کار به که لفظی از

شد تر عمیق لبخندم و کردم .  

 زد، می موج آن در خنده که لحنی با بود، دیده مرا سکوت که حامد

بچینه؟ گل رفته خانم عروس: گفت ! 

شدم بلند جا از و کردم ریزی ی خنده اش بامزه لحن از . 

 سکوت جمع ما ورود با. شدیم خانه وارد دیگر یک با گام هم

دوختند ما به را نگاهشان و کردند .  

چیه؟ نظرت جان، لیلی خب: پرسید من به رو دایی  

رضایته؟ عالمت سکوت: داد ادامه که بودم کرده سکوت  

 مثبت جواب به را لبخندم این که نشاندم لب روی خجولی لبخند

شد روانه سمتمان به تبریکات سیل و کردند تعبیر . 

 در را نفس ای خمیازه با و کردم باز را هایم چشم نفس صدای با

کشیدم آغوش . 

- ؟مامان خوشگل شدی بیدار کی  

- پیش ساعت سه دو . 

 نشان را یازده عدد ساعت های عقربه که دیواری ساعت به نگاهی

 که بودم شده گذشته در غرق قدر آن دیشب کردم؛ نگاه داد، می

برد خوابم کی نفهمیدم . 
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 به شروع آینه جلوی صورتم و دست شستن پس و شدم بلند جا از

شدم موهایم کردن شانه . 

- اومده هم شادی عمه . 

 برای دانستم می شد؛ خشک راه بین شانه نفس حرف این یدنشن با

 و داشت خبر من زندگی اتفاقات ی همه از شادی. آمده اینجا چه

کرد خواهد کمک من به دانستم می . 

 نفس که بروم بیرون اتاق از خواستم و کردم جمع کش با را موهایم

مامان؟: گفت  

جانم؟: گفتم و برگشتم سمتش به  

- ابا؟ب پیش میریم کی  

 می یا متنفرم؟ پدرت از من که گفتم می دخترکم؟ به گفتم می چه

گشت؟ برنخواهیم خانه آن به وقت هیچ گفتم  

 زانو به شوم، قدش هم اینکه برای. رفتم سمتش به و کشیدم آهی

کشیدم اش خرگوشی موهای بین دستی و نشستم . 

- بابا؟ پیش بری داری دوست  

شده تنگ راشب دلم آره: گفت و داد تکان را سرش . 

 حق نفس اینکه با. چیزها از بعضی دادن توضیح بود سخت چه

 و نداشتم شروین به اعتماد ای ذره من ولی ببیند را شروین داشت

بگیرد من از را نفس که ترسیدم می . 

- عزیزم نمیشه . 
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- بابام پیش میرم شادی عمه با من اصال   چرا؟ . 

- نه گفتم . 

- بابا پیش برم خوام می من . 

نباشه حرفی هم دیگه نه: گفتم ای جدی لحن با و کشیدم نفسی . 

آمد طرفم به هم نفس که رفتم در سمت به . 

- بابا پیش برم بذار مامان . 

 کشیدم ام پیشانی به دستی هایش گیری بهانه این دست از کالفگی با

شد بلند صدایم بخواهم اینکه بدون و . 

- نگیر بهونه قدر این نه؛ یعنی نه میگم . 

 بیرون اتاق از توجه بی و کشیدم آهی شد، بلند که اش یهگر صدای

 .آمدم

 میلم خالف که حرفی هر با و بودم شده تندخو خیلی مدت این در

کردم می پرخاش و شدم می عصبی بود، . 

رفتم بودند، زدن حرف مشغول مادر کنار که شادی طرف به . 

سالم: گفت و شد بلند جا از من دیدن با . 

گذاشتم بود، شده دراز سمتم به که دستش توی را دستم . 

- اومدی خوش. سالم . 

 .ممنون-

نشستم رویش به رو هم من نشست؛ جایش سر . 
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 مشخص رفتارش از حتی و نداشت را گذشته صمیمیت آن نگاهش

 چرا. بست نقش لبم روی پوزخندی. داند می مقصر مرا که بود

 او با قدر آن که شادی حتی چرا کرد؟ نمی درک مرا کس هیچ

 و مهربانی نگاهش داشت، خبر ما زندگی تمام از و بودم صمیمی

نداشت؟ را گذشته صمیمیت  

 به دست آمده، من با زدن حرف برای شادی فهمید که مادر

رفت آشپزخانه به و شد بلند جا از و گرفت زانوهایش . 

خوبی؟: پرسید و انداخت من به نگاهی شادی  

 اصال  ! خیلی: دادم را جوابش بود، آمده لبم روی که پوزخندی با

 ی خواسته و میل مطابق چیزی ممکنه باشه؟ خوب حالم من ممکنه

باشه؟ من  

- ات؟ خونه برگردی خوای نمی  

 

 شروین؟ شد؟ می خوشحال خانه آن به من بازگشت از کسی چه

 یک روز سه دو، این در که بودم مهم برایش اگر. زدم پوزخندی

زنده یا ام مرده اصال   ببیند که گرفت می من از سراغی .  

 نقش لبم روی تلخی ی خنده. شروین ی خانواده برای هم شاید

 نگران که کسی تنها فقط و آمد نمی خوششان من از هم آنها. بست

بود شادی همین بود، ام زندگی . 

نه: بود محکم و قاطع لحنم . 

گرفت دستش در را دستم و کرد نزدیکم را خودش . 
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- آخه؟ چرا  

- بگیرم طالق خوام می چون . 

 کنی می شوخی: پرسید ناباور و شد درشت بهت از چشمانش

 دیگه؟

کردم اخمی . 

- دارم؟ شوخی االن من نظرت به  

 پس میگی؟ داری چی فهمی می: گفت و شد درهم هایش اخم نیز او

کردی؟ فکر نفس به میشه؟ چی تون زندگی این تکلیف  

نبود؟ من فکر به کس هیچ چرا   

- ی؟کن کمک بهم خوام می شادی  

- کمکی؟ چه  

-  تو خوام می. داشتی خبر شروین کارای و من زندگی از تو

 رو کاراش اون از مدرک یه اینکه یا بیای شاهد عنوان به دادگاه

کنی پیدا برام . 

 های دست با من میگی یعنی لیلی؟ میگی چی: گفت ناباوری با

خوای؟ می ازم رو این آره؟ کنم؟ خراب رو داداشم زندگی خودم   

 به توام نخواه؛ من از رو این. نه: گفت و داد تکان طرفین به سری

زندگیت خونه سر برو چیزا این به کردن فکر جای . 

رفت باال صدایم بخواهم اینکه بدون . 
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-  دونید؟ می مقصر رو من تون همه چرا شادی؟ میگی داری چی

 همه از که تویی تو؛ جز به داشتم رو حرفا این انتظار کس هر از

 اون  به تو. داشتی خبر نامردت داداش اون کارای و من زندگی ی

زندگی؟ و خونه میگی جهنم   

فرستادم پایین سختی به را گلویم بغض . 

-  دوستی که بدون و شادی برو توام شد؟ خوب مقصرم من. باشه

شد تموم لحظه همین از ما . 

آمدند بیرون اتاق از نفس و آشپزخانه از مادر من بلند صدای از . 

کرد نگاهم نگرانی با و آمد من سمت به مادر . 

- عزیزم باش آروم . 

بکن رو بازیت اتاق تو برو توام جان نفس: گفت نفس به رو . 

برگشت اتاق به و انداخت ما به نگاهی نفس . 

نداشت شکستن قصد ولی بود چسبیده را گلویم بغض . 

 ولی بود پشیمان و ناراحت نگاهش کرد؛ نگاهم نگرانی با شادی

 این ی ادامه دانستم می که بود شده تضعیف قدر آن اعصابم من

شد خواهد ختم دعوا به حتما   شادی با بحث . 

 

 قدم با و شدم بلند جا از و ندادم را شادی به زدن حرف ی اجازه

سمت به سست های  
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نشستم زمین روی و دادم دیوار به تکیه و رفتم اتاق . 

دش چه و کردم می فکر چه. کرد می ام خفه داشت بغض ! 

غلتید ام گونه روی چشمم از اشکی قطره . 

 و نشست کنارم شد؛ وارد شادی بعد لحظاتی و خورد در به ای تقه

گذاشت دستم روی را دستش . 

-  این وقتی ولی نیستم تون جدایی این به راضی اینکه با لیلی؛ باشه

 می برات بتونم کاری هر. گیره می آتیش دلم بینم، می رو تو حال

 چی که دونم می و دونستم می رو زندگیتون چی همه چون. کنم

مدت این تو کشیدی . 

 بوسه و داد لبخندم جواب هم شادی نشست؛ لبم روی محوی لبخند

کاشت ام گونه روی ای . 

- شم فدات ها باشی ناراحت نبینم . 

گرفت عمق اش مهربانی این از لبخندم . 

- ازت ممنونم . 

که کنم نمی کاری: گفت و شد بلند . 

 را اش گونه و رفت بود، نقاشی کشیدن مشغول که سنف سمت به

 .بوسید

- نداری؟ من با کاری عمه خوشگل  

 را اش خداحافظی جواب و داد تکان «نه» ی نشانه به سری نفس

 .دادیم
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 نکن اصرار قدر این. نمیام من: نالیدم و کردم نگاه مادر به کالفه

 .لطفا

 خوای می ؟تو کنی می طوری این چرا: کرد اصرار هم باز مادر

بزنند؟ حرف سرت پشت  

 چرا. زنند می آدم سر پشت که هایی حرف این از بودم متنفر

 بار یک فقط آدم بود؟ مردم حرف فکر به باید همیشه و همیشه

 کاری نظرم به مردم حرفای به دادن اهمیت و کند می زندگی

است خود دادن عذاب فقط و است بیهوده . 

 در شرکت و دایی ی خانه به تنرف برای مادر های اصرار این از

 بعد ها آن با چگونه. شدم عصبی و کالفه شان ساله هر نذر مراسم

شدم؟ می رو به رو سال چند  

 نفس: توپیدم بود زده باال آخر تا را تلویزیون صدای که نفس به رو

رو المصب اون صدای کن کم . 

آورد پایین را تلویزیون صدای و کرد نگاهم ترسیده نفس . 

 بچه این به کار چی: گفت اخم با و کرد نگاهم گر سرزنش مادر

 معصوم طفل این سر ریخته هم به اعصابت دیگه چیز از داری؟

نکن خالی . 

نمیام من: کردم تکرار و کشیدم ای کالفه پوف . 

: گفت رفت، می آشپزخانه به که طور همان و شد بلند اخم با مادر

 می دلش چی هر یک هر بذار و کن قایم خودتو همش. نیا باشه

بگه خواد .  
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رفتم آشپزخانه به مادر سر پشت . 

 را خانه فضای آن بوی که اش قیمه خورشت زدن هم حال در مادر

 کی هر. بودی من فکر به هم ذره یه کاش: داد ادامه بود، کرده پر

. خورد هم به نامزدی چرا کجاست، دخترت که زنه می کنایه میاد

 اون و این از قدر این شدم خسته یگهد خدا به نکردند؟ ازدواج چرا

بدم بهشون که نداشتم جوابی و شنیدم حرف .  

انداختم مادر ی شانه دور را دستم و رفتم جلو . 

 کیا بریم؟ باید کی راستی. میام تو خاطر به. جان مامان باشه -

 میان؟

: گفت ها بشقاب کردن آماده حال در و کرد خاموش را گاز زیر

میان همه دیگه؛ اس همیشه مثل. ناهاره برای چون صبح فردا . 

-  چیزی کسی به که طالقمون و شروین منو اختالف مورد در

 نگفتی؟

انداخت باال ای شانه . 

-  که باالخره ولی قرصه دهنش که هم حامد نگفتم؛ چیزی که من نه

دیگه فهمند می آخرش چی؟ . 

. شدم خیره نامعلومی ی نقطه به مشوش فکر با و دادم تکان سری

 اقوام جمع در حضور و میهمانی این به رفتن برای رغبتی یچه

 شده کم خیلی ها آن با ارتباطم شروین، با ازدواج از بعد. نداشتم

 .بود

شدم خارج فکر از مادر صدای با . 
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- بخوریم شام تا کن صدا رو نفس برو . 

- نمیاد؟ مگه بابا  

کاره شب امشب. نه: گفت دیس درون برنج کشیدن حال در . 

 و بود کار به مشغول نگهبانی قسمت در ای کارخانه رد پدر

ماند می جا آن باید را ها شب هفته در روز دو معموال   . 

شدیم شام خوردن مشغول نفری سه و کردم صدا را نفس . 

 

*** 

 اعتراضی ناچار به و زدم نمی حرفی ولی ام نارضایتی وجود با

 پالتوی ایه دکمه و ایستادم قدی ی آینه روی به رو. کردم نمی

 و کردم مرتب موهایم روی را ام آبی شال. بستم را رنگم ای سرمه

 ساپورت روی رنگش زرشکی کوتاه پیراهن پوشاندن در نفس به

کردم کمک اش مشکی . 

 و شلوغ جا اون رفتیم: گفتم کردم، می تنش را کاپشنش که حالی در

 نمی حرفی پر و شینی می خودم پیش مؤدب. کنی نمی شیطونی

خوشگلم؟ باشه .کنی  

 مامان؟-

جونم؟: پرسیدم اش خرمایی موهای بستن خرگوشی حال در  

- نمیاد؟ باهامون بابا  

کشیدم ام پیشانی به دستی کالفگی با و بستم موهایش به را کش . 
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-  چند ما که این درباره جا اون رفتیم ضمن در. جان مامان نه

باشه؟ نمیگی؟ چیزی کسی به جاییم این روزه  

 

 به گفت می مادر که ای لجبازی با و کرد آویزان ار هایش لب

نمیام من پس: گفت رفته، خودم . 

کردم اخمی . 

-  کسی به جا اون بفهمم. نریز هم به منو اعصاب قدر این نفس

تو با دونم می من گفتی، چیزی . 

 .میگم-

 چیزهایی یک باید طور چه. ریخت هم به اعصابم اش لجبازی از

فهماندم؟ می او به را   

-  یه نمیدی؟ گوش میگم چی هر من چی یعنی. کنی می غلط وت

دهنت تو زنم می بزنی حرف دیگه کلمه . 

 روان صورتش روی هایش اشک و کرد بغض بلندم، صدای از

 و شد اتاق وارد بود، شنیده را صداهایمان و سر که مادر. شد

 حرص از کردم می حس که من و گریان نفس بین را نگاهش

اندچرخ شده سرخ صورتم . 

 

 در را او و رفت نفس طرف به و کرد من به گری سرزنش نگاه

کشید آغوش . 
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- نکن گریه من خوشگل برم قربونت .  

خوام می رو بابام من: گفت هق هق با نفس . 

 جوابی من مانند هم او. کرد من غمگین صورت به نگاهی مادر

 تونه نمی فعال   بابات: گفت و زد موهایش روی ای بوسه. نداشت

 می درد خوشگلت چشمای. قدر این نکن گریه دیگه توام. بیاد

 .گیره

گرفت را نفس دست و شد بلند جا از مادر . 

- بریم تا بشورم رو صورتت بریم بیا .  

 هوای دلم قدر چه. گرفتم دستانم میان را سرم و نشستم تخت روی

 می نگرانی حس دل در. بودم خسته و غمگین قدر چه. داشت گریه

دخترکم برای ام، زندگی نامعلوم ی دهآین برای کردم .  

 بگم؟ بهت باید چی من: گفت اخم با و شد اتاق وارد مادر دوباره

 اش روحیه قدر چه که فهمی نمی ست؟ بچه با رفتار طرز چه این

 هر چرا داره؟ نیاز پدرش وجود به قدر چه که دونی نمی حساسه؟

کنی؟ می خالی اون سر داری دلی و دق چی  

 ها میگرن آن هم باز. بود آمده درد به فشار همه این شدت از سرم

 سراغم دردها این زود به زود قدر چه جدیدا   و بود آمده سراغم به

گرفت می را . 

 که پرسید نمی کس هیچ چرا کرد؟ نمی درک مرا کس هیچ چرا

 سرزنشم من، کردن درک جای به زمان آن چرا چیست؟ من مشکل

کردند؟ طرد مرا هایم رفح به دادن گوش جای به و کردند  

@Vip_Roman



 

85 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 طاقت نه و بود وقتش نه ولی داشتم گفتن برای زیادی های حرف

کردم سکوت هم باز پس داشتم؛ را مادر ناراحتی . 

 سرم روی را چادر و انداختم ام شانه روی را کیف. شدم بلند جا از

کردم مرتب . 

شدم خارج اتاق از حرف بی و برداشتم هم را نفس کاله و شال . 

بود برچیده را هایش لب و کرده کز ای گوشه مدخترک . 

 دور هم را شال. گذاشتم سرش روی را کاله و رفتم سمتش به

پیچاندم گردنش . 

گرفت آتش دلم و کردم نگاه معصومش چشمان به . 

 او شد؟ می پدرش و من دعوای قربانی باید چرا معصوم طفل این

یم؟بود متنفر هم از پدرش و من که وقتی داشت گناهی چه  

کشیدم آغوش در را نحیفش تن. کشید پر برایش دلم .  

 لطیف روح طور چه بزنم؟ حرف او با گونه این توانستم طور چه

کنم؟ ناراحت را بود پاک و ظریف گلبرگ، مانند که را او  

 با کنی می آشتی: پرسیدم لبخندی با و زدم اش گونه به ای بوسه

 مامان؟

آشتی: گفت و داد تکان را سرش . 

من بشم تو قربون: گفتم و فشردم خود به را او تر ممحک . 
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 حلقه اشک ولی کرد می نگاه ما به لبخند با که افتاد مادر به نگاهم

 خاطر به اشک. بود کرده تلخ را لبخند این چشمانش در زده

من تلخ سرنوشت و ما سامان به نا اوضاع . 

شدیم خارج خانه از  و آوردم لب بر لبخندی . 

 بیرون به پنجره از و بودم نشسته نفس کنار بعق صندلی روی

 ی دلشوره و نداشتم مهمانی این به خوبی حس اصال  . بودم خیره

دانستم نمی را دلیلش هم خودم که بود افتاده دلم در بدی . 

 نشان قوی را خود همیشه مانند و نکنم فکر چیزی به کردم سعی

 .دهم

کرد متوقف دایی ی خانه در جلوی را ماشین پدر . 

یابد کاهش دلم آشوب و اضطراب از کمی تا کشیدم نفسی . 

 تیکی صدای با در که نکشید طول خیلی. داد فشار را زنگ مادر

شد باز . 

 بود مهمان از پر بزرگشان حیاط. شدیم وارد و گرفتم را نفس دست

بودیم ها مهمان آخرین جزو ما ظاهرا   و . 

 رفتارشان اما دآمدن استقبالمان به همیشه مثل دایی زن و دایی

 اصال   که دایی زن مخصوصا   نداشت؛ را گذشته صمیمیت و گرمی

نبود سابق مانند . 

کردیم احوالپرسی و سالم هم ها مهمان دیگر با . 
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 های خاله و فرزندانش و همسر با همراه مهرنوش خاله نیره، خاله

بودند جا آن هم حامد . 

 می پایین ها پله از که هانیه. شدیم خانه وارد هوا سردی دلیل به

 ها پله ی ادامه سپس و شد گرد ای لحظه چشمانش من دیدن با آمد،

آمد ما طرف به سریع های قدم با و کرد طی یکی دوتا را . 

 در اشک نم. رسید من به تا کرد احوالپرسی و سالم مادر و پدر با

. انداخت آغوشم در را خودش و نشست درشتش مشکی چشمان

 تنگ برایش دلم قدر چه. کردم حلقه شکمر دور محکم را دستم

 من به خواهر مانند که او از بودم توانسته طور چه. بود شده

بمانم؟ دور را ها سال این بود، نزدیک  

هانی: کردم زمزمه گوشش کنار  

 ی دختره! هانی و کوفت: کرد زمزمه دارش بغض صدای با هم او

 خفه ادخو می دلم مدت؟ این بودی گوری کدوم روانی و بیشعور

لیلی کنم ات . 

 ام خنده ی متوجه. گرفت ام خنده بودم، صدایش در که حرصی از

 بگم بهت چیزی تونم نمی آدم همه این جلوی که حیف: گفت و شد

کنم نمی ولت من ولی . 

 از را اشک نم که حالی در و کشید بیرون آغوشش از مرا

من ی دیوونه دوست اومدی خوش: گفت کرد، می پاک چشمانش . 

نشاندم لب روی لبخندی و دادم قورت سختی به را ضمبغ . 
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 لبخندی. کرد می نگاه او به کنجکاوی با که افتاد نفس به نگاهش

 چیه اسمت. شما نازی چه وای: گفت و نشست رویش به رو و زد

خانوم؟ خوشگل  

 نشسته لبش روی ای زده ذوق لبخند او های تعریف از که نفس

نفس: گفت بود، . 

بوسید را اش گونه حکمم و شد نزدیکش . 

خوشگله برم تو قربون وای - . 

: گفتم کوتاه افتاده، زیر سر با دوخت من به را گرش پرسش نگاه

 .دخترمه

 بیرون ناراحتی با را نفسش و چرخاند بینمان را نگاهش متعجب

 .داد

 برادرش و من جنس از بچه این خواست می دلش که بودم مطمئن

 نفس و کرد حفظ را لبخندش وجود نای با ولی دیگری کس نه باشد

نشاند خود کنار در را . 

 کرده مهاجرت تهران به تبریز از تازگی به که مهرنوش خاله

پیدایی؟ کم جان؟ لیلی خبرا چه: گفت بودند،  

 وقتی از جون لیلی جون، مهرنوش: گفت و زد پوزخندی نیره خاله

گیره نمی هاش فامیل از خبر که کرده ازدواج . 

 از حرفی مبادا که کردم مشت را دستم. زد نیره خاله را نیش اولین

بیاورد پیش کدورت که شود خارج دهانم . 
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 به بدی نگاه با و بود نشسته کنارش که جوانی دختر به ای اشاره

 آرام. کنم می معرفی جون لیلی راستی: گفت و کرد بود خیره من

شهاب نامزد جان . 

 با و شدم خوشحال مداشت دوستش برادرم مانند که شهاب برای

شد محو لبم روی لبخند خاله حرف با اما گفتم تبریک لبخندی . 

 شکوفه: گفت بود، شده اضافه جمعمان به تازه که دایی زن به رو

 خانوم، مهربون، خوب، دختر. گفتم کم بگم آرام از چی هر جون،

 که این از قبل بودمش دیده اول از کاش. تموم چی همه

بشم یخ رو سنگ و برم ای دیگه خواستگاری . 

داد تکان را سرش هم دایی زن . 

-  یکی کاش. جون نیره میگی درست آره. باشند خوشبخت انشاهللا

شد می پیدا من حامد برای هم . 

 قدر این چرا بود؟ کم کشیدن نفس برای جا این هوای قدر این چرا

 قضاوت مرا کارم دلیل دانستن بدون و زدند می کنایه و نیش من به

 دل و کردند می قضاوت راحت قدر این که بود چگونه ردند؟ک می

شکستند؟ می   

. است شکسته دل همدم خدا گویند می. کردم پیشه سکوت هم باز

 فقط که را ها آن من و است شکستگان دل پشت خداوند گویند می

 می واگذار خدا به را اند آموخته را دل شکستن و کردن ناراحت

 ها آن از را بغض این تاوان که دانم می و دارم اطمینان او به. کنم

گیرد می . 
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زد می فریاد را ناراحتی اش چهره و بود درهم هایش اخم مادر . 

بزند را خود نیش که بود سحر نوبت بار این . 

- نیومده؟ چرا شوهرت جون، لیلی  

- کاری مسافرت رفته . 

کرد سکوت و گفت آهانی . 

نشست کنارش و آمد سحر طرف به کوچکی پسر .  

بود شده بزرگ قدر چه بود؟ ساله یک ایلیای همان او . 

دیگه؟ ایلیاست: پرسیدم سحر به رو  

 ایلیا صورت به لبخندی که داد تکان تأیید ی نشانه به سری سحر

 ماشاهللا: گفتم لبخند با و زدم بارید می رویش و سر از شیطنت که

شده بزرگ چه . 

 جا واکنشش از. نگفت چیزی و کرد اکتفا سرد لبخندی به سحر

نیاوردم خودم روی به ولی خوردم . 

 

 

 

. 
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 و شد بلند شده عصبانی ها حرف این از بود مشخص که هانیه

بیا لیلی. مونده کجا ببینم بزنم حامد به زنگ یه برم من: گفت . 

 دنبالش به و شدم بلند جا از سریع و شدم خوشحال پیشنهادش از

 می غریبی احساس معج این در گویی که هم نفس. شدم اتاقش وارد

آمد من دنبال کرد، . 

میریم؟ کی مامان: گفت و نشست هانیه تخت روی کنارم نفس  

 این از هم بچه این نگاه. بمیرم الهی: گفت و نشست کنا هم هانیه

 مامان و سحر رفتارای و حرفا خاطر به لیلی. شده خسته فضا

ام شرمنده . 

گذاشتم دستش روی را دستم . 

 از باشم، ناراحت کی هر از من چرا؟ تو چیه؟ حرفا این دیوونه -

نیستم یکی تو . 

بوسید را ام گونه و انداخت گردنم دور را دستش . 

- بشم تو فدای من آخ . 

گفتم «ای نکنه خدا» زیرلب . 

-  تو که این بود بد خیلی. نگو که بود تنگت دلم قدر اون لیلی وای

 اینم. رفتی یهو که بیشعوری خیلی که میگم هنوزم ولی نبودی پیشم

 واسه مو به مو رو چی همه توام و تو پیش میام روز یه من که بگم

بفهمونمت؟ یا فهمیدی کنی؟ می تعریف من  
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 چی همه توام! ای دیوونه هنوزم: گفتم و کردم ای خنده تهدیدش از

کنی می تعریف رو . 

شد بلند جا از و گفت ای باشه . 

 زنگ یه من. نهمو نمی حواس آدم واسه زنی می حرف قدر این -

مونده کجا ببینم حامد این به بزنم . 

 را آن شماره گرفتن از بعد و برداشت میز روی از را اش گوشی

چسباند گوشش به . 

- تو؟ کجایی داداش؟ الو  

- زنه می غر همش مامان بیا زودتر باشه . 

- فعال   پس باشه . 

راهه تو: گفت و کرد قطع را گوشی . 

نمیکنه؟ زندگی شما پیش مگه -  

 برگشته وقتی از. بابا نه: گفت و داد تکان «نه» ی نشانه به ریس

 بهش همش مامان که قدر این. گرفته خودش واسه جدا ی خونه یه

سحر؟ خواهر هست، دختره این. بگیر زن میده گیر  

خب؟: گفتم کنجکاوی با  

-  از قدر این لیلی وای. بگیریم براش رو اون میگه همش مامان

میده آدم به بدی حس. جوریه یه اصال  . میاد بدم دختره این . 

 سمت به و شد اتاق وارد ایلیا و شد باز در که بدهم جوابی خواستم

آمد من . 
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جانم؟: گفتم و زدم شیطنتش از پر ی چهره به لبخندی  

- کنم؟ بازی تون بچه با میشه  

کنم بازی خوام می من مامان: گفت زده هیجان هم نفس . 

 بیرونم. ها باشی نفس مراقب. زمعزی باشه: گفتم و زدم لبخندی

سرده هوا نرین . 

رفتند بیرون اتاق از نفس با همراه و گفت ای سرسری ی باشه . 

 

*** 

 پاک لبم روی از لبخند. شدم خیره سقف به و زدم غلتی جایم در

 حرف شنیدن از قدر چه بردم؛ می سر به بهت در هنوز شد؛ نمی

 می دوست را او عاشقانه قدر چه و بودم خوشحال حامد های

 .داشتم

 ی صیغه و شود برگزار کوچک جشنی هفته آخر بود قرار

 عروسی هم بعد ماه چند و شود خوانده حامد و من بین محرمیتی

 .کنیم

 روز سه که شب پنجشنبه برای االن همین از. شد عمیق لبخندم

 این زودتر که داشتم دوست و کردم می شماری لحظه بود، مانده

ردبگذ کوتاه زمان . 

 بست نقش هایم پلک پشت اش چهره که گذاشتم هم روی را چشمانم

چشمانش آن از امان و ! 
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 قلب این و کرد می تاب بی گونه این مرا که بود هایش چشم این

انداخت می تالطم به را عاشقم . 

آمد نمی چشمانم به خواب ذوق و هیجان از . 

 

 

 

 به کردن فکر و شدن جا به جا و زدن غلت کلی از بعد باالخره

 خواب به کرد، خواهم تجربه حامد با که شیرینی زندگی و آینده

 .رفتم

 خوابم از گرفته صدای با و گشودم را هایم چشم مادر صدای با

صبحی؟ اول شده چی: گفتم  

 خود روی هم گرما در حتی داشتم عادت همیشه که را پتویی

 وپاش. نیمه و ده ساعت چیه؟ صبح اول: گفت و زد کنار بکشم،

دنبالت میاد حامد االن . 

 جا از سرعت با طوری و پرید سرم از خواب حامد اسم شنیدن با

ترسیدم دختر؟ چته: گفت متعجب مادر که شدم بلند . 

- اومده؟ االن  

-  کلی تو پسندی سخت این با. شو حاضر زودتر. راهه تو گفت نه

بگردین باید . 

زدم رونبی اتاق از صورتم و دست شستن برای و گفتم ای باشه . 
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 شال با همراه را رنگی ای فیروزه مانتوی ام همیشگی وسواس با

 پوست به سفید رنگ گفت می همیشه مادر. پوشیدم رنگی سفید

آید می ام گندمی . 

 پوشیدم را چادرم کرد، می اعالم را حامد آمدن که مادر صدای با

آمدم بیرون اتاق از کیفم برداشتن از بعد و . 

- نمیای؟ شما مامان  

- نخوردی هیچی که توام بیام؟ کجا من مادر نه . 

 از چیزی مگر داشتم، هیجان حامد با شدن رو به رو از قدر آن

 از هم ساعت چهار و بیست هنوز که این با رفت؟ می پایین گلویم

بودم شده تنگش دل ولی بود نگذشته آمدند، جا این که دیشب . 

دمش خارج خانه از و کردم مادر از کوتاهی خداحافظی . 

شدم بود، رنگ سفید پراید یک که ماشینش سمت به . 

 و زیر به سر. بود شده امان بی دیدنش با هم باز قلبم های طپش

سالم: گفتم آرام . 

. خانوم لیلی سالم: گفت صمیمیت با و نشست لبش بر لبخندی

 خوبی؟

 .ممنون-

 حرکت به را ماشین و گرفت من از را نگاهش لبخندش همان با

 .درآورد

زدم لبخندی و کردم نگاه اش ساده همیشه تیپ به چشمی زیر . 
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خجالتی؟ خانوم بریم کجا خب: پرسید و کرد غافلگیر را نگاهم  

کشیدم؟ می خجالت او از قدر این چرا بودم؟ شده طور این چرا   

 های لباس که را ها پاساژ از یکی آدرس افتاده، زیر سر همان با

دادم را داشت زیبایی و مجلسی . 

 آن از دیشب مانند داشتم دوست. شد حکمفرما سکوت بینمان هم باز

بزند قشنگش های حرف . 

 گرمای این بدتر همه از و شلوغی و ترافیک این در ام حوصله

بود رفته سر ماه، شهریور اواسط . 

 ترافیک و آلوده هوای به و دادم تکیه شیشه به را سرم حوصله بی

شدم خیره کننده کالفه . 

- بگی؟ چیزی خوای نمی لیلی  

بگم؟ چی: پرسیدم کنم، ایجاد حالتم در تغییری که این بدون  

شد کالفه صدایش . 

- . نیست مهم برات انگار تو ولی کنیم ازدواج هم با قراره ما مثال  

 هیچی. آینده از نه و من از توقعاتت و انتظارات ی درباره نه

 .نمیگی

برگشتم سمتش به و شد درهم هایم اخم . 

-  بودی، تو روزم هر و شب هر فکر که منی نیست؟ مهم برام من

 دیگه توقع هیچ و خوام می رو هستی که جوری همین من بعدشم

زنی می حرف فکر بدون که متأسفم برات واقعا  . ندارم ازت ای . 
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 حرفی و درآورد حرکت به را ماشین سنگین، ترافیک شدن باز با

 .نزد

 هایی حرف به نه و دیشبش های حرف آن به نه. شدم دلخور او از

زد می االن که . 

داد می ادامه راهش به خونسردی با و بود کرده سکوت . 

شد روزی چه مان نامزدی روز اولین ! 

 

 با که کنم باز را در خواستم شدم؛ خارج فکر از ماشین توقف با

شد مانع زدنش صدا . 

 بله؟ -

 کرد باز را داشبورد در و کرد نزدیک من سمت به کمی را خودش

داد دستم به و آورد بیرون آن از ای بهجع و . 

چیه؟ این: گفتم متعجب  

- کن بازش . 

- منه؟ برای  

- میاد خوشت ببین کن باز. دیگه آره . 

 با و کردم باز را شکل مربع ی جعبه در هیجان با و حرف بی

 از را آن و نشست لبم بر لبخندی بود، آن داخل که چیزی دیدن

آوردم بیرون جعبه . 
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 بود، شدنم زده ذوق از ناشی که لبخندی با و برگشتم طرفش به

آمینم مرغ گردنبند عاشق من. خوشگله خیلی ممنون وای: گفتم . 

نشاند لب بر لبخندی . 

- کن قبول عذرخواهی جای اینو. نداره رو شما قابل . 

 آمیزی شیطنت لبخند با بگویم، چیزی که این از قبل و زدم لبخندی

 توام شد باعث چون. نیست چیزی بد هم دعوا ولی: داد ادامه

کنی اعتراف باالخره . 

 مواقع بود؛ طور همین همیشه. گفتم چه که نبود حواسم خودم

 هایم حرف بعضی از معموال   و زدم می حرف تند تند عصبانیت

 ای فایده داشتم، عادت این ترک در سعی چه هر و شدم می پشیمان

 .نداشت

 نگاهش در که شقیع از. بود ام خیره فردش به منحصر لبخند با

شدم شعف و شور در غرق زد، می موج . 

- نمیشی؟ پیاده  

«  کیفم در گردنبند گذاشتن از بعد و گفتم ای هولکی هول «چرا

شدیم شلوغ و بزرگ پاساژ وارد هم ی شانه به شانه و شدم پیاده . 

 های رنگ در زیبا های لباس قدر آن ها مغازه ویترین پشت 

کنم نگاه را کدام اول دانستم نمی هک داشت قرار زیبا و متفاوت . 

 و زیبا. شدیم ها لباس دیدن و زدن قدم مشغول قسمتی از باالخره

بود ها آن بودن باز داشتند که مشکلی تنها و بودند نقص بی . 
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 با. داشتم خوبی حس او با زدن قدم و کنارش در بودن از قدر چه

وردآ می ارمغان به من به را آرامش و امنیت حس بودن او . 

 پیدا را نظرم مورد لباس هنوز ولی بودیم گشته را ساعتی یکی

 این از که بودم فهمیده هم حامد ی کالفه ی چهره از. بودم نکرده

گفت نمی چیزی ولی شده خسته گشتن همه . 

شدی؟ خسته -  

نه: گفت و نشاند لب بر مهربانی لبخند .  

 وقتی: داد ادامه چرخاند، می ها لباس بین را نگاهش که حالی در

کنم نمی خستگی احساس پیشمی، تو . 

 مگر ای؟ کرده را جانم قصد تو آیا که بزنم داد خواست می دلم

 گونه این که است جنبه بی قدر چه من قلب این که دانی نمی

رفته؟ باال ضربانش  

 لباس به ای اشاره آورد، وجود به دلم در که غوغایی به توجه بی

کرد رنگی نباتی . 

ره؟طو چه اون -  

 قدر چه حامد کنار در بودن با و نشست لبم بر لبخندی لباس دیدن با

بزنم لبخند توانم می من . 

کردم تحسین را اش سلیقه و انداختم نگاهی خودم به پرو اتاق در . 

 خواسته طبق و بود زیبا هم بود؛ نشسته تنم به اندازه از بیش لباس

بود پوشیده دویمان هر ی . 
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داد می نشان زیباتر را ظریفم و ریز اندام و بلند را متوسطم قد . 

 کردم تعویض خودم های لباس با را لباس و برداشتم خودم از چشم

آمدم بیرون پرو اتاق از و . 

داشتی؟ دوست بود؟ خوب: پرسید و آمد طرفم به حامد  

- برداریم رو همین آره . 

 به نفره دو ناهار اولین خوردن از بعد و خریدهایمان اتمام از بعد

 صدایش، شنیدن کنارش، در بودن قدر چه و افتادیم راه خانه طرف

بود بخش لذت مهربانش، نگاه . 

 

 بابت مرسی: گفتم و برگشتم سمتش به. کرد توقف مان خانه جلوی

چی همه . 

کرد تکرار را اش همیشگی لبخند . 

-  رو زمان گذر توام کنار وقتی لیلی دونی می. که نکردم کاری

بگذره زمان اصال   ندارم دوست. کنم نمی احساس .  

کنم فکر بود کرده را جانم قصد امروز ! 

کرد عوض خودش را بحث . 

- تو؟ ببری رو وسایل کنم کمکت خوای می  

ممنون نه: گفتم کردم، می باز را در که طور همان. آمدم خودم به . 
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 مانتو یک که خریدها ی بقیه با همراه را لباس ی جعبه و شدم پیاده

برداشتم عقب صندلی روی از را بود شال و . 

 .خداحافظ-

 حرکت صدای شدم، خانه وارد که این از بعد و داد را جوابم

رسید گوشم به ماشینش . 

 

 برای من به که بودند آمده مان خانه به سمیرا و هانیه صبح از

 و هیجان من از و زدند می غر کنند؛ کمک شب مراسم شدن آماده

بود بیشتر ذوقشان . 

دارید؟ محضر وقت چند ساعت: پرسید سمیرا  

 حامد با روز آن که رنگی شیری مانتوی کمدم درون که حالی در

شیش ساعت: دادم جواب آوردم، درمی را بودیم خریده . 

 چون برویم محضر به محرمیت ی صیغه خواندن برای بود قرار

 برای هم آن از بعد. بخوانیم ساله نه و نود ی صیغه خواستیم می

بازگردیم خانه به نبود، زیادی نسبتا   مهمانان که کوچکی مراسم . 

 بودن از شعف و شور خوشحالی، حس. داشتم همزمان را حس چند

 و بیفتد اتفاقی نکند که این از اضطراب و استرس حامد؛ کنار در

 آن دلیل هم دمخو بود؛ نگرانی و دلشوره داشتم، که هم دیگری حس

 خوشحالی این کردم می احساس. داشتم بدی حس دانستم نمی را

 آشفته را مغزم کردم سعی. ریزد می هم به چیز همه و ندارد تداوم
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 هم او به کردن فکر با حتی کنم؛ فکر حامد به و نکنم مشغول و

آورد می من لب بر لبخند . 

کردم نگاه سمیرا به هایم چشم جلوی دستی تکان با . 

شده؟ چی -  

 و شنوی نمی انگار تو زنیما می حرف تو با داریم ساعته یه -

بازه فقط نیشت . 

 تکان سری تأسف با که کردم ای خنده اش الکی خوردن حرص از

 برای خوای می اینو هنوزم مطمئنی: گفت هانیه به رو و داد

بگیری؟ داداشت   

کنیم تحملش مجبوریم دیگه؟ کنیم کار چی: گفت متأسف هم هانیه . 

کردم پرت برایش و برداشتم تخت روی از را بالشت حرص با . 

 کلی نشستی؟ خیال بی قدر این چرا تو: گفت و آمد سمتم به هانیه

داریما کار . 

 برای را آن قفل که طور همان ام، گوشی اس ام اس صدای با

 جایی؟ این چی واسه تو پس: دادم جواب کردم، می باز پیام خواندن

کنم؟ کار من داری وقعت ها عروسم من  

 هوا به آخم صدای و خنده همزمان بازویم از نیشگون گرفتن با

 و زد مهربانی لبخند ولی بود گرفته اش خنده هم خودش. رفت

خوشحالم امروز خیلی خیلی: گفت . 
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 برای سمیرا با همراه زدن غر کلی از بعد و زدم لبخندی هم من

رفتند بیرون اتاق از مادر به کمک . 

 حامد اسم دیدن با. کردم باز را بود آمده برایم که را اسی ام اس

بست نقش لبم روی لبخندی . 

- خانوم؟ عروس احوال  

خوبی؟ شما. داماد آقا ممنون: کردم تایپ لبخندی با  

داد جواب که نکشید طولی . 

- باشم؟ بد امروز من میشه مگه  

 می قراری بی برایش گونه این که قلبم این با بود کرده کار چه

دیدم؟ می را او تا گذشت می هم ساعت چند این کی کرد؟  

 مانند که آمد می آشپزخانه از هانیه صدای. رفتم بیرون اتاق از

زد می غر و کرد می حرفی پر همیشه . 

 بود، میوه شستن مشغول که مادر طرف به و شدم آشپزخانه وارد

 .رفتم

رین؟ندا کاری: گفتم آن زدن گاز حال در و برداشتم را هلویی  

 زدنش غر بود ظرف داخل شیرینی چیدن حال در که هانیه هم باز

کرد آغاز را . 

 خواد می طور چه! داداشم بیچاره بلدی؟ کردنم کمک شما مگه -

کنه تحملت . 

بود کرده کم را استرسم از کمی هانیه های شوخی . 
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 خیلی لیلی حرفیه؟ چه این هانیه: گفت بود جا آن که هم دایی زن

ریزه می هنر یه انگشتش هر از ماشاهللا. هبانوئ کد هم . 

گفت؟ می مرا. گرفت ام خنده هم خودم ! 

 خاتمه بحث به بکن، رو کارت نزن غر قدر این: گفتن با همچنین

 .داد

 

 

 

. 

 

 

 

 

 هانیه. کردم می نگاه خودم به و بودم ایستاده آینه روی به رو

بوسید را ام گونه و انداخت گردنم دور را دستش . 

- بودم لحظه این منتظر قدر چه بدونی اگه. شدی خوشگل چه . 

 خواین می نگفتی بهم قبل از چرا تو راستی: پرسیدم و زدم لبخندی

خواستگاری؟ بیاین  
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 کرد، می مرتب موهایش روی را اش یاسی شال که حالی در

 یهو ندیم خبر گفتم من تازه. بود تر باحال جوری این: داد جواب

  .بیایم

گفت؟ خودش حامد -  

-  تا برگشتیم شمال از که روز اون. مدت این کشت رو ما. بابا آره

 چشه، که پرسیدیم می ازش هم چی هر و بود خودش تو مدت یه

 اون حرفای که پرسید ازم و اتاقم تو اومد شب یه. گفت نمی هیچی

 راست فرضی ارخواستگ اون به تو مثبت جواب ی درباره شب

 درباره نظری چه واقعا   بدونم و کنم اذیتش گفتم اولش نه؟ یا بوده

 اصرار قدر اون اما رفت طفره ولی پرسیدم که ازش. داره ات

 و گفتیم اینا مامان به دیگه بعدشم. داره دوست رو تو گفت که کردم

کردند موافقت همه . 

شد دیر که شو آماده تر سریع االنم: گفت که بزنم حرفی خواستم . 

 هم رفتن از قبل. پوشیدم رنگم شیری مانتوی روی را سفیدم شال

آویختم گردنم به را بود خریده برایم حامد روز آن که گردنبندی . 

* 

 به از همه انگار. گفتند می تبریک ما به خوشحالی و لبخند با همه

بودند خوشحال رسیدنمان هم . 

 از را دستم محرمیت ی صیغه خواندن از بعد که حامد به نگاهی

کردم بود، نکرده جدا دستش . 

 حامد؟ -
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 جانم؟ -

آوردم لب بر خجول لبخندی گفتنش«  جانم» این از . 

- نمیشه باورم. خوشحالم خیلی . 

آورد لب بر زیبایی لبخند هم او . 

طور همین منم - .  

 حاضر مهمانان به نگاهی که شدم اش خیره عشق از پر نگاهی با

دورمونه آدم کلی که حیف: گفت گوشم نارک و انداخت محضر در . 

 پایین شرم با را سرم. کردم احساس را صورتم به خون دویدن

شد پیدا هانیه ی کله و سر که انداختم . 

بریم باید عاشق، های کرکس خب - .  

کرد «نچی» «نچ» و افتاد من به نگاهش . 

 

 داداشم. شده سفید و سرخ جوری این که گفتی دختر این به چی -

رفت دست زا . 

بریم: گفت من به رو و کرد نثارش «کوفتی» حامد . 

کرد می حرکت ما ی خانه طرف به هم او و بودم ماشینش سوار .  

 آن با و زد لبخندی گردنم گردنبند دیدن با و انداخت من به نگاهی

 خواند؛ را داشتم دوست خیلی که شعری نظیرش بی و گرم صدای
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 او دلنشین صدای آن با خواندن کجا، من صدای با خواندن البته

 کجا؟

کاواره است آلودی درد آمین مرغ   

 بمانده

خانه بیداد این سوی آن تا رفته  

دانه و آب سوی نه رنجوری ز دیگر رغبتش بازگشته . 

را گشایش روز نوبت  

بمانده چاره پی در . 

(ما دردمند جهان پنهان گوش)  نهانان بین نهان آن شناسد می  

را مردمان دیده جور . 

پرورد، آشنا آن گفتنش، آمین دم هر صدای با  

هم در پیوندشان دهد می  

کم آنان بار خسران یاس از کند می  

را نهان آرزوهای هم، با نزدیک نهد می . 

. . شدم اش خیره داشتم، او به نسبت که عشقی تمام با و سکوت در

کرد می منتقل را خوبی حس چه و داشت رامشیآ چه صدایش . 

 که کسانی به  منطقی بی با هم من. شود می حسود عاشق گویند می

 می حسادت شنود، می را دلنشینش صدای و زنند می حرف او با

 .کردم
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 خانه و بودند جمع همگی ها مهمان. شدیم خانه وارد هم همراه

بود شده مهمان از پر کوچکمان . 

چرخاند س دور را آن و آمد سمتمان به اسپند ظرف با مادر . 

 هم که دانستم می. ببینم چشمانش در را خوشحالی عمق توانستم می

 او شد می مگر اصال  . دارند دوست را حامد قدر چه پدر هم و او

نداشت؟ دوست را ! 

 پوشیدم را لباسم کمکشان با و رفتم اتاقم به هانیه و سمیرا با همراه

نشاندم صورتم ویر کمرنگی آرایش و . 

 رو حامد برم من: گفت شد، می خارج اتاق از که حالی در هانیه

پایین بیاین و کنم صدا . 

رفت بیرون اتاق از او سر پشت هم سمیرا . 

 و فرستادم گوشم پشت را بودم کرده فر که را ام خرمایی موهای

شدم حامد آمدن منتظر در به خیره . 

 همان من گفتن «بفرمایید» از بعد و خورد در به آرامی ی تقه

 با من دیدن با و شد اتاق وارد حامد زدم، می حدس که طور

آمد من سمت به لبانش بر لبخندی . 

 نیاوردم تاب را نگاهش. بود خیره من به شیفتگی و عشق نهایت با

انداختم پایین ملتهب های گونه و شرم با را سرم و . 

آورد باال را سرم آرامی به و گرفت قرار ام چانه زیر دستش . 

حامد؟: کردم زمزمه. بود چشمانش سیاهی به نگاهم  
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حامد؟ جون: کرد زمزمه من مثل هم او  

خوشحالم خیلی - .  

شد برابر دو ضربانش من ی جنبه بی قلب و آورد لب بر لبخندی ! 

طور همین منم - .  

 نوازش به دارم حالت و فر موهای روی آرامی به را دستش

لیلی؟ دونی می رو یچیز یه: گفت و درآورد  

رو؟ چی -  

من زندگی دلیل شده چشمات عسل این. منی چیز همه تو که این - .  

حامد نذار تنهام وقت هیچ - . 

بذارم؟ تنها رو لیلیم مجنون من   میشه مگه. من لیلی ذارم نمی -  

 به پیش از بیش را آرامش نظیرش بی صدای آن با اش زمزمه

کرد القا وجودم .  

 دوستش قدر چه که بگویم و بگذارم کنار را تمخجال کردم سعی

. است اکسیژن وجود همانند ام زندگی در وجودش که بگویم. دارم

دارد جریان هایم رگ در خون مانند او داشتن دوست که بگویم . 

 خیلی میگم، ساده فقط بزنم حرف قشنگ تو مثل تونم نمی من -

دارم دوست . 

 به مرا و شد حلقه ظریفم تن دور دستانش کی نفهمیدم. زد لبخندی

 این از وقت هیچ دیگر خواست نمی دلم فقط. کشاند آرامش منبع آن

بکنم دل آغوش . 
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 فقط تا بیاید صدایی هیچ نداشتم دوست. گذاشتم قلبش روی را سرم

بشنوم را محکم های کوبش این بتوانم . 

 

 از الخروجی ممنوع تو من، لیلی: شنیدم گوشم کنار را اش زمزمه

بری بیرون ذارم نمی دیگه ولی جا این اومدی خودت پای با. قلبم . 

 من قلب تو دیگه که توام: کردم زمزمه خودش مانند و زدم لبخندی

شدی خونه صاحب . 

 موهایم روی اش بوسه و شد تر محکم تنم دور دستانش ی حلقه

کوتاه و آرام ی بوسه این داشت آرامشی چه و نشست ! 

 و آمدم بیرون آغوشش از سرعت به در شدن باز صدای شنیدن با

کردم نگاه بود، شده اتاق وارد که هانیه به . 

 ها مهمون پس؟ نمیاین چرا: گفت و چرخاند ما بین را نگاهش هانیه

شماان منتظر . 

 تو. میایم االن: گفت و کرد من ی افتاده زیر سر به نگاهی حامد

 .برو

 مزاحمتون .برسید کارتون ی ادامه به باشه: گفت شیطنت با هانیه

 .نشم

 چپ نگاهی. کردم نگاه بود، گرفته اش خنده که حامد به زیرچشمی

پررو بچه. ببینم بیرون برو: گفت و کرد هانیه ی حواله چپ  
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. 

 

 

 

رفت بیرون اتاق از و کرد ای خنده هانیه . 

بریم؟ من، خجالتی خانوم خب -  

بریم: گفتم افتاده پایین رس همان با . 

 گونه به سریعی و کوتاه ی بوسه و انداخت ام شانه دور را دستش

شدیم خارج اتاق از هم با و زد ام . 

 

**** 

 می بلند جا از که حالی در هانیه آمد، بیرون از که جیغی صدای با

بود؟ کی صدای: گفت شد،  

یعنی؟ شده چی. بود نفس صدای: گفتم و پریدم جا از وحشت با  

 و سر که حیاط به را خودم و آمدم پایین ها پله از طور چه نفهمیدم

رساندم آمد، می جا آن از صدا . 
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 مضطرب، و نگران. بودند شده جمع بزرگشان حوض دور همه

رفتم جلوتر و دادم لرزانم های قدم به توانی . 

 و ایستاد حرکت از قلبم کردم حس رو به رو ی صحنه دیدن با

بست یخ هایم رگ و عروق در خون . 

خدا یا: گفتم زیرلب ! 

 روی که نفس به و دادم سرعت را هایم قدم. کردم می کاری باید

کردم نگاه وحشت با بود، شناور بزرگشان حوض آب . 

 تا بیندازم آب در را خودم خواستم. ایستادم حوض کنار و رفتم جلو

شد کشیده پشت از دستم که دهم نجات را دخترکم .  

کنی؟ کار چی خوای می: گفت بود، ترسیده من مانند که هم مادر  

بدم نجات رو نفسم برم - . 

 من به و رساند ما به را خودش بود، رسیده کی دانم نمی که حامد

 نگاهی کنم، خارج مادر دستان حصار از را خود داشتم سعی که

 در را نفس و انداخت آب درون را خودش مکث بدون و انداخت

کشید آغوش . 

 روی و شد خم زانوانم. نداشت را وزنم تحمل این از بیشتر پاهایم

 جای حامد آغوش در که نفس به اشکی چشمان با و افتادم زمین

 هیچ قدرت. شدم خیره وحشت با خورد نمی تکان و بود گرفته

بکنم؟ باید چه دانستم نمی و نداشتم را کاری   

فتدنی دخترم برای اتفاقی که زدم می صدا را خدا مدام زیرلب . 
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 دراز حالت به زمین روی را او و رساند حامد به را خودش شهاب

 کردن خارج در سعی اش سینه ی قفسه دادن فشار با و گذاشت کش

کرد می بود، رفته دهانش در که هایی آب . 

 آن به را خودم نشسته طور همان. نداشتم را جایم از شدن بلند توان

 همان و بود کرده ازب را چشمانش حاال که نفس به و رساندم ها

 دهانش از را بود خورده که هایی آب زد، می سرفه که طور

ریخت می بیرون . 

 خیس تن و بردم جلو را دستم. نداشتم هم را تکلم قدرت حتی انگار

کشیدم آغوش در سخت را نفس ی شده . 

 و سرما از هم هم، نفس. بود سرازیر هایم گونه روی هایم اشک

لرزید می آغوشم در ترس از هم . 

آمد نمی بند هایش اشک ای لحظه من مانند که بود ترسیده قدر آن . 

 حلقه نحیفش تن دور را دستانم و فشردم خودم به محکم را او

زدم خیسش موهای روی ای بوسه. کردم . 

 مامان؟ -

دادم را جوابش هق هق با . 

ها نترسی... مامان جان - . 

: گفت اشک از خیس چشمان با مادر. آمدند سمتم به مادر و هانیه

خوره می سرما نفس سرده هوا. تو برو. عزیزم پاشو . 
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 بغل را او که حالی در کنم، جدا خودم از را نفس که این بدون

خورد هم به تعادلم کردم حس که شدم بلند جا از بودم گرفته . 

 باز آغوشم از نفس گرفتن برای را دستش و آمد طرفم به حامد

 مدیون او به قدر چه. کردم او ی شده خیس تن به نگاهی. کرد

 دخترکم سر بالیی چه شد؟ می چه نبودند، شهاب و او اگر. بودم

آمد؟ می  

 هم من افتاد راه من از جلوتر سپردم؛ آغوشش به را نفس حرف بی

شدم خانه وارد مادر و هانیه کمک با . 

. رسید می گوشم به گفتند می چیزی یک هر که ها مهمان پچ پچ

 بودم حال بی قدر آن ولی پرسیدند می را حالم انینگر با ای عده

 خوردن هم به از هم ها بعضی بدهم؛ را پاسخشان توانستم نمی که

بودند معترض مهمانی . 

کردند می نگاه حامد و من به اخم با سحر و سارا و دایی زن . 

 ما شد؛ هانیه اتاق وارد داشت آغوش در را نفس که حالی در حامد

رفتیم سرش پشت هم . 

 

 دادن دست از وحشت. لرزید می ترس از هم هنوز پاهایم و دست

بود سخت مادر یک برای قدر چه فرزند . 

نشستم ای گوشه و نداشتند را وزنم تحمل زانوانم . 

 پر را فضا ام هق هق صدای و نداشت آمدن بند قصد هایم اشک

بود کرده . 
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افتاده فشارش بیار قند آب لیوان یه برو: گفت هانیه به رو ابشه . 

شد خارج اتاق از و داد تکان سری حرف بی هانیه . 

گذاشت من ی زده یخ های دست روی را دستش مادر . 

نشده چیزی شکر رو خدا. عزیزم باش آروم - . 

نرود باالتر این از ام گریه صدای که گزیدم لب . 

 چه دونم نمی ممنونم؛ واقعا   جان مدحا: گفت حامد به رو مادر

کنم تشکر ازت جوری . 

جون عمه نکردم کاری - . 

 می سرما کن عوض رو لباست برو: گفت و کرد نگاهش نگرانی با

 .خوری

 هولت کسی: پرسید نفس به رو و داد تکان سری خیالی بی با حامد

آب؟ تو داد  

کردیم نگاهش منتظر و کشیدم بیرون آغوشم از را نفس . 

 

 بعد کردیم می بازی ایلیا با داشتیم آره: گفت و داد تکان سری فسن

 عروسکم خواستم منم آب تو انداخت و برداشت رو عروسکم اون

بدم نجات رو . 

شد بلند جا از و رفت درهم حامد های اخم . 
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 از دیگه ان بچه ها؛ باشی نداشته کاریش: گفت و شد بلند هم مادر 

میاد پیش چیزا این . 

 نکرد مادر حرف به توجهی که عصبی قدر آن بود؛ نیعصبا حامد

دنبالش برم من»: گفتن با هم شهاب. رفت بیرون اتاق از و » 

کرد ترک را اتاق . 

 لباس تکه چند و بود آن زدن هم مشغول که قند آب لیوانی با هانیه

شد وارد . 

کرد نزدیک لبم به را لیوان و نشست من کنار . 

نمونده وتر به رنگ. برم قربونت بخور - . 

کرد ها لباس به ای اشاره . 

نشه سردش این از بیشتر تا کن تنش ایلیاست؛ لباسای اینم - . 

کنم می تنش من: گفت و گرفت او از را ها لباس مادر . 

خوبی؟: گفت نگرانی با هانیه  

شد باز زبانم قفل باالخره و دادم تکان سری . 

 می هنوز ستر از داره پام و دست. هانیه میشم دیوونه دارم -

افتاد می اتفاقی اگه. لرزه ... 

شد هایم حرف ی ادامه از مانع گلویم به آورنده هجوم بغض . 

خوبه حالش االن که اینه مهم. عزیزم نکن فکر بهش دیگه - . 

نوشیدم را قند آب از ای جرعه و دادم تکان سری . 
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 را دستانش که حالی در نفس، های لباس کردن عوض از بعد مادر

 زشته بقیه؛ پیش برم من: گفت شود بلند که بود گرفته نشزانوا به

اینجا اومدم . 

شدند اتاق وارد حامد و شهاب دوباره مادر، رفتن از بعد . 

بهتری؟: گفت و آمد جلوتر شهاب   

 .ممنون -

پریده خیلی رنگت و افتاده فشارت بیمارستان؟ بریم خوای می - . 

خوبم نه - . 

نیا نپایی فعال   کن؛ استراحت کم یه - . 

به و دادم تکان تأیید ی نشانه به سری  

 حواسش که زد می حرف او با و بود نشسته نفس کنار که هم حامد

کردم نگاه کند، پرت افتاده اتفاق از را . 

حامد؟ آقا -  

کرد نگاهم بود، من برای فقط ها تازگی که جدیتی با . 

کردید کمک نفس به که ممنونم - . 

« گرفت من از را شنگاه و گفت ای «نکردم کاری . 

 شهاب به رو و شد بلند حامد. کشیدند آهی همزمان هانیه و شهاب

کنه استراحت تا بیرون بریم بیا: گفت . 
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 داشتی کاری: داد ادامه من به رو و گفت ای «باشه» شهاب

کن صدامون . 

بهتری؟: گفت و نشست کنارم هانیه دو، آن رفتن از بعد  

کشیدم آهی . 

 .خوبم -

 

شد ام خیره حسرت با . 

 همه دفعه یه که شد طور چه آخه. گیره می آتیش داره دلم لیلی -

 من. داشتی دوست رو حامد قدر اون که تو زدی؟ هم به رو چی

 حامد اون. کشید چی مدت این حامد بدونی اگه. نمیشه باورم هنوزم

 قدر چه دیدیش که خودت کجا؟ حامد این و کجا شوخ و مهربون

شد داغون بدجور کرد؛ داغونش رفتنت. شده بداخالق و جدی . 

 که دونم می بقیه برعکس من چرا؟ اصال   شد؟ چی که بگو حداقل

بگو من جون. شده چی بگو بهم پس کنی نمی کاری دلیل بی تو . 

 ظرفیتم. بودم دیوانگی مرز در. توانستم نمی گفتم؟ می باید چه

بود شده کامل امروز یبرا . 

لغزید ام گونه روی چشمم از اشکی قطره . 

تونم نمی. هانیه تونم نمی - . 

: گفت بود، ناراحت و دلخور من از که این وجود با و کشید آهی

کشیدم پیش رو گذشته روزت و حال این با ببخشید . 
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بزنیم حرف هم با کلی هم و ببینم رو ات خونه هم تا میام روز یه . 

آوردم لب بر پوزخندی بخواهم که ینا بدون . 

زندگی؟ و خونه کدوم -   

کرد نگاهم متعجب . 

 خوشگلت چشمای این که شده چی چی؟ یعنی لیلی؟ میگی چی -

 می خودت تو قدر این چرا. شم فدات بگو غمه؟ از پر طوری این

 ریزی؟

 هیچ که را ها واقعیت توانستم می نه و داشتم زدن حرف آمادگی نه

بگویم او به را دانست نمی هم حامد دخو حتی کس . 

 این از. دنیا این از خسته و زندگی این از ام خسته شدم؛ خسته -

 به فقط موندم زنده و آوردم دووم حاال تا اگه. دلگیرم هاش آدم

بریدم. تونم نمی دیگه خدا به. بوده نفس وجود خاطر .  

 نمی ماا داشت کردنم آرام در سعی و کرد باز رویم به را آغوشش

شده فراری من از است وقت خیلی آرامش که دانست . 

 

 بریم بهتره: گفتم و آمدم بیرون آغوشش از شدم، آرام که کمی

نشستم جا این همش من زشته بیرون؛ .  

باشه خوب حالت تو اینه مهم دیوونه؟ چیه زشته - . 

 که نفس ی گونه روی ای بوسه و کردم مرتب موهایم روی را شالم

کردم مرتب رویش را پتو و زدم بود، برده خوابش . 
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 گوشی صدای شنیدن با که شدیم خارج اتاق از هانیه با همراه 

میام میدم، جواب رو گوشیم من برو تو: گفت هانیه، . 

«  اسمم شنیدن با که بیایم پایین ها پله از خواستم و گفتم ای «باشه

شدم متوقف سحر، زبان از . 

 اون، ی بچه خاطر به. میگما هدختر این به چیزی یه من محمد -

زده منو ی بچه جونت داداش .  

 میره صدات باش آروم عزیزم: گفت تری آرام صدای با هم محمد

میره دیگه کم یه کن؛ تحمل دیگه کم یه. بیرون . 

 بودیم؛ راحت دستش از نبود، سال چند این: گفت نفرت با سحر

 چه دونم مین پرروئه؛ قدر این. برگشته چی واسه دونم نمی االن

 چشم تو راست راست و جا این اومده دوباره که میشه روش طور

کنه می نگاه ما . 

 من به راجع داشتند ها آن. نکنم سقوط که گرفتم دیوار به را دستم

بود؟ من از نفرت همه این زدند؟ می حرف  

 ناز همش جونت داداش اون که چشه من خواهر اون مگه -

 و کرد ول رو چی همه یهو که کار خیانت ی دختره این از میکنه؟

 یه که کنم می کنترل رو خودم سختی به دارم. بهتره که رفت

نگم داداشت اون و دختره این به چیزی . 

 کم اکسیژن قدر این اینجا چرا فرستادم؛ پایین سختی به را دهانم آب

نکند باز سر بغضم هم باز که کشیدم نفسی بود؟ . 
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 زدن حرف دیگران سر پشت و کردن قضاوت قدر این چرا

 باال آن فکر به هیچ؛ من که راحت قدر آن بود؟ راحت برایشان

نبودند ماست، اعمال و ما بر حاضر و ناظر که سری . 

 

 

 می را دل قدر چه ها حرف بعضی شنیدن که نبودند متوجه چرا

 خوب تواند می هم داشت، نام زبان که گوشت تکه این شکند؟

 را دل و شود تلخ قدر آن نه؛ یا و کند محبت و مهر ایجاد و بچرخد

درآورد را کسی اشک و بشکند . 

کنند؟ می استفاده آن از گونه این ها بعضی چرا پس  

 

 می را دل قدر چه ها حرف بعضی شنیدن که نبودند متوجه چرا

 خوب تواند می هم داشت، نام زبان که گوشت تکه این شکند؟

 را دل و شود تلخ قدر آن نه؛ یا و کند محبت و مهر ایجاد و بچرخد

درآورد را کسی اشک و بشکند . 

کنند؟ می استفاده آن از گونه این ها بعضی چرا پس  

 

 مامان خوبی: گفت اش همیشگی مهربانی با که نشستم مادر کنار

 جان؟

کشیدم آهی . 
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نباش نگران خوبم - . 

گذاشت دستم روی را دستش . 

 تحمل دیگه کم یه ولی شدی کالفه و خسته دونم می جان، لیلی -

طوره؟ چه نفس. میریم کن،  

برد خوابش. خوبه - . 

 اش «دردانه» خودش قول به و نفس ی صدقه قربان لب زیر مادر

 .رفت

آورد نزدیک را سرش و نشست کنارم مبل دایی زن . 

 امدح برای که خوبه سحر خواهر نظرت به جون، لیلی -

کنم؟ خواستگاری  

صبر اندکی خدایا ! 

 چیزی که کردم کنترل را خودم سختی به و فرستادم بیرون را نفسم

شود احترامی بی باعث و آورد پیش کدورت که نگویم . 

دونید می حامد آقا و خودتون طور هر. دایی زن دونم نمی - . 

 سوق بود، اش گوشی با کردن کار مشغول که سارا به را نگاهش

 .داد

*** 

 آن با نگاهم که کردم باز را چشمانم حامد دلنشین و گرم صدای با

کرد تالقی مهربان و مشکی گوی دو . 
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 تو. سالم: گفتم خوابم از گرفته صدای با و زدم لبخندی دیدنش با

اومدی؟ کی  

نشاند ام پیشانی به ای بوسه و شد خم . 

 سکال امروز مگه عزیزم؛ پاشو. ات نشسته ماه روی به سالم -

 نداری؟

پریدم جا از و کوبیدم ام پیشانی به دست کف با . 

اومدی؟ چرا تو چنده؟ ساعت! وای ای -  

 منم. بخور رو ات صبحونه بیا و شو آماده زود. هست وقت فعال   -

دانشگاه برسونمش خانومم دانشگاه روز اولین اومدم . 

 اش گونه به محکمی ی بوسه و کردم آویزان گردنش به را خودم

 .زدم

من عشق مهربونی تو قدر چه که آخ - . 

 

 آماده زودتر توام بیرون، میرم من: گفت و آورد لب بر لبخندی

 .شو

«  کرم مانتوی صورتم، و دست شستن از بعد و گفتم ای «چشم

پوشیدم ام مشکی شلوار و مقنعه با همراه را رنگم . 

 طرف به و شدم خارج اتاق از و برداشتم هم را کیفم و چادر

رفتم آمد، می مادر و پدر و حامد صدای که هآشپزخان . 

بخیر صبحتون سالم - . 
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بریم. ام آماده من: گفتم حامد به رو. دادند را جوابم همگی . 

کرد صبحانه میز به ای اشاره . 

بعد بخور رو ات صبحونه اول - . 

 ی وعده این از. کردم نگاه صبحانه میز به شده جمع صورت با

شدم می بیدار زود صبح که وقتی خصوص به آمد می بدم غذایی . 

 کنارش ناچار به و آمدم خودم به حامد توسط دستم شدن کشیده با

  .نشستم

شد دیر بخور - . 

 ی لقمه خوردن مشغول و گذاشتم نان روی پنیر ای تکه میل بی

شدم کوچکم . 

ندارید؟ کاری. برم باید دیگه من خب: گفت و شد بلند جا از پدر  

کرد خداحافظی او با و شد بلند اج از احترامش به حامد . 

کرد وسایل کردن جمع مشغول را خودش هم مادر . 

دیگه بخور سریع: گفت و داد دستم را ای لقمه حامد . 

تونم نمی - . 

بریم دیگه ما اجازه با عمه: گفت مادر به رو و شد بلند . 

نشاند لب بر مهربان لبخندی مادر . 

باشید خودتون مراقب - . 

شدیم خارج خانه از و کردیم داحافظیخ مادر با دو هر . 
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 روز چند این اتفاقات خیابان، به خیره و چسباندم شیشه به را سرم

کردم مرور را . 

 وابسته او به قدر آن گذشت؛ می حامد و من نامزدی از ای هفته دو

 مرز تا مرا هم نبودنش به کردن فکر ثانیه یک حتی که بود شده

کشاند می جنون . 

 گفت؛ شود نمی هم روز به روز که بود مهربان و خوب قدر آن

 این زودتر داشتم دوست. شد می بیشتر او به عشقم لحظه به لحظه

 پیش بتوانم لحظه هر و همیشه برای تا کنیم ازدواج و بگذرد مدت

بمانم او . 

بود کم برایش مه «نظیر بی» صفت حتی بود؛ بهترین حامد . 

 که طور همان و بود آمده کنکورم ی نتیجه که بود پیش روز چند

 عالقه مورد ی رشته در زدم، می حدس هم خودم و داشتم دوست

 پذیرفته ها دانشگاه بهترین از یکی در کامپیوتر مهندسی یعنی ام

بودم شده . 

بود دانشگاهم روز اولین هم امروز . 

کنی؟ می فکر چی به -  

: دادم جواب صادقانه لبخندی، با و کردم جذابش نیمرخ به نگاهی

تو به . 

 جان لبخندش این برای بودم گفته من و نشست لبش روی لبخندی

دهم؟ می ! 
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 رو به رو به را حواسش دوباره و انداخت من به نگاهی نیم

کرد معطوف . 

انداختم بود، کرده جاخوش لبش روی که عمیقی لبخند به نگاهی . 

 دوست خیلی. دارمت که خوبه قدر چه. هستی که هخوب قدر چه -

خیلی لیلی؛ دارم . 

 قدر این که بود کرده چه. بود شده امان بی قلبم های طپش هم باز

 توان مهربان نگاه این بدون که بود کرده چه بود؟ قرارش بی دلم

بود؟ گرفته من از را کشیدن نفس  

کرد عوض را بحث . 

داری؟ کالس کی تا -  

پنج تا - . 

دنبالت میام تونستم: گفت و داد تکان یسر . 

نداری؟ کالس خودت امروز راستی. برس کارت به تو -  

شلوغه سرم دفتر؛ میرم فقط نه - . 

 آزمون ی نتیجه من، کنکور ی نتیجه آمدن از قبل روز دو یکی

 درس دلیل به. بود شده پذیرفته مقطع این در و بود آمده هم او ارشد

 وکیل یک با وکالت دفتر یک در الیشبا استعداد و خوب بسیار

کرد می همکاری . 

سؤال؟ یه -  

 جونم؟ -
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دایی؟ پیش نمایشگاه تو نمیری چرا میگم -  

 ولی کنم کار پیشش برم که خواست ازم باری چند خودش بابام -

 هم خونه برامون که گفت طور همین. نمیاد خوشم کار اون از من

نکردم قبول من ولی خره می .  

 مون زندگی کردن تالش با و وایسم خودم پای رو خواد می دلم من

 های پرونده تونم می بگیرم، هم رو ارشدم مدرک این. بسازم رو

 اون. کنم کار  و بشم مشغول خودم دفتر تو و بگیرم رو تری مهم

. میدم زندگیمون به سامونی و سر یه و میشه بیشتر منم درآمد موقع

 دوست رو کار و رشته این رقد چه من دونی می که تو که این هم

باشه تجربه یه برام تونه می جا اون کردن کار و دارم . 

 خونه یه بیاد، بالم و دست تو پولی یه و بگذره هم دیگه مدت یه

 می من کنار موافقی؟ تو. گیریم می عروسی و کنم می اجاره

 مونی؟

 یه تونم می من مگه. مونم می که معلومه: دادم جواب قاطعیت با

 حاضرم من باشه که موقع هر و جا هر باشم؟ جدا تو از هم لحظه

 پیشت لحظه هر و همیشه که این برای فقط بیام قافم ی قله تا باهات

دارم دوست جوره همه رو تو من. باشم . 

 نگه خیابان از ای گوشه را ماشین و گرفت جان لبش روی لبخندی

 .داشت

 رو کارام زودتر کنم می سعی. خوبی قدر این که برم تو قربون -

 ازت تونم نمی هم لحظه یه چون کنیم عروسی زودتر تا کنم راه به

باشم دور .  
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داد پاسخ را لبخندم . 

باش خودت مراقب. رسیدیم خوشگلم خانوم خب - . 

 رمسی این کاش. رسیدیم زود چه بودم؟ نفهمیده را زمان گذر چرا

 با که روزها ی همه اصال  ! بود خوبی روز چه امروز. داشت ادامه

 از زیبا های حرف این شنیدن با و شود آغاز حامد چشمان دیدن

است شیرین و خوب یابد، ادامه او زبان . 

خداحافظ. طور همین توام: گفتم ناچار به . 

عزیزم خداحافظ - . 

 پیدا از بعد و  شدم دانشگاه آمد و رفت پر و بزرگ ساختمان وارد

رفتم باال ها پله از بود، دوم ی طبقه که کالسم کردن . 

 اولین در درس اولین. کردم تازه نفسی و ایستادم کالس جلوی

 می تشکیل کارگاه در و بود تخصصی و عملی درس یک جلسه،

 .شد

 و داشت قرار صندلی و میز از هایی ردیف که بزرگ کالس وارد

 و شدم بودند، نشسته داشت قرار وترکامپی که میز پشت هم ای عده

نشستم کالس آخر ردیف . 

 بیرون اش گوشی از را سرش بود، نشسته کنارم در که دختری

سالم: گفت و آورد . 

 بگم، ها دبستانی بچه مثل باید االن: گفت خنده با که دادم را جوابش

میشی؟ دوست من با ! 
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 نمی رو کس یچه و تنهام اتفاقا  . حتما   آره: گفتم و کردم ای خنده

 .شناسم

مهدیسم من راستی. طور همین منم - . 

گیره؟ سخت شناسی؟ می رو استاد این میگم. لیلی منم -  

 داشتند، باهاش قبل های ترم که هاییبچه از: گفت و داد تکان سری

 درصد هشتاد حداقل. اخالقه بد و سختگیر خیلی گفتند که پرسیدم

ندازه می رو دانشجوهاش .  

 کالس به پا محکم های قدم با که پوشی خوش و جوان دمر ورود با

شد کم ها همهمه گذاشت، . 

 نشان سالی سی تقریبا نداشت؛ هم زیادی سال و سن و بود جذاب

داد می . 

 قرار کامپیوتر میزها ی بقیه مانند هم آن روی که میزش طرف به

شد انداز طنین کالس در اش جدی صدای و رفت داشت . 

. میگم تبریک بهتون رو جدید ترم شروع و ونشدنت قبول. سالم -

 نویسی برنامه درس استاد من دونید می هم خودتون که طور همون

هستم تون . 

 ای جذبه چه. استادا این از باشه تا: گفت آرام صدایی با مهدیس

جونم شروین داره . 

زشته. شنوه می هیس: گفتم آرام و گرفت ام خنده شوخش لحن از . 

نداره هم حلقه! جونم ای: داد امهاد من به توجه بی .  
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 .دیوونه -

پرستیژش فقط. میگم راست لیلی جون - !  

شد بلند اش جدی صدای . 

آخر؟ ردیف اون خبره چه -  

کرد کنترل را اش خنده سختی به و گفت ی «ببخشید» مهدیس . 

 روی نوشتنش ی ادامه و توضیحات به و گرفت ما از نگاه اخم با

 یادداشت شده گفته مطالب از و درآوردم را دفترم پرداخت؛ تخته

کردم می برداری . 

 داده برای ما خب. کنیم می شروع ابتدایی توضیحات از خب -

 برای و بریم می کار به رو int هستند، صحیح عدد که هایی

از اعشاری  float کاراکتر که هایی داده برای طور همین و 

 به میشیم، شناآ باهاشون آینده جلسات در که ها رشته و هستند

از ترتیب  char و string میشه استفاده . 

از استفاده با  cin استفاده با و کنید می دریافت ورودی از رو عدد 

 رو بشه چاپ خروجی روی باید که رو  ای برنامه  cout از

داد نشون . 

 می شروع ساده ی برنامه یه از: داد ادامه و نشست میزش پشت

 و کنه دریافت ورودی از عدد دو که یدبنویس برنامه یه همگی. کنیم

 میام االن هم خودم بدین انجام زودتر. کنه کامپایل رو اونا جمع

کنم می نگاه .  
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 گفته طبق و درآوردم حرکت به کیبورد روی را انگشتانم سریع

کردم  کدها کردن تایپ به شروع استاد های . 

لیلی؟ میگم: گفت و آورد گوشم کنار را سرش هم باز مهدیس  

 هوم؟ -

آورد پایین را صدایش . 

ها کنه می نگاه تو به داره همش جونمون شروین این - . 

 

 

 

. 

 

 

 نبود، آن در شوخی از اثری که روشنش ای قهوه چشمان به نگاهی

 .کردم

دیگه کن بس مهدیس - . 

دادم نشان را چپم دست انگشت . 

رمدا نامزد من - . 

شد گرد چشمانش . 

  واقعا ؟ -
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زدم حامد یادآوری از لبخندی . 

میشه ای هفته دو یه. آره - . 

مبارکه وای: گفت و آورد لب بر لبخندی هم او . 

ماند ناقص کنا در استاد آمدن با حرفش . 

 جلسات زنید؛ می هم به رو کالس نظم خیلی شما: گفت اخمی با

میشن حذف باشه، طوری این هم بعد . 

 نگاه استاد جدی و آبی چشمان به و رفتم مهدیس به ای غره چشم

 .کردم

 .ببخشید -

دادین؟ انجام رو تمرین: گفت و داد تکان سری  

« کردم مانیتور به ای اشاره و گفتم ای «بله .  

: گفت و کرد ام شده نوشته ی برنامه و مانیتور به نگاهی دقت با

 .درسته

 اخم ام حلقه دیدن با که شدم متوجه هم خودم و برگرداند را رویش

رفت درهم هایش . 

 دیدن خاطر به فقط یعنی کرد؟ گونه این چرا. بودم مانده مبهوت

 او بود؟ می مهم برایش موضوع این باید چرا اصال   بود؟ حلقه این

دید می مرا بود اولین که . 

دیدی خودتم خوبه. گفتم دیدی: گفت مهدیس استاد، رفتن از بعد . 
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دمکشی ای کالفه پوف .  

نیست مهم. خیال بی - . 

 بود؛ کرده مشغول خود به را فکرم او العمل عکس این راستش

داشتم بدی حس چرا دانم نمی . 

*** 

 شده صمیمی خیلی هم مهدیس با. داشتم کالس عصر تا را روز آن

 او با که بود خونگرمی و مهربان خوب، دختر قدر آن بودم؛

کردم می راحتی احساس . 

 

*** 

 را پتو و زدم بود، برده خوابش که نفس دار تب پیشانی به ای بوسه

کردم مرتب او روی . 

 آن از بعد که نفس برای تا رفتم آشپزخانه به و شدم خارج اتاق از

 خورده شدیدی سرمای بود، افتاده دایی ی خانه استخر در که روز

کنم آماده سوپ بود، . 

 دخری از مادر که بودم سوپ های سبزی کردن خورد مشغول

 .برگشت

بهتره؟: پرسید و گذاشت کناری را خرید های نایلون  

 تب کمی هنوز ولی آره: گفتم و دادم تکان تأیید ی نشانه به سری

 .داره
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شد ام خیره ناراحتی با و نشست کنارم مادر . 

ناراحتی؟ مهمونی روز اون خاطر به هنوز -  

 مه را بودم گذاشته گاز روی که گوشتی و گذاشتم کنار را چاقو

 .زدم

 جلوی زور به. گفتند بهم اومد در دهنشون از چی هر باشم؟ نباید -

نگم بهشون چیزی که گرفتم رو خودم .  

 اون ام؛ خسته. کشم نمی دیگه خدا به مامان: گفتم و نشستم جایم سر

 جای یه برم و بگیرم رو نفس دست خواد می دلم که خسته قدر

 این ترس من و نرسه بهمون  کی هیچ دست که دور قدر اون دور؛

 تحمل؟ قدر چه دیگه آخه. باشم نداشته رو بگیرند ازم رو نفسم که

 هر که قدر اون. کشم نمی. تونم نمی دیگه خدا به صبر؟ قدر چه

 به خواب صبح تا بگیره، ازم رو نفس ممکنه که این ترس با شب

 که نفس ی آینده به. تلخم سرنوشت و زندگی این به. نمیاد چشمم

. مامان ام خسته. بینه می آسیب روحش قضیه این تو قدر چه

 .خسته

 در که داد اجازه و گشود رویم به را آغوشش مهربانی با مادر

بگیرم آرام مهرش پر آغوش . 

 کم نفس هق هق شدت از و لغزید می هایم گونه روی هایم اشک

بودم آورده . 
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 تمشکال با مقابله توان قدر چه آدم مگر. بودن قوی دیگر است بس

 سرش بر مشکالت نزند؟ دم و بسوزد تواند می قدر چه دارد؟ را

نزند؟ دم و شود آوار  

 باالخره. شود می لبریز صبر ی کاسه این روز یک باالخره

 کم دیگر. کشد نمی دیگر که کند می اعتراف خودش آدم روزی

 و درد همه این. ام خسته که بزند فریاد خواهد می دلش. آورده

شده خارج نمتوا از دیگر مشکل . 

 همه این از خسته و دده. داشتم قرار حال و حس این در دقیقا   من و

خواست می مرگ اندکی دلم حتی بودم؛ مشکل و درد . 

 و زدم پس دست پشت با را هایم اشک ام گوشی آمدن صدا به با

کردم حامد اسم به نگاهی و برداشتم را بود کنارم که را ام گوشی . 

کردم متصل را تماس و کرده صاف را صدایم . 

 .سالم -

خوبی؟ سالم -  

 

 

 

. 
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 شما ممنون: دادم جواب سوپ زدن هم حال در و شدم بلند جا از

 خوبی؟

ای؟ خونه -  

برداشتم قاشقی با همراه را نفس شربت . 

طور؟ چه آره -  

دفتر؟ بیای تونی می -  

 االن؟ -

تونی می اگه. آره - . 

افتاده؟ اتفاقی: پرسیدم نگرانی با  

داد می بد گواهی دلم اما باشد آرام لحنش کرد می سعی . 

بزنم حرف ات پرونده ی درباره خوام می. نه - . 

میام حتما   پس باشه - . 

منتظرم من پس خب خیلی - . 

 کنارم که مادر به نگرانی با. کرد قطع کوتاهی خداحافظی از بعد

انداختم نگاهی بود، شنیده را هایم رفح و بود ایستاده . 

شنوی می خوب خبرای انشاهللا. نباش نگران - . 

رفتم اتاقم به شدن حاضر برای و کشیدم ای کالفه پوف . 

پوشیدم را آمد دستم دم که شالی و پالتو اولین . 
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 مامان؟ -

 شده بیدار خواب از تازه که او طرف به نفس ی گرفته صدای با

رفتم بود، . 

بزنم لبخند کردم سعی و نشستم ختشت کنار . 

بهتری؟ مامان؟ خوشگل جانم -  

کرد ای سرفه و داد تکان را سرش . 

بری؟ خوای می کجا -  

بردم دهانش سمت به و ریختم قاشق توی را شربت از مقداری . 

جان مامان بخور - . 

ست مزه بد. خوام نمی: گفت و شد جمع صورتش . 

 چه هر خواست می دلم. نداشتم را او با بحث ی حوصله حال

 می سعی که لحنی با اما بفهمم را چیز همه و برسم جا آن به زودتر

 زود زود تا برم، قربونت دیگه بخور: گفتم باشد مهربان کردم

شی خوب . 

شد درهم اش چهره و خورد را بدمزه و تلخ شربت ناچار به . 

زدم اش گونه به ای بوسه . 

 کنی، می استراحت دیگه کم یه تو تا حاال. مامان خوشگل آفرین -

باشه؟. گردم برمی و بیرون میرم من  

بیای زود - . 
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عزیزم باشه - . 

 از مادر از کوتاهی خداحافظی و چادر پوشیدن از بعد و شدم بلند

شدم خارج خانه . 

 

*** 

 را پتو و زدم بود، برده خوابش که نفس دار تب پیشانی به ای بوسه

کردم مرتب او روی . 

 آن از بعد که نفس برای تا رفتم آشپزخانه به و مشد خارج اتاق از

 خورده شدیدی سرمای بود، افتاده دایی ی خانه استخر در که روز

کنم آماده سوپ بود، . 

 خرید از مادر که بودم سوپ های سبزی کردن خورد مشغول

 .برگشت

بهتره؟: پرسید و گذاشت کناری را خرید های نایلون  

 تب کمی هنوز ولی آره: گفتم و دمدا تکان تأیید ی نشانه به سری

 .داره

شد ام خیره ناراحتی با و نشست کنارم مادر . 

ناراحتی؟ مهمونی روز اون خاطر به هنوز -  

 هم را بودم گذاشته گاز روی که گوشتی و گذاشتم کنار را چاقو

 .زدم
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 جلوی زور به. گفتند بهم اومد در دهنشون از چی هر باشم؟ نباید -

نگم بهشون چیزی که گرفتم رو خودم .  

 اون ام؛ خسته. کشم نمی دیگه خدا به مامان: گفتم و نشستم جایم سر

 جای یه برم و بگیرم رو نفس دست خواد می دلم که خسته قدر

 این ترس من و نرسه بهمون  کی هیچ دست که دور قدر اون دور؛

 تحمل؟ قدر چه دیگه آخه. باشم نداشته رو بگیرند ازم رو نفسم که

 هر که قدر اون. کشم نمی. تونم نمی دیگه خدا به صبر؟ قدر چه

 به خواب صبح تا بگیره، ازم رو نفس ممکنه که این ترس با شب

 که نفس ی آینده به. تلخم سرنوشت و زندگی این به. نمیاد چشمم

. مامان ام خسته. بینه می آسیب روحش قضیه این تو قدر چه

 .خسته

 در که داد اجازه و گشود رویم به را آغوشش مهربانی با مادر

بگیرم آرام مهرش پر آغوش . 

 

 

 

. 
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 کم نفس هق هق شدت از و لغزید می هایم گونه روی هایم اشک

بودم آورده . 

 مشکالت با مقابله توان قدر چه آدم مگر. بودن قوی دیگر است بس

 سرش بر مشکالت نزند؟ دم و دبسوز تواند می قدر چه دارد؟ را

نزند؟ دم و شود آوار  

 باالخره. شود می لبریز صبر ی کاسه این روز یک باالخره

 کم دیگر. کشد نمی دیگر که کند می اعتراف خودش آدم روزی

 و درد همه این. ام خسته که بزند فریاد خواهد می دلش. آورده

شده خارج توانم از دیگر مشکل . 

 همه این از خسته و دده. داشتم قرار حال و حس این در دقیقا   من و

خواست می مرگ اندکی دلم حتی بودم؛ مشکل و درد . 

 و زدم پس دست پشت با را هایم اشک ام گوشی آمدن صدا به با

کردم حامد اسم به نگاهی و برداشتم را بود کنارم که را ام گوشی . 

کردم متصل را تماس و کرده صاف را صدایم . 

 .سالم -

خوبی؟ مسال -  

 شما ممنون: دادم جواب سوپ زدن هم حال در و شدم بلند جا از

 خوبی؟
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ای؟ خونه -  

برداشتم قاشقی با همراه را نفس شربت . 

طور؟ چه آره -  

دفتر؟ بیای تونی می -  

 االن؟ -

تونی می اگه. آره - . 

افتاده؟ اتفاقی: پرسیدم نگرانی با  

داد می بد گواهی دلم اما باشد آرام لحنش کرد می سعی . 

بزنم حرف ات پرونده ی درباره خوام می. نه - . 

میام حتما   پس باشه - . 

منتظرم من پس خب خیلی - . 

 کنارم که مادر به نگرانی با. کرد قطع کوتاهی خداحافظی از بعد

انداختم نگاهی بود، شنیده را هایم حرف و بود ایستاده . 

شنوی می خوب خبرای انشاهللا. نباش نگران - . 

رفتم اتاقم به شدن حاضر برای و کشیدم ای الفهک پوف . 

پوشیدم را آمد دستم دم که شالی و پالتو اولین . 

 مامان؟ -

 شده بیدار خواب از تازه که او طرف به نفس ی گرفته صدای با

رفتم بود، . 
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بزنم لبخند کردم سعی و نشستم تختش کنار . 

بهتری؟ مامان؟ خوشگل جانم -  

کرد یا سرفه و داد تکان را سرش . 

بری؟ خوای می کجا -  

بردم دهانش سمت به و ریختم قاشق توی را شربت از مقداری . 

جان مامان بخور - . 

ست مزه بد. خوام نمی: گفت و شد جمع صورتش . 

 چه هر خواست می دلم. نداشتم را او با بحث ی حوصله حال

 می سعی که لحنی با اما بفهمم را چیز همه و برسم جا آن به زودتر

 زود زود تا برم، قربونت دیگه بخور: گفتم باشد مهربان کردم

شی خوب . 

شد درهم اش چهره و خورد را بدمزه و تلخ شربت ناچار به . 

زدم اش گونه به ای بوسه . 

 کنی، می استراحت دیگه کم یه تو تا حاال. مامان خوشگل آفرین -

باشه؟. گردم برمی و بیرون میرم من  

بیای زود - . 

عزیزم باشه - . 

 از مادر از کوتاهی خداحافظی و چادر پوشیدن از بعد و شدم لندب

شدم خارج خانه . 

@Vip_Roman



 

143 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 بود شده من روز هر کار. گذشت می دیگر یک پس از روزها

 استاد دست از شدن کالفه و خوردن حرص و دانشگاه و درس

نادری شروین . 

 می خوشبینانه ولی کردم می پیدا بدی حس اش هخیر های نگاه از

ام زده توهم من که گفتم . 

. ترسیدم راستش اما بگویم حامد به را موضوع این خواستم بار چند

 دعوا کسی با با یا و ادبی بی و توهین که نبود منطقی بی آدم حامد

 چه که بودم فهمیده کم مدت این در و بود مرد حال هر به اما کند

دارد غیرت و تعصب من روی قدر . 

 «بدهد گیر» معروف قول به بخواهد اش همه که طور آن نه البته

باشد نداشته را هوایم و نکند توجه که نبود هم طور این اما . 

 

 با و بودم زده زنگ حامد به همین خاطر به نداشتم؛ کالس امروز

 به نسبت چرا دانم نمی. بودم گذاشته مالقات قرار شاپ کافی در او

 بیرون برای کمتر و زد می زنگ کمتر نامزدیمان اول وزهایر

 ولی بود گذشته ای دقیقه ده هم االن. گذاشت می وقت رفتنمان

بود نیامده هنوز . 

 خیره نامعلوم ی نقطه به و کردم حلقه هم در رو دستانم کالفگی با

 .شدم

 به رو صندلی روی حامد نشستن با که بود گذشته ای لحظه چند

آمدم ودمخ به رویم . 
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شد دیر ببخشید. سالم - . 

دوختم را نگاهم میز روی گلدان به و دادم را جوابش کوتاه . 

 لیلی؟ -

بله؟: دادم را جوابش بدهم تغییری حالتم در که این بدون  

ناراحتی؟ من از -  

دوختم چشمانش به را نگاهم . 

 یا زدی می زنگ بار چند که اول روزای اون به نه باشم؟ نباید -

گیری نمی من از خبر یه چی؟ حاال اما مون خونه در مدیاو می .  

 من داشتن از زود قدر این دونستم نمی: دادم ادامه پوزخندی با

میشی خسته . 

 داشت سعی که حالی در. شد درهم وحشتناکی طرز به هایش اخم

 یعنی. میگما بهت چیزی یه: داد جواب دارد، نگه پایین را صدایش

 چرا کردی؟ فکر من درمورد چی تو ها؟ پرت و چرت این چی

 این چرا میدی؟ گیر من کارای ی همه به و گیری می بهونه همش

 آدمی چنین من نظرت به زنی؟ می حرف و کنی می رفتار جوری

لیلی کردی ام خسته ام؟ . 

 دیگر یعنی کرد؟ نمی درکم چرا. انداخت چنگ گلویم به بغض

ام کرده اش خسته که گفت خودش نداشت؟ دوستم .  

: گفت آرام لحنی با من، ناراحت و رفته درهم ی چهره دیدن با

آخه؟ کنی می جوری این چرا برم، تو قربون  
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 چشمانم از اشکی قطره و شکست بغضم مهربانش لحن شنیدن با

گذاشت دستم روی را دستش. چکید . 

نکن جوری این من جون عزیزم، - . 

 را کیفم .داشتم بدی حس. کنم تحمل را فضا این توانستم نمی

شدم بلند جا از و برداشتم . 

 کجا؟ -

 و شدم خارج شاپ کافی از و نکردم هایش کردن صدا به توجهی

بخشیدم سرعت را هایم قدم . 

کرد توقف به وادار مرا و شد کشیده پشت از دستم . 

برگشتم سمتش به کالفه . 

میگی؟ چی چیه؟ -  

کرد غلیظی اخم . 

میری؟ داری کجا نمیدی؟ جواب کنم، می صدات چی هر چرا -  

 پس ریختم؛ هم به رو اعصابت و کردم ات خسته گفتی خودت -

باشه آروم توام اعصاب که میرم . 

برد فرو موهایش میان کالفگی با را دستش . 

دیوونه؟ میگی پال و پرت قدر این چرا. کن بس -   

کردم خارج دستش حصار از را دستم . 

کن ولم - . 
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 ناگهانی چون و کشید دوباره را دستم که کردم رفتن عزم دوباره

گرفتم قرار آغوشش در و دادم دست از را تعادلم شد، . 

 

 

 

. 

 

 

 

برگشتم او سمت به پدر جدی صدای با که بود او به نگاهم . 

 خوام نمی دیگه. میگم توام به رو گفتم حامد به که چیزایی -

 نداریم رسم ما که دونی می خودت. شهب تکرار چیزی همچین

 یه. نکردید هم عقد فعال   حتی شما که بمونه عقد تو زیاد دختر

 امیدوارم. شده ثبت کاغذ تیکه یه تو فقط که اس ساده محرمیت

 حرف سرمون پشت مردم که بدونی اینم و بفهمی رو منظورم

 .درمیارن

میگن؟ چی مردم. بیرونین هم با روز هر و روز هر  

 سرخ کردم می حس که هایی گونه با و بودم انداخته پایین را سرم

دادم می گوش پدر های حرف به سکوت در اند شده . 

دارم دوسش من بابا،: شکستم را سکوتم . 
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 بعد برای بذار رو آمدها و رفت این اما داری دوسش دونم می -

 می حرف سرتون پشت قدر چه مردم بدونی اگه. ازدواجتون از

 هم با نسبتی هیچ دوتا شما نباشه، هم کاغذ تیکه یه اون اگه. زنند

 نبینم ازتون رو چیزی همچین دیگه پس. رو این بفهم. ندارید دیگه

 حامدم به. کنم رفتار ای دیگه جور میشم مجبور موقع اون چون

گفتم اینو . 

کردم گره هم در را انگشتانم و کشیدم آهی . 

 باز بکنی کاری هر. آمد می بدم مردم های حرف این از قدر چه

زنند می حرف سرت پشت هم . 

 می بها بیهوده های حرف این به بسیار مادر هم و پدر هم متأسفانه

 با حال هر به و دارند آبرو محل در که بود این هم تعبیرشان دادند؛

کنند می زندگی مردم این . 

 زندگی بار چند آدم مگر. گوید می چه کی نبود مهم برایم من اما

 پشت چه بقیه که کند فکر این به هم را آن از نیمی که کند می

گویند؟ می سرش  

 

. کرد صدایم پدر که کردم باز را در. آمدم خودم به ماشین توقف با

کردم نگاه او به و برگشتم سمتش به . 

 مامانت به نیست هم الزم. باشه تا سه خودمون بین موضوع این -

میشه نگران که دونی می بگی؛ چیزی . 
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 و گفتم «چشمی» مخالفت بدون پس. بود هم خودم ی خواسته این

شدم پیاده . 

 حامد با خواست می دلم. رفتم اتاقم به مستقیم و شدم خانه وارد

شده ناراحت من از که دانستم می ولی بزنم حرف . 

 کامپیوتر هایم، لباس کردن عوض از بعد و کشیدم ای کالفه پوف

تمریناتی که کردم روشن را  

 

دهم انجام را بود گفته تاداس که را  

 

. 

 که کرد می نگاه آدم به طوری. افتادم او مرموز نگاه آن یاد هم باز

 بود پیچیده و مرموز زیادی. خواند می را فکرت کردی می حس

نادری شروین استاد این . 

*** 

 دقیقه بیست مسیر این نفهمیدم که بودم مضطرب و نگران قدر آن

کردم طی چگونه را ای .  

 را نفس سراغ و کرد گرمی احوالپرسی و سالم دیدنم با منشی

 حتی کس هر که بود مهربان و زبان شیرین قدر آن دخترکم. گرفت

 این از هم شاکری خانم و شد می او مجذوب دیدنش بار یک با

نبود مستثنی قاعده . 
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 باز را در او «بفرمایید» گفتن با و. زدم حامد اتاق در به ای تقه

مشد وارد و کرده . 

 .سالم -

 

 روی و برداشت را شد می چندان دو جذابیتش با که را عینکش

داد را جوابم و گذاشت میزش . 

بشین: گفت کوتاه و کرد صندلی به ای اشاره . 

 با را بود استرس از حجم این خاطر به که را دستم های عرق

نشستم بردارم، او از چشم که آن بدون و کردم پاک چادرم . 

نشست رویم به رو و شد بلند . 

شده؟ چی: پرسیدم طاقت بی  

 و نگرانی به توجه بی و انداخت دیگری روی را پایش یک

 معذرت ازت زده، مامانم که هایی حرف بابت: گفت من، اضطراب

خوام می . 

کرد بارم حرف که بود دایی زن فقط کاش . 

 عادت حرفا این به دیگه من. نیست مهم: گفتم تفاوت بی لحنی با

 منو دل و کنه بارم چیزی یه میرسه راه از کی هر که این به. کردم

 برام هیچی دیگه. رسیدم تفاوتی بی به اصال  . کردم عادت بشکنه،

 و بگیرم رو نفس دست ببندم، رو چمدونم خواد می دلم. نیست مهم

 شب ام بچه دادن دست از ترس که دور قدر اون. دور جای یه برم
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 به. بشکنند رو دلت بلدن فقط که نباشند کسایی. نباشه دنبالم روز و

 کردن ناراحت و دل شکستن بعضیا برای قدر این چرا تو نظر

 رو راحت خیال با رو سرشون تونند می طور چه راحته؟ دیگران

 حرف یادآوری با دیگه یکی که حالی در بخوابند و بذارن بالش

 کم. بریدم دیگه. شدم خسته خدا به حامد ریزه؟ می اشک هاشون

خوره می هم به زندگی این از حالم. آوردم . 

 چه دیگه من مگه. دادم نشون قوی رو خودم قدر اون شدم خسته

بجنگم؟ باید قدر چه دارم؟ توان قدر   

 از شدند خسته آرزوهام: کردم زمزمه و نشست لبم بر پوزخندی

ان درمونده و خسته من مثل هم ااون. نشدند برآورده که بس . 

 هایم حرف به سکوت در هم حامد. شدند سرازیر هم باز هایم اشک

 او با که خواست می را کسی آدم ها وقت گاهی. داد می گوش

 سنگینی دلت روی که هایی حرف به فقط که باشد یکی. بزند حرف

شدن قضاوت از بترسی اینکه بدون. دهد کند،گوش می . 

داد دستم به آب لیوانی با را کاغذی لدستما ی جعبه . 

 او به و کردم پاک را هایم اشک. کشیدم سر الجرعه را آب لیوان

شدم خیره . 

طوره؟ چه نفس -  

زد؟ نمی را حرفش و رفت می طفره قدر این چرا   

 رو حرفت. خورده سرما افتاد، آب تو که روز اون: گفتم کالفگی با

کردی سر به جون منو. دیگه بزن . 
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کشید آهی . 

ندارم برات خوبی خبرای متأسفانه - . 

* * * 

 دیگر یک از و بود شده کم حامد و من آمدهای و رفت روز آن از

نداشتیم خبر . 

 دلتنگ بدجور معرفتم بی عشق برای. بود شده ذره یک برایش دلم

 .بودم

 گوش ی حوصله همیشه برعکس و بودیم نادری استاد کالس سر

 می چک را ام گوشی مدام. نداشتم را ما عالقه مورد درس به دادن

نبود خبری هیچ اما بدهد پیامی یا بزند زنگ حامد شاید تا کردم . 

 اصال   که استاد توضیحات به گذاشتم ام چانه زیر را دستم ناامیدانه

دادم گوش شنیدم، نمی انگار . 

: گفت و آورد نزدیک را سرش. فهمید را حالم همیشه مانند مهدیس

لیلی؟ چته   

ندارم خبر ازش روزه چند - . 

شده دعواشون مجنون و لیلی پس اوه - . 

 نوشتن به شروع حوصله بی و دادم تکان تأیید ی نشانه به سری

کردم بود، گفته که ای برنامه . 

بود پسرها از یکی به خیره که افتاد مهدیس به نگاهم . 

آمد خودش به که زدم پهلویش به ای سقلمه . 
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کن حل رو تمرینت کنی نگاه ممرد پسر به که این جای - . 

 درد چه به نوشتن تمرین. خیال بی: گفت اش همیشگی پررویی با

 چی؟ من اما راحته خیالت داری نامزد خودت تو خوره؟ می من

نه؟ یا بیام در مجردی از درسم شدن تموم از بعد حداقل  

کردم کنترل سختی به را ام خنده. بود خیره ما به استاد . 

نیست بد بکشی، وقتا یبعض هم خجالت -  . 

 کردن بازی مشغول و برداشت را اش گوشی.انداخت باال ای شانه

دانم نمی آورد؟ می کجا از را خیالی بی همه این. شد آن با ! 

 و بودیم نشسته سلف در مهدیس با همراه شد، تمام که کالس

بودیم مان افهنسک خوردن مشغول . 

 بعد و نامزدین شما. گیره می سخت خیلی دیگه توام بابای این -

نیستید هم با که دوست. کنید می ازدواج وقت چند . 

کشیدم آهی . 

 باید کار چی من خب ولی بود منم تقصیر البته واال؟ بگم چی -

 میگه اون اما. ببینمش روز هر خواد می دلم. دارم دوسش بکنم؟

 من که این نظرت به. میدم الکی گیر همش و شدم گیر بهونه من

 بهونه بگه، بهم رو چی همه و ببینمش روز هر خواد می دلم

 گیریه؟

گذاشت دستم روی را دستش . 
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. کنی می کنترلش قدر این نمیاد خوشش اونم خب شم، فدات آخه -

نداری؟ اعتماد بهش مگه تو  

بیشتر هامم چشم از حتی: گفتم قاطعیت با .  

 دونی می و داری اعتماد بهش قدر اون که این. دیگه مینهه خب -

 ارزش کلی ندازه، نمی نگاه دختری به هم نباشی پیشش اگه که

میشه پیدا طور این پسری کمتر کن باور جان، لیلی. داره . 

 چشمانش آن دیدن برای که دلم این اما داشتم قبول را هایش حرف

فهماندم؟ می چگونه را بود زده لک  

س؟مهدی -  

 هوم؟ -

 

کنم؟ کار چی من نظرت به -  

کشی منت: گفت و گذاشت میز روی را اش نسکافه خالی لیوان . 

چی؟: گفتم متعجب ! 

 ذارین می قرار هم با جایی یه یا شون خونه بری می تشریف -

عذرخواهی و کشی منت ی مرحله سراغ میری هم بعدش . 

کردم نگاهش متفکر . 

کنم؟ عذرخواهی من یعنی -  

کرد نگاه من به متفکر هم او . 
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 لیلی چون چرا؟ که عذرخواهی بیاد من ی عمه بگم خوای می -

 معذرت جات اون و کرده ناراحت رو جونش مجنون خانوم،

کنه خواهی . 

 واسه. کوفت: گفت که کردم ای خنده حرصش پر و جدی لحن از

خنده می من . 

 ودب خوب قدر چه مهدیس و افتاد خنده به من ی خنده از هم خودش

کند خارج مشغولی همه آن از مرا فکر بود توانسته خوب چه و . 

 بازی دیوونه همش و چلی و خل خیلی که این با مهدیس، میگم -

باشی آدم تونی می توام وقتا بعضی ولی درمیاری . 

شد گرد چشمانش . 

کن ام شخصیتی تخریب دیگه خورده یه خواست دلت - . 

شد جدی لحنش . 

 موارد این تو ای تجربه هیچ من که این اب. نصیحت تو به من از -

 هم به رو حامد و خودت فکر الکی چیزای خاطر به اما ندارم

 ارزش فکرها این از کدوم هیچ که بدون هم دیگه چیزی یه. نریز

 تو وقتی که این هم دیگه چیز یه. نداره رو خودتون کردن ناراحت

 هیچ عشق تو غرور. کن عذرخواهی و برو خودت مقصری،

 باید که اس موقع اون چون بشه سرد بینتون نذار. نداره عناییم

بگیرند رو جات نکنه که باشی نگران . 

 می حرف جدی چنین این بود بار اولین. بودم خیره او به لبخند با

داشتم قبول را هایش حرف تمام هم من و زد .  
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منو نه کن نگاه رو شوهرت برو جوری این - . 

هستی که خوبه چه: گفتم و کردم ای خنده . 

شد گرد چشمانش . 

بگی دیگه یکی به باید اینو. زنیا می اشتباه داری - . 

« آمد لبم روی ای خنده و کردم نثارش ای «دیوانه . 

 این مهدیس؛ مهربانی و خوبی به دوستی چنین داشتن بود خوب چه

 کند ات راهنمایی و دهد گوش هایت حرف به که باشد کسی که

تر خوب هم خوب از بود؛ خوب خیلی . 

 

 

 

. 

 

 

 هوای در و کردم خداحافظی مهدیس از ها، کالس شدن تمام از بعد

کردم زدن قدم به شروع ماه آبان اوایل بارانی . 

 حال یک بارانی هوای این در ویژه به و پاییزی هوای در زدن قدم

 اما. «بود نفره دو هوا» مهدیس قول به. داشت دیگری هوای و
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 چه. خواست می را بودنش دلم قدر چه. نبود پیشم حامد که حیف

خواست می را دستانش لمس دلم قدر . 

 او از و رفتم می دیدنش به باید. گفت می راست مهدیس

بود تر مهم برایم غرورم از عشقم کردم؛ می عذرخواهی . 

 اخمی. دهش مزاحم کسی که این فرض با ماشینی بوق صدای با 

 آشنایی صدای از اسمم شنیدن با اما. کردم تند را هایم قدم و کردم

کردم نگاه نادری استاد به تعجب با و برگرداندم را سرم . 

شدی خیس دیگه؛ باال بیا وایستادی؟ چرا - . 

میرم خودم. ممنون نه - . 

دیگه بیا - . 

رساند؟ می مرا باید او چرا اصال  . بروم او با خواست نمی دلم  

کنم برخورد تر جدی کردم سعی . 

میرم گیرم، می تاکسی یه. نمیشم مزاحمتون. ممنون خیلی - . 

نشست اش پیشانی در اخمی . 

چشم بگو باال، بیا میگم وقتی - .  

 در که کردم فکر کمی. کردم قبول رودربایستی سر از و ناچار به

را؟ عقب یا کنم باز را جلو  

 و کرده باز را جلو در پس. بود زشت که شدم می سوار عقب

شدم سوار . 
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 و هول مرا اش خیره نگاه این و داشت نظر زیر را حرکاتم تمام

کرد می کالفه . 

شدم هم شما مزاحم که ببخشید - . 

 برم باید خیابون همین از. کنی می تعارف قدر چه دیگه بسه -

 دیگه؟

دادم تکان سری . 

 هم شما سیرم تا میشم پیاده من. دارید نگه میدون دور ولی بله -

نشه دور . 

برگردی؟ خوای می تنها شب موقع این. نکرده الزم -  

انداختم ام مچی ساعت به نگاهی . 

شیشه ساعت تازه زوده که هنوز - . 

گردی؟ برمی تنها همیشه. شده تاریک که هوا -  

کردم گره هم در را دستانم . 

دنبالم میاد نامزدم وقتا بیشتر. نه - . 

گفت «هومی» زیرلب . 

داری؟ زدنام -  

 .بله -

بودم شده کالفه اش پی در پی های سؤال این از . 
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 دایره روی برایش را ام زندگینامه تمام خواست می انگار او اما

کنم تعریف او برای را چیز همه و بریزم . 

ست؟ کاره چی -  

 کار وکیل یه پیش و حقوقه دانشجوی: دادم جواب حوصله بی

 .میکنه

طور این که - .  

 در. برگشت طرفم به و ایستاد چهارراه سر مزقر چراغ پشت

 این از. شد چشمانم به خیره مرموز آبی چشمان آن با و سکوت

نداشتم خوبی حس و بودم شده معذب حالت . 

 های چشم واقعا  : گفت و آمد خودش به که انداختم پایین را سرم

 و پاک نگاهت قدر اون میشی خیره که بهش. داری زیبایی

 می وقتی خصوص به. دید میشه رو احساساتت تموم که معصومه

 خواد نمی دلش آدم که دارند خاصی برق یه خوشحالی و خندی

برداره نگاه این از چشم . 

. گزیدم خجالت با را لبم و انداخته زیر را سرم قبل از تر معذب

بود؟ شده طوالنی قدر آن مسیر این چرا رسیدیم؟ نمی چرا پس  

 مرد این های نگاه از قدر آن اقلحد بودم زده زنگ حامد به کاش

آمدم نمی ستوه به مرموز . 

 دیگری چیزی البته. نپرسید دیگری چیز این از بیشتر خوشبختانه

بپرسد که بود نمانده ! 
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 زحمت بی: گفتم و برگشتم طرفش به رسیدیم، که کوچه سر به

دداری نگه جا همین . 

رسونمت می در جلوی تا خب؟ چرا - . 

 سرم پشت ها همسایه شم؛ پیاده که بهتره جا همین ولی ممنون -

زنند می حرف . 

شدم پیاده و کرده دوباره تشکری که داشت نگه را ماشین . 

 لیلی؟ -

کردم نگاه او به بود کشیده پایین که ای شیشه از . 

باش خودت مراقب - . 

 را کلمه این شنیدن من. رفت درهم هایم اخم حرف این شنیدن با

دیگری کس نه داشتم دوست حامد زبان از تنها . 

 چرا که کردم می نفرین و لعن را خودم مدام شدم، خانه وارد تا

نزدم؟ زنگ حامد به چرا اصال   برساند؟ مرا او دادم اجازه  

 آشپزخانه در مادر. شدم خانه وارد و کردم خود نثار فحشی زیرلب

بود مشغول . 

 حلقه گردنش دور را دستم. رفتم او پیش و نشست لبم بر بخندیل

 .کردم

خوشگلم مامان سالم - . 

نباشی خسته. سالم - . 
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دادم کمرم به قوسی و کش . 

ام خسته قدر این - . 

 را شده خالل های زمینی سیب از عدد چند و بردم جلو را دستم

 .برداشتم

کن استراحت کم یه و کن عوض رو لباسات برو - . 

 حالت از را ام گوشی. رفتم اتاقم طرف به و دادم تکان یسر

نبود حامد از خبری هم باز. آوردم بیرون سایلنت . 

 روی را گوشی. کرد صدایم مادر که لغزید اش شماره روی دستم

رفتم بیرون اتاق از و گذاشتم میز . 

مامان؟ جانم -  

میگی؟ رو راستش بپرسم، ازت سؤالی یه -  

شده؟ چیزی -  

 بحثتون شده؟ چیزی حامد و تو بین. بپرسم ازت باید من ور این -

 شده؟

 حتی. بودیم نگفته را موضوع کس هیچ به پدر ی خواسته طبق

 کار چه» مهدیس قول به که دانستند نمی هم دایی ی خانواده

ایم کرده هیجانی ». 

 بحث یه: دادم جواب کرد، می نگاه من به منتظر که مادر به

نیست مهمی چیز. بود کوچیک . 
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 مطمئنی؟: پرسید نگرانی با بود، نشده راحت خیالش هنوز که مادر

بزنه؟ حرف باهاش بگم بابات به خوای می  

نیست مهمی چیز که، گفتم. نباش نگران جون، مامان نه - . 

 بهم داشتید، مشکلی اگه ولی ندارم دخالت قصد من. دخترم باشه -

 .بگو

 .چشم -

اونجا بری :گفت و زد زنگ ات زندایی راستی - . 

شده؟ چیزی -  

 که گفت ولی بیایم هم بابات منو که کرد اصرار البته. دونم نمی -

بری حتما تو . 

**** 

 

کردم ناراحتش حال عین در و جدی صورت به نگرانی با . 

شده؟ چی: پرسیدم ای رفته تحلیل لحن با  

 روحی حال این با مخصوصا  . بگم باید طور چه دونم نمی خب -

تو داغون . 

شد می بیشتر استرسم گذشت، می چه ره . 

افتم می پس نگرانی از دارم من. دیگه بگو - . 
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 زن طرف از اونم طالق درخواست لیلی، ببین: گفت و گرفت نفسی

 قبول شوهرت ممکنه که این اول. داره مشکل کلی و سخته خیلی

 بعدشم. نفسه حضانت هم دیگه یکی. نده رضایت طالق به و نکنه

داره آمد و رفت و کشه می لطو کلی که این . 

کرد؟ میشه کاری اصال   کنیم؟ کار چی باید پس -  

انداخت اش کناری صندلی پشتی روی را دستش . 

سخته ولی میشه که شدن برای - . 

طوری؟ چه چی؟ خب؟ -  

بگیری توافقی طالق که این - . 

چی؟ یعنی -  

 همون: گفت اما شد جمع صورتش و گرفت پهلویش به را دستش

 کنند می توافق مرد، هم و زن هم مشخصه، هم اسمش از که طور

بچه حضانت لحاظ از چه و مهریه لحاظ از چه بگیرند؛ طالق که . 

 چه. شدم خیره او دردناک و شده جمع صورت به مبهوت و مات

گفت؟ می داشت  

 کنم؟ کار چی باید من. نیست شدنی اصال   این میگی؟ چی معلومه -

مخالفه اون .  

 درهم بیشتر صورتش لحظه به لحظه و نبود من ی متوجه انگار

شد می جمع . 

خوبی؟ تو: پرسیدم نگرانی با  
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: گفت زد، می نفس نفس درد از که حالی در و داد تکان را سرش

نباش نگران... خوبم . 

 فظح را خود حالت ولی بود کرده عرق صورتش درد شدت از

ندهد نشان را بدش حال داشت سعی و بود کرده . 

 طرف به سست و آرام های قدم با و شد بلند جایش از سختی به

 دستش. نداشت تعادل انگار و رفت می راه سختی به. رفت میزش

بود گرفته پهلویش به را .  

رفتم سمتش به و شدم بلند جا از نگرانی با . 

خوبی؟ توام؟ با حامد؟ -  

پرداخت چیزی جستجوی در و کرد باز را میزش کشوی . 

بشین بیا تو. کنم پیدا برات که بگو گردی؟ می چی دنبال - . 

خوبم. خواد نمی - . 

 کرد باز را آن در و کشید بیرون کشو داخل از را قرصی ی جعبه

 هوش بی و شد سست پاهایش. کند حفظ را خود تعادل نتوانست اما

 از دانه هر و افتاد تشدس از هم قرص ی جعبه افتاد؛ زمین روی

افتاد  طرفی ها قرص . 

 

* * * * *  

رفت هم خودش و رساند دایی ی خانه در جلوی مرا پدر . 
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 باز تیکی صدای با در بعد ای لحظه که فشردم زنگ روی را دستم

 .شد

 از چگونه نفهمیدم که بودم شده نگران ناگهانی تماس از قدر آن

شدم خانه وارد و گذشتم بزرگشان حیاط . 

آمد استقبالم به زندایی . 

 .سالم -

اومدی خوش. عزیزم سالم: گفت و بوسید را ام گونه . 

 و مردم نگرانی از اینجا اومدم تا زندایی؟ شده چیزی. ممنونم -

شدم زنده . 

 منتظر و نشستم کنارش. کرد هدایتم مبل طرف به و گرفت را دستم

کردم نگاهش . 

داشتم نیاز حضورت به فقط. عزیزم باش آروم - . 

شده؟ چیزی -  

داد تکان را سرش . 

داشت؟ دوسش هانیه که بود پسره اون -  

 خب؟ -

. بود نشنیده خوبی چیزای متأسفانه ولی تحقیق بود رفته حامد -

. کرده قهر حامد با و شده ریخته هم به هانیه روزه سه دو، االنم

 ریخته هم به کارش اوضاع هم خونه، می درس هم ام، بچه حامد،

اومده پیش هانیه ماجرای نماال و . 
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بود خسته و حوصله بی مدت این حامد که بود این خاطر به پس . 

 به ام؛ کرده ناراحت را او چرا که کردم سرزنش را خودم دل در

 از و کرده عصبانی را او بدتر باشم، آرامشش ی مایه که این جای

رنجاندم خودم . 

اتاقشه؟ تو هانیه -  

 گوش رو تو حرف. بزنی حرف باهاش مک یه بیای تو گفتم. آره -

 .میده

شدم بلند جا از . 

ست؟ خونه حامد -  

خوابه اتاقش تو اونم. آره - . 

زنم می حرف باهاشون. راحت خیالتون - . 

رفتم ها پله طرف به حرف این دنبال به . 

 

 باز را در نشنیدم، جوابی وقتی اما زدم هانیه اتاق در به ای تقه

شدم اتاق وارد و کرده . 

بود خیره نامعلوم ای نقطه به و بود زده چمباته تختش روی انیهه . 

 رفتم سمتش به. کردم آویزان لباسی چوب به و درآوردم را چادرم

نشستم کنارش و . 

 .سالم -
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سالم: داد جواب کوتاه و داد من به را نگاهش باالخره . 

کردم نگاه اش شده قرمز چشمان به نگرانی با . 

 خوبی؟ -

زد پوزخندی . 

 یه افتاد یادت که عجیبه خیلی اومدی؟ تو که شد چی اصال  . عالی -

نیست من فکر به که کی هیچ داره؟ وجود هم ای هانیه . 

 به فکرم قدر این. انداختم پایین را سرم شرمزده زد، که حرفی از

 یادم را چیزها خیلی که بود حامد، از دلتنگی و دانشگاه و درس

بود عزیز ام نداشته خواهر ندمان که هانیه جمله از بود؛ رفته . 

کردم حلقه اش شانه دور را دستم . 

بودم درگیر خیلی. ببخشید - . 

شده؟ چی بگی خوای نمی جان، هانیه: دادم ادامه که کرد سکوت  

کرد نگاهم بغض با . 

 و پیمان ی درباره رفته حامد بشه؟ چی خواستی می دیگه -

 میگم حاال. نیدمنش خوبی چیزای میگه ولی کنه تحقیق اش خانواده

 من لیلی. نمیده جواب ولی نه؟ میگی قاطع همش که شنیدی چی

دارم دوست رو پیمان من کنم؟ کار چی . 

 یا دیده چیزی یه حتما. زنه نمی حرف دلیل بی که حامد خب -

نه میگه که شنیده . 

شد سرازیر هایش گونه رو هایش اشک . 
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 قدر این نم احساس این یعنی نیست؟ من فکر به کی هیچ چرا -

 مهم کس هیچ برای من چرا نیست؟ مهم کسی برای که ارزشه بی

 جواب دیگه گفتم، بهش اینو اینکه از بعد هم پیمان اون حتی نیستم؟

کار چی. نمیده رو هام پیام و زنگ  

 

کنم؟ کار چی من بگو تو. لیلی میشم دیوونه دارم کنم؟  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [23.08.19 02:32] 
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49  تقسم  

 را هایش حرف خوب تا کردم سکوت و کشیدم آغوش در را او

 نمی. کردم می درک را او ولی نداشتم را هایش اشک طاقت. بزند

بدهم اش دلداری طور چه و بگویم او به چه دانستم . 

 به میگن، چیزی هم وقتی خوان نمی رو تو بدی که اونا عزیزم، -

خوان یم رو تو خوشبختی اونا وگرنه خودته خاطر . 

شد شدیدتر اش هق هق . 

 جوری این که بگم باید چی قلبم این به من ولی لیلی دونم می -

تپه؟ می اون برای  

 قدر چه دونم می کنم؛ می درکت من. باش آروم برم، قربونت -

کرد؟ میشه کار چی خب ولی سخته   

 لیلی؟ -

 جانم؟ -

 بینیب که بزنی حرف حامد با میشه: گفت و آمد بیرون آغوشم از

 بگو بهش یا میکنه؟ مخالفت سرسخت قدر این که شنیده و دیده چی

 پشت داشته، دشمنی باهاشون یکی شاید. تحقیق بره دوباره که

زنی؟ می حرف باهاش باشه؟. گفته بد سرشون  
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کردم اشکش از خیس صورت و ملتمس چشمان به نگاهی . 

زنم می حرف. باشه - . 

کرد سکوت هم باز و زد تلخی لبخند گریه، میان . 

ببینم را او گونه این نداشتم طاقت .  

من جون نکن گریه قدر این. دیگه بسه هانیه، - . 

تونم نمی تونم، نمی - . 

 دستش به و برداشتم میزش روی ی جعبه از ای کاغذی دستمال

 .دادم

 تا. اوضاعه و وضع این روزه چند میگی که خودت. بتونی باید -

 خاصی چیز واقعا   اگه برم؟ نتقربو کنی جوری این خوای می کی

 چی همه پس باشه داشته دوست رو تو قدر اون پیمان اون یا نباشه

و خوبی به  

 کردن گریه با. نکن گریه قدر این دیگه پس. گیره می سر خوشی 

نمیشه درست هیچی .  

داد تکان سری ناچار به . 

بزنی؟ حرف حامد با میری -  

خب؟ کنی تموم رو ات گریه این دیگه که شرطی به ولی میرم -  

 زدم اش گونه به ای بوسه که زد زورکی لبخندی ناچار به هم باز

شدم بلند جا از و . 
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 اتاق روی به رو که حامد اتاق طرف به و آمدم بیرون اتاقش از

رفتم داشت، قرار هانیه . 

 در اجازه بی پس نداد جواب هانیه مانند هم او. زدم در به ای تقه

دمش وارد و کرده باز را . 

 

 بیدار را او آمد نمی دلم. کردم خوابش در غرق ی چهره به نگاهی

بود شده تنگ برایش دلم اما کنم . 

بود آور عذاب ندیدنش چقدر . 

 مژه و بسته چشمان به و نشستم تختش کنار آرامی به و رفتم جلو

 می دلم. کردم نگاه بود، انداخته سایه صورتش روی که بلندش های

ببرم فرو موهایش بین را دستم خواست . 

 به و کرد باز را چشمانش آرامی به که بودم خیره او به طور همین

شد خیره آلودش خواب چشمان با بود، نشسته رویش به رو که من . 

زدم لبخندی . 

شی بیدار خوای نمی. من عشق سالم - . 

 یه که افتاد یادت! عجب چه: گفت خوابش از گرفته صدای با

داره وجود هم حامدی . 

بود شده هم شبیه حامد و هانیه  های حرف قدر چه وزامر . 

زدم ریشش ته از زبر گونه به ای بوسه . 

قهری؟ جونم؟ حامد -  
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کرد نگاهم سکوت در . 

 دستت از کنم؟ کار چی من خب: گفتم اش دلخوری از ناراحت

ریخته هم به کارات قدر چه که گفت زندایی االن. بودم دلخور . 

کشیدم موهایش به دستی . 

بخشی؟ می منو -  

 کشید را دستم حرف بدون و نگاهم سکوت در طور همان ای لحظه

. افتادم آغوشش در و دادم دست از را تعادلم شد، ناگهانی چون که

 موهایم روی ای بوسه و کرد حلقه کمرم دور محکم را دستانش

 .نشاند

کنیا قهر نبینم دیگه - . 

 

 

 

. 
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 [23.08.19 07:17] 

 

  

          

50  قسمت  

بگی شما چی هر. چشم: گفتم و زدم لبخندی . 

گذاشتم اش شانه روی را سرم . 

. نباشی تو که این بده خیلی. حامد بود شده تنگ برات خیلی دلم -

گرفتی؟ نمی رو سراغم چرا تو  

درآمد حرکت به موهایم روی گر نوازش دستش . 

 قضاوت و نزنی حرف جوری همین که بگیری یاد خواستم می -

بری کنی ول بعدش و یکن .  

بمونم دور ازت ندارم طاقت من دونی می که تو. بدی خیلی - . 

اومدی؟ تنها راستی بود؟ راحت من برای کردی فکر -  

 خوب حالش هانیه که گفت زندایی. رفت خودشم. رسوند منو بابا -

بزنم حرف باهاش گفتم نیست . 
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گفت؟ بهت پس -  

نشستم کنارش و آمدم بیرون آغوشش از . 

 دوباره که بزنم حرف باهات که گفت. گفت رو چی همه. آره -

 راستم. گفته دروغ یا داشته دشمنی باهاش یکی شاید. تحقیق بری

البته میگه . 

 هر از اینکه نه. دارند دشمنی نفر دو میگه، دروغ نفر یه آخه -

نمیگه ازش خوب چیز یه پرسی، می کی . 

مگه؟ میگن چی چرا؟ -  

کشید نفسی حرص با و شد درهم هایش اخم . 

. داره دختر دوست سرش موهای ی اندازه به گفت، می که یکی -

 دونه یه داری انتظار تو بعد. کرده سواستفاده اونا از کلی از

 آدمی همچین به نگفتم، بهش تر نازک گل از که رو خواهرم

ام؟ راضی وضع این از من کردی فکر بسپارم؟  

دادم تکان تأسف ی نشانه به سری . 

نیست خوب اصال   حالش. داغونه خیلی هانیه - . 

شد درهم اش چهره . 

 برای هاش اشک دیدن و روز و حال این تو دیدنش. دونم می -

 دیگه کم یه هم هانیه کنم؟ کار چی باید ولی نیست راحت منم

میکنه فراموش رو چی همه بگذره، . 

سخته خیلی - . 
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 حرف .کن آرومش و بزن حرف باهاش جوری یه خودت دیگه -

نمیده گوش که منو . 

 

* * * 

 زمین پخش که حامد به و گذاشتم دهانم روی را دستم وحشت با

کردم نگاه بود، شده . 

 رفتم جلو لرزانم های گام با. بود آمده بند ترس و بهت از هایم نفس

 نگاه اش پریده رنگ ی چهره و بسته چشمان به. نشستم کنارش و

 شنوی؟ می رو صدام دحام! حامد: زدم صدایش آرام و کردم

کن باز رو چشمات . 

 ترسیده قدر آن. داد می نشان العملی عکس نه و خورد می تکان نه

کنم کار چه دانستم نمی که بودم .  

 دست در را اش کرده یخ دست و بردم جلو را لرزانم دست آرام

 را وجودم تمام وحشت و نشست دستش نبض روی انگشتم. گرفتم

 می حس سختی به که آهسته قدر آن زد؛ می کند خیلی. دربرگرفت

 .شد

 نمی و بودم دستپاچه. بودند شده سرازیر صورتم روی هایم اشک

. کردم می نگاه او به ترس با فقط. دهم انجام کاری هیچ توانستم

 این به ای لحظه خواستم نمی حتی! نه آمد؟ می سرش بالیی اگر

کردم می کاری باید. کنم فکر موضوع . 
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 خانم. آمدم بیرون اتاقش از طور چه نفهمیدم و دمش بلند جا از

خوبی؟ شده؟ چیزی: گفت نگرانی با دیدنم با شاکری  

 به. بود آمده بند ترس از زبانم. کردم اشاره اتاق داخل به دستم با

حامد: گفتم هایم هق هق و گریه میان و سختی . 

 هم او. رساند اتاق به را خودش و شد بلند جایش از شاکری خانم

کرد صدایش بار ندچ . 

دکتر؟ آقای رادمنش؟ آقای -  

گرفت را ای شماره نگرانی با و رفت تلفن گوشی طرف به . 

واکنش یک از دریغ اما. زدم می صدایش و بودم نشسته کنارش ! 

آمد من طرف به اورژانس با اش مکالمه اتمام از بعد شاکری خانم . 

زنه؟ می نبضش -  

دفعه یه شد چش دونم نمی. آروم خیلی - . 

داد تکان سری اطمینان با . 

میشه بد حالشون وقتا بعضی ایشون. نباش نگران - . 

چرا؟: پرسیدم تعجب با  

 البته دارید؟ نسبتی هم با شما: پرسید سؤالم، به دادن جواب جای به

 با دکتر آقای ندیدم حاال تا. شدم کنجکاو فقط نداشتم فضولی قصد

باشه راحت قدر این خانومی .  
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 آن بود؟ سؤال این پرسیدن جای االن اما. بود شده متوجه هم او پس

من؟ اضطراب و حامد شرایط این در هم ! 

هستم آشناهاشون از من: دادم جواب جدی و کوتاه . 

« نداد ادامه و گفت ی «آهان . 

 

 من که دادند اجازه اصرار با. کردند سوار را حامد و آمد آمبوالنس

شوم همراه ها آن با هم . 

 را اکسیژن ماسک اورژانس پزشک. بود هوش بی نهمچنا حامد

گذاشت حامد دهان روی . 

 که گزیدم می را لبم مدام. نداشتند آمدن بند قصد گویی هایم اشک

نشود بلند این از بیشتر ام هق هق صدای . 

 

 

 

. 
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 از کرد؛ می تحرک باالیی بسیار سرعت با هم آمبوالنس ماشین

 برای اضطراب و نگرانی با ترس این و ترسیدم می باال سرعت

زد می دامن بدم حال به و بود شده ترکیب حامد . 

گرفت شدت هایم اشک و کردم اش پریده رنگ ی چهره به نگاهی .  

نیست معلوم چیزی که فعال  . باشید آروم خانوم - . 

مکرد زد، را حرف این که اورژانس پزشک به نگاهی . 

میشه؟ خوب حالش شده؟ طوری این چرا دونید می شما -  

نیست مشکلی که انشاهللا. بدم تونم نمی نظری من که گفتم - . 
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 حامد سرعت به. رسیدیم بیمارستان به زود خیلی باال سرعت آن با

 نمی. ندادند من به را ورود ی اجازه و بردند اورژانس بخش به را

نه یا بدهم خبر اش خانواده به باید دانستم . 

 رویم به رو دیواری ساعت به مرتب. گذشت می کندی به لحظات

دادم می تکان استرس با را پاهایم و کردم می نگاه . 

 هم که گرفتم را مادر ی شماره و درآوردم کیفم از را ام گوشی

گردم برمی دیر که دهم اطالع هم و بپرسم را نفس حال . 

بروم هم خودم و بگذارم نهات حال این با را حامد که توانستم نمی . 

کنم سؤال او از حامد وضعیت ی درباره که رفتم دکترش اتاق به . 

 بیشتری وحشت و ترس به مرا رفت می پیش که ای کلمه هر با

انداخت می . 

 قدر آن هایم قدم. شدم بلند جا از ریخته هم به و خراب حالی با

 اشک. بودم ریختنم فرو منتظر لحظه هر که بود لرزان و سست

بود چشمانم مهمان که بود . 

کشید؟ می درد و بود بیمار مدت این تمام یعنی  

 پریده رنگ ی چهره به نگاهی و کردم باز آرامی به را اتاقش در

کردم خوابش در غرق و . 

 خاطرات آن و گذشته دلم. آورد هجوم چشمانم به اشک هم باز

خواست می را شیرین و خوب . 
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*** 

 در مادربزرگ ی خانه به نیره خاله و دایی ی خانواده با همراه

 او کنار در بود، یلدا شب که را امشب تا بودیم آمده ری شهر

 .باشیم

 ده این مادربزرگ حال و بود کرده فوت پیش ها سال پدربزرگ

 می اصرار او به که هم قدر چه هر. کرد می زندگی تنها را سال

 گونه این خودش لقو به و کرد نمی قبول بیاید، ما پیش که کردیم

بود تر راحت . 

 و قدیمی بافت با و بزرگ خیلی و ویالیی ای خانه در مادربزرگ

کرد می زندگی باصفا حال عین در . 

 یادآور برایمان خانه این. داشتیم دوست بسیار را جا این مان همه

بود بچگی خاطرات . 

 میان در شهاب و هانیه و حامد با قدر چه زمان آن که آید می یادم

کردیم می بازی نداشت، باغ از کم که بزرگ حیاط این . 

 هلو و سیب تا انگور و انجیر و توت درخت از. بود درخت از پر

ها میوه این داشتند طعمی چه و . 

 های گل بوی و کرد می تن بر سبز لباس باغ تمام بهار فصل در

 این فصل این در که انگار. کرد می پر را حیاط رز و محمدی

گرفت می ای ازهت جان خانه . 

 برف. آمدیم می جا این به آمد می برف که زمانی هم ها زمستان

 کا اتمام از بعد و کردیم می درست برفی آدم و کرده بازی
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 و خوشرنگ های چای آن با همیشگی مهربانی با مادربزرگ

 خوردن داشت طعمی چه و کرد می پذیرایی ما از عطرش خوش

سرما آن میان در چای آن ! 

 درختان از زرد های برگ زمین های سنگریزه روی اییزپ فصل

 باغ این در زدن قدم عاشق. شد می برگ از پر جا همه و افتاد می

بودم پاییز فصل در مخصوصا . 

 داد؛ می جای خودش در را فصل چهار خانه این و باغ این فضای

ممکن شکل زیباترین به هم آن ! 

داشتم دوست را اینجا قدر چه و . 

 چمدانش هم پاییز دختر این. ماه آذر بود؛ پاییز روز ینآخر امروز

بود کرده رفتن عزم و بود کرده آماده را . 

 راه پاییزی های برگ روی و خورد گره حامد دستان در دستانم

. بود شیرین دستانش لمس و کنارش در بودن قدر چه. رفتیم می

 به وا وجود با من و بازیست دیوانه و عاشقی فصل پاییز گویند می

ام برده پی موضوع این . 

میکنه؟ فکر چی به من لیلی -  

 

 

 

. 
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 که او گفتن «من» این بودم؛ هایش گفتن «من لیلی» این عاشق

 گویی اصال   چسبید؛ می دل به زیادی  داد می نشان را مالکیت حس

کرد می معجزه ! 

 و مالکیت حس تو به که خواهد می گونه این کسی بدانی که این

بود خوب زیادی دارد غیرت . 
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 درمورد بخواهد که نبود معنی این به غیرت و مالکیت این البته

 را کار این که بدهد گیر این به یا کند دخالت ات زندگی مسائل تمام

 دوستت که آن که داد می را معنا این بلکه. نکن را کار آن بکن،

 جوره همه شوی؛ واقع او حمایت مورد کند، توجه تو به دارد،

 بتوانی. کند درکت اینکه تر مهم همه از. ایستد به پشتت کوه مانند

 کنی، دل و درد او با. باشی راحت او با ات صمیمی دوست مانند

بخندی کنی، شوخی .  

نیست الکی دادن گیر و زدن فریاد و داد معنی به غیرت !  

 جز خواهد نمی چیز هیچ اردد دوستش عاشقانه که کسی از زن

 .توجه

 درک او توسط و هست او به حواسش اش زندگی مرد بداند که این

 برخیزند، او با دشمنی به دنیا تمام اگر که باشد مطمئن و شود می

 خوشبختی پردازد، می او از حمایت به و کند نمی رهایش او

بود محض . 

بردم پی جمله این حقیقت به : 

 بخش آرام اما نبود هم انگیز خیال نبود، بخش لذت داشتنش دوست

کرد می امن فقط کرد، نمی جذاب برایت را دنیا. بود ! 

( وفی_فریبا پایان، از بعد کتاب ) 

 

نشستم سنگی تکه روی و کردم بغل را دستانم . 
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. شد خیره من به زیبایش لبخند آن با و نشست رویم به رو هم حامد

 افتاده زمین روی که یا شده خشک برگ و دادم را لبخندش جواب

برداشتم را بود . 

 خاطره قدر چه. هم با داشتیم دورانی چه. افتادم ها موقع اون یاد -

  .داشتیم

 خاطراتمان همه آن یاد بود معلوم هم او داد می نشان که زد لبخندی

 .افتاده

 دلشون مهربون، هم با همه. دارم دوست خیلی رو بچگی دوران -

 اما دید؛ میشه رو پاکی و معصومیت ونش چهره تو صافه؛ هم با

 و میشیم غرق زندگی های روزمرگی تو میشیم بزرگتر چی هر

گیریم نمی رو دیگه هم سراغ دیگه . 

 اون تو روز اون یادته: شکست را سکوتش باالخره هم حامد

بودی؟ افتاده حوض  

برود؟ یادم شد می مگر ! 

بره؟ یادم میشه مگه -   

 کردنت اذیت حق کی هیچ گفتی می میشهه: دادم ادامه ای خنده با

بودی زورگو هم موقع اون. من جز به نداره رو . 

گرفت اش خنده هم خودش . 

 نخوردم که هایی کتک چه و نکردم تو خاطر به که دعوایی چه -

بیارم دست به رو خانوم لیلی این که . 
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کردم نگاهش شده گرد چشمان با . 

کی؟ از خوردی؟ کتک من خاطر به! چی؟ -  

 مامان ی همسایه موقع اون نمیاد؛ یادم اسمش که پسره اون با -

 دو هم هیکلش و قد. بود بزرگتر سال دو یکی من از. بود اینا جون

 که کردیم می بازی پسره اون و شهاب با روز یه. بود من برابر

 اعصابم منم. کرد می نگاهت جوری یه داشت. اومدی بیرون توام

 می نگاه بهت حتی و کرد می اذیت ور تو نباید کی هیچ. شد خورد

 از خوردم؛ می دوتا زدم، می یکی. شدم درگیر باهاش رفتم. کرد

بود زیاد زورش که بس . 

 آن یادآوری از هم خودش. دادم می گوش هایش حرف به مشتاقانه

بود گرفته اش خنده روزها . 

کردم شبش رنگ چشمان به عشق با نگاهی . 

ای؟ دیوونه خیلی دونی می -  

شد خیره چشمانم به عشق با هم او . 

 دیوونه. باختم بهش رو دلم وقته خیلی که دختر یه ی دیوونه بله -

آورد دل این سر بالیی چه دونی نمی که ها چشم این ی . 

 زد؛ می قشنگی های حرف چه. دادم می گوش او دلنشین صدای به

صدا این داشت آرامشی چه . 

 حامد؟ -

 جونم؟ -
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 بهم کلی. دارم دوست خیلی رو اتصد بخونی؟ برام میشه -

میده آرامش . 

زد لبخندی . 

- بگه خوشگلم خانوم چی هر چشم؛ . 

بود من گاه تکیه ها شانه این. گذاشتم اش شانه روی را سرم . 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [24.08.19 03:34] 
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کوچه توی پاییز مثل پاییز، توی گریه مثل  

شیشه روی ارونب مثل بارون، زیر کوچه مثل  

عشق خود عشقی، خود تو عشق، خود عشقی، خود تو  

دستم توی هدیه مثل قلبم، روی اسمت مثل  

بستم می رو هدیه وقتی داشتم، که حالی اون مثل  

عشق خود عشقی، خود تو عشق، خود عشقی، خود تو  

ماه مثل  

گیره می ش گریه وقتی ماه، مثل   

میره تو دسته از وقتی گل، مثل  

میره می و نمیای که من، مثل   

عشق خود عشقی، خود تو تو، مثل  

تو مثل ماه، مثل   

من مثل اشک، مثل   

آه مثل عشق مثل   
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عشق خود عشقی، خود تو آه،  

بارون زیر مجنون مثل پاییز، توی لیلی مثل  

عاشق شه می آروم آروم آروم، وقتی بارون مثل  

عشق خود عشقی، خود تو عشق، خود عشقی، خود تو  

 

 می عمق بیشتر لبم روی لبخند و دادم می گوش زیبایش یصدا به

 انتخاب هم را زیبایی آهنگ چه خواند؛ می زیبا قدر چه. گرفت

بود مان شرایط با متناسب که بود کرده . 

بود زیبا عاشقی لحظات این چه و . 

شود می زیبا چیز همه معشوقت کنار در و باشی عاشق وقتی . 

 به دستانم طریق از را احساسم تمام کردم سعی و گرفتم را دستش

کنم منتقل او دستان . 

حامد دارم دوست خیلی - . 

 ابراز اهل حامد. زد ام پیشانی به ای بوسه دادن جواب جای به

 و کارها طریق از را احساساتش نبود؛ زیادی احساسات

داد می نشان رفتارهایش . 

پسندیدم می بیشتر را شکلی این ی عالقه هم خودم . 

 

گرفتم فاصله حامد از شد، می نزدیک ما به که پا صدای شنیدن با . 
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 هم هنوز هانیه. آمدند می ما طرف به که بودند هانیه و شهاب

 هنوز غمگینش و افسرده حالت آن و بود نکرده فراموش را پیمان

بود همراهش هم . 

 چیزی ما. باشید راحت: گفت بود، شده من کار ی متوجه که شهاب

 .ندیدیم

انداختم پایین را سرم و گزیدم لب خجالت با . 

اومدی؟ چی واسه: پرسید حامد  

نشست چارزانو شکل به زمین روی . 

بشم عاشق کفترای شما مزاحم کم یه بیام گفتم. هیچی - . 

کرد نثارش ای «دیوانه» و خندید حامد . 

 همه فکرش بود مشخص اما کرد می نگاه ما به و بود ایستاده هانیه

جا این جز به هست، جا . 

تو بریم پاشین: گفت و شد بلند جا از حامد . 

 شما: گفت بود، گرفته بغل را دستانش سرما از که حالی در هانیه

بزنم قدم کم یه خوام می من برید . 

 می پیشش منم: گفتم پس بزنم حرف او با کمی خواست می دلم

 .مونم

 هانیه های شانه روی و درآورد را کاپشنش و رفت سمتش به حامد

 .انداخت

بیرون؟ اومدی طوری همین چرا -   
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نشست من کنار سنگی تخته روی و نداد جوابی هانیه . 

چرخاند ما بین را نگاهش حامد . 

میشه سردتر هوا و غروبه. نمونید بیرون خیلی - . 

 

برگشتم هانیه سمت به شهاب، و حامد رفتن از بعد . 

 خوبی؟ -

نشاند لب بر پوزخندی . 

 !عالی -

 ریز ریز را آن و برداشت زمین روی از ای شده خشک برگ

 .کرد

 لیلی؟ -

 جانم؟ -

گذاشت زانوهایش روی را سرش و انداخت زمین را برگ . 

ببینم غمگین چنین این را او خواست نمی دلم . 

انداختم اش شانه دور را دستم و کردم نزدیک او به را خودم . 

 تو قدر این بگو؛ چیزی یه. نباش ناراحت قدر این برم قربونت -

نریز دتخو . 

ام؟ دیوونه من -  

چیه؟ حرفا این: گفتم معترض  
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 زدن حرف به شروع خودش برای شنید، نمی مرا صدای که انگار

 .کرد

 نمی اون عاشق که نبودم دیوونه اگه ام؛ دیوونه من دیگه آره -

 کاری هر. دارم دوسش منه؟ دست مگه خب؟ کنم کار چی ولی شدم

سرمه تو چیزایی یه یلیل. باشم پیشش فقط که کنم می شده هم . 

کردم نگاهش نگرانی با . 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  [24.08.19 04:37] 
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54  قسمت  

سرته؟ تو چی. ها درنیاری بازی دیوونه هانیه -  

کرد سکوت و داد نامعلوم ای نقطه به را اش خیره نگاه . 

سرته؟ تو چی توام؟ با -  

 بی شمانچ با و برگشت طرفم به که کردم صدایش حرص با

کرد نگاهم روحش . 

 خوای می کاری ببینم دارم، دوسش قدر اون که حامد جون به -

تو نه من، نه دیگه بکنی . 

میگم؟ چی شنوی می: گفتم عصبانیت با و دادم تکانش   

سکوت و بود سکوت جوابم هم باز ... 

خواهر از عزیزتر این به گفتم؟ می او به باید چه ... 

 مرتب دوشش روی را حامد کاپشن که حالی در و شد بلند جا از

زدم یخ. تو بریم پاشو: گفت کرد، می . 

 غروب حال در خورشید. شدم بلند جا از و رفتم او به ای غره چشم

بود شده سرد بسیار هوا و بود کردن . 

بخشیدم سرعت هایم گام به و دادم قرار پالتویم جیب در را دستانم . 

 حس و آمد استقبالمان به گرما از موجی شدیم، که خانه وارد

آورد وجود به برایم را خوشایندی . 
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 به و گذشتم بودند، هم پیش همیشه مانند که شهاب و حامد کنار از

رفتم آشپزخانه . 

بودند امشب برای ها خوراکی و وسایل کردن آماده حال در همه . 

بود کرده غوغا اش سلیقه آن با هم باز مادربزرگ . 

بوسیدم محکم را اش گونه و مکرد حلقه گردنش دور را دستم . 

 دود خانوم خوشگل این برای اسپند یه. جون نازی این کرده چه -

 .کنید

چیه؟ کارا این. دختر زشته: گفت و خندید مادربزرگ  

 که هانیه. کردند می نگاه ما به لبخند با هم خاله و زندایی مادر،

 چیده های شیرینی به که حالی در بود، شده اضافه جمعمان به تازه

 هم ما. چله و خل. کنید ولش اینو: گفت زد، می ناخونک ظرف در

انداختند بهمون بگیریمش، داداشم برای خواستیم نمی . 

زدم او به ای گردنی پس . 

نشسته خانواده اینجا که حیف - . 

کرد شروع را هایش حرفی پر هم باز هانیه . 

 این عا  واق جون عمه. ادبه بی هم قدر چه. دیگه کنید می مالحظه -

 که بگیرین یاد من مادر از کم یه. نیست صحیح بچه تربیت طرز

کرده تربیت دختری چه . 

بسی پشتمون هفت برای دونه یه همین تو: گفت خنده با زندایی . 
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 مشغول که زندایی طرف به و انداختم باال ابرویی برایش خنده با

رفتم بود، ژله کردن درست . 

خوای؟ نمی کمک جون زندایی -  

 مادر برای هم ای خودشیرینی چه! نگاه نگاه: گفت خنده با یههان

میکنه شوهرش . 

کشتمت بگیرمت هانی،: گفتم و کردم نگاهش حرص با . 

دویدم می دنبالش به هم من. گذاشت فرار به پا و کرد ای خنده . 

 می قبل مثل هم باز و بود شده عوض هوایش و حال که این از

 طوفانی از خبر اما بودم شحالخو بسیار کرد، می شوخی و خندید

نداشتم بود، راه در که . 

 

 بود گذشته خوش که قدر آن. ام گفته کم بگویم، شب آن از چه هر

داشتیم شادی فضای شهاب، و هانیه های شوخی با و . 

 و بودیم جمع هم دور طوالنی شب آن در و پاییز شب آخرین در

بود عشق و محبت از پر بینمان فضای . 

 بیشتر دقیقه یک و عزیزان کنار در بودن بیشتر دقیقه کی یعنی یلدا

کردن مهربانی و محبت ابراز . 
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. 
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 من فال. بود هم شبیه که فالی. شد سپری حافظ فال با هم شب آخر

حامد و . 

بود درآمده برایمان که بود فال دو هر مضمون این و : 

لها و کاسا ادر الساقی ّهاای یا اال ناو    
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مشکلها افتاد ولی اّول نمود آسان عشق که  

 

 آرامش هایش حرف با که کرد سعی دید مرا نگرانی که مادربزرگ

. آید نمی دست به آسان عشق که گفت می. کند القا وجودم به را

 که عشقی اصال  . بلندیست و پستی و خم و پیچ از پر عشق مسیر

گذاشت توان نمی عشق را نامش که دبیای دست به ساده !  

 را هم قدر معشوق و عاشق تا آید می دست به سختی به عشق

بدانند بیشتر . 

 مانند عشق من نظر به. داشتم قبول را ها حرف این تمام من و

شد می پخته سختی و حرارت با که بود خام خشتی . 

 دیدنش به توانستم می وقت هر و زدم می زنگ هانیه به روز هر

 بی هایش حرف در و بود شده آرام زیادی ها تازگی. رفتم می

 این کردم می حس. بود مشخص چیز همه به تفاوتی بی و حسی

 نمی را انتظارش خوبی های چیز و است طوفان از قبل آرامش

آمد برنمی دستم از کاری ولی کشد . 

 

 

 بودم آنها خواندن حال در و بودم کرده پخش اطرافم را هایم جزوه

 و برداشتم کنارم از را آن ام، گوشی اس ام اس صدای شنیدن با که

خواندم را پیام و نشست لبم بر لبخندی حامد اسم دیدن با . 

 بیداری؟ -
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آره: نوشتم و درآمد حرکت به صفحه روی انگشتانم . 

 بیا و کن تنت گرم لباس: داد جواب که بود نگذشته ثانیه چند

درم دم من بیرون؛ . 

 ما ی خانه در دم شب موقع این. خواندم دوباره ار پیامش تعجب با

کرد؟ می چه ! 

 خانه از آرامی به کلید برداشتن از بعد و کردم تن شالی و پالتو

شدم خارج . 

نشستم و کردم باز را در. بود شده پارک در جلوی حامد ماشین . 

 .سالم -

نبودی؟ که خواب. ماهت روی به -  

 لحظه یه اومدی؟ یهویی درق این چرا. خوندم می درس داشتم نه -

شدم نگران . 

نشاند لب بر زیبایی لبخند . 

ببینم رو خانومم خواست دلم یهویی - . 

 داشتم، او به که عشقی تمام با. کردم اش خسته چشمان به نگاهی

برم دلت اون قربون: گفتم . 

« گفت زیرلب ای «خدانکنه . 

دور؟ دور بریم موافقی حاال خب -  

شب؟ موقع این: پرسیدم متعجب ! 
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داد تکان سری . 

مشکلیه؟. دور دور برم زنم با شب موقع این خواد می دلم. آره -  

کردم ای خنده اش زورگویانه لحن از . 

بگه آقامون چی هر - . 

 به را ماشین «بریم بزن» گفتن با و کرد ای خنده هم خودش

درآورد حرکت . 

 و جذاب اش خنده قدر آن. داشتم دوست را هایش خندیدن قدر چه

 قربان دل در و کنم نگاهش فقط خواست می دلم که بود ردانهم

بروم اش صدقه . 

کردم نیمرخش به نگاهی . 

 حامد؟ -

جونم؟: داد جواب بود، جلو به حواسش که طور همان  

 افتی، می یادم یهو که این. دارم دوست خیلی رو ها یهویی این -

 خیلی رو روزها این. دنبالم میای یهو. زنیم می زنگ هم به یهو

نشه تموم وقت هیچ کاش. دارم دوست . 

 عروسی شه، درست کارام کم یه شه؟ تموم ذارم می من مگه -

 نمی ولت هم لحظه یه. خودمی پیش دیگه موقع اون و گیریم می

 .کنم
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 یلبخند به هایم لب مان زندگی تشکیل و مان عروسی تصور از

شد باز عمیق . 
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 دیگر هم. بروم استقبالش به لبخند با و برگردد ها شب حامد که این

 چه شود، خارج تنمان از مان روزمره خستگی تا کنیم بغل را

نابی حس چه! بود خوب ! 

 کسی هم باز باشی، هم جور هر بدانی که این. بود زیبا بودن زن

بود زیبا دارد، می دوستت عاشقانه .  

بزنم قدم خواد می دلم. دار نگه اج این حامد - . 

انداخت سمتم به نگاهی نیم . 

خوری می سرما نپوشیدی؛ زیادی لباس توام. سرده هوا - . 

کردم بود، گرفته باریدن تازه که باران به نگاهی . 

دیگه بیا. بارونم تو زدن قدم عاشق من - . 

خوری می سرما - . 

دیگه دار نگه. هستم خودم مراقب. نه: گفتم اصرار با . 

 از: گفت نگاهم دیدن با. شدم خیره او به و کرده مظلوم را نگاهم

مونیم نمی بیرون زیاد ولی باشه. چشمات این دست . 

بگی تو چی هر. باشه: گفتم زده ذوق . 

شو پیاده. خب خیلی: گفت و داشت نگه ای گوشه . 

 ماشین، قفل زدن از بعد و شد پیاده هم خودش. شدم پیاده ذوق با

 و گذاشتم دستش در را دستم لبخندی با. گرفت طرفم به را دستش

کردیم زدن قدم به شروع. بود شده شدیدتر هم حاال که باران زیر . 
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 بود خوبی حس چه. بود کم گفتم، می هوایمان و حال این از چه هر

 در دست و باران زیر هم آن داری دوست که کسی با زدن قدم

او دست . 

 از و بود سرد خیلی هوا. شدیم اشینم سوار شده خیس های لباس با

خورد می هم به هایم دندان سرما . 

 کردم گرم در سعی و گرفتم دهانم جلوی را ام کرده یخ های دست

داشتم ها آن . 

 بهت چی من: گفت و کرد روشن را بخاری. نشستیم ماشین داخل

خوری می سرما دونم می من آخه؟ بگم . 

 اعتراف یه و بگم بهت امخو می رو چیزی یه  حامد. نیست مهم -

بکنم بهت . 

شد ام خیره منتظر . 

 با طوری این وقتی صدات این و ها چشم این با تو. قاتلی تو  -

 نمی زنی، می رو حرفا این صدات اون با و میشی خیره بهم عشق

 ابد حبس اونم. ابده حبس هم جرمت. میدی کشتن به منو که دونی

من قلب تو . 

نشست لبانش بر لبخندی . 

ابدم حبس این عاشق منم - . 
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* * * * * 

. بودم خیره اش بسته چشمان به و نشسته تختش کنار صندلی روی

 بیشتر هایم اشک شدت افتاد، می یادم دکتر های حرف که بار هر

شد می . 

 به داد می توضیح برایم را حامد بیماری که دکتر صدای هم باز

آمد خاطرم . 

میشه بدتر داره روز به وزر حامد بیماری شرایط بگم باید خب - . 

ای؟ بیماری چه بیماری؟: پرسیدم تعجب با  

افتادند کار از حامد های کلیه متأسفانه - . 

چی؟ یعنی چی؟: پرسیدم وحشت و بهت با  

 کلیه. میدم توضیح بهتون موضوع این ی درباره بیشتر من خب -

مثل کنند؛ می ایفا بدن تو رو مهمی خیلی وظایف ها   

 تولید خون، فشار کنترل خون، اسید و پتاسیم ک،نم سطح تنظیم

 قرمز های گلبول تولید کنترل و ها استخوان حفظ برای دی ویتامین

. بینند می زیادی های آسیب کلیوی بیمارهای خاطر همین به. خون

 دلیل همین به نداره موارد بیشتر در هم خاصی عالمت متأسفانه و

 پیشرفت خیلی و بود هشد بیماریش ی متوجه دیر خیلی حامد هم

 میکنه مصرف دارو کلی بشه، دیالیز باید روز دو ای هفته. کرده

 مرگ بگم، بخوام دیگه جور یه. ندارند ای فایده کدوم هیچ اینا ولی

باشه داشته بستگی مورد این به تونه می انسان یه زندگی و . 

@Vip_Roman



 

202 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 نگاه او به وحشت با و مبهوت و مات. نداشتم اعتماد هایم گوش به

بود؟ خطر در حامد زندگی یعنی چه؟ یعنی ها حرف این. کردم یم  

کرد؟ کار چی باید خب: گفتم ای رفته تحلیل لحن با  

کلیه پیوند. داره راه یه تنها - . 

تابید دلم در امیدی نور . 

نمیدین؟ انجام رو کار این چرا خب -  

 پیوند صف تو آدم کلی بدونید، باید خودتون که هم طور همون -

 کردن پیدا پس. سالخورده افراد تا بگیر کوچیک ی بچه از .هستند

نیست راحتی کار اصال   حامد، کمیاب خونی گروه با هم اون کلیه . 

 حتی ممکنه نیست؛ که راحتی همین به بشه، هم پیدا فرض به

 ممکنه ولی باشه نداشته وجود ژنتیک و خون لحاظ از هم مشکلی

بزنه پس رو پیوند بدنش . 

باشید جریان در خواستم فقط کنم نگرانتون که منگفت رو اینا . 

نکنم بیدارش که نشود بلند ام گریه صدای که گزیدم لب . 

ایستاده مرگ قدمی یک در حامد که شد نمی باورم . 

کن کاری یه خودت خدایا: کردم زمزمه زیرلب . 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [25.08.19 01:08] 

 

  

          

57  قسمت  

 شدیدی سرمای دو هر حامد، با رفتنمان انبار زیر روز آن از بعد

بودم افتاده رختخواب در و بودیم خورده . 

 دردناکم و شده خشک گلوی با و بودم بسته را چشمانم حالی بی با

کردم می سرفه مرتب . 
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 هانیه به حالی بی با و کردم باز را چشمانم در شدن باز صدای با

دوختم چشم . 

 .سالم -

دادم را جوابش ام گرفته صدای با و کردم ای سرفه . 

نشست کنارم . 

بخون واسمون دهن یه. داری صدایی چه اوه - . 

افتادم سرفه به که کردم ای خنده . 

کن مسخره رو خودت. کوفت - . 

گرفت خود به متفکری حالت . 

ها عجیبه خیلی - ! 

عجیبه؟ چی -  

 که هم کس هیچ. شدین مریض هم با حامد و تو همزمان که این -

 بیرون باهم شب نصفه اومد، می بارون که یشبپر دونه نمی

 .بودید

« ! که شد زشت وای فهمیدین؟ همه وای: پرسیدم و کشیدم ی «هین

کنند؟ می فکر ما ی درباره چی  

کرد ای خنده . 

تابلویین دوتون هر که بس از - . 

طوره؟ چه حامد -  
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 امروز. تو عین اونم: گفت آورد درمی را مانتویش که حالی در

 که من. کارش سر میره هم طرف اون از که گفت و داشت کالس

میزنه سر بهت میاد حتما   که گفت اومدم، . 

میکنه هم ذوقی چه نگاه نگاه: گفت که نشست لبم بر لبخندی . 

گرفتم بازویش از نیشگونی . 

 چیزی ای آبمیوه کمپوتی، یه میان؟ خالی دست مریض عیادت -

آوردی می . 

نکنیا تعارف وقت یه - . 

 روی از را آب لیوان. شد بیشتر ام سرفه که خندیدم هم خودم

داد دستم به تختم کنار عسلی . 

کن استراحت و بخور کم یه بیا - . 

 تا دادم قرار هم روی را چشمانم و خوردم را آب از ای جرعه

یابد بهبود ام حالی بی این کمی شاید . 

 

 و چشم کردن باز بدون. گشودم را هایم چشم دستی های نوازش با

شناختم می را ها دست این صاحب او، دیدن .  

عزیزم؟ بهتری. من خانوم لیلی سالم -  

بود حال بی اش چهره و بود گرفته هم او صدای . 

خوبی؟ تو. افتضاحم که من. سالم -  
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گذاشت ام پیشانی روی را دستش . 

دکتر؟ بریم خوای می. داری تب کمی -  

کردم ای سرفه . 

میشم بهتر کنم، استراحت. نه - . 

 که رفتم کنار کمی. کشید دراز کنارم و کرد تر نزدیک را خودش

 او روی را پتو از کمی. شود جا ام نفره یک تخت روی هم او

 که قلبش های طپش به و گذاشتم اش سینه روی را سرم و کشیدم

 تن دور را دستانش. سپردم گوش بود، برایم موسیقی زیباترین

کرد حلقه ظریفم . 

 خودش،. داشت آرامش قدر چه. نشاند موهایم روی ای بوسه

بودند محض آرامش ها این ی همه آغوشش، نگاهش، صدایش، . 

 او وجود با. کردم نمی احساس را دردی هیچ بود، کنارم وقتی 

بود برایم کلمه ترین معنی بی درد . 

بود شده پیچیده قلبم دور که بود پیچک مانند او داشتن دوست . 

 ها شدن مریض این عشق با حتی. گرفتم دست در را داغش دستان

است شیرین هم ! 

دادم جای آغوشش در بیشتر را خودم و شدم جا به جا کمی . 

 ماند، می الالیی مانند که قلبش ضربان صدای و او گرم آغوش در

رفتم خواب به . 
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زنان که ایشنیده را این شاید  

دارند لب به «نه» و «آری» دل در  

سازندنمی عیان را خود ضعف  

مکارند و خموش و زداررا  

دلش که زنی زنم، هم من آه،  

بال و پر زندمی تو هوای در  

لطیف خیال ای دارم دوستت  

محال امید ای دارم دوستت  

فرخزاد فروغ  

 

 

 

. 

 

📌 فیلتر بدون وبسایت طریق از  های پارت خواندن  

 👇👇👇 (https://peyk-dastan.blog.ir/)  
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 [25.08.19 09:15] 

 

  

 

       👈 بخوان را اول قسمت 👉  
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 بهتر حالم کمی. داشت ادامه شدید سرماخوردگی این روزی سه دو

بروم دانشگاه به خواستم می فردا از و بود . 

 حامد و خودم های چت خواندن مشغول و بود دستم در گوشی

  .بودم

 این عاشق من و بود همین هاکار ترین بخش لذت از یکی نظرم به

بودم کار . 
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 بی روزها آن خاطرات یادآوری و عاشقانه های حرف این خواندن

بود وصف قابل غیر و نظیر . 

 من عشق آخرین و اولین. کردم تجربه را عشق حامد وجود با من

داد می من به زندگی و بودن زنده حس چشمانش. است . 

شد می خالصه شبش رنگ به چشمان آن در من دنیای تمام . 

 ی شماره یک از پیامی که شدم خارج حامد با چت ی صفحه از

 سالم: خواندم و کردم باز را آن کنجکاوی با. آمد برایم ناشناس

نمیای؟ دانشگاه روزه چند چرا خوبی؟. جان لیلی  

 که پروفایلش های عکس و اش کاربری نام به مبهوت و مات

 واقعا. کردم نگاه ود،ب مختلف نماهای و ها ژست در خودش عکس

رسید نمی من حامد جذابیت به هم باز اما بود جذاب هم . 

 صمیمی قدر این چرا باشد؟ داشته من با توانست می کار چه او 

کرده؟ پیدا کجا از را ام شماره اصال   پرسیده؟ را احوالم ! 

 روز چند ببخشید هستین؟ خوب. استاد سالم: کردم تایپ متعجب

داشتم کسالت کمی . 

شده؟ چیزی: داد جواب که نکشید طولی  

بود کوچیک سرماخوردگی یه. نه - .  

فعال. بینمت می فردا پس،. اوکی: داد سریع را جوابم هم باز . 

 می: نوشتم و کردم اخمی بود، فرستاده که قلبی ایموجی دیدن با

کردید؟ پیدا منو ی شماره کجا از بپرسم تونم  
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نبود سختی کار - . 

 پی از خواستم و کردم نگاه بدجنسش ی خنده ایموجی به حرص با

داد پیامی دوباره که شوم خارج او وی . 

« کندمی سوال کسی : 

ای؟زنده چه خاطر به  

زندگی برای من و   

کنممی بهانه را تو   ...  

یوشیج_نیما  » 

 معنی چه پیام این. شد تر غلیظ هایم اخم و خواندم را پیام حرص با

بفرستد؟ برایم را چیزی چنین باید او چرا داد؟ می  

 اگر. طرف یک هم امشبش پیام این طرف، یک اش خیره های نگاه

گفت خواهم حامد به قطعا   ببینم، او از را چیزی چنین دوباره . 

 

 صبح تا که بودم عصبانی و خورده حرص قدر آن را شب آن

نیامد چشمانم به خواب . 

 حامد میشهه. بود ام گوشی کردن چک روز هر مانند شدم که بیدار

 بر لبخند آن خواندن با من و فرستاد می اسی ام اس برایم ها صبح

کردم می آغاز اشتیاق و شور با را خود روز و نشست می لبم . 
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 به و کردم باز را آن. داشتم اس ام اس یک.  بود هم طور همین

 ی شماره بودم، کرده ذخیره «دل جان» را آن که حامد اسم جای

بود افتاده نادری استاد . 

« بندم در نکنی تا مکن حلقه را زلف  

بادم بر ندهی تا مده تاب را طره  

خویشم از نبری تا مشو بیگانه یار  

ناشادم نکنی تا مخور اغیار غم  

 « حافظ

 آشپزخانه در مادر. رفتم بیرون اتاق از و کشیدم ای کالفه پوف

بود ناهار پختن مشغول . 

 بود، اضافه های ظرف شستن مشغول که مادر به  حالی بی با

کردم نگاهی . 

 .سالم -

برگشت سمتم به مهربانش همیشه لبخند با . 

بهتری؟. عزیزم سالم -  

گفتم ای «آره» حال بی . 

ای؟ حوصله و حال بی قدر این چرا شده؟ چیزی -  

 چنین باید او چرا. بودم شده عصبانی واقعا دادم؟ می جواب باید چه

 یکی که بود راحت خیالم بابت این از حداقل بدهد؟ من به هایی پیام
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 می امتحانات موقع هم بعد و داریم او با فقط دیگر ی جلسه دو

ندهد ارائه او را درس این بعد ترم که بودم امیدوار فقط. شود . 

 

 

 

. 

 

📌 فیلتر بدون وبسایت طریق از  های پارت خواندن  

 

👇👇👇 

 

https://peyk-dastan.blog.ir 
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❤️ نیست رفتنی تخیال  کامل دانلود  ❤️ 

https://telegram.me/buy_roman 

 

 [25.08.19 09:15] 
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انداختم باال ای شانه نکنم، نگران را مادر که آن برای . 

نیست چیزی - . 

کنم باز میرم من: گفتم آمد، که حیاط زنگ صدای . 

 پوشیدم پریشانم موهای و سفیدم تیشرت روی را گلدار سفید چادر

رفتم حیاط به در کردن باز برای و . 
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 در آش کاسه یک با مان رویی به رو ی همسایه خانم، شیرین

بود در پشت دستش . 

خانوم شیرین سالم - . 

خوبن؟ بابا مامان، خوبی؟ جان لیلی سالم: گفت و زد لبخندی  

تو بفرمائید. رسونند می سالم ممنون - . 

کنم مادرت با احوالپرسی یه بیام: گفت و داد دستم به را آش کاسه . 

 دری هر از و ماند می را ساعتی یک حداقل یعنی جمله یک این

زد می حرف ! 

شود وارد که کردم تعارف . 

 به را آش ی کاسه. شد احوالپرسی و سالم مشغول مادر با

 خودم بکشد دم که گذاشتم سماور روی را چای و بردم آشپزخانه

شدم ها ظرف کردن جور و جمع مشغول و ماندم جا همان هم . 

رفت درهم هایم اخم و رسیدم گوشم به خانم شیرین صدای . 

 خونه سر بره و کنه عروسی خواد می کی لیلی جون، سوسن -

خودش؟ زندگی  

نیست معلوم که فعال - . 

 لسوزید سر از من نشیا ناراحت زنم می که حرفایی از وقت یه -

 هم با هم روز هر نامزدن؛ باهم ماهه چند االن اینا. میگم رو اینا

 خوبیت جوری این اصال. کنند می آمد و رفت و میرن بیرون

نگرفت سر ازدواجشون دیدی یهو نداره؛ .    
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 این چرا گفت؟ می داشت چه. بودم مانده جایم سر مبهوت و مات

 کس هیچ چرا ؟کنند می دخالت دیگران زندگی در قدر آن مردم

نیست؟ خودش کار در سرش  

کنیم؟ می ازدواج کی ما که دارد ربطی چه کسی به   

آورد؟ می زبان به که بود چه ها حرف این  

 می حرف حامد با باید. کشیدم ای کالفه نفس و شد درهم هایم اخم

بودم شده خسته اوضاع این از هم خودم. کند کاری که زدم . 

 روز دو که را حامد ی شماره و رفتم اتاقم به ها آن به توجه بی

گرفتم را نداشتم خبر او از که بود . 

: پیچید گوشی در اش خسته صدای و داد جواب تا خورد بوق چند

خانومم؟ جانم  

 بی و خسته هم قدر چه هر. داشتم دوست را حالت این قدر چه

داد می را جوابم مهربانی با ولی بود حوصله . 

کرد می رفع را هایم صلگیحو بی تمام او با زدن حرف . 

کجایی؟. سالم -  

بود ناراحت و کالفه صدایش . 

خیابون تو. هیچی - . 

شدم نگران . 

خوبی؟ جان؟ حامد شده چیزی -  
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 .آره -

پیشت؟ بیام که کجایی -  

آمد می بوق و ماشین صدای . 

نداری؟ کالس ظهر مگه تو -  

یتر مهم تو. نیست مهم ولی آره: گفتم و زدم کنار را موهایم . 

 نگران: گفت مهربان لحنی با. کنم احساس را لبخندش توانستم می

خوبه حالم من. عزیزم نباش . 

ببینمت باید من: گفتم اصرار با . 

. خب خیلی: گفت مهربانی با ولی بود شده کالفه من اصرارهای از

خوبه؟. دنبالت میام شد، تموم کالست  

 لباس و شدم لندب جا از. کردیم او با کوتاهی خداحافظی و پذیرفتم

 اصال و داشتیم کالس نادری استاد با امروز. پوشیدم را هایم

 به اعصابم افتادم می که هایش پیام آن یاد. نداشتم را اش حوصله

ریخت می هم . 

 

 

 

. 
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 منطقی آدم حامد. نه یا بگویم را موضوع این حامد به دانستم نمی

 حساس موضوعات این روی قدر چه که دانستم می ولی بود ای

ندهد نشان خوبی واکنش است ممکن و است . 

کردم مرتب را چادرم و انداخته ام شانه روی را کیفم . 

 خواستگار از کردن تعریف حال در که خانم شیرین صدای هنوز

 هم او های حرف یادآوری از. آمد می بود، اش زاده خواهر

ریخت هم به اعصابم .  

 خانه از و مکرد ها آن با کوتاهی خداحافظی و شدم خارج اتاق از

زدم بیرون . 

 

 به حتی کردم می سعی و بودم نشسته مهدیس کنار همیشه مانند

نکنم هم نگاه استاد . 

 جز بود جا همه به حواسش اش همیشگی خیالی بی با هم مهدیس

 .کالس

 من شد می مگر و بودم شده پسرها از یکی به هایش نگاه ی متوجه

نشناسم؟ را دوست این ! 
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کرد آویزان را هایش لب و کشید آهی . 

کردم خود ی متوجه را او بازویش به آرامی ی ضربه زدن با . 

 چته؟ -

 .هیچی -

کنی می نگاه رو کیوان همش چرا که نفهمیدم که منم - . 

کرد انکار . 

دارم؟ دوسش من گفته کی کردم؟ نگاه اون به کی من -   

کردم ای خنده . 

. کنی می نگاهش داری گفتم فقط. داری دوسش نگفتم که من -

کردی اعتراف خودت دیدی . 

دیوونه کوفت: گفت و گرفت اش خنده هم خودش . 

کردم جمع را لبخندم کنا، در استاد آمدن با . 

ایستاد کنا . 

 جلسه هر. باشید نداشته من از کامل ی نمره انتظار نفر دو شما -

بدین انجام رو تمرینتون حرف بدون االنم. بدم تذکر بهتون باید من .  

 اتاق بیا کالس از بعد شما مهدوی، خانوم: داد ادامه دیسمه به رو

 .من

 بود شده گرد تعجب از چشمانش که مهدیس به زدن حرف ی اجازه

برگشت میزش پشت و نداد را . 
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داره؟ کار چی من با این -  

انداختم باال ای شانه . 

دونم نمی - . 

 خارج دانشگاه از مهدیس از خداحافظی و کالس شدن تمام از بعد

شدم سوار و نشست لبم بر لبخندی دیدم، که را حامد ماشین. مشد . 

 .سالم -

زد لبخندی و کرد من به نگاهی . 

خوبی؟. عزیزم سالم -  

شدم خیره چشمانش در عشق با . 

نیستی خوب اینکه مثل تو ولی. ام عالی بینم، می که رو تو - . 

کرد پیدا عشق رنگ نگاهش و گرفت عمق لبخندش . 

خوبم منم - . 

دانستم نمی را دلیلش و نبود جایش سر اش حوصله و حال . 

بریم؟ کجا: پرسید و درآورد حرکت به را ماشین  

بزنیم قدم که جا یه - . 

 رفتم، راه قدر اون منم. شده بهتر حالت تازه که توام. سرده هوا -

شدم خسته . 

برگشتم طرفش به . 

شده؟ چی چته؟ حامد -  
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نباش نگران. عزیزدلم هیچی _ . 

 کردی، می اصرار او به که هم قدر هر خواست، نمی خودش تا

 حرص که بود اخالقش تنها این و بزند حرف ای کلمه بود محال

آورد درمی مرا . 
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 در ها ساعت است، ریخته هم به اعصابش وقت هر دانستم می

کرد اعتراف خودش که هم االن. زند می قدم خیابان . 

 درون دانیسرگر و کالفگی اما باشد سرحال لحنش کرد می سعی

شد می مانع چشمانش . 
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رسیدیم خانوم لیلی خب - . 

شدیم رستوران وارد دیگر یک با گام هم و شدم پیاده حرف بی . 

 

 میز روی ام چانه زیر را دستم. بودیم نشسته دیگر یک روی به رو

شدم خیره او به و گذاشتم . 

بگی؟ خوای می چیزی کنی؟ می نگاه جوری این چرا -  

دمش خسته من حامد - . 

کرد حلقه درهم را دستانش و کشید جلو صندلی از کمی را خودش . 

شدی؟ خسته چی واسه -  

 اومده مون همسایه امروز: گفتم شده، باز هایم حرف سر که انگار

گفت می چیا بدونی اگه. مون خونه بود .  

رفت درهم هایش اخم که گفتم برایش را خانم شیرین های حرف . 

 بعد. کردیم سکوت داد، قرار مقابلمان را غذا که گارسون آمدن با

 ی صیغه یه فقط ما. دیگه میگه راستم خب: دادم ادامه او رفتن از

 نباشه کاغذ تیکه اون. سفیده هم هامون شناسنامه. خوندیم محرمیت

 تو فقط و نداریم هم با نسبتی ما میگه، بابام که جور همون یعنی

همین. میشی ام دایی پسر . 

کرد نگاه مچشمان به جدیت با . 

بگو رو راستش پرسم، می سؤال یه - . 

@Vip_Roman



 

224 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

کردم نگاهش منتظر . 

نه؟ یا داری اعتماد من به تو لیلی -  

 دارم اعتماد بهت بیشتر هامم چشم از حتی من. دارم که معلومه -

کن درک منو کم یه توام ولی . 

 به تو. سخته حرفا این شنیدن دونم می. عزیزم کنم می درکت -

 عروسی دیگه ماه دو یکی حداقل تا میدم قول منم کن اعتماد من

بگیریم رو مون . 

 چی هر که اینه منظورم من ماه؟ دو یکی از بعد حامد؟: گفتم کالفه

 .زودتر

نرود باال صدایش که داشت سعی . 

 تو ندادم؟ انجام و بکنم تونستم کار چی کنم؟ کار چی من میگی -

 با امروز .ریخته هم به کارم اوضاع کنی؟ نمی درک منو چرا

 که این جای تو بعد فهمی؟ می. لیلی شدم اخراج شد؛ دعوام رئیسم

 حرفای و جا این نشستی شده، مرگم چه و چمه که بپرسی من از

کنی؟ می تکرار رو تون همسایه اون  

کردم نگاه دلخورش نگاه و غلیظش های اخم به .  

 را اش دلخوری چگونه. بگویم چه باید دانستم نمی هم خودم

کنم؟ فبرطر  

 این بپرسم، را حالش دلیل اینکه بدون هم من. دادم می حق او به

بودم گفته او به را ها حرف . 
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کردم سرزنش ام فکری بی این خاطر به را خودم دل در . 

: گفت سرد لحنی و اخم همان با که گذاشتم دستش روی را دستم

بریم زودتر تا بخور رو غذات . 

 ...حامد -

نداد را حرفم ی ادامه ی اجازه . 

بشنوم خوام نمی چیزی - . 

بگویم چه ندانستم اما شد بسته و باز حرفی زدن برای دهانم . 

 مان خانه در جلوی نداشتند، شدن باز قصد که درهمش های اخم با

داشت نگه . 

برگشتم سمتش به . 

 حامد؟ -

 با کنون تا. نداد نشان هم العملی عکس و بود خیره رویش به رو به

نداشتم را اش دلخوری طاقت و بود نکرده اررفت گونه این من . 

 دونی می که تو حامد؟. نداشتم منظوری کن باور جان؟ حامد -

 یه لیلی جون کنی؟ نمی نگاه بهم چرا. ندارم رو تو ناراحت تحمل

بگو چیزی . 

 به. برگشت سمتم به. است حساس من جان قسم روی دانستم می

کردم نگاه اش حوصله بی و خسته چشمان . 

باشه؟. دیگه ببخشید -  
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برم باید من. تو برو: گفت دهد، نشان واکنشی که این بدون . 

کرد نمی آشتی راحتی این به! نه . 

 روی سریعی و کوتاه ی بوسه و کردم نزدیک او به را خودم کمی

شدم پیاده اش، شوکه نگاه به توجه بی و نشاندم اش گونه . 
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 این اما بود دلخور دستم از هنوز حامد و بود گذشته روزی چند

نباشد کارهایم و من به حواسش و نزند زنگ من به که نبود طور . 

 دانشگاه. پرسید می درسم اوضاع از و زد می زنگ روز هر

 های پیام. بودیم امتحانات ی فرجه زمان در چون رفتیم نمی دیگر

بود جایش سر هم نادری استاد . 
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 با که بدانم را کارش این دلیل که پرسیدم خودش از بار یک

خواهد می دلش که گفت پررویی ! 

 و بودیم بیرون حامد با که روز آن. بودم شده عاصی دستش از

 آن که بگویم او به را موضوع این خواستم می شد، دعوایمان

بگویم نتوانستم و آمد پیش ها حرف . 

 گفت می بروم بیرون خواستم می وقتی اما بودنش دلگیر وجود با

باش خودت مراقب گرد،بر زود. کن تنت گرم لباس . 

 دارم دوستت هم من گفتم می هایش حرف این تمام جواب در من و

من دل آرام ای . 

 توانم نمی دلنشینت صدای آن و دلربایت چشمان آن بدون که ای

دارم می ترت دوست کنم، زندگی . 

 می را حامد با زدن حرف دلم. زدم ورق حوصله بی را ام جزوه

 انرژی صدایش شنیدن!  بود دوپینگ مانند صدایش اصال. خواست

کرد می برابر چند را ام . 

 ی جزوه حوصله بی. دادم بدنم به قوسی و کش و کشیدم ای خمیازه

کردم باز را دیگری درس . 

 روی از را آن و بستم را جزوه ام گوشی زنگ صدای شنیدن با

کرد مزین را هایم لب لبخندی حامد اسم دیدن با برداشتم؛ میزم . 

 جانم؟ -

کجایی؟ لیلی؟ -  
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شدم نگران مضطربش صدای از . 

شده؟ چیزی طور؟ چه. خونه -  

داری؟ خبر هانیه از -  

 زنی نمی حرف چرا شده؟ چی چی؟ برای. نه: پرسیدم نگرانی با

 حامد؟

گذاشته هم نامه یه برنگشته؛ هنوزم. بیرون رفته صبح از - . 

رفته؟ کجا ای؟ نامه چه نامه؟: گفتم نگران و متعجب  

رفت باال صدایش فهکال . 

نداری؟ خبر ازش میگی راست واقعا. دونم نمی دونم، نمی -  

آمد می در اشکم داشت استرس شدت از . 

جا اون میام االن من. خودت جون به نه - . 

بشه؟ چی که بیای تو -   

 آوردم، می در را مانتوام کمدم در که طور همان و شدم بلند جا از

جا اون میام افتم می راه االن. افتم می پس نگرانی از که من: گفتم . 

کردم قطع را گوشی و ندادم را او به زدن حرف ی اجازه . 

 که حالی در و شدم خارج اتاق از. پوشیدم را هایم لباس سرعت به

 توضیح مادر به رو انداختم می سرم روی هولکی هول را چادر

شدم بود، منتظرم در جلوی که آژانسی سوار و دادم مختصری . 

کندم می را لبم پوست و دادم می تکان را پاهایم استرس با . 
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 نثار ناسزا و فحش دل در. است دهانم در کردم می احساس قلبم

کردم می اش فکری بی این خاطر به هانیه . 

رسیدیم؟ نمی چرا بود؟ شده دور قدر آن مسیر این چرا  

کنید حرکت تر سریع لطفا آقا - . 

 و انداخت من به آینه از گاهین نیم بود، جوانی پسر که راننده

کرد بیشتر را سرعتش . 

 زنگ و شدم پیاده سریع دایی، ی خانه در جلوی رسیدن محض به

فشردم را . 

 زدم می نفس نفس که حالی در. دویدم خانه طرف به شد، باز در تا

: گفتم بود، آمده استقبالم به شده سرخ چشمان با که زندایی به رو

شده؟ چی  

شود سرازیر هایش اشک که فیکا کلمه یک همین .  

رفته ام بچه - . 

کردم نگاه بود، کالفه و ناراحت شان چهره که بقیه به سرگردان . 

افتم می پس ترس از دارم. بگه من به یکی رفته؟ کجا - . 

میگم بهت خودم. تو بیا: گفت و آمد سمتم به حامد . 

 خودش و کرد باز را هانیه اتاق در. رفته باال ها پله از سرش پشت

شد وارد جلوتر هم . 

کشید آهی و کرد اتاقش دور تا دور به نگاهی . 
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نبود ولی کنم بیدارش که اتاقش تو اومدم شدم، بیدار که صبح - . 

داد دستم به را بود میزش روی که را کاغذی . 

 کرده جمع هم رو هم لباساش و وسایل گذاشته؛ هم رو نامه این -

 پیداشون رو دوتا این فقط من. رفته کجا پسره اون با دونم نمی و

بیارم سرشون بالیی یه کنم، . 
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کردم نگاه حالش بی صورت به اشکی چشمان با . 

 و انداخت اطرافش به گنگی نگاه و گشود را هایش چشم آرامی به

شده؟ چی: گفت اش گرفته و حال بی صدای با من دیدن با  

جا این آوردمت. بود شده بد حالت - . 
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رفت درهم درد از ورتشص و شد جا به جا جایش در . 

 حامد؟ -

 بله؟ -

نگفتی؟ رو موضوع این من به چرا -  

کردم؟ می نگرانت باید چرا گفتم؟ می باید رو چی -  

لغزید ام گونه روی و چکید چشمم از اشکی قطره . 

 بینی می چیه؟ واسه گریه این االن: گفت اش همیشگی آرامش آن با

خوبم که . 

دمافتا دکتر های حرف یاد هم باز . 

اگه که گفت. گفت بهم رو چی همه دکترت - ... 

خیلی بود؛ سخت خیلی حرفم دادن ادامه . 

زدم؟ می را نبودنش حرف حتی باید چگونه   

 پهلویش به دستی و نشست تختش روی و زد بخشی آرامش لبخند

 .گرفت

 من نداره؟ آفت بم بادمجون میگن شنیدی. نباش من نگران تو -

نمیشه هیچیم .  

حامد: گفتم ام رفته حلیلت لحن با ! 

چنده؟ ساعت -  

انداختم ام مچی ساعت به نگاهی . 
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شدی هوش بی که میشه ساعتی چند. هشت - . 

. میشن نگرانت بابات مامان. خونه برو موندی؟ جا این چرا تو -

نفس پیش برو . 

 مون خونه اومدین که روز اون: داد ادامه و نشد من جواب منتظر

 که شد پرت مهمونا به حواسم میکنه؛ بازی ایلیا با داره نفس دیدم

اومد چشمم جلوی فیلم یه مثل ها خاطره. شنیدم رو جیغش صدای . 

 خیلی که عروسکش همون با ساله پنج لیلی پیش، سال بیست

 مادر. بود افتاده اینا جون مامان ی خونه حوض تو داشت، دوسش

 بودم ادهد قول لیلی به من. بودند ترسیده همه کرد، می گریه لیلی

. نداره و نداشت رو کردنش اذیت حق کی هیچ مراقبشم، همیشه که

آوردم بیرون رو کوچولو لیلی و پریدم حوض تو . 

 افتاده آب تو نفس. بود شده تکرار ها صحنه این انگار روز اون

 من. بود نفسش نگران. بود شده مادر خودش لیلی دیگه حاال. بود

 رو هاش اشک طاقت. شه احتنار لیلی نذارم که بودم داده قول

 می درد به قلبم دیدم، می که رو هاش اشک. نداشتم وقت هیچ

 .اومد

 و بود سالش پنج لیلی نه ولی بود شده تکرار چی همه دوباره انگار

سالش دوازده حامد نه .  

داشت حسرتی چه صدایش. بود غمگین قدر چه لحنش ! 

 این دقیقا. دش زنده چشمانم جلوی خاطرات این او های تعریف با

بود شده تکرار هم پیش سال بیست ها صحنه . 
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 هایم اشک که بود گفته خودش. بود شده کالفه من های اشک از

آورد می درد به را قلبش . 

 برو. بگیره رو ات بهونه ممکنه. نفس پیش و خونه برو هم حاال -

 امروز های حرف که بیا هم دیگه روز دو یکی. نباش منم نگران

 هر. دارم دوست خیلی رو نفس من. بدیم ادامه رو ندمو ناقص که

بدن خودت به رو حضانتش که کنم می شده هم کاری . 

 پیش چه برای بود رفته یادم کل به که بودم شده او نگران قدر آن

بودم رفته او . 

داره؟ خبر ات بیماری از کی دیگه: پرسیدم حرفش به توجه بی  

 میگم رو همین،دکتر مجید،. شهاب و فهمیدند تازه که ام خانواده -

 شدم آشنا باهاش نبودم ایران من که موقع اون زد، حرف باهات که

فهمید نفر اولین اون. بودیم همخونه و .  

شدی؟ جوری این کی از -  

 حاد وضعیتم االن ی اندازه به اوایل اون البته. میشه سالی یه -

 .نبود

ردک عوض را بحث بشکند، بغضم دوباره که این از قبل . 

برو دیگه توام خب - .  

کنم؟ ول حال این با رو تو: گفتم مردد  

زد حالی بی لبخند . 
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 پیش برو خوبم؛ من میگم دارم. جاشه سر ات لجبازی هنوزم -

ات بچه . 

نداد اجازه ولی کنم اعتراض که کردم باز دهان . 

 

 

 

. 

 

📌 فیلتر بدون وبسایت طریق از  های پارت خواندن  

 

👇👇👇 

 

https://peyk-dastan.blog.ir 
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❤️ نیست رفتنی خیالت  کامل دانلود  ❤️ 

https://telegram.me/buy_roman 

 

 [26.08.19 09:49] 

 

  

 

       👈 بخوان را اول قسمت 👉  

https://t.me/peyk_dastan/14991 
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 این. نداری خوبی روحی شرایط االن هم خودت تو لیلی ببین -

 نمی هم خودم که روز اون حرفای نفس، حضانت و طالق ی قضیه

 اوضاع شده باعث که دیگه اتفاق کلی و گفتند بهت چیا دونم

 و بیاد پیش چی نیست معلوم هم دیگه مدت یه. بریزه هم به روحیت

 داغونه اعصابت قدر چه دونم می. کشه می رو انتظارت اتفاق کلی

محکم و قوی. باش صبور کم یه ولی .  
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 تو به رو حضانتش چه. ات بچه خاطر به هم خودت، خاطر به هم

 باید تو پس. بینه می زیادی آسیب کل در پدرش، به چه و بدن

 خم کمر و باشی مقاوم مشکالت این مقابل در. وایستی پشتش محکم

 .نکنی

. نمیشه درست هیچی گریه با. بدی یاد هم نفس به رو اینا که این هم

 از کاری هر منم پار؛بس خودش به رو چی همه و کن توکل خدا به

میدم انجام بیاد، بر دستم . 

 ات بهونه هم ات بچه میشن، نگران بابات و مامان خونه؛ برو االنم

گیره می رو . 

 را آرامش هایش، حرف آن و بخشش آرامش صدای آن با هم باز

کرد تزریق قلبم به . 

 زیبایش، های حرف و مهربانش و آرام همیشه نگاه آن با هم هنوز

دهد هدیه من به را آرامش ستتوان می . 

 به و شد اتاق وارد مجید، دوستش، همان که بزنم حرفی خواستم

آمد حامد سمت . 

 بهتری؟ -

کرد ای اشاره من به و داد تکان سری . 

 می آژانس یه براش و بیرون کنی می راهنمایی رو ایشون -

خب؟. گیری  

داداش چشم: گفت و زد لبخندی . 
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نمیشم شما ممزاح ممنون نه: گفتم سریع . 

- بفرمایید. مراحمین. کنم می خواهش . 

شدیم خارج اتاقش از مجید با همراه و کردم خداحافظی حامد از . 

 

 عبور حال در باریک و طوالنی راهروی از دیگر یک با قدم هم

 .بودیم

بمونه؟ باید کی تا حامد -  

 طاقت هم خودش. نداره ای فایده هم موندنش جا این چون فردا تا -

 شه بد حالش نکنه که این برای هم امشب. باشه اینجا همش ارهنمی

نبود نیازی وگرنه بمونه گفتم .  

 من آیا که آمد پیش برایم سؤالی. کرد عبور سرم از فکری ناگهان

نه؟ یا کنم اهدا حامد به را ام کلیه توانم می  

 در جلوی که ها تاکسی از یکی سمت به مجید شدیم، که حیاط وارد

کردم صدایش که رفت بودند، شده پارک . 

دکتر؟ آقای -  

برگشت سمتم به . 

 بله؟ -

کنم فکر چیه؟ حامد خونی گروه -  O درسته؟. بود  

داد تکان تأیید ی نشانه به را سرش . 
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کمیابه خونی گروه این و درسته بله - . 

طور؟ چه: پرسید که بودم فکر در غرق و کرده سکوت  

ونمت می من یعنی. همینه منم خونی گروه - ... 

 که دونید می: گفت اخمی با و نداد را حرفم شدن تمام ی اجازه

ذاره نمی حامد . 

 می مرا بود؟ گفته برایش من از حامد یعنی دانست؟ می کجا از

 شناخت؟

کردم اش پیشانی غلیظ های اخم به نگاهی . 

شناسید؟ می منو شما -  

کشید نفسی و داد تکان سری . 

 حتی بده اجازه که محاله حامد که مدون می اینم و شناسم می. بله -

باشه جونش دادن دست از قیمت به اگه . 

: گفت و کرد اشاره ای تاکسی به که بزنم حرفی که کردم باز دهان

شین سوار بفرمایید . 

دکتر آقای - ... 

کنید تموم رو بحث این کنم می خواهش: گفت تحکم با . 

 احافظیخد. کنم سکوت که شدم ناچار تحکمش پر لحن مقابل در

شدم ماشین سوار و کردم . 
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 می که من. بودم خیره شب سیاهی به و چسباندم شیشه به را سرم

 را کمک همین چرا پس بدهم انجام را کار این حامد برای توانستم

 که بودم مطمئن گفت؛ می راست هم مجید اما کنم دریغ او از هم

کرد خواهد مخالفت سرسختانه حامد . 

. شدم پیاده و کرده حساب را آژانس پول ،رسیدم که خانه در جلوی

کردم باز را در و درآوردم کیفم از را کلید . 

 که بودم امیدوار. بودم نگران طور همین و حوصله و حال بی

شود خوب حالش . 

بودی؟ کجا: گفت و کرد اخمی دیدنم با بابا  

 در را ام زده یخ دست و آمد طرفم به مادر که بودم حال بی قدر آن

تگرف دست . 

بودی؟ کجا پریده؟ رنگت قدر این چرا جان؟ لیلی خوبی -  

نداشتم را امروز اتفاقات یادآوری و زدن حرف توان . 

خوابه؟ نفس. نیست خوب حالم واقعا االن. میگم بهتون بعدا -  

 و همیشگی های نگرانی این حال. بود نگران چنان هم مادر نگاه

  که این طاقت. بودم مادر خودم. کردم می درک را اش مادرانه

 او نگران همیشه و همیشه نداشتم؛ را برود فرزندم پای به خار

 های دغدغه شدنش تر بزرگ با و بود کوچک فعال نفس البته. بودم

شود می بیشتر هم ام فکری . 
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. 
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 [27.08.19 02:08] 
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کنم می درک را مادر های نگرانی اکنون .  

کند نمی درک نشود مادر تا کس هیچ . 

ادمافت بهبهانی سیمین از سخن این یاد . 

«  را کس هیچ همیشه تا که دادم قول مادرم به کودکی عالم در

 نمی:  گفت و بوسید مرا مادرم ، باشم نداشته دوست او از بیشتر

عزیزم توانی  ! 

 دوست بیشتر برادرم و خواهر و پدرم از را تو من توانم، می گفتم

 .دارم

 تهداش دوست او از بیشتر مرا توانی نمی که آید می یکی گفت مادر

 ..باشی
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 کردم می فکر که خوب ،ولی داشتم عزیز دوستی شدم که نوجوان

داشتم دوست بیشتر را مادرم . 

مادرم اندازه به نه ولی بودم اش شیفته که داشتم معلمی ... 

 کودکی قول به توانم نمی کردم خیال ، شدم عاشق شدم که بزرگتر

 وستد بیشتر را کدامیک گفتم خودم پیش وقتی ولی کنم عمل ام

شد انتخاب که بود مادر این دلم ته در باز داری ... 

بود من جان تمام که یکی... آمد یکی و گذشت سالها ... 

نتوانستی دیدی گفت و خندید شادمانی با مادرم روز همان ... 

 می بیشتر دنیا تمام از و مادرم از را او کردم فکر هرچه من

بود شده من قلب سلطان آمدنش با او.خواستم . 

کنم عمل کودکیم دوران قول به توانستم نمی و خواستم نمی من ... 

بودم شده مادر خودم من آخر ...» 

 

بخور رو شامت بیا: گفت مادر که رفتم اتاق سمت به . 

ندارم اشتها - . 

کردم عوض را هایم لباس حالی بی و خستگی با و شدم اتاق وارد . 

 پتو. تمرف سمتش به و کردم نفس خواب در غرق صورت به نگاهی

زدم اش پیشانی به ای بوسه و کرده مرتب او روی را . 
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 مرا توانست می االن که چیزی تنها. آشوب دلم و بود ناآرام ذهنم

بود خدا با نیاز و راز و گفتگو کند، خارج روز و حال این از . 

 و گرفته وضو. رفتم بهداشتی سرویس به و شده خارج اتاقم از

برگشتم اتاق به دوباره . 

نمودم پهن را ام سجاده و کرده سر را سفیدم چادر .  

آمد نفس ی گرفته صدای که بودم نماز سالم دادن حال در .  

 .مامان -

آوردم جای به دیگری ی سجده و دادم را سالم . 

 باز کشیدنش آغوش به برای را دستانم و برگشتم نفس طرف به

 .کردم

نداختا آغوشم در را خودش و کرد تند سمتم به را هایش قدم . 

نشاندم فرش موهای روی ای بوسه و فشردم خود به را او محکم . 

مامان؟ خوشگل بهتری -  

داد تکان سری و کرد ای سرفه . 

گردی؟ می بر زود نگفتی مگه بودی؟ کجا -  

عزیزم ببخشید - .  

شد جا به جا آغوشم در کمی . 

 مامان؟ -

دلم؟ جان -  
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حامد؟ عمو ی خونه نمیریم دیگه -  

چی؟ برای: پرسیدم متعجب  

 روزم اون مهربونه، خیلی حامد عمو: گفت اش کودکانه لحن آن با

دارم دوسش خیلی. آورد بیرون آب تو از منو . 

 که نداشت امکان شد، می آشنا او با و شناخت می را او که هر

 حامد از اول ی دفعه که نفس هم حاال. باشد نداشته دوست را حامد

دارد دوستش که گفت می االن کشید، می خجالت . 

درآوردم حرکت به موهایش در گر نوازش را دستم . 

خوشگلم؟ باشه. کن دعا براش. شده مریض حامد عمو -  

میشه؟ خوب چرا؟ -  

شد گلویم مهمان هم باز بغض . 

.  میده گوش هابچه دعاهای به خدا. میشه خوب کنی دعا براش -

مامان؟ باشه. کن دعا براش دلت تو پس  

 .باشه -

برم مهربونت لد قربون - . 

 بود کربال از پارسالش سفر از مادر سوغاتی که رنگم آبی تسبیح

گفتم می ذکر و دعا زیرلب. گرفتم انگشتانم میان را .  

بودم نشده زمان گذر ی متوجه که بودم نیاز و راز غرق قدر آن . 
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 بود، رفته خواب به آغوشم در که نفس معصوم ی چهره به نگاهی

 .کردم

 را نفس. دادم ام شده خشک بدن به قوسی و کش و شد بلند جا از

 کردن فکر با و کشیدم دراز کنارش هم خودم گذاشته، تخت روی

رفتم خواب به تنهاست، بیمارستان در االن که حامد به . 

 

* * * * * 

 با و کردم باز را کاغذ تای. نشستم تخت روی و شد خم زانوهایم

خواندم را نامه اشک از شده تار چشمان . 

 من که بینید می وقتی و خونید می رو نامه این وقتی دونم می -

 رو این ولی گردین می من دنبال و میشین عصبانی تون همه نیستم

 دیگه که برم دور جای یه خوام می. کنید پیدام تونید نمی که بدونید

نکنه مخالفت باهامون کسی . 

 نم برای و نیست مهم برام هست که چی هر پیمان شما نظر از

بهترینه اون . 

برم جا همه باهاش حاضرم که قدری اون. دارم دوسش من . 

کنید درکم و ببخشید منو که امیدوارم .  

دارم دوستون . 

همیشه برای خداحافظ  
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 حرص و کالفگی با حامد به رو و کردم مچاله دستانم در را کاغذ

 پر موهای داخل را دستانش و کرد می طی را اتاق عرض و طول

کرد یم فرو پشتش . 

 بیاید؟ سرش بالیی نکند. بود کرده خیس را هایم گونه هایم اشک

بود؟ کرده را کار این چرا   

 طوری اواخر این بودم؛ شقم کله خواهر از عزیزتر این نگران

بود شده راحت او از همه خیال که کرد می رفتار . 

چه؟ افتاد می برایش اتفاقی اگر   

 

 

 

. 

 

📌 فیلتر بدون بسایتو طریق از  های پارت خواندن  

 

👇👇👇 

 

https://peyk-dastan.blog.ir 
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 بیرون کالفگی با ار نفسش حامد شد، بلند که ام هق هق صدای

 .فرستاد
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 کن فکر کم یه. کنی گریه بشینی که جا این نیومدی. لیلی بسه -

 پس بود صمیمی خیلی تو با که اون. باشه رفته کجا ممکنه ببین

نگفته؟ بهت رو این چرا  

کردم پاک شالم ی گوشه با را هایم اشک . 

میگم؟ دروغ من کنی می فکر تو یعنی: گفتم دلخوری با  

نشست کنارم گیکالف با . 

 هم به اعصابم کافی ی اندازه به. نکن شروع لطفا. لیلی بسه -

نکن بدترش دیگه تو هست ریخته . 

 کجا واقعا رفته؟ کجا که کردم می فکر باید گفت می راست حامد

بود؟ رفته  

 پیغام. گرفتم را هانیه ی شماره و کرده خارج کیفم از را ام گوشی

 اعصابم کرد، می اعالم را اش گوشی بودن خاموش که شده ضبط

 منطق بی قدر این که کردم هانیه نثار فحشی. ریخت می هم به را

است فکر بی و . 

 آمده ها آن به دلداری و کمک برای من. کردم پاک را هایم اشک

کنم تر کالفه و سرگردان را حامد و کنم گریه که بودم نیامده. بودم . 

 

 به گونه این را احساسم مداشت سعی و گرفتم دست در را حامد دست

کنم منتقل او . 

گرده برمی خودش انشاهلل. نباش نگران عزیزم، جان، حامد - . 
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کشتمشون خودم برگردن، دوتا این فقط: کرد زمزمه حرص با . 

 نمی باورم در هنوز و بود سخت مان همه برای ماجرا این هضم

باشد کرده را کار این هانیه که گنجید . 

نخور حرص قدر این. برم قربونت باش آروم - . 

. شد اتاق وارد اش گریه از شده سرخ چشمان با زندایی و باز در

آمد سرش پشت هم سحر . 

 هایش اشک و بود شکسته بغضش هم باز که حالی در زندایی

 چی همه که اون آخه نداری؟ خبر واقعا تو جان لیلی: گفت روان،

گفت می بهت رو . 

کرد نازک چشمی پشت سحر بزنم، حرفی من که آن از قبل . 

باشه؟ نگفته این به هانیه میشه مگه. میگه دروغ داره جون مامان -  

 کرد می فکر چرا. کردم نگاهش زده بهت. شدم شوکه حرفش از

گویم؟ می دروغ من  

 زدنت حرف مراقب: گفت جدیت با. بود درهم هایش اخم هم حامد

 .باش

 به رو چی ههم هانیه مگه؟ گفتم چی: داد جواب پررویی با سحر

 تشویقش کار این به خودش که معلوم کجا از اصال. گفت می لیلی

 نکرده؟

 چه. برد می فرو شوک در مرا بیشتر زد می حرف چه هر

نداشتم خبر خودم و بودم کرده کارهایی ! 
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: گفت حرص با بود، پیوسته جمعمان به تازه که محمد به رو حامد

 خارج حدودش و حد زا داره دیگه. ها بگو زنت این به چیزی یه

 .میشه

حامد بزن حرف درست: گفت و کرد اخمی محمد . 

پیچید اتاق در حامد فریاد . 

میگه؟ من زن به داره چی شنوی نمی زنت؟ این یا من -  

 دو بین نداشتم دوست. کردم می نگاه بینشان ی مشاجره به حس بی

بود جدا برادر دو این از سحر حساب. شود خراب برادر . 

کردم بلند را ام گریه از هگرفت صدای . 

دیگه کنید بس - . 

کردند نگاه من به و خوابید بینشان ی همهمه من، فریاد صدای با . 

. بگردید هانیه دنبال برید کنید، بحث هم با قدر این که این جای -

 دارید شما وقت اون و وضعیه و حال چه تو نیست معلوم االن اون

چی؟ بیاره سرش ییبال پسره اون اگه کنید؟ می بحث و جر  

 اگه کن فکر. بنداز من به نگاه یه: دادم ادامه بغض با سحر به رو 

 دروغ نه من بود؟ روزم و حال این داشتم خبر هانیه هدف از من

کنم می پنهان رو چیزی نه و میگم . 

 شکسته را سکوت این من صدای فقط و بودند کرده سکوت همه

 .بود

چرخاند محمد و سحر بین را نگاهش درهمش های اخم با حامد . 
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 همه شده. رفته کجا که کنم فکر فقط و بشینم جا این تونم نمی من -

کنم می پیداش ولی بگردم رو جا . 

 یه. هست توام خواهر هانیه: داد ادامه محمد به رو پوزخندی با

نیست بد کنی، کاری . 

گذشت کنارش از اش شانه به ای تنه با . 

 رو کرد، می نگاه ما های بحث به نگرانی و سکوت در که زندایی

 اصال   حالش االن اون. برو باهاش توام جان، لیلی: گفت من به

نیست خوب . 

 با و کردم سر را بود افتاده سرم از که را چادرم و دادم تکان سری

 خانه از داشت که حامد دنبال به و شده خارج اتاق از سرعت

رفتم رفت، می بیرون . 

ا؟کج تو: پرسید من دیدن با  

 

 

 

. 
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67  قسمت  

 تنها بذارم حالت این با جوری چه هم بعدش. خب نگرانم منم -

 بری؟

داد ادامه راهش به دوباره . 

بیا زودتر. خب خیلی - . 

*** 

کرد می حرکت شلوغ و ترافیک پر های خیابان در هدف بی حامد .  

 آن ولی زدم زنگ هم بودند نفر سه دو، که مشترکمان دوستان به

 زدم، می زنگ هانیه به هم چه هر. نداشتند او از خبری هم ها

بود خاموش . 

 داشت، مرا های حالت هم او که حامد طرف به نگران و سرگردان

شدم خیره . 

 حامد؟ -

جان؟: کرد زمزمه حوصله بی  

 مرا تردید که هم او. داشتم تردید حرفم گفتن برای. کردم سکوت

بگی؟ خواستی می چی: گفت دید  

ولی ها نشی نگران - ... 

بگی؟ خواستی می چی. دیگه بگو: گفت که کردم مکثی  
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بزنیم ها کالنتری یا ها بیمارستان به سر یه بگم خواستم می - . 

زد نیشخندی . 

 با خودش خواست با. افتاده براش اتفاقی ممکنه بگیم نشده که گم -

 چی واسه نمیگن رفتیم هم کالنتری که فرض به. رفته پسره اون

بگیم؟ بهشون چی رفته؟  

بودم ناراحت آمد، نمی بر دستم از یکار که این از . 

بودم نکرده فکر ایناش به: کردم زمزمه ناراحتی با . 

 

 ف روی را سرش و کرد پارک خیابان از ای گوشه را ماشین

 .گذاشت

. دارد دوست را هانیه قدر چه دانستم می. کردم می درک را حالش

ببینم گونه این را او نداشتم طاقت اما . 

کردم فرو موهایش داخل و بردم جلو را دستم . 

 که باش مطمئن. نخور حرص قدر این عزیزدلم، جان، حامد -

 بهتون قدر چه دونم می شناسم؛ می رو هانیه من. گرده برمی

نداره رو شما ناراحتی و دوری طاقت و ست وابسته . 

 دارم. دونم نمی دونم، نمی: کرد زمزمه و کرد بلند را سرش

 برای دونی می. دارم حالی چه من میفه نمی تو. لیلی میشم دیوونه

 با خواهرش که بدونه و بیفته اتفاق این که سخته قدر چه برادر یه
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 با بیارم گیر رو پسر اون من اگه دونی می کرده؟ فرار پسر یه

دستامکشتمش؟ همین  

کنم دعوتش آرامش به کردم سعی . 

گذاشتم دستش روی را دستم .  

کنم؟ پیداش جوری چه بگردم؟ رو کجا لیلی؟ کنم کار چی -  

نشست گلویم در بغض که بود دده و ناامید قدر آن لحنش .  

 گرفتیم؟ می را سراغش کی از گشتیم؟ می دنبالش باید را کجا واقعا

کنیم؟ چه تو دست از! هانیه آخ ! 

کردم اش خسته چشمان به نگاهی . 

واینستاده که خیابون تو گردیم؛ می داریم بیهوده ساعته چند - .  

میاد؟ بر دستم از این جز به هم کاری مگه کنم؟ کار چی یمیگ -  

خونه بریم شینم، می من طرف این بیا. شدی خسته خیلی تو - . 

زد تلخی نیشخند . 

گیرم؟ می آروم خونه برم من نظرت به -  

نمیشه درست هیچی هم ها خیابون تو الکی گشتن با - . 

کرد روشن را ماشین و کشید ای کالفه پوف . 

ی؟میر کجا -  

خونه: گفت و کشید آهی . 

دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم و کشیدم آهی هم من . 
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 طوری ولی زدم می حرف او با و زدم می زنگ او به روز هر

 که روز آن از. کرده فراموش را پسر آن گویی که داد می نشان

 حامد به بودم؛ نگرانش است، سرش در فکرهایی بود گفته خودش

باشد مراقبش که گفتم هم . 

 قدر این طور چه دانم نمی ولی هست او به حواسش که دانستم می

 بودند چیده هم با را اش برنامه قبل از مطمئنا  . بود رفته ناگهانی

شود نمی که ناگهانی قدر این وگرنه . 
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 پیاده دو هر. آمدم خودم به بزرگشان حیاط در ماشین توقف با

 منم تو؛ برو تو :گفت و درآورد جیبش از را اش گوشی حامد. شدیم

میام زنم، می زنگ یه . 
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دادم تکان سری . 

سرده هوا بیا زودتر. باشه - . 

 جا از من دیدن با زندایی. شدم خانه وارد و نشدم جوابش منتظر

رساند من به را خودش و شد بلند . 

لیلی؟ شد چی -   

 نداشتم چیزی یعنی ندادم جوابی و انداختم پایین را سرم ناراحتی با

بگویم که . 

 هم بابا و مامان. رفتیم بقیه سمت به دو هر. شد ناامید زندایی نگاه

بودند آمده . 

اومدید؟ کی شما: گفتم و نشستم شان کناری مبل روی  

کشید آهی ناراحتی با مادر . 

نیاوردم طاقت خونه تو شده؛ چی ببینم گفتم. میشه ساعتی دو - . 

نگفتم چیزی و کشیدم آهی . 

 با کوتاهی احوالپرسی و سالم. شد خانه وارد هم حامد بعد لحظاتی

نشست من کنار و کرد بابا و مامان . 

آورد گوشم نزدیک را سرش حامد . 

برو باهاشون توام رفتند، بابات مامان - . 

آخه: گفتم معترض ... 
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 برو پس. نداره ای فایده جا این که تو موندن. دیگه نداره آخه -

برس کارات به و خونه . 

 خیالم باشم جا این. نمیارم تحمل که من: تمگف آویزان های لب با

تره راحت .  

 شانه دور را دستش بودند، زدن حرف مشغول که بقیه به توجه بی

کرد حلقه هایم . 

 بعدشم میشه؟ درست چیزی جا، این تو، بودن با مگه من عزیز -

 سر بشین پس نمیشه؟ شروع امتحانات دیگه ی هفته از تو مگه

 نمی بیکار که منم. میگم بهت شد نیهها از هم خبری هر. درست

 که دوستام از یکی با االنم. گردم می دنبالش رو جا همه شینم؛

 نگران توام پس. میکنه پیگیری که گفت زدم؛ حرف پلیسه باباش

نباش هیچی .  

گذاشتم دستش روی را دستم . 

بگی تو چی هر. باشه - . 

نشست لبانش بر محو و حال بی لبخندی . 

خوشگلم خانوم آفرین - . 

 

 از خواب. بودم سقف به خیره اتاق مطلق تاریکی در تخت روی

 دلم در ای دلشوره و بودم هانیه نگران. بود شده فراری چشمانم

نداشتم خوبی حس اصال و بود افتاده . 
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 او حال. کردم مکث حامد ی شماره روی و برداشتم را ام گوشی

 خوبی زرو و حال که دانستم می و نداشت من از کمی دست هم

 .ندارد

 عاشقانه های پیام این از. شدم نادری استاد با چت ی صفحه وارد

 خواستم می که هم وقت هر. بودم شده عاصی گاهش بی و گاه ی

شد می مانع که افتاد می اتفاقی بگویم، حامد به . 

 این و شد دعوایمان و بودیم رفته بیرون هم با که روز همان مثل

دش سپرده فراموشی به مسئله . 

 کنیم آشتی که این برای هم بگذارم قرار او با خواستم می امروز یا

 آمده پیش موقعیت هم باز که کنم بازگو برایش را ماجرا این هم و

شد مانع . 

 گرفتم تصمیم پس برد نمی که خوابم. شدم بلند جا از و کشیدم آهی

گذاشتند می ها خیال و فکر این اگر بخوانم درس کمی که . 

بودم خبر بی مهدیس از که شد می مه روزی چند .  

 را یک عدد که ساعت به نگاهی و برداشتم دوباره را ام گوشی

 می بیدار وقت دیر تا همیشه او که دانستم می. کردم داد، می نشان

گرفتم را اش شماره پس ماند . 

 .سالم -

تو؟ کجایی. معرفت بی خانوم مهدیس سالم -  

بود کالفه و ناراحت صدایش . 
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ریخته هم به اوضاع کم یه یدببخش - . 

شده؟ چیزی: پرسیدم نگرانی با  

کشید آهی . 

 .نه -

گفت نمی من به و بود شده چیزی یک . 

شده؟ چی بگو لیلی جون -  

پیشت میام فردا. نیست خوب حالم االن: کرد زمزمه حوصله بی . 

منتظرم. باشه - . 

«  من جواب منتظر که این بدون و کرد زمزمه آرامی «خداحافظ

کرد قطع اند،بم . 

 و بودم نشنیده غمگین و آشفته را صدایش قدر آن را او کنون تا

کرد می نگران مرا همین . 

بود شده زیاد هایم نگرانی و دلشوره این ها تازگی قدر چه و . 

 مشغول مغز این در چیزی. بستم را جزوه و کشیدم ای کالفه پوف

رفت؟ می مگر ام آشفته و ! 

 

 

 

. 
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 غلتی آلود خواب. کردم باز را مچشمان حیاط زنگ صدای با صبح

بیشتر را پتو و زدم    

درآمد صدا به زنگ هم باز که کشیدم خودم روی .  

 و کشیدم ای خمیازه. کرد نمی باز را در که نبود خانه مادر ظاهرا

هم به موهای    

زدم کنار را ام ریخته .  

رفتم حیاط به در کردن باز برای و کردم سر چادری .   

دیدم را مهدیس ردم،ک باز که را در .  

اومدی خوش. سالم - . 

زدم یخ کنی؟ نمی باز رو در این چرا. سالم .  

تو بیا. بودم خواب - .  

 چای و رفتم آشپزخانه به. شدیم خانه وارد و بستم س پشت را در

   همیشه
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 کیک ای تکه با همراه و ریختم فنجان دو درون را مادر ی آماده

   بود، پخته مادر که

برگشتم پذیرایی به و گذاشتم یسین درون .  

نکش زحمت. بشین بیا - .  

خب؟: گفتم و نشستم کنارش   

 چی: گفت دزدید می من از را نگاهش که حالی در و خیالی بی با

  خب؟

کردم اخمی .  

شده چت ببینم بگو خوش زبون با مهدیس - .  

میگم خب خیلی: گفت و کرد قفل درهم را دستانش .  

افتاده اتفاق کلی روز چند این تو: ددا ادامه و کرد مکثی .  

کردم نگاهش منتظر .  

کردیم نامزد و خواستگاری اومد کیوان - .  

شدم خیره او به متعجب و مبهوت .  

ناگهانی؟ قدر این چرا کی؟! واقعا؟ -  

. دیگه دارم دوسش خب منم. ام خواستگاری اومد پیش روز سه دو

هامون خانواده    

 بیشتر آشنایی برای شد قرار هم همین رخاط به و بودند موافق هم

و باشیم نامزد    
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کنیم عروسی دیگه ماه چند تا .  

 من به هیچی چرا ولی. باشه مبارک! خوب چه وای: گفتم ذوق با

  نگفتی؟

انداخت گردنم دور را دستش .  

خبرا؟ چه تو. شد یهویی دیگه ببخشید -    

انداختم باال ای شانه .  

  .هیچی -

 چیزی او به نادری استاد ماجرای ی درباره واستخ نمی دلم اصال

چراکه بگویم    

 نسبت اش دیدگاه و کند نمی باور را هایم حرف کردم می احساس

عوض من به    

شود می .  

 

 

 

. 
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گوید نمی من به که است شده چیزی کردم می حس هم باز . 

همینه؟ فقط مطمئنی -  

مامانم: گفت بغض با و شد جمع چشمانش در اشک ! 

چی؟ مامانت: رسیدمپ نگرانی با  

کرد باز سر داشت، آن نشکستن برای که مقاومتی علیرغم بغضش . 

 باید میگن دکترا. میشم دیوونه دارم. لیلی بده حالش خیلی مامانم -

وگرنه شه عمل حتما ... 

 خودش. نداد را هایش حرف ادامه ی اجازه بلندش هق هق و گریه

انداخت آغوشم در را . 

 و زد می چنگ لباسم به. کردم هایش اشک مهمان را هایم شانه

 رعشه به گریه از بدنش. آمد نمی باال هق هق شدت از هایش نفس

بود افتاده . 

 میگن چی؟ بیاد مامانم سر بالیی اگه کنم؟ کار چی باید من لیلی -

 فهمی می. میره می نشه، عمل اگه میگن. بده خیلی قلبش اوضاع

 کار چی من. میشم دیوونه من بیاد مامانم سر بالیی. مامانم لیلی؟

بگو چیزی یه تو لیلی؟ کنم . 

 به بود، کرده بلوندشان تازگی به که موهایی روی گر نوازش دستم

آمد در حرکت . 
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باش آروم جان، مهدیس - . 

لرزید می هق هق از هایش شانه . 

جوری؟ چه بگو تو آخه؟ باشم آروم جوری چه -  

 چرا خب. نهمیک درست رو چی همه خودش. خدا به کن توکل -

کنند؟ نمی عملش  

 شانه روی که رنگش کرم شال ی گوشه با و آمد بیرون آغوشم از

 گریه از که صدایی با و کرد پاک را هایش اشک بود، افتاده اش

 خیلی ریسکش میگن. نمیده انجامش  دکتری هر: گفت بود گرفته

 عملش ی هزینه ولی بده انجام شده پیدا که هم دکتر یه. باالست

کنم کار چی باید دونم نمی. میشه زیاد خیلی . 

کردم نگاه او به ناراحتی با و دادم تکان را سرم متأثر و متأسف . 

بگیرین؟ قرض ازش ندارین رو کسی -  

داد تکان طرفین به سری . 

 هاشون خانواده کردند، ازدواج بابام و مامان که موقع اون. نه -

 داشتن، دوست رو دیگه هم خیلی چون هم اینا و کردند مخالفت

 طردشون هم هاشون خانواده. کنند نمی ها مخالفت این به توجهی

کنند می . 

کردم نگاهش ناراحتی با و کشیدم آهی . 

کن توکل خدا به. میشه درست انشاهللا - . 

شد جاری هایش اشک هم باز و کشید آهی . 
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گرفتم را حامد ی شماره مهدیس، رفتن از بعد .  

سالم جانم؟ - . 

شدم هایم جزوه کردن مرتب حال در و برگشتم اتاقم به . 

نشد؟ خبری خوبی؟. عزیزم سالم -  

بود کالفه و ناراحت هم هنوز صدایش . 

 .نه -

نشستم تخت روی کالفگی با . 

اونجا؟ بیام خوای می -  

بخون رو درست بشین کار؟ چی بیای. عزیزم نه - . 

نمیره مغزم تو هیچی که مشغوله مغزم قدر اون - . 

کرد سکوت و کشید آهی . 

 کجایی؟ -

 مشخصات که این برای بودم کالنتری االن تا. خیابون تو هیچی -

بدم گفتم، بهت که دوستم بابای همون به رو هانیه . 

گفت؟ چی خب -  

کنند می پیگیری گفت - . 
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بدهم امیدواری او به کردم سعی و کشیدم آهی . 

ای خسته خونه برو دیگه االنم. میشه پیدا  نباش نگران - . 

ندارم رو خونه ی حوصله - . 

شده؟ چیزی چرا: پرسیدم کنجکاوی با  

نیست مهم: کرد زمزمه . 

 کنی می استراحت هم اینجا؛ بیا پاشو اصال   نیست؟ مهم چی یعنی -

شده چی ببینم میگی هم . 

آخه: گفت مردد ... 

منتظرم. دیگه نداره آخه - . 

کردم قطع را تماس و نداده را اعتراض ی اجازه . 

 کردن باز برای داشت مادر. آمد در صدا به زنگ که شیدنک طولی

. حامده: گفتم و پریدم جا از سریع خودم که شد می بلند جا از در

کنم می باز میرم من . 

 رساندم حیاط به را خودم. نشست جایش سر و داد تکان سری مادر

کردم باز را در و . 

اومدی خوش. سالم - . 

 را در بدهد، را جوابم که این نبدو. شد درهم هایش اخم من دیدن با

 اش پیشانی ی خورده گره های اخم همان با و بست سرش پشت

وضعیه؟ و سر چه این: گفت   
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 را ام برهنه بازوهای و انداختم پریشانم موهای و تیشرت به نگاهی

گرفتم آغوش در سرما از . 

تویی دونستم می خب - . 

انگار نداشتند شدن باز قصد هایش اخم ! 

چی؟ نبودم من اگه -  

انداختم پایین را سرم . 

ببخشید خب - . 

نشه تکرار دیگه - .  

زدم یخ تو بیا حاال. چشم - . 

 

 

 

. 
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انداخت هایم لباس به ای دوباره نگاه . 

بیرون؟ میای سرما این تو لباسا این با -  

بود داده هایم لباس این به گیری چه امروز ! 

 خانه دوار و کشیدم خودم دنبال به را دستش ام کرده یخ دست با

 .شدیم

رفت استقبالش به مادر . 

پسرم اومدی خوش - . 

کرد تشکری هایش اخم همان با و حوصله بی حامد . 

 چایی یه برم من: گفت رفت، می آشپزخانه به که حالی در مادر

شی گرم بیارم برات داغ . 

دارم ازتون سوال یه من بیاین میشه. ندارم میل. عمه ممنون - . 

نشست حامد روی به رو و برگشت را رفته راه مادر . 

شده؟ چیزی -  

 که میگه راست محمد: پرسید مقدمه بی و داد تکان سری حامد

 از و کرده ازدواج بار یه کنه، ازدواج بابام با که این از قبل مامانم

اوناست؟ ی بچه هم محمد و گرفته طالق شوهرش  

 

بوده؟ جوری این واقعا! چی؟: گفتم متعجب  
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 حرف این شنیدن از که مادر به منتظر و دنکر من به توجهی حامد

شد خیره بود، نکرده تعجب اصال . 

 چیزی خواین نمی هم شما: گفت حامد شد، طوالنی که مادر سکوت

 جواب هم بابام میکنه، گریه فقط پرسم می که مامانم از بگین؟

نه؟ یا بدونم باید من. نمیده  

داد تکان سری مادر . 

 خونه ی همسایه تازه ادربزرگتم و پدربزرگ. میگم بهت خودم -

 می رو مامانت اتفاقی بابات روز یه. بودند  شده اینا جون مامان ی

 هم اونا و میگه آقاجون و جون مامان به. میاد خوشش ازش و بینه

کنند می قبول . 

. داشت هم ساله دو ی بچه یه و بود کرده ازدواج قبال مادرت

 و خالفکاره هرششو که فهمیده مدت یه بعد گفت می که خودش

میشه جدا ازش مادرت .  

 نمی رو موضوع این مادرت، خواستگاری رفتیم ما که موقع اون

 جواب اول مادرت. گذشت می قضیه اون از سالی یه و دونستیم

 ناپدری دست زیر اش بچه خواد نمی دلش که گفت می داد؛ منفی

 که مطلقه زن یه با بابات که نداشت دوست اینکه هم و  بشه بزرگ

 اما. بریزه هم به بابات زندگی نکنه که کنه ازدواج داره هم بچه

 اون. بکشه دست ازش نبود حاضر و داشت دوسش خیلی بابات

 ازدواج و داد مثبت جواب مادرت باالخره تا رفت و اومد قدر

بود همین همش. اومدی دنیا به تو هم بعد سال چند. کردند . 

دونست؟ می رو موضوع این اول همون از محمد یعنی -  
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 چهار سه، موقع اون محمد. پسرم آره: گفت و داد تکان سری مادر

 خوب قدر اون هم بابات. دونست می رو چیزا خیلی و بود سالش

 این که خودت کرد؛ می صداش بابا اونم که کرد می رفتار باهاش

دونی می بهتر رو . 

 نگاه کنجکاو و متعجب که من. کرد سکوت و داد تکان سری حامد

کردم می شان . 

 دیشب معلومه اس خسته چشمات کن؛ استراحت کم یه برو االنم -

نخوابیدی رو . 

 استراحت تا اتاقت تو ببر رو جان حامد لیلی،: داد ادامه من به رو

 .کنه

گرفتم طرفش به را دستم. شدم بلند جا از و داده تکان سری . 

 .پاشو -

داد قرار دستم رد را دستش و انداخت ام شده دراز دست به نگاهی . 

 

شد خیره نامعلوم ای نقطه به و نشست تخت روی . 

کردم صدایش آرام و نشستم کنارش . 

فهمیدین؟ رو این یهویی کجا از -  

 که ای برادرانه احساس اون بود؛ عجیب خیلی برام رفتاراش -

 به نه و من به نه. نداره من به اون کردم می حس رو داشتم بهش

. دیدی رو رفتارش و بودی جا اون ودتخ که روزم اون. هانیه
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 بدش هانیه و من از که گفت. اومد پیش بحث بینمون دوباره امروز

 .میاد

داشت؟ امکان چیزی چنین طور چه. شدم اش خیره مبهوت و مات ! 

زد تلخی نیشخند من تعجب به . 

گفت بهم رو موضوع این بعدشم - . 
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 اش تهگرف صدای با و گرفت دستانش میان را سرش و کشید آهی

ترکه می داره سرم میاری؟ من برای مسکن یه لیلی: گفت . 

گفتم ای «باشه» و کردم نگاهش ناراحتی با . 

برگشتم او پیش دوباره آب لیوانی و قرص بردن از بعد . 
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 و گرفت دستم از را قرص. آمد خودش به حضورم احساس با

کشید سر قرص روی الجرعه را آب لیوان . 

رفت کاپشنش سمت به دستم . 

بخواب کم یه. دربیار رو کاپشنت - . 

کرد نگاهم اش شده سرخ چشمان با . 

برم باید - . 

 لباسی چوب به را آن که حالی در و درآوردم تنش از را کاپشن

 خودت به نگاه یه. نکن برم برم، قدر این: گفتم کردم، می آویزان

اس خسته و سرخ چشمات قدر چه بکن . 

 روی ای بوسه. انداختم یشرو را پتو کشید، دراز که تخت روی

زدم اش همیشگی ریش ته از زبر ی گونه . 

بخواب خوب توام بیرون میرم من - . 

 بغلش در و داده دست از را تعادلم که کشید خود طرف به را دستم

 .افتادم

 ام گونه به محکمی ی بوسه و کرد حلقه کمرم دور را دستانش

 .نشاند

میره در من خستگی جوری این - . 

حامد؟: گفتم و زدم لبخندی  

 جونم؟ -
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سپردم گوش قلبش های کوبش به و گذاشتم اش سینه روی را سرم . 

 رو حرفا اون نباید دونم می ناراحتی؟ من از روز اون خاطر به -

ببخشید. زدم می . 

برد فرو موهایم در گر نوازش را دستش . 

بود منم تقصیر. کنم عذرخواهی ازت باید من - . 

دارم دوست خیلی: تمگف صحبتمان به ربط بی . 

 می حس را عمیقش لبخند ولی دیدم نمی را صورتش که این با

 .کردم

 لیلی؟ -

 جانم؟ -

 که خوشحالم خیلی. دارمت که خوبه چه. هستی که خوبه قدر چه -

 .پیشمی

 بدونی خوبیه حس خیلی: داد ادامه که شد تر عمیق لبم روی لبخند

 که یکی. میشه نگرانت و داره دوستت قدر اون که هست یکی

 خیلی. بنده اون های نفس به نفسات و ست بسته جونش به جونت

بکنی تونی نمی هم فکرش حتی که قدر اون دارم دوست . 

 را او قدر چه. داشتم دوست را عاشقی های لحظه این قدر چه

داشتم دوست .  

دهم می جان چشمانش  آن برای که خدا به . 
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 زیادی مرد این دارم؛ می دوست را مرد این دنیا تمام از من و

را ام داشتنی دوست . 

 جریان هایم رگ در خون مانند او عشق که دارم دوستش قدر آن

آورم نمی دوام هم من شک بی نباشد، عشق این اگر دارد؛ . 

 

* * * * * 

 از را گوشی و کرده باز را چشمانم ام، گوشی زنگ صدای با

 با شماره به کردن نگاه بدون و برداشتم تخت کنار عسلی روی

بله؟: دادم جواب آلودم خواب و گرفته صدای  

راهم تو دنبالش؛ میام کن حاضر رو نفس - . 

شد باز چشمانم و پرید سرم از خواب شروین صدای شنیدن با . 

نکرده؟ الزم چی؟ برای -  

کنم احساس هم گوشی پشت از را پوزخندش توانستم می . 

 دور ازم رو ام بچه که کنم شکایت ازت تونم می من لیلی، ببین -

 می میگم دروغ کنی می فکر هم اگه ببینمش؛ ذاری نمی و کردی

اونجام دیگه ی دقیقه پنج تا من. بپرسی جونت حامد از تونی . 

کرد قطع را تماس و نشد من جواب منتظر . 

آمدم بیرون اتاق از و شده بلند جا از و کشیده ای کالفه پوف . 

 برنامه دیدن حال در و دبو نشسته تلویزیون روی به رو نفس

دیدم کودک . 
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بیا مامان، نفس، - . 

 پرت رو حواسم مامان: گفت بگیرد، تلویزیون از نگاه که این بدون

بینما می اسفنجی باب دارم نکن؛ . 

 و کرده بغلش پشت از ناگهانی و رفتم سمتش به. گرفت ام خنده

کشید جیغی که بوسیدم محکم را اش گونه . 

 و زده هیجان های جیغ صدای که کردم دادنش قلقلک به شروع

 باز خنده به هم من های لب او های خنده از. شد بلند هایش خنده

 .شد

دنبالت میاد بابات االن کنم حاضرت بریم. مامان خوشگل پاشو - . 

کوبید هم به را هایش دست و کشید خوشحالی سر از جیغی . 

جون آخ - ! 

 عوض رنگ سفید بافتنی بلوز با را نازکش تیشرت و رفتیم اتاق به

 .کردم

 اش خرمایی موهای ابریشم روی آرامی به و برداشتم را شانه

 .کشیدم

خاطرات این از امان و کردم می شانه را موهایش آرامی به ! 

کنند نمی رهایت گاه هیچ که خاطرات این از امان . 
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       👈 بخوان را اول قسمت 👉  

https://t.me/peyk_dastan/14991 

 

73  قسمت  

آورد در حرکت به آرامی به موهایم روی را شانه . 

گرفت می خوابم داشت که کرد می شانه را موهایم آرام قدر آن . 

 لیلی؟ -

عمیق و عشق سراسر لبخندی. زدم لبخندی . 

 جونم؟ -

 حرکت به موهایم روی را دستانش و گذاشت زمین را شانه

 موهایم بافتن حال در که شدم متوجه دستانش حرکت از درآورد؛

 .است

موهاتم عاشق - . 

موهام؟ عاشق فقط: گفتم ظاهری دلخوری با  

کردم می احساس را لبخندش ولی بود او به پشتم که این با . 
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نبود؟ تو عاشق میشه مگه من؛ حسود کوچولوی خانوم -  

شد لبانم مهمان لبخند هم باز . 

خواند برایم بودم عاشقش که صدایش آن با : 

اینم عاشق فقط من  

بدونم رو قلبت حرف  

شیم جدا بگم الکی  

تونم نمی که بگی تو  

 

اینم عاشق فقط من  

بیزاری همه از بگی  

نشه پیدام روز سه دو  

داری حالی چه ببینم باز  

 

اینم عاشق فقط من  

بگیرم خدا از عمری  

بمونم زنده اینقدر   

بمیرم تو جای به تا  
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اینم عاشق فقط من  

تنهام تو با که روزایی  

و زندگیم وبار کار  

فردا برای بذارم  

 

اینم عاشق فقط من  

ام کالفه همه از وقتی  

دنج گوشه یه بشینم  

ببافم تورو موهای  

 

که ام لحظه اون عاشق   

بشینم پنجره پشت  

نباشه من به حواست  

روببینم تو دزدکی  

 

اینم عاشق فقط من  

بگیرم خدا از عمری  

بمونم زنده اینقدر   
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بمیرم تو جای به تا  

 

 من از ای بچه. آمد می او به شدن پدر واقعا. نشست لبم بر لبخندی

شد می چه بود، دحام پدرش که ای بچه حامد؛ و ! 

حامد؟: گفتم و برگشتم سمتش به. بست موهایم پایین را کش  

 جونم؟ -

میاد بهت خیلی شدن بابا - .  

بود جذاب و زیبا زیادی نشست، لبش بر که لبخندی . 

میاد تو به هم شدن مامان - . 

دادم تکیه اش شانه به را سرم . 

. باشیم داشته تا چند خواد می دلم. دارم دوست خیلی بچه من -

 و خواهر هیچ بدون و تنها من مثل هم مون بچه ندارم دوست

 می دلش آدم وقتا بعضی. بده خیلی جوری این. شه بزرگ برادری

 بتونه باشه؛ مهربون و دلسوز مادر مثل که باشه داشته خواهر خواد

 داشته رو هواش پدر یه مثل که برادر یه. بگه رو رازهاش باهاش

 چپ بهت اون وجود با باشه نداشته جرات یکس کنه؛ حمایتت باشه،

 این نه البته. موند دلم رو حسرت کلی سال چند این من. کنه نگاه

 و خواهر اما نه؛ گذاشتند، کم واسم رو چیزا این مادرم و پدر که

خوبه خیلی برادر . 

انداخت ام شانه دور را دستش . 
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 این از خوشگلم؟ خانوم باشی داشته حسرت تو ذارم می من مگه -

 دارم دوست زیاد بچه منم. کنم می پر برات رو اونا جای من بعد به

 دختر یه باشیم؛ داشته دختر یه خواد می دلم. تو و من ی بچه اونم

. موهات این و عسلی های چشم این مخصوصا. مامانش شبیه

 منه، نفس خانوم لیلی این که طور همون. نفس بذاریم هم اسمش

میشه نفسم اونم . 

 کاشته ام پیشانی روی اش بوسه و دادم جای آغوشش در را خودم

 .شد

 

مامان آخ - ! 

آمدم خودم به نفس صدای با . 

شد؟ چی -  

گرفت درد سرم - . 

 ای بوسه. برگرداندم خود سمت به را او و بستم موهایش به را کش

زدم اش گونه به . 

نبود حواسم. عزیزم ببخشید - . 

 حیاط زنگ صدای نیدنش با که آوردم هم را دارش پف آبی کاپشن

پرید جا از . 

اومد بابا. کنم باز رو در برم من - . 
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 و پالتو و شدم بلند جا از. نکرد هم من های زدن صدا به توجهی

برداشتم هم را نفس کاله و شال و کاپشن و پوشیدم شالی . 

 زبانی شیرین حال در  همیشه مثل و بود شروین آغوش در نفس

 .بود

 سالم: گفت و آورد بیرون بغلش از را نفس من دیدن با شروین

خانوم لیلی شد عرض . 

سالم: گفتم کوتاه نفس به کاپشن پوشاندن حال در . 

 خوشگل: گفت شروین پوشاندم، نفس بر را ها لباس که این از بعد

میام االن منم ماشین تو برو بابا، . 

مامان خداحافظ: گفت و داد تکان سری نفس . 

باش ودتخ مراقب. عزیزدلم خداحافظ - . 

توئه؟ پیش کی تا: گفتم شروین به رو نفس شدن سوار از بعد  

خودم پیش بردمش رو شب هم شاید شب تا - . 

شد درهم هایم اخم . 

 هم ای بچه و زن یه نبود یادت مدت این بمونه؟ پیشت چی یعنی -

افتاده؟ یادت تازه داری؟  

 مه روز یه. ام بچه برای فقط کردم تعطیل رو کارم امروز من -

مگه؟ میشه چی. بمونه من پیش  

دادم تکان سری ناچار به . 

@Vip_Roman



 

291 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

خب خیلی - . 

کردم صدایش که شود ماشین سوار خواست و نگفت دیگری چیز . 

 شروین؟ -

کرد نگاهم منتظر . 

باش نفس مراقب - . 

نشست لبانش روی تلخی لبخند . 

 توجه ذره یه بودی، گفته من به اینو بار یه سال چند این تو اگه -

 رو زندگی جوری این منم که نبود این اوضاعمون االن تیداش بهم

 و مادرشی تو که قدر همون نباش؛ نگران. کنم تلخ جفتمون کام به

 تو برو توام. جوره همین منم مورد در پدرشم منم داری، دوسش

سرده هوا . 

 

 

 

. 
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کرد حرکت و نشست ف پشت و نشد من جواب منتظر . 

 بار این. کردم می نظاره را ها آن رفتن و بودم ایستاده سرما آن در

 در. دانستم می مقصر را خودم جوری یک و دادم می حق او به را

 اما دید؛ می خلقی بد من طرف از همیشه مان، ساله چند زندگی این

 که بود کرده من با کاری او نبودم راضی او دادن عذاب به که من

بدهم نشان خود از را رفتارها این . 

 

 آشپزخانه وارد. بود مشغول آشپزخانه در مادر. شدم خانه وارد

کردم او به نگاهی و شدم . 

خوای؟ نمی کمک مامان -  

نه: داد جواب کوتاه کند، نگاهم که این بدون . 

 چیده آن روی صبحانه های خوراکی و وسایل هنوز که میز پشت

گرفتم خود برای پنیر از ای لقمه و نشستم بود، شده . 

 بود معلوم که درهمش های اخم از را این نبود؛ همیشه مثل مادر

فهمیدم بود، خیال و فکر در غرق . 

شده؟ چیزی مامان -  

 سیب کردن سرخ مشغول و داد تحویلم را کوتاه «نه» همان هم باز

شد اش خاللی های زمینی . 
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 شدم مطمئن رفتارهایش این و زدن حرف لحن این با دیگر! نه

افتاده اتفاقی . 

 خریده نفس خاطر به پدر که را بامر و پنیر ظرف. شدم بلند جا از

رفتم مادر طرف به و گذاشتم یخچال داخل را بود . 

شده چی ببینم بگو مامان - . 

برگشت طرفم به . 

 موقع اون تا بودی کجا دیروز هان؟ بشه؟ خوای می چی دیگه -

. زنند می حرف سرمون پشت مردم فهمی نمی چرا تو لیلی شب؟

 اگه. جا این بودن اومده اینا تعمو رفتی، تو اینکه از بعد دیروز

گفتند می سرت پشت چی الدن  و عموت زن گفتی .  

شد درهم هایم اخم . 

گفتند؟ چی مگه چه؟ اونا به -  

نشست رویم به رو . 

 خوب اصال ها آمد و رفت این و گیری می طالق داری االن تو -

 هر نشده جدا هنوز این میگن. درمیارن حرف سرت پشت. نیست

میره کی با و میره کجا نیست معلوم و یرونهب شب تا روز . 

 کجا من چه کسی به. دادم فشار هم روی را هایم چشم حرص از

 کار چه من مگر زدند؟ می من به را ها تهمت این چرا روم؟ می

ام؟ گذاشته کج را پایم کجا و کی ام؟ کرده  

لیلی؟ بودی کجا -  
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 اون فتمر. بودی شاهد هم خودت که زد زنگ بهم حامد دیروز -

 بد حالش حامد که زدیم می حرف ام پرونده ی درباره داشتیم و جا

افتاد بیهوش و شد . 

کوبید اش گونه به دستی و کشید ی«هین» مادر . 

 چرا؟ -

زد می چنگ را گلویم ای کننده خفه بغض . 

 اگه گفت می دکترش. افتادند کار از هاش کلیه. مریضه حامد -

 موندم پیشش و بودم نگرانش نمم. میره می نشه، پیوند اش کلیه

 نگفت ولی میشن نگرانت بابات و مامان گفت. خونه برو گفت ولی

 دخترش به و کرده باور رو بقیه پالی و پرت مشت یه مامانت که

میزنه تهمت .  

کردم پاک انگشتم با را چکید چشمم ی گوشه از که اشکی . 

 ردم؛ک رو کار اون چرا که بپرسی که این جای هم موقع اون -

 خاطر به بازم کنی، درکم ذره یه و حرفام پای بشینی که این جای

 ازم نپرسیدی چرا بودم؟ کرده کار چی من مگه. کردی طردم آبرو

 اون به زدم پا پشت و گرفتم رو تصمیم این چرا شده؟ مرگم چه که

 برات بقیه حرفای این همیشه چرا داشتم؟ حامد به که عشقی همه

نیست؟ مهم من دل شکستن چرا ؟بود مهم من از بیشتر  

بود شده پخش فضا در ام هق هق صدای . 
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 رو ام بچه دست. بگو بهم داری اینجا من موندن با مشکلی اگه -

 دیگه حداقل. هم با کنیم می زندگی دیگه جای یه میرم و گیرم می

میشم راحت حرفا این از . 

 منداشت را هایش اشک دیدن طاقت. بود روان هایش اشک هم مادر

بود شده باز دلم و درد سر انگار اما . 

 

 صدام و ریختم خودم تو رو دردها این قدر اون. ام خداخسته به -

 گفتم؟ می کی به رو دردها این شد؟ می همدمم باید کی. نیومد باال

 به محکوم و بزنم بهش رو دلم های حرف بتونم که بود کی

 به. میرم ه؟میکن اذیتتون من وجود قدر این نشم؟ تهمت و قضاوت

میرم جا این از شده که هم شما آبروی حفظ خاطر . 

 جایز انسان میگن ولی. نکردم االن تا اشتباهی هیچ من که نمیگم

 که کردم کار چی گذاشتم؟ کج رو پام کجا و کی من ولی الخطاست

 کردم کار چی کنی؟ می باور رو بقیه های تهمت و حرفا شما

 مامان؟

 

 

 

. 
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 گفتی اومدی یهو موقع اون: گفت اش گریه از گرفته صدای با مادر

 چه بابات و من دونستی می که تو. کنی ازدواج حامد با خوای نمی

 شوکه برامون حرفت این قدر چه و داشتیم دوست رو حامد قدر

 این تو جایی دیگه که بگیم بهت اگه گفتیم بابات منو. بود کننده

 دستت از. لیلی نشد ولی شد می عوض تصمیمت نداری، خونه

بودیم دلخور . 

رفت باال ناخواسته صدایم . 

 زیر از و کنید پشت بهم که این نه باشید پشتم داشتم توقع من -

داشتم؟ کیو من مگه. کنید خالی شونه من حمایت   

 نمک فقط و کرد نمی دوا را دردی هیچ ها این گفتن. بود بس دیگر

کرد می تازه را دردشان و شد می پاشیده گذشته های زخم روی .  

 نگران: گفتم رفتم، می اتاقم سمت به که حالی در و کشیدم نفسی

شه راحت هم شما خیال که میرم. نباشید . 

 دیوار به و نشستم زمین روی. کوبیدم هم به را در و رفته اتاقم به

دادم تکیه سرم پشت . 

@Vip_Roman



 

299 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 را صورتم داغم های اشک و گذاشتم زانوهایم روی را سرم

 .سوزاند

 بوق. گرفتم را اش شماره و برداشتم را شیگو. بودم حامد نگران

 درون صدایش که کنم قطع خواستم رسید؛ گوشم به متوالی های

پیچید گوشی . 

 بله؟ -

شدی؟ مرخص خوبی؟. سالم -  

خوبی؟ تو. خونه رسیدم میشه ساعتی یه آره. خوبم ممنون. سالم -  

 صاف را ام گریه از گرفته صدای ای سرفه تک با و کشیدم آهی

 .کردم

خوبم منم - . 

کردی؟ گریه. نمیرسه نظر به طور این که صدات مطمئنی؟ -  

شد روان هایم اشک هم باز حرفش این گفتن با . 

بدبختم؟ قدر این چرا من حامد؟ -  

لیلی؟ شده چی: گفت جدیت با  

خسته. حامد ام خسته - . 

 بیای دنبالت بیاد میگم االن. پیشمه هم شهاب ام خونه االن من -

میکنه گریه جوری این ما خانوم لیلی این که شده چی ببینم اینجا .  

نمیشم مزاحم. نه نه،: گفتم سریع . 
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کنم تصور را درهمش های اخم توانستم می . 

 میگم شهاب به االن منم شو حاضر برو. میگما بهت چیزی یه -

دنبالت بیاد . 

آخه: گفتم مردد ... 

منتظرتم. گفتم که همین. آخه بی آخه - . 

کرد قطع را تماس و نداد را اضاعتر ی اجازه . 

 

 سرم را چادر زنگ، صدای شنیدن با که بود گذشته ای دقیقه بیست

کرد نگاهم مادر. برداشتم را کیفم و کردم . 

خداحافظ. بیرون میرم دارم من: گفتم ام دلخوری وجود با . 

 شهاب ماشین. زدم بیرون خانه از و نمانده مادر جواب منتظر

شدم وارس. بود پارک در جلوی . 

 .سالم -

طوری؟ چه. پیدا کم خانوم لیلی سالم -  

افتاد راه به هم او و کردم تشکری . 

بپرسم؟ سوال یه لیلی -  

کردم نگاه نیمرخش به . 

 .بپرس -
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 که شدم کنجکاو خب ولی ندارم فضولی قصد: گفت من و من با

 چه تون، جدایی اون از بعد اونم سال چند این بعد حامد و تو ببینم

تو دنبال بیام بگه که باشید داشته هم با تونید می کاری . 

 نداری، دوست اگه البته: داد ادامه که دهم جواب که کردم باز دهان

نده جواب . 

داشتم اعتماد شهاب به . 

بشه وکیلم حامد که گفت بابا. میشم جدا شروین از دارم - . 

شد نمی گردتر این از چشمانش . 

چی؟ واسه -   

 باز و کردم نگاه بود، گرفته باریدن تازه که انیبار به و کشیدم آهی

خاطرات این هم ! 

 سرمای دو هر و ماندیم باران زیر حامد با که شب آن خاطرات

بست نقش ذهنم در خوردیم سختی . 

ندادم خاطرات به را بیشتر یادآوری ی اجازه . 

داغونم بدجور. شهاب داغونم - . 

 من که کنی می باور :گفت و انداخت من به ناراحتی با نگاهی نیم

 همه اون ممکنه مگه نشده؟ باورم رو حامد و تو شدن جدا هنوز

بشه فراموش عالقه و عشق . 

 آن از کشیدم می چه هر. کنم فکر گذشته به دوباره خواست نمی دلم

بود ام گذشته . 
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 رو هیچی هم روزها اون یادآوری و گذشته ها گذشته دیگه االن -

نمیکنه درست . 

کرد سکوت پس ندارم بحث ی ادامه به تیرغب که فهمید . 

کرد توقف ساختمانی جلوی که بود گذشته ای دقیقه ده . 

شو پیاده - . 

کردم توقف رنگ سفید بزرگ در جلوی سرش پشت و شدم پیاده . 

 و داد هول را در. شد باز در بعد ای لحظه که فشرد را زنگ

شوم وارد که کرد اشاره . 

انداختم درخت از پر و گبزر حیاط به نگاهی و شدم وارد . 

 

 

 

. 
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 تا ها پله از سرش پشت. شد ساختمان وارد من از جلوتر شهاب

رفتم باال دوم ی طبقه . 

فشرد را زنگ و کرد توقف رنگی ای قهوه در جلوی . 

گشت نمایان حامد ی مردانه و بلند قامت و شد باز در . 

 .سالم -

: گفت و انداخت سرخم چشمان و پریده رنگ ی چهره به نگاهی

اومدی خوش. مسال . 

 حوصله که بودم حوصله بی و بود بد حالم قدر آن. شدم خانه وارد

نداشتم هم را اش خانه آنالیز ی . 

کردم گره درهم را دستانم معذب و نشستم مبلی روی . 

 به و نشستند رویم به رو ای نفره دو مبل روی هم شهاب و حامد

بودند خیره من . 

 

 شهاب به رو ام شده معذب شان خیره نگاه این از فهمید که حامد

مثال داریم مهمون نشستی؟ چرا: گفت . 

رفت آشپزخانه به و داد تکان سری آمد خودش به شهاب . 

خوبی؟: پرسید حامد شهاب، رفتن از بعد  

دادم تکان طرفین به را سرم. آورد هجوم گلویم به بغض . 

نگفت چیزی و کرد نگاهم نگرانی و ناراحتی با . 
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 روی را آن و بازگشت سینی در لیوان دو با شهاب بعد لحظاتی

گذاشت میز . 

خوردی؟ رو قرصات: گفت حامد به رو  

آره: گفت و داد تکان سری حامد . 

شدم هم مزاحمتون که ببخشید - . 

 ی نشانه به را دستانم و گرفت ام خنده که کردند نگاهم چنان دو هر

بردم باال تسلیم . 

ببخشید. خب خیلی - . 

نیاوردی؟ چرا ور نفس: پرسید شهاب  

دنبالش اومد شروین - . 

 برم من: گفت گشت، برمی آشپزخانه به که حالی در و گفت آهانی

بزنید رو حرفاتون هم شما ناهار؛ واسه کنم درست چیزی یه . 

دونه؟ می رو موضوع: پرسید حامد او رفتن از بعد  

دادم تکان سری . 

 باشیم داشته تونیم می کار چی هم با ما که بود شده کنجکاو. آره -

گفتم بهش رو قضیه که . 

اعتماده قابل شهاب - . 

 چشم این بازم که شده چی ببینم بگو حاال خب: گفت که کردم تأیید

شده بارونی ما خانوم لیلی های . 
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کردم نگاهش بغض با . 

 .حامد -

 بله؟ -

کنی؟ پیدا برام خونه یه تونی می -  

کی؟ برای خونه! خونه؟: گفت کنجکاو و متعجب  

 روزی که بازوانی. را بازوانش آن نبینم تا انداختم پایین را سرم

 حاال اما بود مأمن و پناهگاه و کرد می اسیر ها آن بین در مرا

؟...چه  

 هم باز و داری شوهر خودت که زد تشر ام جنبه بی قلب به عقل

 محکوم خیانت به فقط را شروین وقت آن کنی؛ می نگاه دیگری به

بدتری او از که خودت. کنی می ! 

. خودم برای: گفتم و ندادم بیشتری وجود ابراز فرصت عقلم به

دخترم و خودم . 

 چرا؟ وقت اون: گفت اش همیشگی خونسردی با ولی کرد اخمی

داره؟ مشکلی چه بابات و مامان پیش مگه  

 این مسیر هم او نگاه. لغزید ام گونه روی و چکید چشمم از اشکی

. انداخت پایین را سرش اراحتین با و کرد دنبال را اشک قطره

 می موقع آن خودش نداشت؟ را هایم اشک تحمل هم هنوز یعنی

ریزد می همش به هایم اشک دیدن گفت . 
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 خانه گلویم در که بغضی با و کردم چشمانش شب سیاهی به نگاه

خدا به داغونم. شدم خسته: گفتم بود، کرده . 

 می بهم ییها تهمت چه و میگن سرم پشت چی مردم بدونی اگه

 بیرون بیام جا اون از خواد می دلم. داغونه اعصابم کن باور. زنند

 حرفا این دست از و نشناسه رو ما کسی که جایی یه بریم نفسم با و

کنی؟ می کمکم. کن کمکم تو. کشم نمی دیگه خدا به. شم راحت  

 طرفم به را میز روی کاغذی دستمال ی جعبه دادن جواب جای به

 کمک بهم همیشه تو: پرسیدم طاقت بی و برداشتم یدستمال. گرفت

نه؟. دیگه کنی می هم دفعه این کردی؟  

نه: گفت اش خونسردی همان با ! 

کردم نگاهش مبهوت . 

. باشم اونجا دیگه خواد نمی دلم من دارم؟ کیو من مگه چرا؟ -

 خودمون ی خونه تونم نمی همیشه برای که طالق از بعد بعدشم

 دنبال من بعدشم نه؟ یا باشم داشته خودم برای یجای یه باید. بمونم

هستم مناسبم شغل یه . 

 تو یعنی دیگه؟ میشه حل خونه اون از تو رفتن با چی همه یعنی -

نداری؟ کار کردن پیدا جز مشکلی هیچ   

 ...حامد -

نداد زدن حرف ی اجازه . 

 کن گوش خوب تو حاال. کردم گوش من زدی، حرف تو االن تا -

ممیگ چی ببین .  
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انداخت منتظرم ی چهره به نگاهی نیم . 

 فکر راحتیه؟ کار بچه یه با اونم تنها کردن زندگی کردی فکر -

 این از بزنه بهت کسی ممکنه موقع اون که هایی حرف کنی نمی

 و همن مثل همه که بگم خوام نمی من. باشه بدتر االن های حرف

 هخون دنبال میری کن فکر ولی! نه. زنند می حرف سرت پشت

 گرفتی؟ طالق بگی خوای می کجاست؟ شوهرت نفری؟ چند میگن

 و کنند می نگاه متعلقه زن یه به جوری چه دونی می مردها بعضی

میاد؟ سرشون تو فکرهایی چه  

کردم نگاهش ترس با .  

 خوام می. حقیقته همش اینا بترسونم رو تو که نگفتم رو اینا -

کنم باز حقایق به رو چشمات . 
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 اگه و کنم نمی بهت کمکی هیچ مورد این تو من. کن گوش پس

 کار این به دست خودت و درآوردی لجبازی همیشه مثل که بفهمم

باش ات پرونده برای هم دیگه وکیل یه دنبال. تو نه من، نه زدی، . 

انداختم لم شانه روی را کیفم و شدم بلند جا از .  

 تا هک کسی. دیگه وکیل یه سراغ میرم. نیست مشکلی هیچ باشه -

 ها واقعیت دونستن بدون و نزنه بهم کنایه و نیش همش بینتم می

نکنه قضاوتم .  

ایستاد رویم به رو و شد بلند هم او . 

 که خوام می معذرت ازت من. شدیم طلبکار انگار هم چیزی یه -

 گفتن جای به تو که ببخشید. رفتی و شدی چی همه خیال بی یهو تو

خوبه؟. دادی ویلمتح پال و پرت مشت یه ها واقعیت   

 بیشتر جذابیتش اخم با بودم گفته. بودم آلودش اخم ی چهره به خیره

شود؟ می ! 

 مشورت من با اومدی چی واسه پی خودته حرف حرف، که تو -

بکن خواد می دلت کاری هر برو کنی؟ . 

 آمده بیرون آشپزخانه از ما های فریاد و داد شنیدن از که شهاب

برداشته رو خونه کل صداتون خبرتونه؟ چه: گفت بود، . 

بود بلند صدایش هم باز و داد من به ای اشاره حامد . 

میره راه آدم اعصاب رو جوری این که بگو این به - . 

داد سوق من به را نگاهش شهاب . 
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لیلی؟ شده چی -  

 بچه با خوام می من کنی؟ می طوری این که گفتم چی من مگه -

زیادیه؟ ی خواسته این کنیم؟ زندگی مستقل ام   

 اتاق از یکی سمت به که حالی در درهمش های اخم همان با حامد

نداره ربطی من به بکن، خوای می کاری هر: گفت رفت، می ها . 

کوبید هم به را در و گفت را این . 

 

* * * * * 

 روز سه دو، این در که زندایی. کردم خشک هم را بشقاب آخرین

نکنه درد دستت: گفت بود شده پیر سال سه دو، ی اندازه به . 

کنم می خواهش - . 

کن استراحت حامد اتاق تو کم یه برو تو: گفت و کشید آهی .  

 مساعد کداممان هیچ حال روز سه دو این در. کشیدم آهی هم من

 دل هم و بمانم پیششان که آمدم می جا این روز هر که من. نبود

آورد نمی طاقت خودم .  

شدم دوار و کرده باز را حامد اتاق در . 

 لبخندی. بود نماز خواندن حال در قبله به رو و در به پشت حامد

 به را در نشود، پرت حواسش که این برای. بست نقش لبم بر

 او تماشای به و نشستم تختش روی و بستم سرم پشت آرامی

 .پرداختم
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 آرامش. کنم نگاهش داشتم دوست خواند می نماز وقتی همیشه

شد می هم یشترب مواقع این در اش همیشگی . 

 و زمان که شد می معبود با نیاز و راز و عبادت محو چنان آن

برد می یاد از هم را مکان . 

 و بود نشسته اکنون که اش مردانه قامت به خیره چنان هم نگاهم

 زیبایش صوت با و آرام صدای و بود سالم و تشهد دادن حال در

 کلمات این که صدایش به لذت با. بود شکسته درهم را اتاق سکوت

بودم سپرده گوش کردند، می ادا را عربی آوای خوش . 

 اش مردانه انگشتان میان رنگ سفید تسبیح شد، تمام که خواندنش

آمد در حرکت به . 

رفتم سمتش به و شده بلند جا از . 

باشه قبول - . 

کرد مزین را هایش لب لبخندی و برگشت سمتم به . 

اومدی؟ کی. من لیلی حق قبول -  

 

 

 

. 
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📌 فیلتر بدون وبسایت طریق از  های پارت خواندن  
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       👈 بخوان را اول قسمت 👉  

https://t.me/peyk_dastan/14991 
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میشه ای دقیقه پنج: گفتم و ستمنش کنارش . 

گذاشت ای گوشه و کرد جمع را اش سجاده . 

اومدی کی نفهمیدم - . 

رفت موهایش درون گر نوازش دستم و زده لبخندی . 

 حامد؟ -

انداخت هایم شانه دور را دستش . 

دلم؟ جون -  

کشیدم آهی . 

 یه تو برگرده، هانیه زودتر کاش بشه؟ تموم روزا این میشه کی -

مون زندگی خونه سر بریم و کنی یداپ کار . 

نشست موهایم روی اش بوسه . 

 صبر توام ولی شه درست چی همه زودتر خواد می دلم منم -

میشه درست چی همه. باش داشته .  

 اسیر بازوانش میان مرا هم او. دادم جا آغوشش در بیشتر را خودم

این؟ از بهتر زندانی و اسارت چه و کرد ! 
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 استاد ماجرای که کردم باز دهان. گذاشتم دستش روی را دستم

 حاضر پاشو من، لیلی خب: گفت زودتر خودش که بگویم را نادری

خونه برسونمت شو . 

چی؟ واسه -  

کشید بیرون آغوشش از مرا . 

 دیگه روز چند مگه تو. من خانوم دیگه نداره چی واسه -

برس درست به تون خونه ببرمت پاشو نمیشه؟ شروع امتحانات . 

کردم نگاهش اراحتین با . 

 خیلی. نمیره مغزم تو هیچی اصال. حامد کنم تمرکز تونم نمی -

درگیره فکرم . 

 درست چیزی نخوندنت درس و جا این تو بودن با من، لیلی -

 میشه؟

بده منو جواب: گفت که کردم نگاهش سکوت در . 

دادم تکان منفی ی نشانه به سری . 

 می و تون خونه برمت می میشی پا االن پس. دیگه همینه خب -

باشه؟. هات درس پای شینی  

کردم نگاهش داد می نشان را ام نارضایتی که سکوتی با هم باز . 

خانومم؟ باشه -  

دادم تکان سری ناچار به . 
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بگی تو چی هر. چشم - . 

شد بلند جا از و زد محوی لبخند . 

بریم که بپوش رو لباست. خب خیلی - . 

 دانم نمی. پوشیدم ام صورتی تتیشر روی را مانتویم و شده بلند

 افتادم بود، شکسته پایم و بودیم شمال در که روز آن یاد که شد چه

نشست لبم بر لبخندی و . 

خندی؟ می چی به -  

 کردم، می مرتب موهایم روی را شالم آینه جلوی که حالی در

 تو و افتادم ها پله از که افتادم شمال تو روز اون یاد: دادم جواب

 قربون نتونستم هم داشتم که هم دردی همه اون با حتی. رسیدی

 سفید و سرخ و کردی بغلم که وقتی حیات و حجب اون ی صدقه

نرم شدی، .  

ایستاد کنارم. کردم احساس را خودم به شدنش نزدیک . 

 بود خوبی حس یه بودم کرده بغلت که لحظه اون لیلی دونی می -

 نمی که این مه کردم می گناه احساس حسم، این خاطر به ولی

دارم سواستفاده قصد که کنی احساس وقت یه خواستم . 

شدم خیره چشمانش در عشق با و برگشتم طرفش به . 

 حامد؟ -

 جان؟ -

دارم دوست خیلی - . 
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 شد نزدیکم دادن، جواب جای به و نشست لبانش بر عمیق لبخندی

 در مهربانی و عشق آرامش، قدر آن. نشاند ام گونه بر ای بوسه و

بگوید چیزی که نبود هم نیازی که بود بوسه این . 

 

گرفت ناراحتی رنگ که بود چشمانش به نگاهم . 

 لیلی؟ -

 جانم؟ -

 نامزد من با وقتی از ولی. ایناست از بیشتر خیلی لیاقتت تو -

 کلی درگیر من خاطر به همش. افته می بد های اتفاق همش شدی،

 خواست نمی مدل خودت جون به اما شنیدی حرف کلی. شدی مسائل

 دوست. اوضاع این از شدم خسته منم کن باور. بیفته ها اتفاق این

 دلم. خودمون زندگی و خونه سر بریم و کنیم عروسی زودتر دارم

 دیگه دختر هر عین توام که دونم می. ام خونه خانوم بشی خواد می

 برآورده کدومش هیچ ها اتفاق این وجود با اما داری آرزو کلی ای

 همه. هانیه رفتن شدم، بیکار کارم از شده، دعوامون بار ندچ. نشده

 تحمل رو چی همه من خاطر به اما. سخته قدر چه دونم می اینا ی

من لیلی هستی که خوبه قدر چه. کنی می . 

 و گذاشته ریشش ته از زبر ی گونه روی را دستم و زده لبخندی

 قدر چه نم دونی می که تو چیه؟ حرفا این: گفتم چشمانش به خیره

 که هم زندگی. کنیم ازدواج هم با قراره ما بعدشم. دارم دوستت

 کنارت ها خوشی تو فقط من که نیست هم قرار نمیشه مشکل بدون
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 همه من که بدون اینم. بزنی ها حرف این از دیگه نشنوم پس. باشم

من مهربون مرد عاشقتم جوره . 

: گفتم تجدی با و کرده اخمی که بست نقش لبانش روی لبخندی

چشم بگو. ها نشنوم رو حرفا این ازت دیگه . 

چشم: گفت دلربایش لبخند همان با . 

 

 

 

. 
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 نبود نادری استاد ماجرای گفتن برای خوبی زمان که این با االن

 جدی قضیه این که این از قبل تا گفتم می باید. گفتم می باید اما

کند پیدا کش و شود . 

خواستم می حامد - ... 
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ماند ناقص اش گوشی زنگ صدای با حرفم .  

عزیزم ببخشید - . 

. کشیدم ای کالفه پوف. رفت بود میز روی که اش گوشی طرف به

بگویم؟ شد نمی چرا  

 رفتم، می در طرف به که حالی در و برداشتم را کیفم و چادر

منتظرم بیرون من: گفتم . 

 تلویزیون روی به رو که زندایی طرف به و آمدم بیرون اتاق از

رفتم بود، نامعلوم ای نقطه به رهخی و نشسته خاموش . 

ندارین؟ من با کاری جون، زندایی -  

آمد خودش به من صدای با . 

بری؟ خوای می -  

تون اجازه با - . 

کشیدی زحمت خیلی عزیزم برم قربونت - . 

نشاندم اش گونه به ای بوسه . 

نکردم کاری جون؟ زندایی چیه حرفا این - . 

 زندایی به رو و پیوست جمعمان به بود شده حاضر که هم حامد

 چیزی نداری؟ کاری. برسونم رو لیلی میرم دارم من مامان: گفت

خوای؟ نمی  

زد حال بی لبخندی زندایی . 
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نکنه درد دستت. مادر نه - .  

زدیم بیرون خانه از و کرده خداحافظی زندایی از . 

 

 ی شماره گرفتن حال در و آورده بیرون کیفم از را ام گوشی

زنی؟ می زنگ کی به: پرسید حامد که بودم مهدیس  

دادم را جوابش و گذاشته گوشم روی را گوشی . 

بپرسم رو حالش گفتم بود مریض مادرش. مهدیس دوستم به - . 

پیچید گوشم در مهدیس ی گرفته صدای . 

سالم الو؟ - . 

بهتره؟ مادرت خوبی؟. عزیزم سالم -  

 گریه راچ شده؟ چی: گفتم نگرانی با. زد گریه زیر حرفم شنیدن با

کنی؟ می   

 می گوش به اش گریه هق هق صدای فقط و بود کرده سکوت

 .رسید

شده؟ چی ببینم بگو زنی؟ نمی حرف چرا مهدیس؟ -  

 آوردمش شده بد حالش... مامانم... لیلی: گفت هق هق همان با

 .بیمارستان

بیام؟ که بیمارستانی کدوم! وای ای: گفتم ناراحتی با  

کرد عوض را مسیرش هم او و گفتم دحام به را بیمارستان نام . 

@Vip_Roman



 

322 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 زودتر که شد باعث همین و بود ترافیکی کم و نزدیک نسبتا مسیر

برسیم بیمارستان به . 

 آمد و رفت از پر و شلوغ بیمارستان وارد و شده پیاده دو هر

 های زمان از تر شلوغ دلیل همین به و بود مالقات ساعت شدیم؛

بود دیگر . 

 و یو سی سی در مادرش که بود گفته دیسمه مان مکالمه پایان در

 ی طبقه به پرستارها از یکی از پرسیدن با. است المالقات ممنوع

رفتم داشت، قرار جا آن در یو سی سی که دوم . 

 پالستیکی های صندلی روی که دادم تشخیص را مهدیس دور از

لرزید می گریه از هایش شانه و بود نشسته راهرو داخل . 

 هم بودند شده نامزد تازگی به خودش ی تهگف طبق که کیوان

داشت کردنش آرام در سعی و بود نشسته کنارش . 

 نهادم از آه بود، ایستاده تر طرف آن کمی که نادری استاد دیدن با

 .برخاست

 دلیلی چه و بود شده دار خبر کجا از کرد؟ می چه جا این دیگر او

بیاید؟ جا این به که داشت   

شده؟ چیزی -  

 آب و انداختم بود، خیره من به موشکافانه که حامد به ینگاه نیم

 نادری استاد نکند که ترسیدم می. دادم قورت ترس با را دهانم

بگوید چیزی حامد جلوی .  
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دادم تکان طرفین به را سرم تند تند . 

نیست چیزی. نه نه، - . 

نپرسید دیگری چیز اما نکرده باور را حرفم بود معلوم . 

 

 استاد شد، ما آمدن ی متوجه که کسی اولین رسیدیم، که ها آن به

 حامد و من ی خورده گره دستان به نگاهش ابتدا که بود نادری

 .افتاد

 به را موضوع خودم بگوید؛ چیزی نکند که کردم می دعا دل در

بود بهتر گفتم می حامد . 

 .سالم -
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 بلند جا از و آمدند خودشان به هم کیوان و مهدیس من صدای با

 .شدند

 مهدیس به رو. کردیم دیگر یک با کوتاهی احوالپرسی و سالم

شده؟ چی: پرسیدم   

: داد جواب اش گرفته صدای و سرخ و متورم چشمان آن با مهدیس

 دکترش بده؛ حالش خیلی. جا این آوردمش و شد بد حالش دیشب

وگرنه شه عمل باید حتما میگه ... 

 در را خودش و نداد را هایش حرف ی ادامه ی اجازه اش هق هق

انداخت آغوشم . 

 با کردم دادنش، دلداری در سعی و گذاشته کمرش روی را دستم

است فایده بی دانستم می که این . 

 به نگاهی نادری استاد. آمد بیرون آغوشم از شد، آرام که کمی

کنی؟ نمی معرفی جان لیلی: گفت من به رو و انداخت حامد  

 کی از! بود؟ چه ردیگ او گفتن «جان» این. ماندم مبهوت و مات

دانستم؟ نمی و بودیم شده صمیمی قدر این ! 

 نزدیک او به را خودم و انداختم حامد درهم های اخم به نگاهی

 .کردم

هستند نادری استاد هم ایشون. هستند نامزدم. جان حامد - . 

نشست لبش ی گوشه پوزخندی و انداخت باال ابرویی . 

کن صدام شروین همون که بودم گفته بهت - . 
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نداشت شدن باز قصد گویی حامد های اخم . 

 دیگر یک به دشمن دو مانند. بودند خیره هم به طوری یک دو هر

کردند می نگاه . 

 ترساند می مرا که مرموزش نگاه آن با نادری، استاد شروین،

کرد نگاهم . 

 می. کوبید می شدت به قلبم. بود شده مشت حامد های دست

 که العملی عکس و حامد های اخم زا مرموز، نگاه این از. ترسیدم

ترسیدم می دهد، نشان بود ممکن . 

نبود بردار دست شروین این اما . 

 خیلی که خودم داشتی؟ دوست رو دیشب های پیام راستی -

بودند گفته تو برای رو شعر اون انگار داشتم؛ دوسشون . 

 ی همه محتوای. فرستاد پیام تعدادی قبل روزهای مانند هم دیشب

بود مختلف شاعران از عاشقانه اشعار هم ها آن . 

 حامد ی شده گره های مشت به و داده قورت ترس با را دهانم آب

 می فرود شروین صورت در مشت این کردم می حس. کردم نگاه

 .آید

کرد نگاهم پرسشی و کرد بدل و رد بینمان را نگاهش حامد . 

پیامی؟ چه: گفت شروین به رو نشنید که من طرف از جوابی  

 می کسی هر را آن بودن مصنوعی که آمیز تعجب حالت با شروین

دونی؟ نمی مگه إ؟: گفت فهمید   
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کرد نگاه دویمان هر به سرگردان حامد . 

بدونم؟ باید رو چی -   

افتادم می پس داشتم . 

 بریم بهتره جان، حامد: گفتم خواهش با و گرفتم را حامد بازوی

میشه تموم مالقات وقت االن دیگه . 

داد تکان سری و انداخت من به مشکوک نگاهی حامد . 

بریم. باشه - . 

 کند، می پنهان من از را چیزی کردم می حس که مهدیس به رو

 حال انشاهللا.پیشت میام دوباره بعدا. بریم دیگه ما جان مهدیس: گفتم

میشه خوب زود خیلی هم مادرت . 

انداخت پایین را سرش و دزدید من از را نگاهش مهدیس . 

منونم - . 

 شروین ی پیروزمندانه و مرموز لبخند و کرده خداحافظی ها آن با

شد راهمان ی بدرقه . 

 

 

 

. 
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کردم می حرکت رفت، می راه سرعت با که حامد سر پشت . 

 در لرزانم دستان با. شد سوار زودتر خودش رسیدیم، که ماشین به

نشستم و کرده باز را . 

درآورد حرکت به را ماشین نگاهی نیم و حرف ای کلمه بدون . 

رود می دارد کجا که دانستم نمی و راند می اتوبان در سرعت با . 

 و زد نمی هم پلک حتی بود؛ خیره رو به رو به مستقیم نگاهش

است خیال و فکر در غرق حد چه تا که بود مشخص . 

 چادرم ی گوشه با را بودند کرده عرق استرس از که را دستانم

حامد؟: گفتم آرام و کردم پاک  

فشرد گاز پدال روی بیشتر را پایش واکنشی دادن شانن بدون . 

 کردم می حس و نبود خوبی ی نشانه اصال سکوتش و آرامش این

است راه در طوفانی . 

تر آروم کم یه حامد - . 

 ادامه اش رانندگی به درهمش های اخم همان با و نکرد توجهی

 .داد
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کنم گریه خواست می دلم اش اعتنایی بی این از . 

 خارج شهر از که فهمیدم خم و پیچ پر و باریک ی جاده دیدن با

ایم شده . 

میری؟ کجا -  

کرد می سیر دیگر دنیایی در که انگار. نداد جوابی هم باز . 

: زدم داد وحشت با آمد، می ما روی به رو که کامیونی دیدن با

باش مواظب . 

 که چرخاند مخالف جهت در را ف. آمد خودش به من صدای با

 روی را پایش. شد منحرف خاکی جاده سمت به عتسر با ماشین

 ماشین و شدیم پرتاب جلو به کمی دویمان هر که داد فشار ترمز

شد متوقف . 

فرستادم بیرون را ام زده وحشت و شده حبس نفس . 

 در که هایش اخم همان با و برگرداند را رویش باالخره هم حامد

 لحن سردترین با و کرد نگاهم بود، خورده کور ی گره اش پیشانی

نشد؟ چیزیت: گفت ممکن  

 این که بود بار اولین. کردم لرز احساس که بود سرد لحنش قدر آن

 زیر را سرم دادن جواب جای به. کرد می صحبت من با گونه

چکید دستم روی اشکم قطره و انداختم . 

شو پیاده - . 

کردم نگاه شد می پیاده داشت که او به ام اشکی چشمان و ترس با .  
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 اصلی ی جاده از. دوختم چشم رویم به رو ی منظره به شیشه از

 توانم می حتی نداشت؛ وجود آمدی و رفت هیچ و بودیم شده خارج

زد نمی پر هم پرنده که بگویم . 

 یابد، وقوع بود ممکن که سنگینی تصادف از پایم و دست هم هنوز

لرزید می . 

 

 و کرده باز را ماشین در و کرده گره درهم را ام زده یخ دستان

شدم پیاده . 

 منظره دیدن با و شدم نزدیک حامد به لرزانم و سست های گام با

برداشتم عقب به قدمی ترس با رویم پیش ی . 

 بود، عمیق هم بسیار که آن انتهای به و بود ایستاده دره ی لبه حامد

کرد می نگاه . 

بود شده ترسم بر مزید امر این و داشتم وحشت ارتفاع از . 

 رویم به رو به تا کرد پر را بینمان مسافت و برگشت سمتم به حامد

 اندازه به شاید بینمان ی فاصله که بود شده نزدیک قدر آن. رسید

بود دستی کف ی . 

گرفتم باال را سرم ببینم، را خشمگینش چشمان که این برای . 

شنوم می خب - . 

نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که طوری بود خونسرد صدایش . 

بگم؟ چی: پرسیدم و دادم قورت را مدهان آب  
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نشست لبش ی گوشه پوزخندی . 

 با اونم ببره منو زن کوچیک اسم باید چرا یارو اون که این اول -

بده؟ پیام من زن به باید چرا که این دوم جان؟ پسوند  

چیزه... خب: گفتم پته تته با ... 

 از کلمه یه اگه خدا به ولی میگی چی ببینم بزن حرف درست -

میارم دومون هر سر بالیی یه باشه، دروغ رفاتح .  

شد سرازیر هایم گونه روی هایم اشک . 

 ...حامد -

پیچید علف و آب بی بیابان آن در فریادش صدای . 

میده؟ پیام بهت کی از مرتیکه اون. بزن حرف میگم بهت دارم -  

 

 

 

. 
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نشد ولی بگم بهت خواستم می خدا به: گفتم گریه با . 

 وحشت با. نشست آن ی لبه و رفت دره آن طرف به دوباره

 مانع او ناراحت صدای که بگویم چیزی خواستم و کردم نگاهش

 .شد

 می اشتباه دارم من گفتم میکنه نگاه بهت داره جوری یه دیدم -

 لیلی نکنه گفتم. کنم می اشتباه گفتم ولی پریده رنگت تو دیدم. کنم

 سرزنش رو خودم کلی بعدش ولی داره ارتباطی مرتیکه اون با من

 شنیدم رو حرفاش اون وقتی. کردم شک عشقم به چرا که کردم

 هیچ. نزنه تهمت تو به کسی دیگه که دهنش تو بزنم داشتم دوست

بزنه تهمت من لیلی به نداره حق کس . 

نشستم زمین روی و شد خم زانوانم. ریختم می اشک فقط و فقط . 

فتمنگ او به چرا که کردم نفرین و لعن را خودم قدر چه . 

 نکردی، تعجب حرفا اون از اصال و ترسیدی تو دیدم وقتی اما -

هست چیزی یه فهمیدم . 

. شد می خشک داشت اشکم ی چشمه که بودم ریخته اشک قدر آن

کردم بود نشسته دره آن ی لبه هم هنوز که حامد به نگاهی . 

پایین افتی می. بشین طرف این بیا جان حامد - . 

آمد بود شده شروع تازه که یبرق و رعد میان در صدایش . 
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 کار دنبال شب تا صبح از مهمم؟ کی برای من اصال مهمه؟ مگه -

 خاطر به بودم ناراحت قدر چه کنیم، عروسی زودتر که گردم می

 طرف یه هم هانیه کردن فرار طرف، یه اینا. شنیدی که حرفایی

 تو مرتیکه بذارم؟ دلم کجای رو یکی این دیگه بگو خودت. دیگه

 نگاهش اون با. میدم پیام زنت به میگه و میکنه نگاه من های مچش

 و کنم تحمل باید قدر چه. ام خسته. بریدم دیگه. من زن به زده زل

 بدم نشون و بریزم خودم تو رو درد همه این باید قدر چه نزنم؟ دم

 کنم پرت رو خودم خواد می دلم که ام خسته قدر اون خوبه؟ حالم

چی همه از بشم راحت و دره این تو . 

 شده آمیخته گرفت می شدت داشت که باران قطرات با هایم گریه

 .بود

 دونی می که تو. طرف این بیا لیلی جون حامد،: نالیدم خواهش با

 توضیح بهت طرف این بیا خدا رو تو. دارم وحشت ارتفاع از من

 .میدم

شنوم می: گفت دهد گوش حرفم به که آن بدون . 

کاست و کم بدون بگویم؛ او به را زچی همه گرفتم تصمیم . 

. کشید طول عصر تا کالسم بود، شده دعوامون هم با که روز یه -

 بودم ایستاده خیابان کنار تاکسی منتظر. شد می تاریک داشت هوا

 قدر اون ولی کردم تعارف اولش برسونه منو خواد می گفت که

 شروع شها دادن پیام این روز اون از. کردم قبول که کرد اصرار

 ولی نده پیام دیگه که گفتم و کردم اعتراض بهش بار چند. شد
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 خواستم بار چند. دارم نامزد من داشت خبر که این با داد نمی گوش

نشد ولی بگم تو به . 

رساند من به را خودش بلند گام چند با و شد بلند جا از ناگهان . 

 کرده دعوا هم با برسونه؟ باید رو تو یارو اون چرا نشد؟ چرا -

 یعنی آره؟ برگشتی؟ اون با و نزدی زنگ من به تو ولی بودیم

نزنی؟ زنگ من به اما برگردی اون با شدی حاضر  

 خیسی و تندباد این و اتفاق همه این شوک از بدنم. شدم بلند جا از

لرزید می باران از هایم لباس .  

ایستادم رویش به رو . 

ترسیدم می - . 

 حتی حاال تا اصال کردم؟ ارتک چی من مگه من؟ از کی؟ از -

 چیزی تو رفتن صدقه قربون جز به کردم؟ بلند برات رو صدام

ترسی؟ می من از قدر این که گفتم بهت  

نمیدی؟ جواب چرا: گفت و داد تکان را هایم شانه که کردم سکوت  

 همین. شد نمی بگم بهت خواستم می وقت هر: نالیدم بغض با

 خورد زنگ گوشیت که بگم ستمخوا بودم، تون خونه وقتی امروز

بگم که نشد و . 

پیچید بیابان دل در فریادش هم باز و کرد رها را هایم شانه . 

نه؟ نکردی؟ پیدا تر مسخره این از دلیلی -  

بود هایم اشک این فقط جوابم .  
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کو؟ گوشیت -  

 از را کیفم و کرد باز را در حرف بدون. کردم ماشین به ای اشاره

آورد بیرون را ام گوشی و برداشت صندلی روی . 
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 نکند. بدهم دست از را او که ترسیدم می. کردم می نگاهش ترس با

 من از اتفاق این از بعد دیگر نکند شود؟ پشیمان من با بودن از

بود دشوار هم آن به کردن فکر حتی بیاید؟ بدش . 

 

 می حرکت گوشی روی که حامد انگشتان به نگاهم و رفتم جلوتر

کردم نگاه کرد، . 
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 تا کرد رد را ها مخاطب. بود شده تلگرام وارد و کرده باز را فلق

رسید «نادری استاد» اسم به . 

شد می کورتر هایش اخم ی گره و خواند می را ها پیام .  

چکید می رنگش مشکی موهای از آب و بود شده شدید باران .  

شد مخلوط برق و رعد و باران طنین با فریادش صدای هم باز . 

 من به چرا فکری؟ بی قدر این چرا هان؟ بگم؟ تو به چی من -

 اون اگه بفهمم؟ رو موضوع این مرتیکه اون از باید من نگفتی؟

بده منو جواب آره؟ بگی بهم خواستی نمی حتما گفت نمی . 

بود نمانده باقی برایم توانی دیگر که بودم ریخته اشک قدر آن . 

 ...حامد -

 وارد آن به فشاری و دش محاصره اش قوی دستان توسط دستم مچ

 .کرد

 هر سر بالیی یه نکن کاری یه. نکن این از تر دیوونه منو -

بیارم دومون . 

 را خودم مهربان حامد همان دلم. نداشتم را عصبانیتش این طاقت

 کردم خودم»: معروف قول به. بود خودم تقصیر اما خواست می

باد خودم بر لعنت که !». 

 بهت خواستم می دارم، دوست قدر این که خودت جون به حامد، -

شروین که بگم خواستم می. بگم ... 

کردم نگاه اش نشسته خونه به چشمان به ترس با و گزیدم لب . 
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 خود به خود چشمانم و کشیدم هینی ترس با رفت، باال که دستش

 اما بودم ام گونه روی دستش آمدن فرود منتظر لحظه هر. شد بسته

 در که او دست به و گشودم را هایم چشم آرامی به نشد خبری وقتی

کردم نگاه بود، شده مشت و مانده هوا . 

دارم دوست قدر این که من به لعنت: کرد زمزمه زیرلب . 

گرفت قرار رویم به رو و شد منصرف اما رفت ماشین سمت به . 

 زبون به رو مرتیکه اون اسم حتی که باشه آخرت ی دفعه -

غشسرا میرم خودم هم وقتش به. میاری . 

 و درآورد را آن سیمکارت و باز را بود دستش که مرا گوشی پشت

 نیم دو به که کرد وارد آن به فشاری و گرفت چشمانم مقابل را آن

شد تقسیم . 

کردی؟ کار چی: گفتم ناباور  

انداخت زمین روی را سیمکارت های قطعه و زد پوزخندی . 

دیدی که همین - . 

شو سوار: گفت و رفت ماشین سمت به . 

 تو شماره کلی من بود؟ کاری چه این: گفتم و برگشتم طرفش به

بودم کرده ذخیره سیمکارت اون . 

 باالیش سرعت همان با و کرد روشن را بخاری. نداد جوابی

کرد حرکت . 

کردم خیسش موهای و جذابش نیمرخ به نگاهی . 
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توام با حامد - . 

بود شده گرفته صدایش بود زده فریاد و داد قدر آن . 

داشت رو ات شماره یارو اون چون - .  

 قطرات. دادم تکیه گرفته بخار ی شیشه به را سرم و کشیدم نفسی

کوباندند می شیشه به را خودشان باران . 

 آورده هجوم گلویم به بغض هم هنوز اما بود آمده بند هایم اشک

 .بود

 حامد؟ -

 بله؟ -

بوده جانم بله، این که زمانیست گفتن بله نوع بدترین . 

ناراحتی؟ من زا -  

آمد لبانش بر تلخی نیشخند . 

باشم؟ نباید -  

گذاشتم بود، دنده روی که دستش روی را دستم . 

خب ولی شدم می ناراحت بودم منم. میدم حق بهت - ... 

چی؟ ولی -  

توام عاشق من - . 

مهمه موندن عاشق. نیست کافی بودن عاشق - . 
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 اعتمادش هم ازب باید اما بود دلگیر و دلخور بدجوری. کشیدم آهی

 داشت دادنش دست از ترس. برد می زمان که کردم می جلب را

کرد می ام دیوانه . 

آمدم خودم به مان خانه در جلوی ماشین توقف با . 

تو؟ نمیای: گفتم و برگشتم سمتش به  

 

 

 

. 
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کرد اکتفا طرفین به سری دادن تکان به تنها . 

 ماند ظرمنت همیشه مثل. شدم پیاده و کرده باز را در و کشیده آهی

برود بعد شوم خانه وارد من که . 
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 تا حیاط مسیر و کرده بغل را دستانم. لرزیدم می داشتم سرما از

کردم طی دو با را خانه . 

 در صدای شنیدن با. بودند تلویزیون دیدن حال در بابا و مامان

 کوبید اش گونه به ای ضربه من دیدن با و برگشت طرفم به مامان

آمد سمتم به و شد بلند جا از و . 

بودی؟ کجا وضعیه؟ و سر چه این -   

مامان نیست چیزی: گفتم ام گرفته صدای با . 

 چی هر چرا رفتی؟ کجا هست معلوم نیست؟ چیزی چی یعنی -

 رو گوشیت که بعدشم دادی نمی جواب که اول زدم می زنگ بهت

کردی خاموش .  

آمد حرف به بود، کرده سکوت لحظه آن تا که بابا . 

نبودی؟ ات دایی ی خونه تو مگه -  

 چشمات چرا وضعیه؟ و سر چه این پس: گفت که دادم تکان سری

کردی؟ گریه قرمزه؟   

بودم شده کالفه همشان سر پشت سواالت از . 

 خوب حالم من. ببخشید: گفتم رفتم می اتاقم سمت به که حالی در

 .نیست

 شده خیس چادر. بستم سرم پشت را در و نشدم اعتراضشان منتظر

کردم آویزان لباسی چوب به و کشیدم سر از را ام .  

گرفتم آغوش در را زانوانم و نشستم زمین روی . 
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کردم نگاهش حرف بی. شد اتاق وارد بابا و خورد در به ای تقه . 

 این چرا شده؟ چی بگی خوای نمی بابا، لیلی: گفت و نشست کنارم

گفته؟ بهت چیزی حامد نکنه پریشونی؟ قدر  

 بود؟ بلد هم کردن ناراحت و شکستن دل مگر نم مهربان حامد

کنم ناراحت را او که نبود من مثل . 

است دلخور من از من، دل جان من، حامد . 

دادم تکان سری . 

 من تقصیر همش بلده؟ رو کسی کردن ناراحت مگه حامد. نه -

 حامد میگم، چی هر کنم، می کاری هر. منه تقصیر همیشه. بود

. بخشه می منو و نمیگه بهم هیچی که صبوره و مهربون قدر اون

ببخشه منو هم دفعه این امیدوارم فقط . 

 متوجه چیزی من ته و سر بی های حرف از بود معلوم که بابا

 بهم بود مشکلی اگه: گفت شد می بلند جا از که طور همان نشده

 عوض رو لباسات االنم. میدم انجام بربیاد دستم از کاری هر. بگو

نخوری سرما کن، . 

 مانتوام های دکمه و کشیدم آهی. کردم نظاره را رفتنش سکوت در

کردم باز را . 

شد وارد شیر لیوانی با مادر بار این و خورد در به ای تقه هم باز . 
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. کردم گرم شیر برات بیا: گفت و گذاشت میزم روی را لیوان

کن عوض هم لباسات و بخور . 

کردم خارج تنم از را مانتو و داده تکان سری .  

 کجا شده؟ چی بگی خوای نمی: گفت و نشست تخت روی مادر

حاال؟ تا بودی  

نشستم مادر کنار تخت روی . 

همین کردیم کوچیک بحث یه. بودیم بیرون حامد با. هیچی - . 

 نکرده باور را حرفم اصال که بود مشخص نگاهش از که مادر

بود؟ خاموش گوشیت چرا: گفت ولی  

بودم وغدر گفتن به مجبور میلم برخالف . 

سوخته سیمکارتم - . 

 و شد بلند جا از اما آمده ذهنش به زیادی سواالت که بود معلوم

خوری؟ می شام. کن استراحت. خب خیلی: گفت  

میاد خوابم. نه - . 

بخیر شب. خب خیلی: گفت و رفت در سمت به . 

بخیر شب - . 

 چه اما بزنم حرف او با خواست می دلم. خواست می را حامدم دلم

 به چشمانش دیدن و وجودش که من حامد وقتی بکنم انستمتو می

بود دلگیر من از داد، می زندگی ی انگیزه من . 
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 هایم گوش در را ام هندزفری و برداشتم را ام گوشی و کشیدم آهی

رفتم پنجره طرف به و شده بلند جا از. گذاشتم . 

 را خودشان که باران قطرات به و زده کنار را رنگ سفید ی پرده

شدم خیره کوبیدند، می شیشه به . 

 می اشک گونه این که بود دلتنگ من مانند هم آسمان که انگار

 !ریخت

 

 

 

. 
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 طنین گوشم درون که آهنگی به و چکید چشمم از اشکی قطره

 حالم با متناسب آهنگ این عجیب و سپردم گوش بود، شده انداز

 !بود

ببارد ماتم آسمانم از  
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دارد ادامه ماندنم تو بی هراس  

 

تو بی ترانه نویسمنمی  

تو بی واژه خیال   کشد پر چگونه  

 

جان رسیده لب به   

کجایی؟ کجایی؟  

جدایی طاقتم برده که  

 

بزن من خاک   به تویی باران  

من تو مه   بی که ببین آ باز  

ندارم زدن پر هوای  

 

بزن من خاک   به تویی باران  

من تو ه  ر در که ببین آ باز  

گذارم در بریده نفس  

 

دورم تو از چو انیند مگر  
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تار و خموش ایبیراهه  

عبورم بی  

 

برویم دگر توانمنمی  

تویم به تو خزان   این اسیر   من که  

 

جان رسیده لب به   

کجایی؟ کجایی؟  

رهایی تا نمانده رهی  

 

بزن من خاک   به تویی باران  

من تو مه   بی که ببین آ باز  

ندارم زدن پر هوای  

 

زدم پس دست پشت با را هایم اشک و کشیدم را پرده .  

بودم داغ بس از شده؛ آتش ی کوره مانند بدنم کردم می حس . 

بستم را چشمانم و پیچانده خودم دور را پتو و رفتم تخت طرف به . 

@Vip_Roman



 

351 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 آن با شروین ی چهره. کردم می آلودگی خواب احساس و بودم گیج

 مقابل از ای لحظه حامد دلگیر و دلخور نگاه و مرموز نگاه

شد نمی دور چشمانم . 

 مانند داشتم دوست. خواست می را حامد دلنشین صدای شنیدن دلم

 بودم صدایش آن عاشق. بزنیم حرف هم با خواب از قبل شب هر

 رنجیده من از من دل آرام چه؟ حاال اما. خواند می شعر برایم وقتی

 .بود

 می سرما و لرز احساس ولی شده آتش تنم تمام کردم می حس

 خواب به که نکشید طولی و پیچاندم خود به ربیشت را پتو. کردم

 .رفتم

*** 

 خود کنار را حامد تعجب کمال در و گشودم آرامی به را هایم چشم

 .دیدم

 بالشت ی لبه را سرش و بود کشیده دراز تخت روی من کنار

بود گذاشته . 

است سردش داد، می نشان که بود شده جمع خودش در . 

. انداختم خوابش در غرق صورت و اش بسته چشمان به نگاهی

 پشیمان راه وسط اما کنم نوازش را اش گونه که بردم جلو را دستم

شود بیدار ترسیدم می چون شدم . 

کشیدم حامد روی را پتو و شده بلند جا از آرامی به .  

آمدم بیرون اتاق از حالم بی و سست های قدم با و شدم بلند جا از .  
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رفتم آشپزخانه طرف به. بود نهآشپزخا در مادر مواقع بیشتر مانند . 

زد لبخندی دیدنم با مادر . 

عزیزدلم؟ خوبی -  

 می درد شدیدا سرم. کشیدم ام پیشانی به دستی و داده تکان سری

بود کرده عود میگرنم هم باز کنم فکر کرد؛ . 

شده؟ چی. ممنون -  

 و کرد بود شده چیده آن روی صبحانه وسایل که میز به ای اشاره

بریزم چایی راتب بشین: گفت . 

 حال در که مادر به منتظر و نشستم و کشیده عقب را صندلی

کردم نگاه بود چای ریختن . 

 ببینم بزنم سر بهت اومدم دیشب: گفت و گذاشت مقابلم را چای

 هم موقع همون. سوزی می تب تو داری دیدم که نه یا بهتره حالت

 رو حالت خواست می و بود شده نگرانت اونم زد؛ زنگ حامد

 رسوند رو خودش زود خیلی گفتم، بهش رو موضوع وقتی بپرسه

نگرانت خیلی. درمونگاه بردت و  

 

 موند سرت باال بیدار صبح های نزدیکی تا هم همین خاطر به بود

بود برده خوابش تازه االنم نشه؛ بد حالت وقت یه که . 
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 با حامد دیدن با اما بست نقش لبم بر لبخندی. بود شده نگرانم پس

 جا از کرد، می تن را کاپشنش که حالی در آشفته وضع و سر آن

رفتم بیرون آشپزخانه از و شده بلند . 

حامد؟ شده چیزی: پرسیدم نگرانی با  

 و سر از آشفتگی که حامد دیدن با و آمد من سر پشت هم مادر

جان؟ حامد شده چی: گفت ریخت، می رویش  

کردند پیدا رو هانیه: گفت کوتاه حامد . 

خوب چه وای: گفتم وقذ با !  
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 منم. میشم حاضر سریع االن کن صبر: گفتم و رفته اتاقم سمت به

میام باهات . 
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بیای نکرده الزم کجا؟ دیگه تو: گفت اعتراض با . 

 را بود آمده دستم به که مانتویی اولین که حالی در و شدم اتاق وارد

کن صبر. میام پوشم، می سریع االن: زدم داد پوشیدم، می . 

 العمل عکس از که این هم و بودم خوشحال هانیه شدن پیدا از هم

شدم می همراه او با باید حتما و ترسیدم می او برابر در حامد . 

 خانه از حامد سر پشت و شده آماده داشتم، که سرعتی تمام با

زدم بیرون . 

کجاست؟ االن: پرسیدم و کردم درهمش های اخم به نگاهی  

کالنتری: گفت تاهکو و درآورد حرکت به را ماشین . 

گرفتم دهانم جلوی ترس با را دستم . 

کرده؟ کار چی چی؟ واسه کالنتری -  

کرد می حرکت سرعت با و بود شده غلیظ هایش اخم . 

دونم نمی دونم، نمی - . 

کنم سکوت دادم ترجیح دیدم که را اش آشفتگی .  

 گوشه در را ماشین و کرد طی دقیقه ده در را ای دقیقه بیست مسیر

 که رفت در ی دستیگره طرف به دستم. کرد پارک خیابان از ای

کجا؟ تو: گفت  

دیگه شم پیاده خوام می - . 

نیست تو مناسب فضاش. خواد نمی - . 
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 را در «هایش دادن گیر» معروف قول به و حرفش به توجه بدون

شدم پیاده و کرده باز . 

شد وارد من از جلوتر و گرفت من از را نگاهش اخم با حامد . 

 راهروی از. شدیم وارد و داده تحویل در جلوی را هایمان شیگو

گذشتیم بود، صدا و سر از پر که آن آمد و رفت پر و طوالنی . 

زد رنگ سفید در به ای تقه و کرد توقف دری جلوی حامد . 

 وارد و کرده باز را در گفت، بفرمایید که مردی جدی صدای با

 .شدیم

 

 و جوگندمی موهای با لهسا چند و پنجاه مردی اول نگاه در

 و شد بلند جایش از ما دیدن با که آمد چشم به اش جدی صورت

کرد احوالپرسی و سالم حامد با صمیمانه . 

 نشسته رویمان به رو که پیمان و هانیه به و نشستم حامد کنار

کردم نگاهی بودند، .  

بود زمین به خیره و بود انداخته پایین را سرش هانیه . 

 درجه که مرد آن به رو و کرد نگاهشان غلیظش ایه اخم با حامد

 طور چه بگین میشه: گفت بود هایش شانه روی سرهنگ ی

کردین؟ پیداشون  

@Vip_Roman



 

357 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 و نفر دو این مهمونی یه تو دیشب: گفت و داد تکان سری سرهنگ

 بودی داده بهم که عکسی طبق و شده دستگیر دیگه نفر چندین

کردیم شناسایی رو خواهرت . 

 کجاش این. مهمونی رفتم زنم با: گفت طلبکاری لحن با پیمان

 جرمه؟

 دهنت ببند: گفت زد، می اش پیشانی نبض خشم شدت از که حامد

نکن زنم زنم قدر این و رو . 

 باید عزیز زن برادر شما، اطالع قابل: گفت و زد پوزخندی پیمان

منه زن هانیه که بگم . 

 شد بلند لیصند روی از و کند کنترل را خود نتوانست دیگر حامد

کرد بلند جا از را او و گرفت دستش در را پیمان کت ی یقه و . 

 صد من مگه. نیار زبون به منم خواهر اسم. ببند رو دهنت گفتم -

میدی؟ فراریش حاال نشه؟ پیدات من خواهر بر و دور نگفتم دفعه  

 که تشری به توجهی و کرد جدا اش یقه از را حامد دستان پیمان

نکرد زد، ها آن به سرهنگ . 

. بردم خودم با رو خواهرت زور به من انگار میگی جوری یه -

زدش هوا رو خودش دادم، رو پیشنهاد این من تا . 

برد باال را صدایش خشمگین حامد . 

شو خفه - .  

دارم شکایت این از من: داد ادامه سرهنگ به رو . 
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کرد صندلی به ای اشاره آرامش با سرهنگ . 

بدم توضیح برات هک باش آروم جان حامد - . 

 و نشست جایش سر بگیرد، پیمان از را نگاهش که آن بدون حامد

کرد هانیه ی حواله هم خشمگینی نگاه نیم . 

. گرفتیم تعهد ازشون ای مهمونی چنین تو حضور خاطر به ما -

 با را شون نامه صیغه آقا این که بگم تونم می هم مورد اون در

دادند نشون من به شما خواهر . 

دوختم بود، برده گریبان به سر که هانیه به را نگاهم بهت با . 

کردند؟ صیغه! چی؟: گفت ناباوری با حامد  
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 تعریف درست بشین: گفت و کشید آهی شهاب حامد، رفتن از بعد

 با دعوا بدون لحظه یه تونید نمی دوتا شما انگار شده؟ چی ببینم کن

بزنید حرف هم . 

 ندارم حق من یعنی ؟میکنه جوری این که گفتم چی من مگه -

بگیرم؟ تصمیم خودم زندگی برای  

 من هم اون، هم. نزد رو حرف این که حامد: گفت آرامش با

بیاد پیش مشکلی برات وقت یه خواد نمی دلمون. نگرانتیم .  

 اون دیگه من. کنم مراقبت ام بچه و خودم از تونم می من ولی -

 پس از تونم می هدیگ االن. نیستم پیش سال پنج نارنجی نازک لیلی

بگیرم تصمیم زندگیم برای و بربیام خودم . 

 دونم نمی. کن صبر کم یه حداقل باشه: گفت و کشید ای کالفه پوف

میشین عصبانی سریع زد حرف حامد و تو با کلمه دو نمیشه چرا . 

برم دیگه من خب: گفتم و کشیدم آهی . 

کرد اخمی . 

 وکیلته؟ حامد تینگف مگه. میکنه برم برم همش. ببینمت بشین -

بزن حرف ات پرونده درمورد باهاش برو خب . 

 و شود انجام کارهایم زودتر تا زدم می حرف او با و رفتم می باید

شود راحت نفس حضانت بابت از خیالم . 

 .باشه -
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 تو کردن فضولی قصد من که دونی می خودت لیلی: گفت مردد

 خواستی اگه که اومده پیش برام سوال یه ولی ندارم رو زندگیت

بده جواب . 

کردم نگاهش منتظر . 

نگفتی؟ رو ازش جداییت دلیل هم حامد به حتی تو یعنی -  

کشیدم آهی و دادم تکان منفی ی نشانه به سری تنها . 

پیشش برم من - . 

داد تکان سری و کشید آه نیز او . 

شدم وارد و زدم در به ای تقه . 

 بود مشخص اما بود خیره بیرون به و بود ایستاده پنجره پشت حامد

است فکر در غرق که . 

 

 منظره از را نگاهش که آن بدون. ایستادم کنارش و رفتم سمتش به

 ای دیگه چیز: گفت بگیرد، رو به رو ساخت حال در ساختمان ی

بگی؟ که مونده هم  

 دیروز که هایی حرف ی درباره: گفتم هایش اخم ی گره به خیره

نشد و بگی بهم خواستی می . 

شد کج پوزخندی خاطر به لبش . 

دیگه؟ وکیل سراغ میری نگفتی مگه -   
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 نمی منو روز و حال خودت تو کنی؟ می طوری این چرا حامد -

 قدر چه دونی نمی ریخته؟ هم به اعصابم قدر چه دونی نمی دونی؟

 لبریز صبرم که شنیدم کنایه و حرف قدر اون شدم؟ افسرده و خسته

 همه من از و فهمه می نوم حرف همیشه که کسی تنها تو. شده

 کار چی من کنی، می طوری این توام حاال. کرده حمایت جوره

  کنم؟

 او تفاوت بی صورت از را نگاهم اشکم از شده تار چشمان با

نداشت اثری او روی این مثل هایم حرف. گذراندم . 

 حرف بقیه مثل و بذار تنهام توام. نیست مهم. باشه: گفتم ناراحتی با

برم بهتره دیگه نمم. کن بارم . 

رسید گوش به اش جدی صدای که بودم برنداشته قدمی هنوز . 

کن گوش خوب و بشین - . 

بود پنجره پشت فضای به خیره و کرد نمی نگاه من به هم هنوز . 

نشستم و کشیدم عقب را کامپیوترش میز پشت صندلی حرف بی . 

 اون دفتر اومدی که روز اون: گفت و نشست تخت روی هم خودش

 نتونستم رو چیزا خیلی که بودی ترسیده و بود گرفته حالت قدر

 گفتم، بهت هم دیروز که طور همون لیلی ببین. بگم بهت

 میبره زمان و سختیه خیلی کار زن طرف از اونم طالق درخواست

 برات راه یه پس. کنی ثابت رو ادعات که خواد می مدرک کلی و

توافقیه طالق اونم مونه می . 

کردم شنگاه سوالی . 
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کنم راضیش و بزنم حرف شروین با برم باید من یعنی - . 

کرد گره درهم را اش مردانه و بزرگ های دست . 

 .دقیقا -

 برای مخصوصا کنه قبول اون که محاله ولی: گفتم ناامیدی با

نفس حضانت . 

 داده پدرش به بعد و خودته با سالگیش هفت تا نفس حضانت -

 تعداد خودتون بین توافق یا ادگاهد رای طبق تونی می فقط. میشه

بشه تعیین ببینیش تونی می که روزهایی . 
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 پنج و نفسه تولد دیگه روز چند میگی؟ داری چی: گفتم وحشت با

 تنم ی پاره رو، ام بچه تونم می سال دو فقط من یعنی. میشه سالش
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 نفس نمیکنه قبول شروین که مطمئنم من دارم؟ نگه خودم پیش رو

 نفس نتونم سالم دو همین که کنه کاری یه هم دشای. بمونه من پیش

 اون بعدشم. برمیاد بگی کاری هر اون از. دارم نگه خودم پیش رو

 رو کار این که نیست حاضر دونم می و بکشم زجر من حاضره

 .بکنه

 ثابت میشه باشی داشتی مدرک اگه کرده؟ خیانت نگفتی تو مگه -

 .کرد

چکید چشمم از اشکی . 

 که دیدمش دختره اون با شرکتش تو دفعه یه قطف. ندارم مدرک -

 زنی می توهم الکی چرا که کرد بارم تیکه کلی و کرد انکار اونم

 چشمای همین با خودم من. میگم راست نفسم جون به حامد ولی

دیدمشون حالت اون تو خودم . 

کشید نفسی . 

باش آروم خب خیلی - .  

شدم خیره چشمانش در ملتمس . 

کنی؟ نمی وربا منو حرف توام -  

نمیکنه قبول که طوری همین دادگاه ولی کنم می باور من - . 

 روز هر بس از میشم دیوونه دارم کنم؟ کار چی من: گفتم مستأصل

بگیره؟ ازم رو ام بچه ترسم می  

داد جواب سوال با را سوالم . 
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نه؟ یا کرده ازدواج باهاش میگی، که رو زن اون -  

دونم نمی - . 

 زندگی باهاش سال چند دونی؟ می چی تو پس: شد کالفه صدایش

دونی؟ نمی هیچی ازش و کردی  

 خبر بی اش زندگی چیزهای خیلی از واقعا. انداختم پایین را سرم

نداشتم ها آن دانستن برای هم رغبتی و بودم . 

بگم بهت چیزی یه خوام می - . 

کردم نگاه اش جدی صورت به منتظر . 

 با کم یه دادی، می زندگیت به رو حواست ذره یه اگه توام شاید -

 در. افتاد نمی برات ها اتفاق این از خیلی االن بودی خوب اون

 انتخاب بود؛ نکرده مجبورت اون با ازدواجت به هم کسی ضمن

 بی خودت که نکن فکر پس. کردی طوری اون و بود خودت

 .تقصیری

 می چه بار؟ نفرت زندگی آن از دانستی می چه تو! حامد آخ

کشم؟ می عذابی چه روزها آن من که دانستی  

 سویی ام کسی بی درد طرف، یک شروین با زندگی های عذاب

 .دیگر

 حرف او با که نبود هم نفر یک حتی. بودم پناه بی و تنها قدر آن

 می من که دردی از دانی می چه حامد؟ دانی می چه تو. بزنم

 کشم؟
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 می راست هم شاید. بود کرده تکرار را شروین حرف هم حامد

 !گفتند

شد بلند جا از حامد . 

 صدقه قربان روزی است یادم. افتاد بلندش و مردانه قامت به نگاهم

 می را چشمانش که هم دفعه صد. رفتم می رعنایش باالی و قد ی

 آن. انداخت می لرزه به را دلم و داشت جذابیت برایم هم باز دیدم

 حرف و کرد می صدایم وقتی که شدم می معشوقم روی محو چنان

شنیدم نمی را صدایش زد، می . 

آمدم خودم به چشمانم جلوی دستی تکان با . 

زنم می حرف باهات دارم ساعته یه تو؟ کجایی - . 

 دل در. بود طور همین هم هنوز انداختم؛ پایین سر زده خجالت

 شده تمام مان عاشقی روزهای عمر دیگر. کردم سرزنش را خود

بود خیانت خاطرات آن یادآوری و بود . 

گفتی؟ چی. شد پرت حواسم لحظه یه ببخشید -  

بیرون؟ بریم نداری سوالی اگه گفتم -  

بریم: گفتم و شده بلند جا از . 

 از حامد از جلوتر ندهد، دستم کار قلبم های طپش این که این برای

شدم خارج اتاقش . 

کنم صداتون بیام خواستم می اومدین؟ إ: گفت ما دیدن با شهاب . 
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 گلتون داداش ببینید بیاین: گفت رفت می آشپزخانه به که حالی در

کرده کار چی . 
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بودیم بود، شهاب دستپخت ماکارونی که ناهار صرف حال در . 

 حرف درگیر ذهنم. بشکنیم نداشتیم قصد کدام هیچ را بینمان سکوت

. داشتم بدی حس و بود افتاده دلم در بدی ترس. بود حامد های

ودش درست چیز همه که بودم امیدوار . 

 خوبی؟ -

کردم نگاه نگرانش چشمان به و شدم خارج فکر از حامد صدای با . 

خوبم: گفتم و کشیدم آهی . 
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آمد حرف به شهاب بار این . 

 می که هم خودت میشه؛ درست چی همه. نباش هیچی نگران -

 همه و پشتتیم حامد منو بدونی که کنم می یادآوری بهت ولی دونی

 انجام بربیاد دستمون از هم کاری هر. کنیم می حمایت ازت جوره

باشه؟. میدیم  

 آن من ناراحتی و بودند من فکر به که داشتم را کسانی که این از 

 درست حرفش کامال دانستم می که این از کرد، می ناراحت را ها

 جای همیشه شهاب. بودم خوشحال کند، می را کار این و است

کرد می پر را ام نداشته برادر . 

 .باشه -

باشیا ناراحت نبینم. شد حاال: گفت و زد لبخندی بشها .  

چشم: گفتم و نشست لبم بر لبخند . 

باشه مبارک کنی؛ می ازدواج داری گفت مامانت راستی . 

برد فرو مجعدش موهای میان را دستش و زد پوزخندی . 

دوخته و بریده خودش واسه مامانم - . 

چی؟ یعنی: پرسیدم متعجب  

 دختر این. میاد بدم دختره این از من یعنی: گفت و کرد اخمی

 من ولی کنم ازدواج اون با که داره اصرار مامانم. مامانمه دوست

 آوردم، نمی نه حرفش رو که قبال برعکس هم دفعه این. خوام نمی
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 و شد بحثمون بودیم اینا دایی ی خونه که روز همون و نکردم قبول

شدم حامد مزاحم خونه؛ نرفتم روزه چند این . 

نبستمش تا ندبب - . 

محبتت از مرسی: گفت و خندید شهاب . 

 خونه. حرفیه چه این عزیزم یعنی حرفش این: داد ادامه من به رو

طوریه این من واسه احساساتش ابراز. مراحمی خودته؛ ی . 

چرخاندم بینشان را نگاهم لبخند با .  

. سوال یه لیلی: گفت جدیت با و شد جمع اش خنده دفعه یک شهاب

 شوهرت با اولم از تو. نمیدی جواب منم های سوال که این با

داشتی؟ مشکل  

دادم تکان سری و کشیده آهی . 

 .آره -

 یاد به که جایی تا. بود حامد اخموی و جدی صورت به نگاهم

 هایش لب لبخندی معموال و داشت آرامش صورتش همیشه داشتم

 ندیده او از ای خنده و لبخند مدت این از بعد اما کرد می مزین را

 .بودم

افتادی؟ فکر به دیر چرا پس: پرسید درهم های اخم همان با شهاب  

 ای چاره ولی بودم کرده فکر موضوع این به هم قبال من خب -

 و اومد دنیا به نفس بعدشم برگردم؛ که نداشتم رو کی هیچ. نداشتم
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 ببینه آسیب ها اتفاق این تو که خواستم نمی و شد ام دلخوشی تموم

نشد خواستم می که طور اون ولی . 

* 

 می مرا که گفت خودش حامد. بودیم خانه به برگشت راه در

 .رساند

انداختم اش جدی نیمرخ به را نگاهم . 

شدم مزاحمت حالت این با ببخشید - . 

خوبه حالم من - . 

 فکرم اما شود می عصبانی که بودم مطمئن و داشتم تردید که این با

آوردم زبان به را . 

توئه مثل منم خونی گروه دونی می خودت که تو... هچیز میگم - . 

شد غلیظ هایش اخم . 

 خب؟ -

رو ام کلیه تونم می من یعنی. دیگه نداره خب - ... 

کشیدم هینی و چسبیدم صندلی به ترس با اش ناگهانی ترمز با . 

کنی؟ می داری کار چی -  

چیه؟ حرفا این -  

کردم اخمی . 

میشی؟ عصبانی قدر این که گفتم چی مگه حرفا؟ کدوم -  
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کشید ای کالفه پوف . 

حرف؟ این چی یعنی -  

 بذارم چرا پس کنم کمک بهت تونم می که من. نداره چی یعنی -

بکشی؟ درد تو  

 به نیازی من: گفت سردی لحن با و کرد روشن دوباره را ماشین

ندارم کسی ترحم . 

توام؟ فکر به من بده دیوونه؟ آخه چیه ترحم: گفتم حرص با  

 

 

 

. 
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شد بلند شفریاد صدای . 
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 الزم دیگه االنم نبودی بودی، من فکر به باید که موقع اون. آره -

 شد تموم که داشتیم هم با ماجرایی یه بعدشم. باشی من نگران نیست

 در حرفی هیچ دیگه پس. شه شروع دوباره که نیست هم قرار و

فهمیدی؟. بشنوم خوام نمی مورد این  

دمشنی را جمله یک فقط هایش حرف تمام از . 

 دوباره نیست هم قرار و شد تموم که داشتیم هم با ماجرایی »

شه شروع » 

 متنفر من از قدر این یعنی. شد می اکو سرم در مدام اش جمله این

کند؟ فکر آن به خواست نمی حتی که بود شده  

 

 خم چنین این هایش شانه که مرد این با بودم کرده چه من بر وای

 درخشانش همیشه چشمان چرا بود؟ سرد لحنش قدر این و بود شده

بود؟ شده روح بی چنین  

 چند مگر رفت؟ می سفیدی به رو اش شقیقه کنار موهای چرا

بود؟ سالش   

 سن سن، این. بود سالش دو و سی. دادم را خودم جواب خودم

بیندازد حال این به را او که نبود زیادی . 

 بغض این هالبت. دادم پایین زحمت به را گلویم در شده مهمان بغض

بود شده خانه صاحب خودش نبود؛ مهمان دیگر ! 

. بزنم حرف ای کلمه نکردم جرأت که بود شده عصبانی قدر آن

کرد توقف رسیدیم، که خانه جلوی . 

@Vip_Roman



 

376 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

کشیدی زحمت ممنون - .  

کنم می خواهش - . 

 و هانیه به. بیای اگه میشه خوشحال. نفسه تولد پنجشنبه راستی -

بیان که بگو هم شهاب . 

داد تکان یسر . 

میام بتونم. باشه مبارک - . 

شدم پیاده و کردم خداحافظی و دوباره تشکری . 

** 

 به رو حامد. بودیم خیره سرهنگ دهان به مبهوت و مات دو هر

راسته؟ حرفا این: گفت ناباورش لحن با هانیه  

کرد سکوت و گزید لب هانیه . 

 پشت از صندلی که شد بلند اش صندلی روی از طوری حامد

شد واژگون . 

گرفت دستانش میان را اش یقه و ایستاد پیمان روی به رو . 

لعنتی بزن حرف هان؟ کردی؟ غلطی چه - ! 

 بس: زد داد سرهنگ. گرفتم دست در را بازویش و شدم بلند جا از

حامد کن ! 

 همین با من: غرید خشم با و کرد رها را اش یقه ناچار به حامد

کشم می رو تو خودم دستای . 
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میگم بهت بشین: زد تشر هم باز سرهنگ . 

 بیرون حرص با را نفسش و نشست و کرد درست را صندلی حامد

بریم ما که نمونده چیزی اگه: پرسید و داد . 

بفرمایید که دارید سوالی اگه نه - . 

 جلوتر و کرد سرهنگ با ای صمیمانه تشکر و شد بلند هم باز حامد

گرفت پیش در را خروج راه ما از . 

شدیم خارج کالنتری از و گرفتیم تحویل را مانهای گوشی . 

 هانیه به و کرد باز را عقب در و رفت ماشینش طرف به حامد

شود سوار که داد اشاره . 

 

شد سوار اش پریده روی و رنگ با و حرف بی هانیه . 

بشین توام: گفت من به رو و بست را در حامد . 

بری؟ می جاک منو زن: گفت حامد به رو و آمد طرفمان به پیمان  

 پایین نمیای: گفت تهدیدآمیز و زیرلب و کرد سوار را من حامد

 فهمیدی؟

شد دور من از و نماند من جواب منتظر . 

 گرفته را چشمانش جلوی خون دانستم می. کردم نگاه او به ترس با

آورد خواهد او سر بالیی شک بی و . 

رفتم سمتشان به و شدم پیاده بود، خواسته که چیزی به توجه بی . 
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 اومدی؟ چی واسه تو: گفت شده های گره همان با من دیدن با حامد

میام االن منم ماشین تو برو . 

نکردم حرفش به توجهی . 

نمیرم جا هیچ زنم بدون منم و منه زن هانیه: گفت پیمان ... 
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 ی حواله حامد قدرت پر مشت که بود نشده تمام حرفش هنوز

شد صورتش . 

گرفتم را بازویش و کشیدم هینی . 

باش آروم جان حامد - . 
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 آخرت ی دفعه مرتیکه، ببین: گفت پیمان به رو و زد پس را دستم

 پیدات برش و دور هم دیگه. میاری زبون به منو خواهر اسم باشه

. کنم می رفتار باهات این از بدتر که ست موقع اون که نشه

شد؟ شیرفهم  

 دهش جمع اطرافمان که مردمی به توجه بی و زد پوزخندی پیمان

 منه؛ زن هانیه. بکنی تونی نمی غلطی هیچ. بابا برو: گفت بودند،

جان زن برادر کن فرو گوشت تو رو این . 

شدند گالویز هم با و برد هجوم او سمت به حامد .  

 و حرص از دو هر که را دو آن سختی به و آمدند بینشان نفر چند

کردند جدا زدند، می نفس نفس خشم . 

 به بریم. میگم کنید ولم: گفت بودند، گرفته را او مرد دو که حامد

چیه کرده که غلطی عاقبت که بفهمونم این . 

پسرم باش آروم: گفت آرامش با بود گرفته را پیمان که مسنی مرد .  

 می کار چی: گفت بود، گرفتن فیلم حال در که جوانی پسر به رو

پایین بیار رو گوشیت اون پسر؟ کنی . 

 شما دخترم: داد ادامه کردم می نگاه ها آن به ترس با که من به رو

ببر اینجا از رو شوهرت هم . 

 ی شده مشت دست و شدم خارج ترس و بهت حالت آن از باالخره

گرفتم دست در را حامد . 

بریم بیا عزیزم جان، حامد - . 
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کرد می نگاه پیمان به خشم با هنوز . 

بریم بیا من جون: نالیدم ملتمس . 

نمیشم تو خیال بی من: تگف تهدید با پیمان به رو . 

 که بودم نبسته را در هنوز. شد سوار و رفت ماشین سمت به

کرد حرکت . 

 حامد؟ -

کرد نگاه بود، نزده حرف ای کلمه هنوز که هانیه به آینه از . 

کشتم رو یکی تو من خونه برسیم - . 

کنم دعوتش آرامش به کردم سعی . 

باش آروم جان حامد - .  

کرد کر را گوشم بلندش صدای و اختاند سمتم به نگاهی نیم . 

 از باید دونم نمی من. نکشیدم ازت کم که نزن حرف یکی تو -

 آدم اعصاب رو جوری کاراتون با دوتون هر کنم؟ کار چی دستتون

که میرین راه ... 

کشاند دیگر جایی به را بحث و کشید ای کالفه پوف . 

؟نیا نگفتم بهت مگه بیرون؟ اومدی چی واسه تو اصال -   

 دعوای و بحث. بودم ندیده را او عصبانی قدر آن کنون تا

 به را اعصابش دیگر سویی هم امروز اتفاق طرف، یک دیروزمان

بود ریخته هم . 
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 باز را در و شد پیاده زودتر خودش و داشت نگه خانه جلوی

انداختم هانیه به نگاهی.کرد . 

نمیگی؟ هیچی چرا تو -  

داد سکوت با را جوابم هم باز و کشید آهی . 

کرد پارک حیاط در را ماشین و شد سوار دوباره حامد . 

شدیم خانه وارد هانیه با همراه که بود در بستن مشغول . 

شد خیره هانیه به و آمد سمتمان به تعجب با ما دیدن با زندایی . 

 ما نمیگی تو؟ بودی کجا: گفت و چکید زندایی چشم از اشکی قطره

 آبرومون و ما فکر به ترس؟ و ینگران از شدیم زنده و مردیم

 نبودی؟

مامان: کرد زمزمه. بود شده سرازیر هایش اشک هم هانیه ! 

 دویشان هر گریستن صدای و انداخت مادرش آغوش در را خودش

شد بلند . 

 اش چهره از رنگ وضوح به شد خانه وارد که حامد دیدن با هانیه

 .پرید

کردی؟ پیداش جوری چه: گفت حامد به رو زندایی  

میدم توضیح بعدا: گفت رفت می هانیه طرف به که حالی در حامد . 
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 حتما که دانستم می. کشید خود دنبال به و گرفت را هانیه دست

رفتم سرشان پشت پس. آورد خواهد سرش بالیی . 

حامد؟ کنی کار چی خوای می: گفت زندایی  

 باید که کاری: گفت زندایی به رو و برد اتاق داخل را هانیه حامد،

کردم می زودتر . 

شدم اتاق وارد ببندد، را در که این از قبل . 

کرد نگاهم اخمی با . 

بیرون برو توام - . 

هستی عصبانی االن. عزیزم باش آروم کم یه تو - . 

 نگاهش بود خون از دریایی که چشمانی با و رفت هانیه سمت به

 پر را اتاق فضای زد او به که سیلی صدای بعد ای لحظه و کرد

 .کرد

 

 

 

. 
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رفتم سمتش به و کشیدم جیغی .  

ترسیده؟ قدر چه بینی نمی کردی؟ کار چی -  

 تو سر هم بالیی یه عصبانیم ازت قدر اون که نزن حرف تو -

 .میارم

کردم سکوت ناچار به اش جدی و عصبانی لحن مقابل در . 

 را بود افتاده زمین به او سیلی ی ضربه شدت از که را هانیه دست

کرد بلندش و کشید . 

شد حامد قوی و مردانه دستان اسیر ظریفش ی چانه . 

 تو که نشده باورم هنوز من کنم؟ کارت چی تو؟ به بگم چی من -

 خودت زندگی با کردی کار چی دونی می. باشی کرده رو کار این

 که این با آوردند؟ در حرف سرت پشت قدر چه دونی می ما؟ و

 ولی خوندم رو بودی نوشته که پالهایی و پرت اون و ات نامه اون

 کار این من کوچولوی خواهر که کردم نمی باور. شد نمی باورم

 داداشش وقتی که من مهربون کوچولوی خواهر. باشه کرده رو

 دونست می میگه؛ راست که دونست می گفت، می بهش چیزی

داره دوسش فکرشه، به داداشش .  

کشید موهایش میان دستی و کرد رها را اش چانه . 
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 را دویمان هر دل اشک از چشمش درخشش و دحام لرزان صدای

گرفت هدف . 

 اش جدی صدای پشت را صدایش لرزش این شاید که کشید نفسی

نشود دار خدشه اش مردانه غرور و کند پنهان . 

کنم؟ کار چی باهات من بگو خودت -  

شکست را سکوتش باالخره هانیه . 

داداش: گفت دردآورش هق هق میان ... 

کرد قطع را حرفش حامد . 

 رو کار این باهام بودم مهم اگه مهمم؟ تو برای من مگه! داداش؟ -

کردی؟ می   

 برگرده؟ آبروم کنم کار چی بگیره؟ آروم دلم این کنم کار چی تو با

 با. تونمنمی هانیه، تونمنمی کنم؟ بلند مردم جلوی رو سرم تونم می

 کرف سابق مثل نمیتونم نمیشی من خواهر تو کارا این از کدوم هیچ

 این بوی دیگه نمیتونم. دارم ام خونه تو لطیف و پاک گل یه کنم

نشنوم رو زدی هم که لجنی . 

 این روی قدر چه که دانستم می. لرزید می خشم اوج در صدایش

 و سخت موضوع این هم برادری هر برای. دارد تعصب مسائل

بود هضم قابل غیر . 

 این من جون رو تو: نالید و درآمد هانیه قلب های شریان صدای

 دارم؛ دوست رو تو قدر چه من دونی می که تو. نگو طوری
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 به رو قلبم احمق من. بشه طوری این خواستم نمی خدا به داداش

بودم باخته نامرد اون . 

شد بلند هم باز حامد فریاد صدای . 

. نتپه مرتیکه اون برای دیگه که دور بنداز دربیار رو قلب این -

 آدم اون خوره؛ نمی دردت به اون نه، تمگف بهت دفعه چند من آخه

 روی رو چشمات چرا فهمی؟ نمی چرا تو. نیست زندگی و زن

 مگه بشی؟ خوشبخت تو خواد نمی دلم من مگه بستی؟ ها واقعیت

 این چرا پس برسی؟ داری دوست که چیزی به تو خوام نمی من

هان؟ کردی؟ رو کار  

داد تکان صورتش جلوی آمیز تهدید را انگشتش . 

 اونو؟ هم کشم، می رو خودت هم بیاری رو پسره اون اسم دیگه -

 فهمیدی؟

بود هانیه بلند هق هق صدای تنها جوابش . 

مرد داداشت کن فکر. نمیاری منو اسم دیگه: کرد زمزمه حامد . 

 ی چشمه و گرفت آتش دلم که بود دلخور و غمگین لحن چنان آن

 رفت بیرون اتاق از توجه بی که کردم صدایش آرام. جوشید اشکم

کوبید هم به را در و . 

 

 تکیه ام شانه و انداخت آغوشم در را خودش که نشستم هانیه کنار

شد هایش اشک ریختن برای گاهی . 
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 لیلی؟ -

 ام گریه از گرفته صدای با و کردم پاک را هایم اشک انگشتم با

شم فدات باش آروم جانم؟: دادم را جوابش . 

 من الهی گفت؟ چی حامد نشنیدی .خدا به میشم دیوونه دارم -

عذابم باعث قدر این که بمیرم . 

دیوونه؟ چیه حرفا این: گفتم معترض   

کردم اذیتش قدر این که کنه لعنت منو خدا مگه؟ میگم دروغ - .  

کردین؟ صیغه دیگه چرا رفتی؟ یهو که شد چی آخه -  

 حاضر. بودم عاشق چون. بودم دیوونه چون. بودم احمق چون -

 من کنیم فرار هم با بیا گفت بهم. بدم انجام میگه که کاری ره بودم

 ازدواجمون با که کنم می راضی رو داداشت و بابا شده جوری هر

 و خوب قدر اون اولش روز. کردم قبول هم ساده من. کنند موافقت

شدم خوشحال انتخابم از که بود مهربون . 
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 گهمی چی هر گفتم می خودم با. آورد نمی نه گفتم می چی هر

 بشیم محرم هم با خواست ازم که این تا. داشتم اعتماد بهش و راسته

. گفت می من خاطر به بیشتر نبود مهم اون برای مسئله این البته

کنیم ازدواج زودی به قراره که ما داره عیبی چه گفتم منم .  

 هم رو اش خواسته شب اون حتی: داد ادامه هق هق و گریه با

کردم قبول . 

شدم اش خیره مبهوت و مات . 

شما یعنی! میگی؟ داری چی - ... 

دهم ادامه نتوانستم . 

 حامد اگه دونی می فکری؟ بی تو قدر این چرا! وای! هانیه وای -

 بهت چی من جونش؟ از دور میکنه سکته حتما بفهمه رو قضیه این

آخه؟ بگم  

بود اش گریه صدای جوابش تنها . 

 از که گفت مهمونی اون تو دیشب گفت؟ بهم چی دونی می لیلی -

 تو مگه گفتم. عاشقتم من گفتم چی؟ من پس گفتم. اومده خوشم یکی

 هم و کرد استفاده جسمم از هم. نه گفت؛ کلمه یه فقط نبودی؟ عاشقم

بکشم خودمو خواد می دلم. بمیرم خواد می دلم. روحم . 
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نهادم دستش روی را دستم . 

دیگه بسه. بزنیا حرفا این از نبینم - . 

کرد سکوت و کشید آهی . 

 ترجیح. نشست هانیه کنار و شد اتاق وارد زندایی و شد باز در

بزنم حامد به هم سری یک و بگذارم تنهایشان که دادم . 

بزنم حامد به سر یه برم من - . 

کرد پاک را هایش اشک زندایی . 

بده حالش خیلی. برو حتما دخترم آره - . 

 حامد اتاق در به یا تقه و رفتم بیرون اتاق از و داده تکان سری

شدم وارد و زده . 

 روی را چپش دست ساعد و بود کشیده دراز تخت روی حامد

بود گذاشته صورتش . 

 احساس را حضورم. نشستم تخت روی کنارش و رفتم سمتش به

نداد نشان العملی عکس ولی بود کرده . 

خوبی؟ عزیزم؟ جان؟ حامد -  

 و بردم پیش را دستم و دادم جرأت خودم به. بود کرده سکوت

کردم نوازش را موهایش . 

برم قربونت خب بگو چیزی یه - . 

ببینم را آلودش اخم ی چهره توانستم و برداشت را دستش . 
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 که زدین زمینم جوری مونده؟ ازم هم ای دیگه چیز بگم؟ چی -

شم بلند تونم نمی دیگه . 

 قدری به لحنش و بود گرفته زدن فریاد و داد همه آن از صدایش

آورد درد به را قلبم که بود دلگیر و غمگین . 

کردم عذرخواهی ازت که من - . 

زد تلخی نیشخند . 

میشه؟ درست عذرخواهی با بشکنه که قلبی نظرت به -  

حامد: نالیدم ! 

نگو هیچی! هیس - .   

نشود بلند ام گریه صدای که گزیدم لب . 

 نفع به این. نبینیم رو دیگه هم روز چند بهتره: گفت بعد ای لحظه

 تصمیم و کنیم فکر مون زندگی درباره و بشینیم که دومونه ره

 .بگیریم

کردم نگاهش وحشت با . 

 چه حرفت این شی؟ جدا من از خوای می تو یعنی چی؟ یعنی -

داره؟ معنی  

 من هم شاید. بدیم فرصت دومون هر به بهتره ولی نگفتم اینو من -

شده جوری این که گذاشتم کم تو واسه چیزی یه . 
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 به حامد. نگو لیلی جون. جوری این نگو: نالیدم بغض با و ملتمس

 جون. کنم فکر تو نبود به لحظه یه حتی تونم نمی. عاشقتم من خدا

نزن رو حرفا این. نکن طوری این من . 

باهام کردی بد: کرد زمزمه . 

گرفتم دست در را دستش . 

 یه حتی دیگه میدم قول بعد به این از. دادم توضیح بهت که من -

خوبه؟. نمیارم اسمش دیگه. نزنم حرف باهاش هم مهکل  

 نمی کن باور. دیگه بده منو جواب: گفتم طاقت بی که کرد سکوت

شه جوری این خواستم . 

 هم از کم یه بهتره فعال خونه برو. خب خیلی: گفت و کشید نفسی

باشیم دور . 

 نداشت؟ دوست مرا دیگر یعنی. زد می را خودش حرف هم باز

بمانم؟ او پیش ستخوا نمی دیگر   

درست بودم؛ من مقصر . 

 می تحمیل او به را خودم نباید اما درست بخشید می مرا او باید

کنم مجبورش خواهم نمی باشد نداشته دوست مرا اگر. کردم . 

 شانه بر موهایم روی از که را شالم و شدم بلند جا از دلخوری با

کردم مرتب را بود افتاده هایم . 

 دیگه که نداری دوست منو اگه. بخوای تو که طور هر. باشه -

کنم مجبورت تونم نمی . 
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چیه؟ حرفا این لیلی: کرد صدایم کالفگی با  
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کن صبر: گفت و شد بلند که برگرداندم را رویم . 

 چیزی دنبال میزش کشوی در که او به منتظر و برگشتم سمتش به

کردم نگاه کرد می . 

جا این بیا - . 

داد دستم به را ارتیسیمک که برگشتم را رفته مسیر . 

 نمیدی رو ات شماره هم کس هیچ به. گوشیت رو بنداز اینو -

فهمیدی؟. مرتیکه اون مخصوصا  

خداحافظ برم دیگه من. آره: گفتم و گرفتم دستش از را سیمکارت . 
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برسونمت؟ خوای می -  

میرم خودم نه - . 

رساند من به را خودش که رفتم در طرف به . 

شدی؟ ناراحت من حرفای از -  

نه: دادم جواب کوتاه .  

شد سرازیر هایم اشک آرامشم، مأمن در شدن کشیده با . 

داغونم بدجور. لیلی جوری این نکن - .  

گذاشتم کمرش روی را دستم . 

منو؟ بخشی می. میدم حرصت بس از. منه تقصیر همش -  

 و آورد ام گونه سوی به را دستش و آورد بیرون آغوشش از مرا

کرد پاک نگشتانشا با را هایم اشک . 

درست سر بری برسونمت که شو حاضر دیگه االنم. دیگه بسه - . 

ای خسته تو میرم خودم. عزیزم خواد نمی - . 

است داغان و خسته قدر چه دانستم می. کرد نگاهم مردد . 

زدم اش گونه به ای بوسه و شدم بلند پایم ی پنجه روی . 

 .خداحافظ -

 

*** 
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 کردن باز برای خواست می که رپد به رو زنگ صدای شنیدن با

 رو نفس شروین حتما. بشین شما بابا: گفتم شود، بلند جای از در

 .آورده

 را گلدارم سفید چادر. نشست جایش سر و داد تکان سری پدر

 شروین و نفس زدم حدس که طور همان. کردم باز را در و پوشیدم

دبودن در پشت دانستم نمی را علتش که درهم های اخم آن با . 

مامان سالم - . 

 سالم: دادم را جوابش مهربانی با و زدم دخترکم روی به لبخندی

مامان عزیزدل . 

 االن هم مامانت سرده؛ هوا تو برو بابایی: گفت نفس به رو شروین

 .میاد

بابا خداحافظ: گفت و داد تکان سری . 

 می: گفت من به رو نفس رفتن از بعد. داد را جوابش و کشید آهی

بزنم حرف تباها خوام . 

شنوم می: گفتم بود شده طوفانی که رنگش آبی چشمان به خیره . 

داد سوق من طرف به و چرخاند اطراف به را نگاهش . 

زد؟ حرف میشه نظرت به تو وضع و سر این با و کوچه تو -  

 و نشستم جا آن و رفتم ماشینش سوی به حرف بی. گفت می راست

کردم نگاه بود، شدن سوار حال در که او به . 
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 می دلت بالیی هر که دادم تو دست رو نفس من: گفت مقدمه بی

بیاری؟ سرش خواد  

میگی؟ چی: گفتم متعجب  

 چی واسه: گفت دارد نگه پایین را صدایش داشت سعی که حالی در

 بیفته باید چرا نفس پسره؟ اون ی خونه بردی برداشتی منو ی بچه

 که بودی منتظر تو انگار اصال پسره؟ اون ی خونه حوض اون تو

آره؟. بری اون سراغ و بری من پیش از  

کردم نگاهش حرص با. بود گفته برایش را چیز همه نفس پس . 

 ام بچه خودم انگار میگی جوری یه میگی؟ پرت و چرت چرا -

آب تو انداختم رو . 

ندارم حرفا این به کاری من - .  

 که هلحظ اون کردی فکر ندارم؟ کاری چی یعنی: گفتم عصبانیت با

 ی بچه فقط نفس کردی فکر داشتم؟ حالی چه من دیدمش آب تو

  خودته؟

داد تکان صورتم جلوی آمیز تهدید را انگشتش . 

 روی رو دیدنش داغ. بمونه تو پیش دیگه هم لحظه یه ذارم نمی -

ذارم می دلت . 

کرد چشمانم مهمان را اشک اش رحمی بی همه این . 

 و زندگی ی همه نفس نیدو نمی مگه کنی؟ می جوری این چرا -

کنی؟ نمی درک منو چرا منه؟ دلخوشی  
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 تو کردی فکر نکردی؟ درکم چرا تو: گفت دلخوری و حرص با

 با دونی می کشیدی؟ عذاب خودت فقط مون زندگی مدت اون

 هفته دونی می. افتادم روزی و حال چه به من باهات کردن زندگی

. لیلی کردیم دواجاز ساله شیش ما بود؟ ازدواجمون سالگرد پیش ی

سال شیش . 

 دوست رو تو من لیلی. ندیدم هیچی نفرت جز به ازت مدت این تو

 برات نه بودی؛ تفاوت بی من به نسبت قدر اون چی؟ تو ولی داشتم

 انگار اصال. گردم برمی کی میرم، کی با میرم، کجا که بود مهم

دیدم می تنفر چشمات تو فقط. نداشتم وجود من . 
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 بهت تر نازک گل از بودی، خوب باهام کم هی اگه خودم جون به

 دوست که بس از زدم نمی حرف باهات طوری این گفتم؛ نمی

 .داشتم

زدم تلخی نیشخند . 

 رو آبروم طور اون کردی؟ می جوری این و داشتی دوست منو -

 دوستم، بهترین به کردم می فکر ماه چند تا دونی می بردی؟

 دوسش خیلیم و دارم نامزد من دونستی می تو کردم؟ خیانت مهدیس

 هر های پیام اون اومدی؟ می من دنبال همش چرا پس. دارم

 انتظار حاال بعد ریختی هم به منو زندگی بود؟ چی واسه روزت

 می رو منه دلخوشی تنها که رو نفس باشم؟ خوب باهات داری

بیرحمی؟ قدر این چرا تو آخه بگیری؟ ازم خوای   

شد درهم هایش اخم . 

 ی خواسته. زندگیت خونه سر برگردی خواد می دلم چون -

باشند؟ خودم پیش ام بچه و زن خواد می دلم زیادیه  

رفت باال کمی صدایم . 

خوام نمی رو زندگی این من چون. آره - . 

 و عشق که بفهم اینو. خوام نمی رو نفرت سراسر زندگی این

 از نباشه باهات دلت اولش از کسی اگه بفهم. نمیشه زوری عاشقی

 منه عمر ی همه نفس که دونی می خودت اینم. نیست بعدشم به این

بیارم دووم تونم نمی هم لحظه یه من شه جدا من از اگه و . 

شدم پیاده و ندادم او به را زدن حرف ی اجازه . 
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**** 

 مهدیس منتظر سالن در. گذاشتم سر پشت خوبی به را امتحان اولین

اشتمند خبری او از دیگر روز همان از بودم؛ . 

 به ورود کارت که حالی در مهدیس و نکشید طول خیلی انتظارم

آمد پایین ها پله از گذاشت می کیفش در را اش جلسه . 

آمد طرفم به من دیدن با . 

 .سالم -

 خوبی؟. سالم: گفتم و دادم قرار اش شده دراز دست در را دستم

بهتره؟ مامانت  

شده جور لشعم پول ولی نکرده تغییری: گفت و داد تکان سری . 

کردی؟ جورش کجا از واقعا؟: گفتم خوشحالی و تعجب با  

 پرداخت رو بیمارستان و عمل ی هزینه که گفت نادری استاد -

کنه می . 

جدی؟: گفتم متعجب  

آره: گفت و انداخت پایین را سرش . 

 چرا دانم نمی اما دیدم چشمانش در بابت این از را اش خوشحالی

 می من از را نگاهش و است هفتهن نگاهش در غمی کردم می حس

 .دزدد

 اش مقنعه به موهایش فرستادن داخل حال در که او به موشکافانه

کردم نگاه بود، . 
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شده؟ چیزی -  

بشه؟ خوای می چی نه، نه، -  

 را نگاهش مدام و بپد شده دستپاچه و هول که او به کنجکاوی با

نداد را حرفی ی اجازه که کردم نگاه دزدید می . 

خداحافظ. بزنم مامان به سر یه بیمارستان مبر من -  

بدهم را اش خداحافظی جواب که نماند حتی . 

 روی به رو حامد. آمدم بیرون دانشگاه از و انداخته باال ای شانه

بود داده تکیه ماشینش به و ایستاده در . 

رفتم سمتش به و آمد لبم بر لبخندی . 

 .سالم -

شد ارسو و زد دور را ماشین و داد را جوابم . 

 حرف هم با را روزی سه دو، بود خواسته خودش که طور همان

کنیم فکر دو هر خودش قول به تا بودیم نزده . 

نبود فکر به نیازی و داشتم دوستش که من . 

بود؟ طور چه امتحان -  

طوره؟ چه هانیه. بود خوب -  

جوری همون: گفت و کشید آهی .  

 حرف، پر ی هانیه. بودم ارتباط در او با تلفنی فقط روز آن از بعد

بود شده آرام و حرف کم قدر آن . 
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 اش روحیه کم یه بیرون رفتیم می آوردیش می خودت با کاش -

شه عوض . 

 چی باید دونم نمی  دیگه. نمیاد که گفت کردم اصرار چی هر -

واقعا موندم. کنم کار . 

کردم سکوت و کشیدم آهی . 

حامد؟: گفتم نیمرخش به خیره بعد ای لحظه  

بله؟: گفت بود، جلو به حواسش که طور انهم  

ناراحتی؟ من از هنوزم -  

 .آره -

نباشی؟ ناراحت دیگه کنم کار چی -  

 ایمنی کمربند کردن باز حال در و کرد پارک ای گوشه را ماشین

بدی قولی یه بهم باید: گفت اش . 

قولی؟ چه: گفتم و برگشتم سمتش به کامل هم من  

 کنی پنهان ازم رو هیچی خوام مین دیگه: گفت چشمانم به خیره

 که این با. بگو بهم هم رو چیزا ترین کوچک حتی هیچی؛. لیلی

 دیگه کس از رو اینا که اینه از بهتر خیلی ولی بشم عصبانی ممکنه

ای؟ متوجه. بشنوم ای  

 چی همه قدر این. بده بهم قول یه توام. بگی تو چی هر. چشم -

 و زن. کنیم ازدواج قراره ما. بزن حرف من با. نریز خودت تو رو

@Vip_Roman



 

405 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 غم و ناراحتی تو همن، با هاشون خوشی تو که طور همون شوهرا

باشه؟. مونن می هم کنار هم هاشون  

 

 

 

. 

 

📌 فیلتر بدون وبسایت طریق از  های پارت خواندن  

 

👇👇👇 

 

http://peyk-dastan.blog.ir 

 

 

 

 

 

 

@Vip_Roman



 

406 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

❤️ نیست رفتنی خیالت  کامل دانلود  ❤️ 

https://telegram.me/buy_roman 

 

 [03.09.19 09:16] 

 

  

 

       👈 بخوان را اول قسمت 👉  

https://t.me/peyk_dastan/14991 
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 من بخاطر اما دهد تغییر را اخالقش این تواند نمی که دانستم می

کنم می سعی. عزیزم باشه: گفت . 

گذاشتم دستش روی را دستم . 

مد؟حا. بود شده تنگ برات دلم خیلی -  

زد مهربان لبخندی . 

دلم؟ جون -  

کمه بازم دارم دوستت بگم هم چی هر - . 
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. رفت ضعف اش گونه های چال آن برای دلم. گرفت عمق لبخندش

نشاندم اش گونه به ای بوسه و کشیدم جلو کمی را خودم . 

ها خیابونیم وسط. لیلی نکن - . 

پیشمی که خوبه چه حامد. نداره عیب - . 

من لیلی شو پیاده: گفت و داد ار جوابم لبخندی با . 

 دانم نمی. انداخت تالطم به را قلبم و برد کار به را لفظ این هم باز

 از. بخشید می آرامش من به قدر این که بود صدایش درون چه

بود بهتر هم بخش آرام قرص صدها . 

شدیم فودی فست وارد دیگر دست در دست و شده پیاده دو هر . 

**** 

 تل و کرده مرتب را آمد می هایش شانه روی تا که را نفس موهای

 روی را بود سفید و صورتی های شکوفه آن روی که را او

کردم نگاه دخترکم ریز و ظریف قامت به و دادم قرار موهایش . 

 موهای آن و سفید شلواری جوراب و صورتی پیراهن آن با

نمک با و شیرین زیادی ف رش و پریشان  

 

بود شده . 

 که عشقی تمام با و کشیدم آغوش در را او و سیدمبو را اش گونه

نازی تو قدر این که بره قربونت مامان آخ: گفتم داشتم فرزندم به . 
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 به هم من های لب او لبخند دیدن با و آوردم بیرون آغوشم را او

شد باز لبخندی . 

 مامان؟ -

مامان؟ جان -  

کرد حلقه گردنم دور را کوچکش های دست . 

مامان دارم دوست خیلی - . 

 مشام به وجود تمام با را دخترم تن عطر و زدم عمیقی لبخند

 .کشیدم

 جون. منی عمر. منی چیز همه تو. مامان عزیز دارم دوست منم -

 .منی

 خوشحال بابت این از. شد می سالش پنج. بود نفس تولد امروز

 توانستم می فقط سال دو تا را او که آوردم می یاد به وقتی اما بودم

 دست از خواست می دلم حتی. باشم داشته خودم پیش همیشه برای

 نفس گرفتن فکر دیگر. نکند پیدا مرا دیگر که کنم فرار شروین

نکند ام دیوانه .  

 آخ: گفت خوشحالی با نفس. آمدم خودم به زنگ صدای شنیدن با

اومد حامد عمو! جون . 

کردم مرتب موهایم روی را رنگم یاسی شال و زدم لبخندی . 
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 از که خانه به نگاهی. رفتیم بیرون اتاق از و گرفته را نفس دست

 و کردم بود، شده تزیین زیبایی طرز به و بودم آن درگیر صبح

گرفت رضایت رنگ نگاهم . 

 

 که پدر هم سرشان پشت شدند؛ خانه وارد شهاب و هانیه حامد،

بود رفته بیرون در کردن باز برای . 

 بغل محکم را دیگر هم و آمد مسمت به لبخندی با من دیدن با هانیه

 همراه دوست، این برای شد نمی برطرف ام دلتنگی انگار. گرفتیم

خواهر و . 

 و بود انداخته حامد آغوش در را خودش که افتاد نفس به نگاهم

کرد می زبانی شیرین برایش . 

 گفت اما کنم دعوتش نفس تولد برای که زدم زنگ حامد به دیروز

 آید، نمی حامدش عمو گفتم نفس به که هنگامی.  ندارد وقت که

 حامد تعجب کمال در و زند می حرف او با خودش که گفت

 .پذیرفت

کردم دعوتشان نشستن به و کرده احوالپرسی حامد و شهاب با .  

آمد سرم پشت هم هانیه کنم؛ آماده را وسایل که رفتم آشپزخانه به . 

دادم جواب لبخندی با را لبخندش . 

خوای؟ نمی کمک -  
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 ای شیشه ظرف داخل و کردم می خشک را ها میوه که حالی در

ست آماده چی همه ممنون نه: گفتم گذاشتم، می دار پایه . 

 مشغول و گذاشته سینی توی را ها فنجان ها میوه چیدن از بعد

شدم ها آن در چای ریختن . 

لیلی؟ میگم -  

 هوم؟ -

 دلم درق اون. ببینمت تونم می دوباره و برگشتی که خوبه چه -

خوشگلم خواهر بود شده تنگ برات . 

زدم لبخندی . 

 و لجباز ها موقع اون مثل هنوزم تو ببینم. طور همین منم -

دراری؟ حرص  

کرد ای خنده . 

اومده جاش سر عقلم. دیگه نه - . 

نکردی؟ ازدواج -  

کشید آهی . 

کنم اعتماد کسی به نتونستم ماجرا اون بعد هنوزم. نه - .   

 که ناراحتم این از. نیستم ناراحت اون دست از: داد ادامه بغض با

ناراحتم خودم سادگی این از. کنم اعتماد اون به تونستم راحتی به . 
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 خب: گفتم کنم، خارجش خیال و فکر از که آن برای و کشیدم آهی

بقیه پیش بریم دیگه . 

زد تلخی لبخند . 

 .بریم -
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❤️ نیست رفتنی خیالت  کامل دانلود  ❤️ 

https://telegram.me/buy_roman 
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 دندبو زده را نفس عکس آن روی و بودم داده سفارش که را کیک

 می را چای سینی که هانیه با همراه و آوردم بیرون یخچال از را

شدیم خارج آشپزخانه از آورد . 

 پنج عدد شمع کردن روشن حال در و گذاشتم میز روی را کیک

مامان اینجا بیا: بود،گفتم نشسته شهاب و حامد کنار که نفس به رو . 
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 سرش روی را تولد مخصوص های کاله و نشست کنارم نفس

ذاشتمگ . 

 و داد سوق من به بود خودش عکس که کیک از را نگاهش نفس

کرد آویزان را هایش لب . 

 مامان؟ -

 جانم؟ -

نمیاد؟ بابا: گفت مردد  

شدند خیره من به و کردند سکوت هم بقیه او حرف این با . 

نشاندم لب بر زورکی لبخند . 

جان مامان نه - . 

ختاندا زمین روی و برداشت سرش از را کاله نفس . 

خوام نمی تولد منم پس - . 

 رفت، می اتاق سمت به که تندش های قدم به خیره مبهوت و مات

 .شدم

 چی کرد؟ جوری این چرا: آمد حرف به که بود کسی اولین هانیه

لیلی؟ شده  

 به و شده بلند جا از و نکردم اش پی در پی های پرسش به توجهی

رفتم اتاق سمت . 
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 بود، زده چمباته ای گوشه که رکمدخت به خیره و کرده باز را در

 .شدم

 نگاه آلودش اشک چشمان به و نشستم کنارش و رفتم سمتش به

 .کردم

کنی؟ می طوری این تو چرا -  

گذاشت زانوانش روی را سرش . 

قهرم باهات - . 

برداشتم زانویش روی از را سرش و کردم اخمی . 

چیه؟ کارا این -  

 خودمون خونه تو قبال مثل دارم دوست. خوام می رو بابام من -

کنیم دعوت رو دوستام بعدشم بگیریم تولد . 

کشیدم ای کالفه پوف . 

بیرون بیا. نکن اذیت منو قدر این - . 

 .نمیام -

 رو و نشست ما کنار و شد اتاق وارد مادر که بگویم چیزی خواستم

 پیش بیرون بریم بیا کنی؟ می طوری این چرا عزیزم: گفت نفس به

 .بقیه

داد تکان طرفین به سری نفس . 

 .نمیام -
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 بیا من خوشگل: گفت مهربانی با ولی شد کالفه من مانند هم مادر

ها اومده تو خاطر به حامد عمو. بریم .  

 من به رو و شد بلند جا از مادر که کرد آویزان را هایش لب نفس

 اون حرف به شاید بزنه حرف باهاش بگم حامد به میرم: گفت

کنه گوش . 

شد اتاق وارد حامد بعد لحظاتی و نشد من جانب زا جوابی منتظر . 

 طرف به را دستش و نشست نفس نزدیک و آمد ما سمت به

برد موهایش . 

کنی؟ می جوری این چرا خوشگلم؟ خانوم؟ نفس -  

 می رو بابام من عمو: گفت شده باز دلش و درد سر انگار که نفس

بریم دارم دوست. خوام  

 

 مامانم. کنند می دعوا همش بامبا و مامان ولی خودمون ی خونه

خواد نمی دلم جوری این من. اینجا میایم بعدشم و میکنه گریه .  

 پناهگاهی چون برایش حامد آغوش شد، بلند که اش هق هق صدای

 .شد

کرد نمی درک را آغوش این آرامش خودم جز کس هیچ . 

 به هنوز و داری بچه و شوهر خودت» زدم تشر خودم به دل در

اندیشی؟ می آغوشش آرامش به و کنی می فکر سابقت عشق !» 
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 دوست را شروین هم اول از من»: داد را جوابش منطقم بی دل

 «نداشتم

 کنی می گالیه شروین خیانت به مدام تو»: داد پاسخ بالفاصله عقلم

 به را او فقط و کنی می خیانت طور این هم خودت که صورتی در

کنی می محکوم کار این !» 

 فقط که خیانت. نداشت جوابی و آورد کم عقلم منطقی پاسخ از دلم

 در کسی وجود با که همین نیست دیگری کنار در فیزیکی بودن به

است خیانت شود، کشیده دیگری کس به فکرت ات زندگی . 

 به و آورد بیرون آغوشش از را او حامد شد، آرام که نفس هق هق

کرد اکپ را هایش اشک و کشید اش گونه روی را دستش آرامی . 

بیرون؟ بیای خوای نمی -  

 اندک و کوتاه دیدارهای این در. کرد می نگاه او به مردد نفس

بود شده وابسته «حامدش عمو» به بدجوری . 

 

 

 

. 
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98  قسمت  

. همینه اوضاع فعال من، خوشگل: گفت دید، را تردیدش که حامد

 قدرم این و بده گوش مامانت حرف به خوب دخترای مثل توام پس

باشه؟. نکن گیری بهونه  

عمو چشم: گفت و داد تکان سری نفس . 

نهاد موهایش روی ای بوسه و نشاند لب بر مهربان لبخندی حامد . 

 قرمز خوشگلت چشمای. بشور رو صورتت برو االنم. آفرین -

 .شده

 عمو؟ -

زد کنار صورتش توی از را موهایش . 

 جونم؟ -

انداخت حامد گردن دور را دستش مهربانم دخترک . 

مهربونی خیلی تو. دارم دوست تو خیلی من عمو - . 

کشید آغوش در را او هم باز و کرد تبسمی حامد . 

خب؟. باشیا ناراحت نبینم دیگه. خوشگلم دارم دوست منم -  

 گوش حرف حامد مقابل در دخترکم قدر چه و داد تکان سری نفس

بود شده . 

بریم؟ مامان: گفت من به رو و آمد بیرون حامد آغوش از نفس  
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 منو. برو تو: گفتم و زدم اش گونه به ای بوسه و رفتم سمتش به

میایم االن هم عمو . 

 نگاه حامد به قدردانی با. شد خارج اتاق از و گفت ای باشه نفس

 .کردم

ممنونم ازت واقعا - . 

شد جدی لحنش . 

 رو رو، عصبانیتت که این جای توام ضمن در. نکردم کاری -

 گریه فقط که این نه. باش فکرش به کم یه کنی، خالی بچه این سر

 این تو که بدونی بهتر باید خودت. بگیرتش ازت که بترسی و کنی

بینه می آسیب شما کار این از قدر چه سن . 

 کردم می دخالت نباید من: گفت و گرفت من از را اش جدی نگاه

بیرون بیا االنم. باشم کرده یادآوری بهت رو چیزایی یه گفتم ولی . 

 

 بی و لبخند نقاب و شدم خارج اتاق زا سرش پشت و کشیدم آهی

نشاندم چهره بر تفاوتی . 

 پنج شمع و گذاشتم سرش بر دوباره را کاله و نشستم نفس کنار

کردم روشن را اش سالگی . 

*** 
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 را رنگم سفید تونیک لب بر لبخندی با و گذاشتم کنار را هایم کتاب

 و بافتم داشت، دوست حامد که طور همان را موهایم و پوشیدم

انداختم ام شانه روی . 

 و حامد هم من. بیاید مان خانه به مادربزرگ که بود قرار امروز

 و شود عوض هوایش و حال کمی که این برای که هم را هانیه

بودم کرده دعوت بیاید سراغش به خیال و فکر کمتر . 

 که مادربزرگ دیدن با و آمدم بیرون اتاقم از زنگ صدای شنیدن با

 در را خود و رفتم سمتش به و زده لبخندی ود،ب شده خانه وارد

انداختم آغوشش . 

عشقم سالم - . 

خوبی؟. دخترم سالم -  

بود شده تنگ براتون دلم قدر این - . 

بود شده تنگ برات دلم منم. برم قربونت: گفت و کرد تبسمی . 

 که نداشتم شک. درآمد صدا به زنگ هم باز که بود ننشسته هنوز

است حامد . 

کنم می باز من: گفتم مادر به رو . 

 هانیه و حامد بودم، زده حدس که طور همان. کردم باز را در

 .بودند

 داخل به و کرده گرمی احوالپرسی و سالم ها آن با لبخندی با

کردم تعارفشان . 
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کرد نگاهم اخم با حامد . 

نیا؟ بیرون جوری این کنی، باز رو در خوای می نگفتم دفعه صد -  

شمایین ستمدون می. خب ببخشید - . 

بشه تکرار نبینم دیگه: گفت جدیت با . 

چشم: گفتم و زدم لبخندی .  

 

 

 

. 
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99  قسمت  

 هر. شد خانه وارد ما سر پشت و گرفت من از را اش جدی نگاه

کردند گرمی احوالپرسی و سالم مادربزرگ با دو . 

. بودند آشپزخانه در هم مادربزرگ و مادر. بود برنگشته هنوز پدر

 بود تلویزیون مستند ی برنامه به خیره روحش بی نگاه با هم هانیه

اینجا از غیر کند می سیر جا همه در فکرش داشتم حتم ولی . 
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خبرا؟ چه: گفت و کرد حلقه ام شانه دور را دستش حامد  

انداختم باال ای شانه . 

 .هیچی -

خوندی؟ رو درسات -  

 هم استاد خود که گرفت می سخت من به مورد این در قدر آن

نبود چنین . 

تری سختگیر تو هم استاد از خودم جون هب حامد - .  

گرفت اش خنده من مستأصل لحن از . 

 این از وگرنه درنمیارم سر تو درسای از من آوردی شانس حاال -

شد می بدتر . 

 می شکر همین بخاطر مرتبه هزار رو خدا: گفتم و کردم ای خنده

 .کنم

« کشید آهی و کرد هانیه به نگاهی و کرد نثارم ای «دیوانه . 

 

شنود نمی هم را صدایمان که است فکر غرق قدر آن دانستم می . 

ناراحتی؟ دستش از هنوز -  

 کلمه یه زور به. خودشه تو و ریخته هم به بدجوری. نگرانشم -

 دوسش ولی ناراحتم و دلخور ازش درسته. میزنه حرف باهام هم
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 میشم دیوونه دارم. ببینمش حالت این تو طور این تونم نمی. دارم

نمیاد بر دستم از کاری هیچ که این از . 

گذاشتم دستش روی را دستم و کشیدم آهی . 

 اوضاع و شرایط این با باالخره اونم. نباش ناراحت عزیزدلم -

نیست اومدن کنار جز ای چاره یعنی. میاد کنار . 

 لیلی؟ -

 جانم؟ -

فهمه می بهتر رو تو حرف بزنی؟ حرف باهاش میشه - . 

ذاشتمگ هم روی را هایم پلک . 

نخور حرص قدر این تو. عزیزم باشه - . 

 حضورم ی متوجه. برداشتم قدم هانیه سمت به و شده بلند جا از

 اش شانه روی را دستم بیاورم خودش به را او اینکه برای. نشد

برگشت طرفم به و خورد تکانی ترسیده که گذاشتم . 

ترسوندمت ببخشید - . 

حیاط تو بریم پاشو: گفتم که گرفت من از را نگاهش دوباره . 

سردمه. خوام نمی: گفت و داد تکان سری . 

 بلند جایش از را او کردم می سعی که حالی در و کشیدم را دستش

چشم بگو میگم چیزی یه وقتی. خوام نمی و کوفت: گفتم کنم، . 

آورد بیرون دستم از را دستش حوصله بی . 
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 حامد و تو اصرارهای اگه. ندارم حوصله اصال. لیلی کن ولم -

اومدم نمی نبود، . 

 کشیدم را دستش مقاوتش وجود با هم باز و رفتم او به ای غره چشم

شد همراهم ناچار به که . 

حیاط وارد  

 

 و تخت این روی نشود که قدر آن نه اما بود سرد کمی هوا. شدیم

ننشست بود، شده خشک فصل این در که مان توت درخت زیر . 

خبرا؟ چه -  

کشید آهی . 

همیشه ثلم. هیچی - . 

 عذاب رو خودت قدر این چرا خوشگلم خواهر جان، هانیه -

 تو کردی فکر بدی؟ ادامه اوضاع این به خوای می کی تا میدی؟

میشه؟ درست چی همه باشه، جوری این حالت  

چکید اش گونه روی چشمانش از اشکی قطره . 

 آدم بعضی معرفتی بی و دنیا این از دلم. لیلی گرفته دلم خیلی -

 می ناراحت رو حامد وقتی گیره می آتیش دلم خدا به. گرفته هاش

 خجالت از داشتم فهمید رو موضوع که کالنتری تو لحظه اون. بینم

 چه دونی نمی دیدم رو اش شده خورد غرور وقتی. شدم می آب

شدم حالی . 
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 و سادگی این از. میدم عذاب رو همه قدر اون که میاد بدم خودم از

لیلی گرفته دلم بدجور. خوره می هم به حالم بودنم عاشق . 

کشیدم آغوش در را او . 
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📌 فیلتر بدون وبسایت طریق از  های پارت خواندن  

 

👇👇👇 

 

http://peyk-dastan.blog.ir 

 

 

 

 

 

@Vip_Roman



 

427 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 

❤️ نیست رفتنی خیالت  کامل دانلود  ❤️ 

https://telegram.me/buy_roman 

 

 [04.09.19 09:25] 

 

  

 

       👈 بخوان ار اول قسمت 👉  

https://t.me/peyk_dastan/14991 

 

100  قسمت  

 زندگیش تو کسی هر. نخور غصه قدر این. برم دلت اون قربون -

 خیلی رو تو چون میگه چیزی بهت اگه هم حامد. داره اشتباهاتی

 ولی دلخوره ازت که این وجود با حتی نگرانته همیشه. داره دوست

 ازت رو کاری چنین توقع که ینها خاطر به هم ناراحتیش. فکرته به

 اش دلخوری و حال و حس این از کمی که این برای توام. نداشته

 سخته دونم می. بیا بیرون کن سعی روز و حال این از کنی، کم رو
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 هر که داریم دوست قدر اون مون همه که بدون اینم. مجبوری اما

مونیم می پشتت بازم بکنی هم کاری . 

 من آخر ی جمله این از که محوی لبخند با و آمد بیرون آغوشم از

کرد پاک شالش ی گوشه با را هایش اشک بود، آمده لبش بر . 

 گوشم به پا صدای که بگویم چیزی خواستم و آمد لبم بر لبخندی

گرفت عمق لبخندم حامد دیدن با. خورد . 

انداخت پایین را سرش و کرد نگاه او به هم هانیه . 

سرده هوا. تو برید: گفت و آمد سمتمان به حامد . 

 نشده هم هوا اندک سردی ی متوجه که بودیم گفتگو گرم قدر آن

 .بودیم

کردم خودم کنار به ای اشاره . 

بشین بیا - . 

 سرما هنوز تو؛ برو: گفت هانیه به رو اخم با و نشست کنارم

نشده خوب خوردگیت . 

رفت خانه سمت به و شد بلند جا از حرف بی و کشید آهی . 

کنی؟ می رفتار باهاش جوری این چرا: گفتم مدحا به رو  

کرد اخمی . 

 من جای به ای دیگه کس هر دونی می کردم؟ رفتار جوری چه -

 به این از دیگه که بشه تنبیه باید کنه؟ بدتر این از بود ممکن بود،

نه؟ یا نده انجام کاری بازی بچه رو از و کردن فکر بدون بعد  
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مداد تکان تأیید ی نشانه به سری . 

 خودش دونی می. کن فکر اون به کم یه ولی میگی درست تو -

 حامد. کشه می چی دونم می من بعدشم ناراحته؟ و پشیمون قدر چه

سخته؟ قدر چه تو های تفاوتی بی این دیدن بدونی اگه  

انداخت هایم شانه دور را دستش . 

خودتونه خاطر به میگم که هم چی هر من خانومم عزیزم، - . 

گذاشتم اش شانه روی را سرم . 

  نبودنت و ندیدن باشه؟. نکن تنبیه منو نبودنت با وقت هیچ دیگه -

عذابه عین برام . 

نشاند موهایم روی ای بوسه . 

 مخصوصا. نکن پنهون ازم رو هیچی دیگه توام. من لیلی باشه -

رو چیزی همچین . 

 .چشم -

 مثل که پدر دیدن و در شدن باز و قفل توی کلید چرخش شنیدن با

آوردم لب بر لبخندی بود، شده خانه وارد پر دست با همیشه . 

 می نزدیک ما به داشت که پدر استقبال به و شد بلند جا از حامد

رفت شد، . 

نباشید خسته. جان عمو سالم: گفت و داد دست او با احترام با . 

زد او به لبخندی پدر . 
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پسرم نباشی درمونده - . 

جونم بابا سالم: گفتم و کردم نگاه دو آن به لبخندی با .  

بابا دختر سالم - . 

بشینید باشید، راحت: گفت و زد دویمان هر به رو لبخندی . 

 لیلی خب: گفت آمیزی شیطنت لبخند با حامد او، رفتن از بعد

 خانوم؟

زدم لبخندی هم من او لبخند از . 

 جونم؟ -

دارم فکرایی یه - . 

فکری؟ چه -  

انداخت باال ابرویی . 

 

میفه می بعدا - . 

 می که تو. بدجنسی خیلی: گفتم حرص با و زدم بازویش به مشتی

بگو باش زود. کنجکاوم قدر چه من دونی . 

حاله با خوردنت حرص این قدر چه که آخ: گفت و کرد ای خنده . 

ها زنمت می حامد: گفتم آمیز تهدید . 

. خوام نمی کنه بلند روم دست که زنی بگم، االن از من ببین -

بابام ی خونه برم کبود صورت و سر با خوام نمی . 
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 رفتم حوض به سپس کردم؛ نگاه او به آمیز تهدید و گرفت ام خنده

 چون. پاشیدم او طرف به را آن و کرده آب از پر را دستانم و

بگیرم رو تو فقط من لیلی: گفت و شد غافلگیر شد، ناگهانی . 

دوید می سرم پشت هم حامد. گذاشتم فرار به پا و کردم ای خنده . 

 

 

 

. 
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 حامد، سرعت مقابل در حاال اما بوده باال همیشه سرعتم دویدن در

بودم آورده کم . 

بردم باال را دستانم و ایستادم خنده با . 

تسلیم من آقا - ! 

کرد بغلم محکم خیسش دستان با و آمد طرفم به . 
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کنی؟ می اذیت منو دیگه حاال -  

 در که ای خنده با. کرد دادنم قلقلک به شروع و گرفت اش خنده

 نمی اجازه که کنم فرار او دست از داشتم سعی بود، پیچیده حیاط

 .داد

بسه... حامد... وای - . 

 رهایم باالخره کرد، می مان نگاه لبخند با داشت که مامان آمدن با

 .کرد

: گفت بود، لبانش مهمان همیشه که مهربانش لبخند همان با مامان

ست آماده ناهار. تو بیاین . 

میایم االن: گفتم داشت، ادامه ام خنده نوزه که حالی در . 

رفت و داد تکان سری لبخند با مامان . 

کردم نگاه حامد به چپ چپ . 

 حرف نخوای خودت تا. میاد بدم اخالقت این از قدر چه من -

 چه من و زنی نمی حرف کلمه یه کنی اصرار هم چی هر بزنی،

خورم می حرص تو دست از قدر . 

باحاله خوردنت حرص که قدرم چه: گفت و گرفت اش خنده . 

گرفت دستش در را دستم و نداد را اعتراض ی اجازه . 

تو بریم - . 

کرد کنترل را اش خنده که گرفتم او از نگاه ای غره چشم با . 
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 فهمیدم تازه صورتم به گرما از موجی خوردن و خانه به ورود با

شده سردم قدر چه که . 

 شده خیس رنگش سفید هنپیرا و موهایش کمی که حامد به نگاهی

نشستم سفره سر حامد روی به رو و هانیه کنار و کردم بود، . 

کرد نگاهمان لبخندی با مادربزرگ  

 

 خوام می: گفت بابا و مامان به رو حامد که شدیم خوردن مشغول

بگم بهتون رو چیزی یه . 

شما ی اجازه با البته: داد ادامه مادربزرگ به رو . 

 بگو: گفت مهربانی با بابا و زد یشرو به لبخندی مادربزرگ

 .پسرم

 و چرخاند بقیه و بودم خیره او به کنجکاو که من میان را نگاهش

 عروسی لیلی منو که خواستم می راستش: گفت بابا و مامان به رو

بدین اجازه شما اگه البته. بگیریم زودی به رو مون . 

ناگهانی؟ قدر این چرا. کردم نگاهش مبهوت و مات ! 

سپردم گوش هایش حرف ی ادامه به شده گرد چشمان انهم با . 

 کردم اجاره شما ی خونه از تر پایین خیابون چند خونه یه من -

. کنم می پیدا رو بهتری ی خونه آینده در انشاهللا ولی کوچیکه البته

 اومد پیش مشکالتی که بگم بهتون رو موضوع زودتر خواستم می

کنید مشخص رو ختاری که موافقید اگه حاال. نشد و . 
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زد او به پدرانه لبخندی بابا . 

نیومدن؟ چرا راستی موافقن؟ مادرت و پدر -  

 پیش امروز رو بحث این خودم که گفتن خودشون اتفاقا. آره -

بیان نتونستند دیگه بیاد مهمون بود، قرار چون بعد. بکشم . 

 مهم بگم؟ چی: گفت و کرد بدل و رد مادربزرگ و مامان با نگاهی

چیه؟ خودتون نظر. تونیدخود   

گرفت اش خنده که دید من در چه دانم نمی. کرد نگاه من به حامد . 

 لبش بر لبخندی هم او و چرخید سمتم به دید را اش خنده که مامان

 .آمد

شدی؟ شکلی این چرا -  

یهویی؟ قدر این چرا: گفتم بهت همان با  

نشست لبش بر مهربانی لبخند حامد . 

چیه؟ تو نظر -  

 مادربزرگ و بابا مخصوصا و بقیه جلوی. انداختم پایین را سرم

کشیدم می خجالت . 

دونید می صالح خودتون جور هر - . 

 رو شما خوشبختی فقط ما: گفت بود، ساکت لحظه آن تا که مامان

باشه مبارک. خوایم می . 
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 از. خوبه بعد ی هفته من نظر به: گفت لبخندی با هم مادربزرگ

نیست استخاره هیچ حاجت رخی کار در» گفتن قدیم ». 

 ی هفته آخر که شد این بر تصمیم بینشان های بحث از بعد باالخره

کنیم برگزار را مان عروسی بعد . 

 

شد نمی پاک لبم از ای لحظه لبخند خوشحالی و ذوق از . 
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 تمام مان زندگی های نامالیمت و ها سختی تمام که شد نمی باورم

بروم خوشبختی قبالاست به باز آغوش با است قرار و شده . 

بود محض خوشبختی حامد با زندگی . 
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 بقیه پیش هانیه، کمک با ها ظرف شستن و ناهار خوردن از بعد

بودم نشسته . 

 طور چه که داشتم او از زیادی سواالت. زد می حرف بابا با حامد

 کمی ها آن جلوی اما کرده بیان را موضوع این ناگهانی قدر این

کشیدم می خجالت . 

نبود هایم سوال جواب دانستن و او با زدن حرف برای فرصتی . 

آمدم خودم به کرد، می صدا مرا که حامد صدای شنیدن با . 

نبود حواسم گفتی؟ چی - . 

بریم که کن صدا رو هانیه برو گفتم - . 

زودی؟ این به کجا: گفتم معترض   

 هم حامد و معمول تعارفات به کردن شروع هم بابا و مامان

کن صداش برو: گفت و کرد تشکری . 

 جا آن به باشد، حیاط داخل هانیه زدم می حدس چون و شدم بلند

 .رفتم

 توی را دستش و بود نشسته حوض کنار. بودم زده حدس درست

بود برده آب . 

 خیسش چشمان به دستی و شد خارج فکر از پایم صدای شنیدن با

زد تلخی لبخند و کشید . 

نشستم کنارش . 
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 خوبی؟ -

بست نقش لبانش بر تلخی لبخند . 

 خوشبختی من آرزوی. خوشحالم دوتون هر برای خیلی. آره -

 .تونه

کردم نگاه غمگینش چشمان به مهربانی با . 

باشیا ناراحت جور این نبینم. برم تو قربون - . 

خیلی. لیلی ام خسته: کرد زمزمه و گذاشت هم روی را چشمانش . 

کردم نگاهش نگرانی با . 

 و شده که کاریه. ها بیاری در بازی دیوونه یه دوباره نبینم هانیه -

من عزیز نخور غصه قدر این توام پس. کرد نمیشه هم کاری هیچ . 

کرد سکوت و کشید آهی . 

. موندین می کاش ولی برگردین که کنم صدات بیام گفت حامد -

بمون پیشم تو حداقل . 

 تا بماند پیشم خواست می دلم. کرد تشکری و زد کمرنگی لبخند

 اما کنم خارج هوا و حال این از را او و بزنم حرف او با تربیش

نکردم بیشتری اصرار ندارد، ماندن به رغبتی دیدم وقتی .  

* 

 درس و بود امتحانم آخرین فردا. بستم را کتاب و کشیدم ای خمیازه

شد می محسوب آسانی نسبتا   . 
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 گوشی که بروم تخت سمت به خواستم و دادم بدنم به قوسی و کش

آمد در صدا به ام . 

 بر لبخندی بودم کرده ذخیره «دل جان» را آن که حامد اسم دیدن با

آمد لبم .  

 جونم؟ -

کنم احساس را اش گونه های چال آن و جذاب لبخند توانستم می . 

نبودی؟ که خواب. عزیزم سالمت جونت -  

حامد؟ راستی. خوندم می درس داشتم االن تا نه -  

 جانم؟ -

 این یهویی قدر این طور چه آخه. دارم لسوا ازت کلی من -

دادی؟ رو پیشنهاد  

بدم رو سواالت جواب که بیرون بیا - . 

زدم کنار را پرده و رفتم پنجره سمت به متعجب . 

کنی؟ می کار چی جا این -  

 هم همین خاطر به هست سوال کلی سرت اون تو دونستم می -

بیا بدو. اومدم . 

اممی االن: گفتم و انداختم را پرده . 

شدم خارج خانه از کلید برداشتن از بعد و کردم تن شالی و پالتو . 

 .سالم -
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خوشگلم خانوم سالم: گفت و زد لبخندی . 

میری؟ داری کجا: پرسیدم که درآورد حرکت به را ماشین  

بچرخیم کم یه. اطراف همین - . 

بودی؟ نگفته من به قبلش چرا. دیگه بگو خب -  

 من. نشد خب ولی بگم بهت اخیر قاتاتفا این از قبل خواستم می -

 که این با باالخره که بودم کار و خونه کردن پیدا دنبال که مدته یه

کردم پیدا ولی کشید طول . 

 فکر به که گفتم می او به من و بود کارها این دنبال مدت این در او

نیست مهم برایش مان زندگی و نیست . 

حامد؟: کردم یشصدا آرام و انداختم پایین را سرم خجالت با  

 جان؟ -

 .ببخشید -
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چی؟ واسه: گفت و انداخت سویم به نگاهی نیم متعجب  

کردم قفل درهم را انگشتانم . 

 رو بقیه های حرف. زدم می غر سرت قدر این که این خاطر به -

گفتم می بهت . 

کنم عذرخواهی ازت جوری چه و بگم باید چی دونم نمی واقعا . 

برگشت طرفم هب و داشت نگه ای گوشه را ماشین . 

گذاشت لبم روی را انگشتش که دهم ادامه خواستم . 

 من، لیلی. داشتی حق توام. نشنوم ازت رو حرفا این دیگه! هیس -

 هر حاضرم من که باش مطمئن و داری رو ها بهترین لیاقت تو

ببینم خوشحال رو تو فقط که بکنم کاری . 

 من: فتمگ و کردم زد، می فریاد را عشق که چشمانش به نگاهی

 من پیش همیشه و همیشه که این. چیز یه جز خوام نمی ازت هیچی

همین. بمون . 

کرد نوازش را ام گونه و زد لبخندی . 

 نبودنت به حتی تونم می من مگه. مونم می پیشت که معلومه -

کنم؟ فکر  

عاشقتم: کردم زمزمه بود، صدایم در که عشقی تمام با . 
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! بدجنسی خیلی ولی: گفتم که کرد مزین را هایش لب عمیق لبخندی

نگفتی؟ بهم چرا  

آمد لبانش رو ای خنده . 

 میکنه گل فضولیت وقتی دونی نمی. بود تر باحال جوری این -

میشی بامزه چه . 

کردم اش حواله چپی چپ نگاه . 

فضول نه کنجکاوم من. شما توجه قابل - . 

گفت کشداری «بله» و کرد کنترل را اش خنده . 

بود گرفته ام خنده اش مزهبا لحن از هم خودم . 

بزنیم؟ قدم کم یه شیم پیاده موافقی -  

 تو نکنم فکر ولی ندارم مشکلی که من: گفت و انداخت باال ای شانه

 تو باشی داشته دوست هات دمپایی اون و گلی گل شلوار اون با

بری راه خیابون . 

 که آمدم بیرون سریع قدر آن. کردم نگاه پاهایم به حرفش این با

 بود، نگفته حامد اگر هم االن حتی بودم؛ نشده مورد این ی وجهمت

فهمیدم نمی ! 

 من. بشین: گفت شد، می پیاده که حالی در و زد مهربانی لبخند

میام االن . 
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 حالی در بعد ی دقیقه چند. کردم نگاه او رفتن به و دادم تکان سری

 آن از بخار و بود دستش در کاغذی مصرف بار یک لیوان دو که

داد دستم به را ها لیوان از یکی و شد سوار شد، می خارج اه . 

کردم تشکری و گرفتم دستش از را کاکائو شیر حاوی لیوان . 

 هر. دنبالت بیام تونم نمی ولی دانشگاه رسونمت می خودم فردا -

عروسی خریدهای و کارها دنبال میریم خواستی که هم وقت . 

 که بود خوب چه. دمبو خوشحال قدر چه. آمد لبم روی لبخندی

. بود من چیز همه به حواسش که مهربانم مرد. داشتم را حامد

دانست می را آمدهایم و رفت ساعت .  

 نزند زنگ که بود محال کردیم، می دعوا و بحث هم با وقتی حتی

باش خودت مراقب که نگوید و نپرسد را حالم و . 

 

 آن برای شد می مگر نشد؟ اش توجهات این عاشق شد می مگر

ندهم؟ جان چشمانش   

نکند؟ قراری بی قلبم و بشنوم را صدایش آن شد می مگر  

 و کنم می گذاری شکر را خدا او داشتن برای بارها و بارها

شود انجام خوشی و خوبی به چیز همه امیدوارم . 

* 

 حامد که خواندم می تند تند و زدم می ورق را کتاب استرس با

بلدی؟ نمیگی گهم داری؟ استرس قدر این چرا: گفت  

@Vip_Roman



 

446 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 بلدم آره: گفتم بگیرم، کتاب از چشم که این بدون و دادم تکان سری

دارم استرس قدر این چرا دونم نمی ولی .  

کشیدم ای کالفه پوف . 

 امتحان؛ خاطر به نه البته دارم بدی حس قدر این حامد وای -

چی برای دونم نمی خودمم . 

برگشت سمتم به و کرد توقف قرمز چراغ پشت . 

نکن فکر هم چیزی به. نباش هیچی نگران عزیزم - . 

باشه: گفتم ولی بود نشده کم ای ذره ام دلشوره از که این با . 

انداخت عقب صندلی روی و گرفت دستم از را کتاب . 

خوندم می داشتم کنی؟ می کار چی: گفتم تعجب با . 

 می استرس بدتر جوری این خوندی کافی ی اندازه به. دیگه بسه -

 .گیری

 کردم می دعا دل در. دادم تکان را پاهایم و کشیدم ای کالفه پوف

باشد بیهوده ام دلشوره این که . 

 نگران: گفت و برگشت سمتم به کرد، توقف که دانشگاه مقابل

بتونم نکنم فکر ولی دنبالت میام بتونم اگه. نباش هیچی . 

حامد؟. برس کارت به تو. عزیزم خواد نمی -  

 جونم؟ -

باش خودت مراقب: گفتم و کردم گاهشن نگرانی با . 
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نشه دیرت دیگه برو. طور همین توام - . 

شدم پیاده و کرده خداحافظی . 
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 قدم و دادم تشخیص را شد می وارد داشت که را مهدیس دور از

کردم تند طرفش به را هایم . 

 چه. سالم: گفتم و زدم لبخندی. کرد توقف و شد حضورم ی متوجه

 طوری؟

شدیم همراه هم با و داد را جوابم آرامی به . 

کنند؟ می عملش کی بهتره؟ مامانت -  

کشید آهی . 
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میشه عمل فردا - . 

بیمارستان میام فردا منم. سالمتی به انشاهللا - . 

نیست الزم. عزیزم نه - . 

 در غمی و بود شده قبل از الغرتر مدت این در که او به نگاهی

انداختم کرد، می خودنمایی چشمانش . 

ته؟چ تو مهدیس -  

زد زمین روی ی سنگریزه به لگدی . 

خوبه حالم هم خیلی. نیست چیزیم که من من؟ - .  

شدم خیره بود، شده دار بغض صدایش که او به نگرانی با . 

نگرانی از مردم شده؟ چی ببینم بگو لیلی جون - . 

شد سرازیر چشمانش از اشکی قطره و نشست ها پله روی . 

بگم بهت چیزی یه خوام می لیلی - . 

چی؟: گفتم و نشستم کنارش  

 وقتی از ولی نداشتم خوبی و صمیمی دوست ها سال این تو من -

 و دارم دوست رو تو نداشتم که خواهری عین شدم، آشنا باهات که

ببخشی منو که خوام می. خوام می چیزی یه ازت . 

کردم نگاه او به شده گرد چشمان با . 

نکردی کاری که تو چی؟ واسه - .  
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 رعشه به گریه از هایش شانه و گذاشت زانوانش روی را سرش

 .افتاد

کردم صدایش نگرانی با . 

 کنی می جوری این چرا شده؟ چی ببینم بگو من جون مهدیس؟ -

  آخه؟

باشم تنها خوام می. لیلی برو: گفت اش گریه از گرفته صدای با . 

 شده، چت تو نفهمم تا من باشم؟ تنها چی یعنی: گفتم و کردم اخمی

بزن حرف. کنم مین ولت . 

 سرعت به را هایش اشک نیفتاده، اتفاقی گویی و شد بلند جا از

 انداخت، می دوشش روی را اش کوله که حالی در و کرد پاک

میشه شروع االن امتحان. بریم بهتره خب: گفت و زد تلخ لبخندی . 

 چیزی خواستم و شدم خیره اش ناگهانی رفتار تغییر این به متعجب

افتادیم راه به امتحانات سالن سمت به و کشید را مدست که بگویم . 

 

 دوستانم از تعدادی از و کردم مرتب ام شانه روی را کیفم

کردم خداحافظی . 

 رفته احتماال و بود کرده تمام را امتحانش من از زودتر مهدیس

 .بود

 به که این خاطر به ولی بود آمد و رفت کم که پشتی در طرف به

کردم می عبور جا آن از مواقع بیشتر بود، نزدیک خیابان . 
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 و برگرداندم را رویم کرد، می صدا مرا که آشنا صدایی شنیدن با

کردم نگاه آمد، می سویم به داشت که کیوان به . 

 .بفرمایید -

میری؟ کجا: گفت و شد نزدیکم  

رفتم عقب قدمی و کردم اخمی متعجب . 

 !بله؟ -

 شدنش، نزدیک این از معذب. گرفت قرار رویم به رو و آمد جلوتر

داشتین؟ کاری شده؟ چیزی: گفتم و رفتم تر عقب  

 و بود خیره من به حسش بی و روح بی نگاه با فقط حرف بدون

 به پشت از که بودم رفته عقب قدر آن هم من. آمد می جلوتر

کردم برخورد تنومند و بزرگ درختی .  

کنی؟ می طوری این چرا: نالیدم معذب  

شد چشمانم به خیره و گرفت درخت ی تنه به را دستش . 

 

رفت؟ کجا مهدیس: پرسیدم و شد تر غلیظ هایم اخم   

 تکانی شوکه. داد قرار ام گونه روی را دستش و نداد جوابی هم باز

کشیدم عقب را سرم و خوردم .  

 این در کسی ترسیدم می بود؟ شده چه کرد؟ می گونه این چرا

کند یدیگر قضاوت و فکر و ببیند را ما وضعیت . 
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کردم نگاه او به ترس با و گرفتم مشتم در را چادرم . 

کنی؟ می داری کار چی. عقب برو -  

 هم دستی کف ی اندازه به مان فاصله. آورد جلو را سرش هم باز

 .نبود

 اش قوی دست از را دستم کردم سعی و دادم قورت را دهانم آب

بیاورم بیرون . 

کنی؟ می داری غلطی چه. کن ولم -  

بردم باال را صدایم و زدم پس صورتم روی از ار دستش . 

 اون وگرنه کن ولم کنی؟ می غلطی چه. میگم بهت عقب برو -

تا زنم می جیغ قدر ... 

 

 

 

. 

 

📌 فیلتر بدون وبسایت طریق از  های پارت خواندن  

 

👇👇👇 
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http://peyk-dastan.blog.ir 

 

 

 

 

 

 

❤️ نیست رفتنی خیالت  کامل دانلود  ❤️ 

https://telegram.me/buy_roman 

 

 [05.09.19 11:45] 

ماند ناقص دهانم روی دستش گذاشتن با حرفم . 

کنم فرار او دست از داشتم سعی و کشیدم می نفس سختی به . 

 شدت به قلبم و آمد نمی باال هایم نفس. کرد بیشتر را دستش فشار

 از غیر به ولی کند رهایم که خواستم او از بسته دهان با. کوبید می

شد نمی شنیده چیزی نامفهوم اصواتی . 

فهمیدی؟. نمیاد در صدات -  
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 [05.09.19 11:45] 

 چه این. بدهد نجات او دست از مرا که خواستم می خدا از دل در

بود؟ کاری   

 ی باره یک هجوم خاطر به و برداشت دهانم از آرامی به را دستش

گرفت ام سرفه اکسیژن .  

آمد می باال هایم نفس سختی به و کردم می سرفه شدت به . 

گذاشتم کوبید، می شدیدا   که قلبم روی دستی . 

 هایم نفس هنوز. کرد حلقه بدنم دور را دستانش و آمد جلو هم باز

 سختی به و لرزید می پایم و دست ترس شدت از و بود نیامده جا

بدهم نجات را خودم خواستم می . 

 داد به تا شد نمی دیده جا این در آمدی و رفت هیچ که بود عجیب

برسد من . 

کنید؟ می دارید غلطی چه -  

 مان نزدیکی در نادری استاد عصبانی و جدی صدای شنیدن با

شد جدا تنم از روح کردم حس . 

 

* * * * * 

 

 

@Vip_Roman



 

455 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# نود_پارت  

  

 

 کرده پیدا پارک در که دوستی با نفس دویدن و بازی به لبخند با

کردم می نگاه بود، . 

 آورده پارک به را او که بود کرده گیری بهانه قدر آن هم زامرو

خواست می را پدرش دلش. داشت هم حق البته بودم؛ . 

را معرفتش بی پدر . 

 از را کاری طالقم کارهای با ارتباط در بودم نتوانسته هم هنوز

ببرم پیش . 

 می تهدید طوری. بود شده دیگری آدم گویی شروین روز آن از

ترسیدم می او از که گیرد می من از را نفس کرد . 

 صد گرداند می بر را او زمانی تا رفت می بیرون او با نفس وقتی

برنگرداند دیگر را او نکند که شدم می زنده و مردم می دفعه . 

 دیگر بود، گذشته روزی چند آن از که نفس تولد از بعد هم را حامد

بودم ندیده . 
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 که را تماس و کرده ارجخ کیفم از را آن ام گوشی زنگ شنیدن با

کردم متصل را بود ناشناس ای شماره از . 

 بله؟ -

خوبی؟. جان لیلی سالم -  

تویی؟ هانیه -  

کجایی؟. منم. آره -  

کردم بود، بازی مشغول سرسره روی که نفس به نگاهی . 

طور؟ چه. پارک آوردم رو نفس -  

پیشت بیام گفتم هیچی - . 

خودمونم خیابون سر پارک من! خوب چه: گفتم و زدم لبخندی . 

فعال. بینمت می پس باشه - . 

بدود تر آرام که گفتم نفس به رو و کرده خداحافظی . 

 

 بغل را دیگر هم. رسید پارک به هانیه که بود گذشته ای دقیقه ده

 روی و کرده دیگر یک با گرمی احوالپرسی و سالم و کردیم

نشستیم نیمکت . 

خبر؟ چه: پرسیدم و مکرد بود، بازی مشغول که نفس به نگاهی  

لیلی دارم ازت سؤال کلی. بپرسم ازت باید اینو من - .  

کشیدم آهی . 
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بدم؟ جواب باید چی بپرسی؟ خوای می چی -  

گذاشت هم روی ای لحظه را چشمانش . 

 می لیلی که گفت کلمه یه فقط که کردم پیچ سؤال رو حامد کلی -

 مونده روز چند چرا چرا؟ آخه. همین. بشه جدا شوهرش از خواد

 زدی؟ هم به رو چی همه چرا چی؟ همه زیر زدی عروسی به

 یه چرا شد؟ چی داشتین هم به که احساسی و عشق همه اون تکلیف

نگرفتی؟ خبر  

 زندگی عذاب یا بگم هام کسی بی و ها تنهایی از هانیه؟ بگم چی -

 به که نبود یکی. تنها خیلی. بودم تنها نبود، کنارم کی هیچ اون؟ با

 کی هیچ. کنه حمایتم باشه، پشتم نبود کسی. بشه خوش دلم نشبود

کس هیچ. کشیدم چی من دونه نمی . 

زدم او به تلخی لبخند و کرده پاک را اشکم قطره نفس آمدن با . 

 را دستانش و نشاند لب بر مصنوعی لبخند و کشید آهی هم هانیه

کرد باز او کردن بغل برای . 

خانوم خوشگل ببینم بیا - . 

 من به رو و نشاند اش گونه به ای بوسه و کشید آغوش در ار نفس

بخوریم؟ ناهار نزدیکتون رستوران این بریم موافقی: گفت  

بریم. باشه: گفتم و دادم تکان سری . 
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 فکر چی به: پرسیدم و کردم رفت، می راه متفکر که او به نگاهی

کنی؟ می  

 بدتر روز به روز داره حالش. حامدم نگران: گفت و کشید آهی

. دیالیز بره باید امروزم. نمیاد بر من دست از هم کاری و میشه

 می که خودت البته. میشم دیوونه بینم، می رو کشیدنش درد وقتی

 روز به روز بینم می وقتی ولی نیست کردن ناله و آه اهل شناسیش

داغون میشه، بدتر داره حالش  

بشه؟ خوب حالش میشه یعنی. میشم   

 می حرف او با حتما باید. بودم نگرانش ندازها همین به هم خودم

 دریغ خود از را کمک این و کنم کمک او به توانستم می من زدم؛

کردم نمی . 

*** 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# یک_و_نود_پارت  
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 یعنی لجبازی؟ قدر این چرا تو: گفت و کشید پوفی کالفگی با مامان

 ما نیست یادت ببینی؟ سال چند بعد رو جون مامان خوای نمی

 می رو ها خاطره همه این طور چه شدیم؟ می جمع جا اون همیشه

کنی؟ فراموش تونی  

 کرده پال و پخش خانه در نفس که هایی بازی اسباب که حالی در

. مامان نکردم فراموش رو هیچی من: گفتم کردم، می جمع را بود

 و هبش اینا دایی ی خونه روز اون مثل هم امشب خواد نمی دلم فقط

 رو جوابشون نتونم و کنه بارم میاد در دهنش از چی هر کی هر

کن درک منو کم یه. بدم . 

 دونم می. کنم می درکت من دلم عزیز: گفت و ایستاد رویم به رو

. نمیشه که جوری این ولی ریخت هم به اعصابت قدر چه روز اون

 در دیگه هم حامد خود. گذشته روزا اون از بیشتر سال شش االن

 زود یا دیر. شده تموم بینتون دیگه چی همه. نمیگه چیزی باره نای

 این دیگه پس شی جدا شروین از خوای می تو فهمند می همه هم

نگیر سخت خودت به قدر . 

 بود، اش عالقه مورد کودک برنامه دیدن مشغول که نفس به نگاهی

بچه این خاطر به الاقل: داد ادامه و کرد . 

 خاطر به من. شدم می سالح خلع گویی آمد می که نفس اسم

کردم می کاری هر دخترکم خوشحالی . 

باشه: گفتم کرد، می نگاهم منتظر که مادر به . 

بیفتیم راه کم کم که شو آماده پس: گفت و زد لبخندی . 
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 روی زیادش دقت به و رفتم نفس سمت به و دادم تکان سری

زدم لبخندی کارتون . 

کنم حاضرت بریم. جان مامان پاشو - . 

بریم؟ کجا: گفت بگیرد، تلویزیون از نگاه که این بدون  

باشه؟. گذره می خوش بهت که خوب جای یه -  

کرد نگاهم مشتاقانه و داد تکان سری . 

 

 ی خانه به بود قرار همیشه مانند هم باز و بود یلدا شب امشب

 ببینم را او خواستم می سال چند از بعد من البته برویم؛ مادربزرگ

بودم تنگش لد حسابی و . 

 که ترسیدم می ولی ببینم را او و بروم خواست می دلم هم خودم

 کنایه و نیش شنیدن طاقت دیگر. شود دایی ی خانه روز آن مانند

نداشتم اصال را دیگران های . 

 

 

آمد چشمانم مقابل فیلمی چون خاطرات نهادم که باغ به قدم .  

نشدنی؛ فراموش یلدای شب آن  

شده؛ خشک های برگ این روی دحام با زدنمان قدم  

حامد؛ داشتن خاطر به بودنم خوشحال  
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دلمان؛ ته از های خنده  

برایم؛ حامد خواندن شعر  

شب آخر فال و . 

 توان می چه کنند؟ می رها را آدم ای لحظه خاطرات این مگر و

نفهم؟ زبان خاطرات این به گفت ! 

 ،جا آن فرد به منحصر زیبایی و بزرگ باغ دیدن با هم نفس

کرد می نگاه جا همه به کنجکاو و مشتاقانه . 

شدیم خانه وارد مامان و بابا سر پشت و گرفتم را دستش . 

 استقبال ما از اش همیشگی مهربانی و خونگرمی آن با مادربزرگ

 .کرد

 طولی ولی شد گرد رنگش خاکستری چشمان ای لحظه من دیدن با

کرد حل مهرش پر آغوش در مرا و آمد سمتم به که نکشید . 

 مادربزرگ این به سر یه نباید تو؟ کجایی دخترم، جان، لیلی -

دختر؟ بزنی پیرت  

 بوی هایش لباس همیشه مانند. کشیدم مشام به را عطرش بوی

داد می یاس عطر . 

 از را زدن حرف توان و کرد نمی رها را گلویم ای لحظه بغض

بود گرفته من . 

 قربان بسیار و دکشی آغوش در هم را نفس اش مهربانی همان با

رفت اش صدقه . 
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 این از گویی که هم مامان. نیامده دیگری کس که کردم تعجب

نمیاد؟ دیگه کسی: گفت بود، شده متعجب حالت  

 از کمی که داد می مالش را زانوهایش که حالی در مادربزرگ

 سراغی یه دیگه که کسی مادر؟ بگم چی: گفت شود، کاسته آن درد

 که هم ام بچه حامد،. میان گفتن که شهاب و هانیه. گیره نمی من از

. گیره می آتیش دلم بینمش می وقتی خدا به. بده حالش و مریضه

بیفته براش اتفاقی یه الل زبونم نکرده، خدایی ترسم می همش . 

 و دادند تکان سری حامد وضع از ناراحتی با هم بابا و مامان

میاره دست به رو سالمتیش زودتر اونم انشاهللا: گفت مامان .  

 خوب چه: داد ادامه من به رو و گفت ای «انشاهللا» هم مادربزرگ

 رو حالت همیشه. بود شده تنگ واست دلم قدر چه. اومدی که شد

ببینم رو خودت خواست می دلم ولی پرسیدم می بابات مامان از . 

 این به امروز نیره خاله و دایی ی خانواده چرا که بود واضح کامال

 همین خاطر به آییم می ما که دانستند می حتما. اند نیامده جا

 .نیامدند

بیام نتونستم. جون مادر شرمنده: گفتم و کشیدم آهی . 

 شرمنده دشمنت: گفت مهربانی با و داد قرار دستم روی را دستش

کنم می درکت. نزن رو حرفا این. عزیزم . 

آمد لبش بر لبخندی و افتاد نفس به نگاهش . 

خودته شبیه قدر چه. کنه فظشح خدا ماشاهللا - . 
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 زیادی شباهت نفس بود؛ درست هم کامال و گفتند می را همین همه

اش عسلی چشمان رنگ مخصوصا داشت خودم به . 

 از در کردن باز برای خواست مادربزرگ زنگ صدای شنیدن با

کنم می باز من: گفتم و شدم بلند زودتر که برخیزد جا . 

فشردم را آیفون ی دکمه دیدم که ار شهاب و هانیه و حامد تصویر . 

 دیدنم از حامد. شدند وارد کلکل و بحث و صدا و سر با سه هر

نگفت چیزی ولی بود کرده تعجب . 

 

 ناخونک حال در که هانیه به رو و بودم ژله کردن درست مشغول

شکمویی هنوزم: گفتم بود، ها شیرینی به زدن .  

لیلی؟. دونم می: گفت پر دهان با  

 هوم؟ -

 شده تنگ برات دلم خیلی. برگشتی دوباره که خوشحالم قدر چه -

 .بود

کنی؟ می کارا چه خبر؟ چه: پرسیدم و زدم لبخندی  

آموز یه تو -  

 

 [05.09.19 13:18] 
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میدم درس شگاه . 

خوب چه - ! 

 کردم پیدا زیادی دوستای سال چند این تو من لیلی، دونی می -

شدند نمی وونهدی و روانی توی مثل کدومشون هیچ ولی . 

احساساتی ابراز چه: گفتم و کردم ای خنده ! 

نگفت چیزی و خندید هم خودش . 

 لیلی: گفت که گذاشتم یخچال داخل را آن و برداشتم را ژله ظرف

حیاط تو بریم بیا . 

 کاری جون مادر: گفتم مادربزرگ به رو و دادم تکان سری

 نداری؟

نکنه درد دستت. عزیزم نه: گفت و زد لبخندی . 

«  بیرون آشپزخانه از هانیه با همراه و گفتم ی «کنم می خواهش

 .آمدم

 بر لبخندی بود، حامد و شهاب پیش که نفس بلند های خنده صدای

آورد لبم . 

 نگاهی بود، شده آویزان حامد گردن به پشت از که نفس به رو

 صمیمی حامد با قدر این ام خجالتی دخترک چرا دانم نمی. کردم

بود شده خاله دختر زود قدر چه» معروف قول به و بود شده !». 

نکن اذیت رو عمو مامان، جان، نفس - . 

مامان کنیم می بازی داریم - . 
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ببینم پایین بیا زود: گفتم و کردم اخمی .  

 در اما شدم نمی عصبانی و سختگیر گاه هیچ نفس مورد در

بود الزم هم سختگیری گاهی کردنش تربیت راستای  

 شد خارج حالت آن از ناچار به و کرد آویزان ار کوچکش های لب

نشست حامد کنار و . 

کردی نمی رو و داشتی ای جذبه چه: گفت و کرد نگاهم شهاب ! 

برین؟ خواستین می کجا: پرسید که گرفت ام خنده  

حیاط تو بریم خواستیم می: داد را جوابش هانیه . 

میایم مام: گفت و شد بلند جا از . 

بریم پاشو: گفت بود ردهک سکوت که حامد به رو . 

 من. برید شما: گفت بود، اش گوشی با مشغول که حالی در حامد

 .نمیام

 گوشی از را سرش حامد. زد پایش به لگدی و کرد اخمی شهاب

 خنده با شهاب که بگوید او به چیزی که کرد باز دهان و آورد باال

وایستادن جا این بچه و زن. داداش کن رعایت رو ادب: گفت . 

 گیر: گفت و رفت او به ای غره چشم بود، گرفته اش خنده که امدح

ندارم حوصله. نده . 

 دیگه جور یه باید. نمیای که خوش زبون با: گفت و کشید را دستش

 .ببرمت
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 پوشاندم، می او بر را آن که حالی در و برداشتم را نفس کاپشن

 می حامد به آرام را چیزی اخم با داشت که شهاب به زیرچشمی

کردم نگاه شد، می بیشتر هایش اخم لحظه هر هم حامد و فتگ . 

خب خیلی:گفت و کشید ای کالفه پوف حامد . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# دو_و_نود_پارت  

  

 

 درختان زیر سنگ تکه دو آن و حیاط از قسمتی سوی به نگاهم

 و درختان آن و بودیم نشسته جا آن حامد کنار در روزی که افتاد

بودند مان عاشقانه لحظات شاهد شده خشک های برگ . 

 سمت آن به هم حامد نگاه ی متوجه. نشستم تاب روی و کشیدم آهی

گرفت جا آن از را نگاهش و کرد اخمی که شدم . 

 یاد هم دو آن انگار کردند می نگاه طرف آن به هم شهاب و هانیه

بودند افتاده روز آن . 
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 آن کنار زا را توپی و رفت درختان از یکی طرف به شهاب

بازی میاین خوش زبون با: گفت و آمد سمتمان به و برداشت . 

 می من کنم، نمی بازی بگه که هم کی هر: داد ادامه حامد به رو

اون با دونم . 

 لیلی و هانیه هم، با حامد و من: نداد ما به را زدن حرف ی اجازه

هم با . 

عمو؟ چی من پس: گفت دلخوری با نفس  

 شود، نفس قد هم که این برای و شتگذا زمین را توپ شهاب

کشید را او لپ و نشست . 

خوبه؟. باش داور شما. خانوم خوشگل برم تو قربون من -   

کنید شروع: گفت دستوری حالت به و داد تکان سری نفس . 

میشی جوگیر سریع که بره قربونت خاله آخ: گفت و خندید هانیه . 

 گرفت دست در را توپ شهاب. کرد می نگاه نفس به لبخند با حامد

دیگه باشین زود. ما از اول: گفت و . 

 آغاز بازی ترتیب این به و شد منتقل هم ما به شهاب های هیجان

 .شد

 تر قوی هانیه و من از شهاب و حامد ولی بود خوب نسبتا والیبالم

بود شده زیاد امتیازمان اختالف و بودند . 

 و هانیه و شهاب اب فقط کلمه چند که بود شده آرام قدر آن هم حامد

من جز به همه با بود؛ زده حرف نفس . 
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 مدام بود، شده «جوگیر» معروف قول به و زده هیجان که هم نفس

کرد می تشویق را ما و پرید می پایین و باال . 

 سرویس زدن ی آماده و رفتم عقب کمی و گرفتم دست در را توپ

 دستش و شده جمع درد از صورتش. افتاد حامد به نگاهم که شدم

بود گرفته پهلویش به را . 

خوبی؟: پرسیدم نگرانی با  

 چشمانشان و کردند نگاه او به هم هانیه و شهاب من حرف این با

شد دلهره از پر . 

داری؟ درد خوبی؟ حامد: گفت نگرانی با و رفت طرفش به شهاب  

 جا آن را کتش که تاب سمت به که حالی در و داد تکان سری حامد

خوبم. نیست چیزی: گفت فت،ر می بود گذاشته . 

 از یکی و آورد بیرون آن از را قرص ی جعبه و برداشت را کتش

بلعید را آن . 

 می خوبی؟ مطمئنی: گفت شهاب که کردیم می نگاه او به نگرانی با

بیمارستان؟ بریم خوای  

نیست چیزی. نه: گفت و داد تکان منفی ی نشانه به سری حامد . 

آورد لب بر درد پر لبخندی و کرد ام نگران های چهره به نگاهی . 

نباشید نگران. خوبم که گفتم - . 

 کم یه تو بریم بیا: گفت و رفت طرفش به نگرانی با شهاب

کن استراحت . 
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 رو بقیه خوام نمی: گفت و داد تکان منفی ی نشانه به سری حامد

نیست چیزیم. کنم نگران . 

: گفت یههان و من به رو و نشست کنارش و داد تکان سری شهاب

سرده هوا. تو برید شما . 

حامد؟: گفت بود، نگاهش در دلهره هنوز که هانیه  

 جانم؟ -

 این برای دلم قدر چه و بود زیبا هایش گفتن «جانم» قدر چه

 دلربایش لبخند آن وقتی مخصوصا دلش ته از های گفتن «جانم»

بود شده تنگ بود، لبش روی هم . 

دهم جان صدایش نآ برای بودم حاضر روزی که راستی به . 

 به رو و رفتم آشپزخانه به.شدیم خانه وارد هانیه و نفس با همراه

ندارید؟ کاری: گفتم مادربزرگ و مامان  

بشین. عزیزم نه: گفت و زد رویم به لبخندی مادربزرگ . 

نشستم هانیه کنار و کشیده عقب را صندلی و زدم لبخندی . 

 از قدر چه یبدون اگه: گفت و نشست رویم به رو مادربزرگ

بیا بازم. لیلی خوشحالم اومدنت . 

انداختم صورتش های چروک به نگاهی . 

میام حتما. بینمتون می دوباره که خوشحالم منم - . 

چی؟ من پس جون؟ مادر: گفت بود، ساکت لحظه آن تا که هانیه  
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 در سابق شیطنت آن هم هنوز. کردم آویزانش های لب به نگاهی

شد می دیده رفتارش . 

 

 هر انگار که تو: گفت بود گرفته اش خنده که حالی در ربزرگماد

میشه کم عقلت میشی، بزرگتر چی . 

 ایول: گفتم و کردم ای خنده شد، بلند که هانیه آمیز اعتراض صدای

گفتی خوب. جون مامان . 

کجان؟ شهاب و حامد: پرسید و زد لبخندی مادربزرگ  

حیاطن تو - . 

 مادربزرگ که بودیم وسایل نکرد آماده و سفره انداختن حال در

کن صدا رو حامد و شهاب برو جان، لیلی: گفت من به رو . 

«  و شلوغی حال در که نفس به دادن تذکر از بعد و گفتم ی «چشم

گرفتم پیش در را حیاط راه بود، شیطنت . 

بودند زدن حرف مشغول و بودند نشسته حوض کنار دویشان هر .  

 برای و ایستادم جایم سر کنجکاوی با حامد، زبان از اسمم شنیدن با

ایستادم تنومند درختان از یکی پشت نشوند، آمدنم ی متوجه که این . 

 لیلی منو بین چی همه. شهاب کن بس: گفت کالفه لحنی با حامد

شده تموم . 

کند متقاعد را او خواست می شهاب . 

نداری؟ دوسش مگه شده؟ تموم چی همه یعنی -  
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 جون واسش بودم حاضر و داشتم دوسش زمانی یه. نه دیگه. نه -

 شوهر خودش االن اون. کرده تغییر چیزا خیلی دیگه االن ولی بدم

داره بچه داره، .  

بود غمناک زیادی کشید که آهی . 

 هیچ که بودیم موازی خط دو مثل لیلی منو شهاب، دونی می -

 به راهم برسم، بهش اینکه برای من اما رسیدیم نمی هم به وقت

 دیگه یکی به رسیدن برای اونم که دونستم نمی اما کردم کج سمتش

کرده رو کار همین . 

کرد تلخ را کامم لحنش تلخی : 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# سه_و_نود_پارت  

  

 

بگی؟ بهش احساست از و کنی شروع دوباره خوای نمی -  

. نمیشه درست دیگه بشه نابود اگه که اعتماده زندگی هر اساس -

 شکنه می وقتی اما خوبه و سالم اولش که مونه می لیوان یه مثل

 منم حکایت. نمیشه اولش روز مثل بکنی که هم کاری هر دیگه
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 باهاش زندگی به و کنم اعتماد بهش تونم نمی بخوام هم اگه. همینه

کنم فکر حتی . 

 به رو وکالتش گرفتم تصمیم که بود عمه اصرارهای خاطر به االنم

 از کمکی هر منم و هامه موکل ی هبقی مثل هم لیلی. بگیرم عهده

کنم نمی دریغ بیاد، بر دستم . 

. کنم پیدا باید حسی چه ها حرف این شنیدن از دانستم نمی هم خودم

داشتم؟ حسی حامد به هم هنوز من یعنی   

 چون کنم دفنش دلم همان در باید باشد، مانده دلم در حسی هم اگر

 که هم طور همان او، و من بنگرم، قضیه به منطقی بخواهم اگر

 هیچ معروف قول به و نداریم هم کنار در جایی هیچ گفت، خودش

شویم نمی «ما» گاه . 

 پس را ها آن دست پشت با. سوخت می داغ های اشک از چشمانم

ندادم بهشان را شدن سرازیر ی اجازه و زدم . 

 آمده بیرون درخت پشت از و کشیدم بغضم نشاندن فرو برای نفسی

برداشتم امگ سمتشان به و . 

 شد، باعث شده خشک های برگ و ها سنگریزه روی پایم صدای

برگردند سمتم به دو هر . 

آوردم لب بر فهمید می کسی هر را بودنش مصنوعی که لبخندی . 

خوای؟ می چیزی اومدی؟ کی تو: گفت شده هول شهاب  
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 دو آن به نکردن نگاه و صدایم لرزش کردن پنهان بود سخت چه

 گونه این و بودند امشب صاف آسمان رنگ به که مشکی گوی

بود ام خیره . 

کنم صداتون شام برای که اومدم. االن همین - . 

بریم: گفت حامد به رو و شد بلند جا از . 

شد بلند جا از و داد تکان سری حامد . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# سه_و_نود_پارت  

  

 

 گفتن با اش، گوشی زنگ شنیدن با اما بگوید چیزی خواست شهاب

شد دور ما از «میام بدم، جواب منم برید، شما» . 

نیست؟ جدیدی خبر -  

انداختم باال ای شانه . 
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 عصبانی زنم، می حرف باهاش طالق درمورد که هم وقتی. نه -

حامد؟ کنم چیکار. میشه  

کشید ای کالفه پوف . 

دربیاری کارش از سر که بزنی حرف باهاش تو بود قرار - . 

تونم نمی. نمیشه - . 

 انجام زودتر کارت خواد می دلت اگه: گفت جدیت با و کرد اخمی

بتونی باید پس بشه، . 

کنم می سعی: کردم زمزمه ناراحتی با . 

ضمن در: گفت که شوم خانه وارد و کرده گرد عقب خواستم  

برگشتم سمتش به . 

نیست خوبی کار وایستادن گوش فال - . 

بود؟ یدهفهم کجا از. شد نمی گردتر این از دیگر چشمان  

 را سخنان آن و کنم می گوش هایشان حرف به که دانست می یعنی

بود؟ کرده جاری زبان بر  

 و بود به ربطی حرفام: داد پاسخ که خواند چشمانم از را سوالم

 که بدونی خوام می اما. بود دلم حرفای نداشت؛ اینجا تو نبود

ینکن خودت با ای دیگه فکرهای وقت یه و دارن واقعیت همشون . 

 بود چسبیده را گلویم هایش حرف اول قسمت خاطر به که را بغضم

کردم اخمی و دادم فرو را . 
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نکنی؟ دیگه فکر چی یعنی -  

شنیدی که همین - . 

رفت باال صدایم ناخودآگاه و کردم نگاهش حرص با . 

 بینمون زمانی یه چی همه. کنم نمی فکری چنین وقت هیچ من -

 زدی کنایه و نیش من به قدر این نشدی خسته تو. رفت و شد تموم

 بخشش قابل غیر کارم قدر این دیگه؟ نیست بس انداختی؟ تیکه و

 بود؟

برد باال من تبع به را صدایش هم او . 

 اینو چرا. نیست بخشش قابل شکستن دل. بخششه قابل غیر. آره -

فهمی؟ نمی  

آورد هجوم گلویم به بغض. شد سست پاهایم. کرد فروکش خشمم . 

 غم و دلخوری از پر صدایش. زد می موج صدایش در غمی چه

 .بود

آمد سویمان به شهاب که کردم باز حرفی زدن برای دهان . 

بزنید؟ حرف هم با دعوا بدون تونید نمی دقیقه دو شما؟ چتونه باز -  

.  برد فرو موهایش بین دستی و گرداند میانمان را نگاهش حامد

 چیزی اما شد تهبس و باز بار چند حرفی زدن برای دهانش

بگوید نتوانست . 

کردم نگاه خانه به رفتنش مسیر به ام شده تار چشمان با . 
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 میگی چی هر. جوریه همین وقته چند. نشو دلخور حرفاش از -

میشه عصبانی و میکنه خلقی بد سریع . 

منه تقصیر: کردم زمزمه . 

 فکر بهش دیگه. رفته و شده تموم بوده، چیزی یه: گفت دلجویی با

گذشته ها گذشته. نکن . 

متنفره من از اون. نگذشته حامد برای اما - . 

آخه؟ چیه حرفا این -  

کنم عوض را بحث کردم سعی و کشیدم غمگین آهی . 

دارم حرف باهات خیلی - . 

 وقت هر: گفت و داد تکان سری بوده، حرفم این منتظر که انگار

 که انیبیمارست همون بیمارستان؛ بیا یا بزن زنگ بهم خواستی، که

جام همون منم بودی، آورده رو حامد دفعه اون . 

« شدیم خانه وارد دیگر یک با قدم هم و گفتم ای «باشه . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# چهار_و_نود_پارت  
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* * * * * 

 داده دست از را خود تکلم قدرت و لرزید می ترس از پایم و دست

 .بودم

 استاد عصبی ی هچهر به بود، شده گرد ترس از که چشمانی با

کردم می نگاه نادری . 

 مهدیس دیدن با که کردم باز حرفی زدن برای را لرزانم های لب

شد سست زانوهایم کردم حس . 

 بی من که کردم می ثابت او به باید. دادم قورت را دهانم آب

شود دلگیر دستم از مهربان دوست این خواستم نمی. تقصیرم . 

مهدیس: زدم لب و کردم رت را ام خشکیده های لب زبان با ... 

: داد جواب بود، شده روان اش گونه روی هایش اشک که حالی در

 اطمینان بهت قدر این که من تونستی؟ طور چه. لیلی نگو هیچی

 دونستی می که تو. بودم گفته برات رو ام زندگی ی همه و داشتم

کردی؟ رو کار این چرا دارم دوست رو کیوان قدر این من   

کن باور مهدیس: گفتم هق هق با ... 

 تموم لحظه همین از ما دوستی. نیار منو اسم: برد باال را صدایش

 .شد

داد تکان صورتش جلوی آمیز تهدید را اش اشاره انگشت . 
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ببینمت وقت هیچ خوام نمی دیگه - .  

 وقت هیچ: کرد اضافه بود، گرفته شدت هایش اشک که حالی در

لیلی بخشمت نمی . 

 توانستم نمی اما شد می بسته و باز مدام حرفی زدن برای دهانم

 بود افتاده بیرون آب از که بودم شده ای ماهی مانند. بگویم چیزی

شد می بسته و باز دهانش هم سر پشت و . 

 را نامش بار چندین. بروم دنبالش به که کرد نمی ام یاری پاهایم

 و سریع های قدم با و نکرد توجهی ولی کردم زمزمه زیرلب

شد دور ما از ریخت، می اشک که حالی در شبلند . 

 بی طوری. انداختم بود خیال بی و خونسرد که کیوان به نگاهی

نداده رخ اتفاقی گویی که بود خیال . 

 و رفتن به نسبت قدر این چرا پس نداشت؟ دوست را مهدیس مگر

بود اعتنا بی او رنجش . 

 رفتار ینا گاه هیچ بود، من حامد اگر که بخورم قسم بودم حاضر

داد نمی نشان را . 

 چه فهمید می را موضوع این من، دل جان من، حامد اگر! حامد آخ

کرد؟ می کار  

 

آمدم خودم به خشمش پر نگاه و نادری استاد صدای با .  

کاراست؟ این جای دانشگاه وسط کشید؟ نمی خجالت دوتا شما -  

@Vip_Roman



 

479 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 نخائ قدر این کردم نمی فکر: گفت من به رو تأسف پر نگاه با

داشتنت؟ دوست ادعای بود این نداری، نامزد تو مگه. باشی  

شدم می متهم ناکرده جرم به نباید. گفتم می چیزی باید .  

 راهم سر این که رفتم می داشتم من. نکردم کاری هیچ من استاد -

تقصیرم بی من خدا به. شد سبز . 

کرد نگاهم تمسخر با . 

میگی دروغ قشنگ قدر چه - .  

. کنم کار چه باید دانستم نمی. شدم خیره او به دهش تار چشمان با

کنم متقاعد را او که بگویم چه . 

 بی گفت، می را موضوع این انضباطی ی کمیته یا ریاست به اگر

 این. شد می ریخته دانشگاه کل در آبرویم و شدم می اخراج شک

طرف یک هم حامد طرف یک ها . 

 شده پخش فضا لک در ام هق هق. نداشتم هایم اشک روی کنترلی

  .بود

 بسیار آمد و رفت که بود کشانده جایی مرا هم نامرد کیوان این

زد نمی پر هم پرنده و داشت وجود کمی . 

تقصیرم بی من کنید؟ نمی باور رو حرفم چرا - . 

بودم آورده کم نفس هق هق شدت از . 

تقصیرم... بی... من - . 

@Vip_Roman



 

480 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 بعدا من ولی برید فعال: گفت بود، سوخته برایم دلش گویی که استاد

بیاین باید زدم زنگ بهتون که موقع هر. دارم کار دوتون هر با . 

 در مرا حرص که اش خونسردی همان با و داد تکان سری کیوان

رفت من از زودتر آورد، می . 

 کاری هیچ من کنید باور استاد: گفتم استاد به رو او رفتن از بعد

که بود اون تقصیر. نکردم ... 

 سخت را اش چهره که اخم همان با و نداد را دادن هادام ی اجازه

 چی هر. نباشه حرف: گفت داد، می نشان ترسناک اندکی و جدی

. میای زدم زنگ بهت که وقت هر. دیدم رو دیدم می باید که

 فهمیدی؟

 جیب از را اش گوشی که طور همان که دادم تکان سری ناچار به

ات؟ ارهشم: گفت کرد، می خارج اش کرمی اسپورت کت  

 را هایم اشک. زدم بیرون دانشگاه از و گفتم او به را ام شماره

شدم تاکسی سوار خیابان سر و کردم پاک . 

 از رفته دست از تماس چندین. آوردم بیرون کیفم از را ام گوشی

 از کردم؟ می کار چه فهمید، می را موضوع اگر. داشتم حامد

 خود به ترس زا نکند، باور مرا حرف هم حامد که این تصور

 .لرزیدم

 بی بیفتد اتفاق این اگر کردم؟ می چه دادم می دست از را حامد اگر

 دلیل بدون چگونه آخر. آورد نخواهم دوام زندگی این در شک

کنم؟ زندگی توانم می ام زندگانی  
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 جان» اسم دیدن با و آمدم خودم به گوشی ی صفحه شدن روشن با

 از صدایم گرفتگی که این ایبر و نشاندم لب بر تلخی لبخند «دل

کردم برقرار را تماس و کردم ای سرفه رود، بین . 

 جانم؟ -

دادی؟ نمی جواب چرا لیلی؟ کجایی -  

چسباندم شیشه به را سرم . 

چطور؟. خونه میرم دارم. بود سایلنت گوشیم ببخشید -  

کارا دنبال و خرید بریم که خوای می اگه گفتم - . 

 شرایطی در االن ولی داشتم شوق و ذوق لحظه این برای قدر چه

کنم قبول را پیشنهادش که نبودم . 

 روز یه میشه عزیزم، جان، حامد: گفتم نشود ناراحت که طوری

حالم بی و خسته خیلی االن من بریم؟ دیگه . 

. نفهمد را حالم که بود محال مهربانم مرد این و شد نگران صدایش

نشود رباخب دردم از جان از عزیزتر این بود محال . 

خوبی؟ شده؟ چیزی -  

 اجازه چنین ام گریه از گرفته صدای اما باشد سرحال لحنم خواستم

نداد من به را ای . 

- 
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 [05.09.19 13:18] 

 

ام حوصله بی کم یه فقط. خوبم. عزیزم نه  

. 

 با کاری کنند می صدام دارن. بخوای تو جور هر خانومم باشه -

نداری؟ من  

احافظخد برس کارت به برو نه - . 

 فهمید می که زمانی و کرد می درک مرا خوب حامد خوشبختانه

 خودم که داد می اجازه و شد نمی پاپیچم بزنم، حرف ندارم دوست

بیایم حرف به .  

 می خسته دنیا این از وقتی شدم، می دلگیر وقتی بود خوبی حس

 می قدر آن. زدم می حرف و گذاشتم می او ی شانه بر سر شدم،

 که بود دردی این اما شدم می خالی که کردم می دل و درد و گفتم

نداشت دی گونه هیچ . 

 هر به. دیگر کس به نه و بگویم را موضوع او به توانستم می نه

نکرده گناه جرم به هم آن کرد می سرزنش مرا گفتم می که . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 
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# پنج_و_نود_پارت  

  

 

 ممکن که هایی تفاقا برای نگرانی و استرس از صبح تا شب آن

نیامد چشمانم به خواب بیفتد، بود . 

 در بدی بسیار ی دلشوره و کرد نمی رهایم ای لحظه دلهره و ترس

بود افتاده دلم . 

 از کمی که آن برای و بودم نشسته اتاقم در حوصله بی و بیکار

 مشغول ام گوشی های بازی با را خودم بمانم دور خیال و فکر

نکنم فکر دیروز به شد نمی مه باز ولی بودم کرده . 

 که خوب قدر چه. آمد لبم بر لبخندی افتاد صفحه روی که حامد نام

 نمی فراموش مرا هایش دغدغه و ها روزمرگی میان در گاه هیچ

 .کرد

  جونم؟ -

کجایی؟. عزیزم سالم -  

چطور؟. خونه -  

 می دیگه ی دقیقه چند تا شو حاضر. تون خونه در میام دارم -

 .رسم
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. عزیزم باشه: دادم جواب شدم، می بلند جا از که طور نهما

 .منتظرم

 بی از هایم چشم. شدم خیره خود به آینه در و پوشیدم را هایم لباس

بود شده سرخ و متورم دیشب خوابی . 

 را خودم بودن حامد کنار در زمان که کردم سعی و کشیدم آهی

نبرد ام آشفته حال به پی که دهم نشان سرحال و عادی . 

 بدون و تنهایی به خودم بتوانم را موضوع این که بودم امیدوار

کنم حل مشکلی ایجاد . 

 از بعد و برداشتم را کیفم و کردم سر را چادرم حامد، زنگ تک با

 نگران که این برای بود، رفته خرید به که مادر به اسی ام اس

زدم بیرون خانه از نشود، . 

 .سالم -

 ام کرده پف و حال بی چشمان به نگاهی و آورد لب بر لبخندی

 .کرد

خوبی؟. خانومم سالم -  

آوردم لب بر لبخندی . 

عالیم توام، پیش وقتی - . 

درآورد حرکت به را ماشین و گرفت عمق لبخندش . 
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 و ترافیک پر و شلوغ های خیابان به خیره پنجره از سکوت در

 یته دیروز اتفاق از ای لحظه خیالم و فکر. بودم مردم آمد و رفت

شد می بد حالم کردم، می فکر دیروز به که بار هر. شد نمی . 

 لیلی؟ -

جانم؟: گفتم آرام و برگشتم سمتش به حامد صدای با  

 چته؟ -

نیست چیزیم که من من؟ - . 

نشست اش پیشانی میان اخمی . 

. بگم خوام نمی بگو بگی، بهم رو چیزی خواد نمی دلت اگه -

بیزارم قدر چه اریک پنهان و دروغ از که دونی می خودت . 

 می چه فهمید، می را قضیه حامد اگر. ریخت فرو دلم در چیزی

 دیگر افتاد، نادری استاد و من بین که اتفاقی از بعد مطمئنا کرد؟

کرد نمی هم نگاهم حتی . 

بکشانم دیگر جایی به را بحث کردم سعی .  

میری؟ کجا -  

خوب جای یه: داد جواب کند، نگاهم که این بدون . 

 پارکینگ در توقف با. شد طی سنگین سکوتی در مسیر ی هبقی

کردم نگاه او به پرسشی و آمدم خودم به ای خانه . 

کجاست؟ جا این -  
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 دوست: داد جواب کرد، می باز را اش ایمنی کمربند که حالی در

ببینی؟ رو مون خونه نداری  

 سری مشتاقانه بعد ولی کردم نگاهش شده گرد چشمان با ای لحظه

دادم تکان . 

دارم دوست. چرا - . 

شد پیاده من از زودتر و آورد لب بر لبخندی من کردن ذوق از . 

بود اول ی طبقه مان خانه ظاهرا. رفتم باال ها پله از سرش پشت . 

مان خانه» کلمه این داشت خوبی حس چه » 

 شیرین زیادی شد، می بیان جمع صورت به که مالکیت حس این

 .بود

من لیلی اومدی خوش خودت ی خونه به: گفت و کرد باز را در . 

: گفتم آوردم، درمی را هایم کفش که طور همان و زدم لبخندی

تو و من ی خونه. مون خونه . 

 قدر چه دونی نمی حامد وای: دادم ادامه ناپذیری وصف ذوق با

بودم لحظه این منتظر قدر چه بدونی اگه. خوشحالم . 

 کمرش دور را دستم. ختاندا ام شانه دور را دستش و آمد سمتم به

کشیدم مشام به را عطرش و کردم حلقه . 

 رو مون زندگی اینجا دیگه روز چند تا. عزیزدلم خوشحالم منم -

کنیم می شروع . 
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 گرفتم، که زیادی آرامش از. کاشت ام پیشانی روی ای بوسه

گرفت عمق لبخندم . 

 ندلبخ با برگردد، سرکار از ها شب حامد. شد کشیده آینده به فکرم

 خسته: بگویم و بکارم بوسه اش گونه روی و روم استقبالش به

دل آرام   نباشی . 

 پدر و تو های بچه مادر بشوم. شوم ات خانه خانم خواهد می دلم

بشود چه باشی، تو که ای بچه ! 

 هم کنار در. شویم پیر هم کنار در. باشیم هم کنار در دارم دوست

 به. بزنیم قدم عصرها کنارت در. رود سپیدی به رو گیسوانمان

 احساس دل در هستند، تو شبیه که این از و کنم نگاه هایمان بچه

کنم شعف و شور .  

شود سفید موهایم خودت کنار در خواهد می دلم . 

 تو با شود می مگر. است خوشبختی سراسر تو با زندگی دانم می

نکرد؟ خوشبختی احساس ! 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# شش_و_نود_پارت  
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 به که اتاقی به وقتی. دیدم را مان خانه یعنی را خانه حامد با مراهه

 و ذوق شدت از قلبم کردم، نگاه شد، می مشترکمان اتاق زودی

افتاد تالطم به شوق . 

 ای فیروزه ای پرده توسط که سراسری ی پنجره از را نگاهم

 عکس قاب به و گرفتم بود، ست مان تختی رو رنگ با که رنگ

 لبخندی و افتاد بودند، گرفته مان نامزدی روز در که حامد و خودم

 عکس در حامد باالی و قد ی صدقه قربان دل در و نشست لبم بر

 .شدم

 کنارت خودم کنی، نگاه عکسم به جوری این نیست الزم -

 .وایستادم

دادم مهربانش ی چهره به را نگاهم . 

 می تمنا را آغوشش دلم هم باز. کرد می قراری بی هم باز دلم

 .کرد

 حامد؟ -

 لحن با و زد کنار را بود، آمده صورتم در که موهایم از ای طره

دلم؟ جان: داد پاسخ مهربانش  

دارم دوست خودتو بیشتر، همه از. دارم دوست رو اینجا خیلی - . 
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 به مرا و نیاورد تاب که بود قرار بی من مانند دلش هم او گویی

کشاند مهرش پر آغوش . 

 برای حامد و من تا شد می متوقف لحظه همین در زمان کاش

بگیرم آرامش و بمانیم حالت این در همیشه . 

 خجالت او از مدت این از بعد هم هنوز. آمدم بیرون آغوشش از

کشیدم می . 

آورد باال را سرم دستش با که انداختم پایین را سرم . 

ببینی؟ رو جاها بقیه خوای نمی من، خجالتی خانوم خب -  

 می نگاه کوچک پذیرایی به که طور همان. آمدیم بیرون اتاق از

خودته؟ کار اینجا چیدمان: پرسیدم کردم،  

 این خیلی خودم کشیدند؛ مامانت و مامانم رو زحمتش بیشتر. نه -

بدم انجام کاری نتونستم خیلی بودم درگیر مدت . 

 و من ی جهیزیه از ها آن از بعضی که خانه وسایل به نگاهی

 و مادر ی سلیقه و کردم بود، کرده تهیه حامد هم ها آن از بعضی

کردم تحسین را زندایی . 

شدم آشپزخانه وارد حامد سر پشت .  

خرید؟ بریم بعدشم بخوریم هم با رو ناهار موافقی -  

 .عالیه -

 خب: گفت کرد، می باز را یخچال در که حالی در و زد لبخندی

بخوری انگشتاتم بپزه واست ناهار یه آقاتون . 
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کردم یا خنده . 

میمونم؟ زنده مطمئنی - ! 

 زمین میان آمدم خودم به تا. آمد سمتم به و کرد ای خنده هم خودش

 دور را دستم نخورم، زمین که این برای. ماندم معلق آسمان و

کردم حلقه محکم گردنش . 

 به شروع و گذاشت کاناپه روی مرا و آمد بیرون آشپزخانه از

شد زدنم قلقلک . 

 پیچیده مان خانه صفای با و کوچک فضای رد هایم خنده صدای

 خود به خود مشکالتم و ها دغدغه تمام بودم او کنار در وقتی. بود

شد می سپرده فراموشی به . 

 به هم زندگی انگار. کرد می مهمانم را خنده فقط کنارش در بودن

زد می لبخند ما . 

 

داد می عشق طعم. بود خوشمزه زیادی حامد دستپخت ناهار . 

شده عالی حامد وای: گفتم و گذاشتم دهان در را کتلت از یا تکه . 

لیلی؟ میگم. عزیزم جونت نوش: گفت و زد لبخندی  

 جان؟ -

نیومد؟ سراغت دیگه که یارو این: گفت و کرد نگاهم جدیت با  

کیه؟ یارو -  
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 همون: داد پاسخ کرد، می خودنمایی اش پیشانی در که اخمی با

میگم رو استادت . 

 نگاه این زیر مخصوصا. او به گفتن دروغ بود سخت چه

دقیق و موشکافانه . 

بودم شده هول .  

بیاد؟ سراغم باید چی برای. نه نه، -  

 روی را نگاهش سنگینی ولی کنم نگاه چشمانش به توانستم نمی

 هم را اش پیشانی جذاب اخم آن حتی. کردم می احساس خودم

کردم می تصور . 

 مطمئنی؟ -

کردم نگاه اش جدی و مشکوک چشمان به و گرفتم باال را سرم . 

 .آره -

 ای دیگه چیزی بدونم اگه ولی باشه: گفت جدیت با و کشید پوفی

کنم می رفتار ای دیگه جور بگی، بهم خوای نمی و هست . 

. بود کرده گیر گلویم در غذا ی لقمه. شد حبس ام سینه در نفس

کشیدم سر الجرعه را آب و برداشتم را آب لیوان . 

کرد عوض را موضوع و نداد کش را بحث دیگر تانهخوشبخ . 

 و میز کردن جمع مشغول حامد ی خوشمزه ناهار خوردن از بعد

شدم ها ظرف شستن . 

خوره می زنگ داره گوشیت لیلی، - . 
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 می خشک را ها آن که حالی در و شستم را ام کفی های دست

 و هانداخت شد، می دیده شک هم هنوز که حامد به نگاهی نیم کردم،

بودم گذاشته را کیفم که اتاق طرف به  

 .رفتم 

شد قطع دهم، جواب خواستم تا و آوردم بیرون کیفم از را گوشی . 

 به شروع شماره آن هم باز که کردم ناشناس ی شماره به نگاهی

کرد زدن زنگ . 

کردم برقرار را تماس مردد . 

 بله؟ -

 کجایی؟ -

بود که آمد نمی یادم اما بود آشنایی صدای . 

 شما؟ -

رسید گوشم به اش کالفه صدای . 

کجایی؟ گفتم. شروینم -  

 واهمه بیفتد، بود ممکن که اتفاقی از. شد حبس ام سینه در نفس

کنم؟ چه بفهمد حامد اگر گفتم خودم با بار صدمین برای. داشتم   

 چطور؟ -
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 درباره خوام می که بدونی باید خودتم. االن همین. ببینمت باید -

 این به دیگه ساعت یه تا چرا و چون بدون پس بزنم حرف چی ی

بیا فرستم می برات که آدرس . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# هفت_و_نود_پارت  

  

 

 ...آخه -

 مجبور نیای: گفت جدیت با و نداد را حرفم شدن کامل ی اجازه

تون خونه در میام. نداری دوست که بکنم رو کاری میشم . 

میام باشه: گفتم اجبار به پس. کند می را کار این که دانستم می . 

بینمت می. اوکی - . 

کرد قطع را تماس بدهم، جوابی بتوانم که این از قبل . 

 چه را حامد جواب که کردم فکر پوشیدم می را مانتویم که حالی در

بدهم باید . 
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 بهانه دیروز مانند هم باز باید حاال و برویم خرید به بود قرار مثال

کنم رد را اش خواسته و بیاورم . 

 کاری هیچ هنوز و باشد مان عروسی دیگر روز چهار بود قرار

بودیم نکرده . 

کردم مرتب آینه مقابل را شالم و فرستادم کیوان به لعنتی دل در . 

 نکند سوال روم، می کجا که این برای خیلی حامد که بودم امیدوار

 کارهای مدام حامد اگر گذارم، می او جای را خودم وقتی گرچه

 و شدم می عصبانی و دلخور مطمئنا   بیندازد، عقب را سیعرو

شدم می جویا را دلیلش . 

داشت حق بگوید بود قرار چه هر پس . 

شدم خارج اتاق از و پوشیدم را چادرم . 

 

 را ها ظرف. بود وسایل کردن مرتب مشغول آشپزخانه در حامد

بود شسته خودش هم . 

جان؟ حامد -  

 ایستاده جلویش آماده و حاضر که من دیدن با و برگشت سمتم به

شد پرسشی نگاهش بودم، . 

بری؟ خوای می کجا -  

نکنم نگاه چشمانش به کردم سعی و کشیدم نفسی . 

دوستام از یکی پیش میرم - . 
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گرفت قرار رویم به رو و آمد جلوتر . 

 مونده روز چهار همش که رو عروسی خرید که مهمه قدر این -

ی؟مینداز عقب روزه دو رو عروسی به  

 وقتی میدم قول. برم باید. ندارم ای چاره ولی عزیزم دونم می -

بریم برگشتم . 

 بار آخرین برای. لیلی زنی می مشکوک بدجور روزه سه دو -

نیست؟ مربوط که یارو اون به شده؟ چی پرسم، می  

دادم تکان طرفین به را سرم شده هول . 

داری؟ شک بهم قدر این چرا. نه. نه -  

؟داره کارت چی -  

 برم خواست من از اومده پیش واسش مشکلی یه... چیزه... إ -

کنم کمکش . 

. کرد می نگاهم خیرگی با. نکرده باور را حرفم که بود مشخص

 می خودنمایی اش پیشانی در اخمی. زد می موج شک چشمانش در

 .کرد

 طور چه که دانستم نمی و بودم گرفته قرار بدی بسیار شرایط در

کنم متقاعد را او . 

رسونمت می خودم. خب خیلی - . 

نکش زحمت تو. میرم پیاده نزدیکه. عزیزم نه - . 

باش خودت مراقب. خب خیلی: گفت و داد تکان سری . 
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بوسیدم را اش گونه و رفتم طرفش به. بود واقعی زدم که لبخندی . 

عزیزدلم خوام می معذرت واقعا - .  

دکر نگاهم شود، کاسته اخم آن از ای ذره که این بدون . 

نشه دیرت برو. نیست مهم - . 

. کرد صدایم که رفتم خروجی در سمت به و کرده خداحافظی او با

برگشتم سمتش به . 

 ازم رو چیزی دوباره که بفهمم دارم، بهت که عشقی ی همه با -

 چی همه میشم مجبور بهم، گفتی دروغ بدونم اگه یا کردی پنهون

کنم تموم رو . 

 شوخی از اثری هیچ چشمانش رد. کردم نگاهش وحشت و بهت با

 را اعتراضی جای که بود زده حرف جدی قدر آن. شد نمی دیده

بود نگذاشته باقی . 

میگی؟ چی: گفتم ام رفته تحلیل لحن با  

 دروغ از که بودم گفته هم بهت. شم فرض احمق خواد نمی دلم -

 از چندتا قید موضوع این بخاطر که حدی تا بیزارم کاری پنهون و

 برو االنم. بدونی که گفتم. زدم رو دوستام ترین نزدیک و بهترین

نشه دیرت که . 
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 به مستقیم غیر. بود شده سست پاهایم. نداشتم هم زدن حرف توان

 بعد من به و نکرده باور را هایم حرف از یک هیچ که فهماند من

دارد شک هم هنوز ماجرا آن از . 

 دادم تکان حافظیخدا ی نشانه به سری تنها. بگویم چیزی نتوانستم

زدم بیرون در از و .  

زدم بیرون ساختمان از و آمدم پایین چگونه ها پله از نفهمیدم . 

 چون و نبود دوری خیلی مسیر. آمد جا نفسم تازه آمدنم بیرون با

بروم جا آن تا پیاده توانستم می داشتم وقت  

 زنگ او به چه هر روز دو این در که شد کشیده مهدیس به فکرم

 من اما باشد دلخور دستم از داشت حق. داد نمی را جوابم م،زد می

 ام درباره راحت و سریع قدر آن چطور بودم نکرده کاری که

بود؟ زده تهمت و بود کرده قضاوت  

 او به را چیز همه و ببینم را او و بروم شان خانه در به باید امروز

دهم توضیح . 

 داشت دوست را نامرد کیوان آن قدر آن که سوخت می برایش دلم

بود نکرده مهدیس ی عالقه و عشق همه آن به توجهی او ولی . 

 شاپ کافی جلوی کی نفهمیدم که بودم شده غرق خیال و فکر در آن

 .رسیدم

 داخل به قدم و شد باز رویم به اتوماتیک درب رسیدم، که در جلوی

 به را خوبی حس و خورد صورتم به مطبوعی گرمای که گذاشتم

ودنم القا من . 
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بود شده انداز طنین فضا در هم مالیمی و آرام موسیقی . 

 خلوت نسبتا محیط این از دنج ای گوشه که را نادری استاد دور از

 های قدم با. گرفت اوج ام نگرانی و استرس. دیدم را بود نشسته

برداشتم قدم سویش به آرام و سست . 

کرد خاموش سیگاری جا در را سیگارش و شد آمدنم ی متوجه . 

 .سالم -

کرد رویش به رو صندلی به ای اشاره و داد سر با را جوابم . 

 صندلی روی و کند پیدا کاهش استرسم این از کمی که کشیدم نفسی

نشستم او مقابل چوبی . 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# هشت_و_نود_پارت  

  

 

بود خیره من به ترسیدم، می آن از که اش آبی چشمان آن با . 

 میز روی گلدان به و انداختم پایین را سرم عذبم خیره نگاه این از

کردم نگاه . 

خوری؟ می چی -  
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کنید؟ شروع زودتر میشه. ندارم میل چیزی -  

 گارسون به خونسردی با من ی دلهره و اضطراب به توجه بی

برداشت میز روی از را اش گوشی و داد قهوه دو سفارش .  

 پرنده که ای هگوش یه رفتی. بودی بلد رو کارت که هم قدر چه -

نداره هم دوربین قسمت اون حتی و نمیزنه پر هم . 

دادم قورت را دهانم آب . 

 من مزاحم اون رفتم می خودمو راه داشتم من کنید باور استاد -

نمیگین؟ اون به هیچی چرا اصال نیومده؟ چی واسه اون. شد  

رسم می اونم حساب به موقعش به - . 

 بویی جریان این از باطیانض ی کمیته و حراست اگه دونی می

 جواب میره؟ دانشگاه کل تو آبروت حتمیه؟ شدنت اخراج ببرن،

 عروسی روزا همین قراره شنیدم بدی؟ خوای می چی رو نامزدت

 هم نگاه بهت دیگه حتی رو، موضوع این بفهمه اگه دونی می. کنید

موضوع؟ اون کردن پنهان با مخصوصا نمیکنه؟  

 لب به را اش قهوه فنجان خونسردی با آوردند، که را ها سفارش

 .برد

کردم نگاه اش چهره به مضطرب . 

 هیچ نگید، کسی به رو موضوع شما اگه. تقصیرم بی من آخه -

نداره وجود که هم مدرکی. فهمه نمی کس . 

نداره؟ وجود مطمئنی: گفت و زد پوزخندی  
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چی؟ یعنی: گفتم ای رفته تحلیل لحن با  

 لرزانم دست با. گرفت سمتم به را آن و کرد باز را اش گوشی قفل

 آن در کیوان و من از هایی عکس دیدن با و گرفتم از را آن

شد گرد وحشت و بهت از چشمانم وضعیت . 

 سلب من از هم زدن پلک قدرت. نداشتم هم را کشیدن نفس نای

بود شده . 

کردم باز لب سختی به . 

گرفته؟ کی رو اینا -  

 این که اینه مهم. نیست مهم شاون: گفت و گرفت دستم از را گوشی

میره آبروت بدم، نشون کی هر به و داره وجود ازت مدرک . 

 

 بهشون خوای می چی رو ات خانواده. میشی اخراج دانشگاه از

بگم؟ بازم یا خوبه. میکنه ولت نامزدت بگی؟ ! 

کن بس. شو ساکت بزنم فریاد خواست می دلم . 

 به یا باشند ناراضی من از ام خانواده که این تصور با حتی من

آید می بند هایم نفس کنم، فکر حامد نبود . 

 کار خیانت و گناهکار مهر چنین این نکرده گناه خاطر به چرا آخر

بخورد؟ ام پیشانی به بودن  

 یاری مرا که زدم صدا را خدا چندم بار برای دانم نمی دل در

دهد نجاتم مخصمه این از و رساند . 
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بگین؟ نبهشو خواین می شما یعنی -  

 به حتی. میگم که معلومه: گفت و زد ام بیهوده سوال به پوزخندی

میدم نشون رو عکسا این هم مادرت و پدر و نامزدت . 

افتادم گریه به . 

 ی همه که حامد جون به. بیگناهم خدا به. نکردم کاری هیچ من -

کنید؟ می مجازات ناکرده جرم به منو چرا. تقصیرم بی دنیامه   

شد عصبانی .  

 بازی نقش داری خوب چه گناهی؟ بی تو نکردی؟ کاری هیچ تو -

 خودم کنم؟ می باور رو تو های مزخرف من کردی فکر. کنی می

 رو همین هم عکسا این. دیدمتون حالت اون تو چشمام همین با

بفهم رو این. توئه علیه مدارک ی همه. میدن نشون . 

 کردم می اساحس که کوبید می طوری قلبم. لرزید می هایم دست

شنود می را صدایش هم او . 

 می چه فهمید، می کسی اگر. کردم می نگاهش وحشت و بهت با

 کردم؟

 بفهمد، را موضوع این اگر زد، امروز که حرفی این با حامد

 چیز همه خودش قول به و داد نخواهد نشان خوبی واکنش مطمئنا

کند می تمام را . 

 وای نکنند؟ باور مرا حرف اگر بدهم؟ چه را مادر و پدر جواب

بکن کاری خودت! من خدای . 
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نکنم رو کار این که داره وجود راه یه ولی - . 

 را جایش و شد دور بد های حس تمام. تابید دلم در امیدی نور

راهی؟ چه: پرسیدم و کردم نگاهش مشتاقانه. گرفت امیدواری  

 خورد اعصاب خونسردی همان با و کرد حلقه هم در را دستانش

کن ازدواج من با: فتگ کنش . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# نه_و_نود_پارت  

  

 

* * * * * 

 در به ای تقه و کردم پیدا را شهاب اتاق پرستارها از جو و پرس با

زدم رنگ سفید . 

 .بفرمایید -

شدم داخل و گشودم را در . 

  .سالم -
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 خوش. خانوم لیلی سالم: گفت و شد بلند جا از من صدای شنیدن با

 .اومدی

 .ممنون -

بشین: گفت و کرد رنگ کرم های مبل به ای اشاره . 

نشست رویم به رو هم خودش . 

نشدم؟ مزاحم که؟ نداری کاری -  

دارم وقت تو واسه همیشه من چیه؟ حرفا این - . 

طوره؟ چه نفس: گفت که زدم لبخندی   

 کلی. تو پیش بیام گفتم منم. دنبالش بود اومده باباش. اونم خوبه -

دارم رفح باهات . 

 سفید روپوش به دستی و انداخت یکی آن روی را پاهایش از یکی

بگو خوای می چی هر. توئه با گوشم: گفت و کشید اش پزشکی . 

حامد درمورد - . 

کرد نگاهم منتظر . 

طوره؟ چه حالش -  

 روز به روز: گفت و کشید آهی. شد درهم ناراحتی از اش چهره

بده خیلی حالش. ندارند تاثیر دیگه داروهاش.میشه بدتر داره . 

بدم؟ بهش رو ام کلیه تونم، می که من ذاری نمی چرا -  

نشست اش پیشانی میان اخمی . 
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نمیده اجازه حامد خود بخوام، منم - . 

چرا؟ آخه -   

دونی می رو دلیلش کسی هر از بهتر خودت - .  

 درد تونم نمی من اما متنفره من از دونم می: کردم زمزمه بغض با

ببینم رو کشیدنش .  

 ی اندازه به و میرم باهاش دیالیزها تو. لیلی تونم نمی منم -

نمیشه کار این به راضی حامد ولی کشم می عذاب منم خودش . 

میشه راضی بگی تو. بگو بهش تو: گفتم اصرار با . 

بود شده کالفه من زیاد اصرارهای از .  

 تنرف دلیل نه من. نشی ناراحت امیدوارم بهت میگم رو چیز یه -

 که هم خوام می نه و دونم می رو اینا و عروسی زدن هم به و

 زجر کم سال شش این تو حامد ولی نداره بهم ربطی چون بدونم

. کرد نمی رفتار باهات بهتر این از بود هم دیگه کس هر. نکشید

 شده تو اش دغدغه تموم. بودم پیشش بره که این از قبل همیشه من

 توام اما بودی عاشقت بدجور اون. کرد می فکر تو به همش. بودی

 نکردم قضاوت رو کس هیچ وقت هیچ من. کردی تا باهاش بدجور

نبود این حقش حامد ولی کنم نمی و . 

 بود مدتی که را تصمیمی. بگویم چه دانستم نمی واقعا. آوردم کم

کردم می عملی باید را بودم گرفته .  

. بگم رو چی همه خوام می. اینجا بیاد که حامد به بزن زنگ یه -

بردارم پرده راز این از خوام می ها سال این بعد . 
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* * * * *  

 ازدواج گفت؟ می داشت چه. کردم می نگاهش مبهوت و مات

او؟ با! کنم؟ ! 

چی؟: گفتم زده بهت ! 

. کن ازدواج من با: گفت دوباره زده، عادی بسیار حرف که طوری

 به رو عکسا این که این خاطر به شرطه یه. نیست پیشنهاد یه این

بدم نشون بقیه .  

برداشتم را کیفم و شدم بلند جا از عصبانیت با . 

 نامزد من گناهم؟ بی من فهمی نمی یعنی میگی؟ چی فهمی می -

 ازدواج پیشنهاد بهم بعد کنیم عروسی قراره دیگه روز چند دارم

 هر گرفته؟ رو اینا کی آوردی؟ کجا از رو عکسا این اصال میدی؟

 مجازات باید چرا. من نه بود اون تقصیر که دونسته می بوده کی

بکشم؟ دست عشقم از ناکرده گناه جرم به بشم؟  

شد عصبانی هم او . 

 می و زنی می حرف خودت برای تند تند. ببینم جات سر بشین -

دوزی؟ می و بری  

 معلوم تو دوزم؟ می و برم می من: گفتم خودش از تر عصبانی

 هم کاری هر بدون اینو. داره معنی هچ حرفا این میگی؟ چی هست

کشم نمی دست دارم، بهش که عشقی و حامد از من بکنی . 

 گوش من زدی، حرف تو حاال تا: گفت و کرد صندلی به ای اشاره

کن گوش تو حاال. کردم . 
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کنم گوش خوام نمی - . 

 قبل از تر عصبی و کالفه دادم، نمی گوش حرفش به که این از

کرد پرتم صندلی ویر و کشید را دستم. شد . 

نزن دست من به: گفتم اخم با و زدم پس را دستش . 

کشید را دستش .  

 عکسا این من. لیلی میگم چی ببین کن گوش خوب. خب خیلی -

 که باش مطمئن. رسونم می مادرت و پدر و حامد دست به رو

 عکسا این دیدن با ریخت، هم به قدر اون پیام تا چند خاطر به وقتی

خوره می هم به چی همه و زنهمی رو قیدت . 

 من با و بزنی هم به رو چی همه بری خودت که این هم دیگه یکی

نبره بویی ریزیت آبرو این از حامد که کنی ازدواج .  

 ممکنه دونی می. داره قلبی مشکل پدرت شنیدم. مادرت و پدر هم

 اش دونه یه یکی دختر از رو عکسا این آبروت با و سختگیر بابای

میاد؟ سرش بالیی چه ببینه، داره اعتماد شبه که  

 پیدا تنفر او به امروز قدر چه. کردم مرموزش ی چهره به نگاهی

بودم ندیده گری سواستفاده این به آدمی ام زندگی در. بودم کرده .  

 لعن را بود اتفاق این مسبب که را کیوان بار هزارمین برای دل در

کردم نفرین و . 
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 نشان واکنشی چه جانم از عزیزتر مادر و پدر. گفت می هم راست

کردم؟ می چه آمد، می پدرم مریض قلب سر بالیی اگر دادند؟ می  

. شد خواهد متنفر من از بفهمد اگر کنم؟ چه را بود جانم که حامد

 چشمانم به اشک و گرفت می دلم هم موضوع این تصور با حتی

آورد می هجوم . 

 او از که شناختی با. دکر می نگاه من به خیره و منتظر شروین

کرد می را کار این حتما بودم، کرده پیدا . 

 ام داشتنی دوست و مهربان مرد بزنم؟ را حامدم قید باید من یعنی

 را؟

بده نشانم راهی خودت! خدایا . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# صد_پارت  
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 داری وقت ساعت هشت و چهل: گفت دید، خود روی که را نگاهم

کنی فکر .  

 انداخته اش صندلی روی که را اش مشکی پالتوی و شد بلند اج از

 من وگرنه. ساعت هشت و چهل فقط: گفت تاکید با و پوشید را بود

میشم دیگه کار یه به مجبور . 

 اشک قدر چه و کردم خیال و فکر قدر چه و رفت کی نفهمیدم

ماندم جا آن در قدر چه و ریختم . 

 می نشان را هشت عدد هک رویم به رو دیواری ساعت به نگاهم

خورد داد، . 

 قدم با و شدم بلند جا از. اند شده نگرانم شان همه کنون تا مطمئنا

زدم بیرون جا آن از ام آهسته و سست های . 

 انداز طنین خیابان در باران شرشر صدای و وزید می سردی باد

بود شده . 

. ودمب کرده گم را راهم انگار. شدم زدن قدم به مشغول رو پیاده در

. ماندم راهی دو در. بودم سردرگم و گیج. بکنم باید چه دانستم نمی

کردم؟ می باید چه راستی به  

 تاکسی منتظر خیابان کنار. آمدم خودم به بلندی رعدوبرق صدای با

شدم ماشین سوار و نکشید طول خیلی انتظارم. ایستادم . 

 دست زا تماس همه آن دیدن با. آوردم بیرون کیفم از را ام گوشی

 بی با چرا که کردم سرزنش را خود حامد و مادر پدر، از رفته

کنم می ناراحت و نگران را ها آن همیشه ام فکری . 
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. نداشتم زدن حرف توان اما لغزید حامد ی شماره روی دستم

 تر سنگین آن از غمی و بود کرده جاخوش گلویم در سنگین بغضی

بود کرده خم را کمرم و افتاده دوشم روی . 

 آمیخته باران قطرات با که را صورتم روی شده خشک های اشک

شدم پیاده کرایه کردن حساب از بعد و کردم پاک را بودند شده . 

 هایی گام با و چرخاندم قفل در ام زده یخ و لرزان دستان با را کلید

 ریزم، فرو و شود خم است ممکن کردم می احساس لحظه هر که

شدم خانه وارد . 

 

 و غلیظ های اخم با حامد. کرد آمدنم ی متوجه را ها آن در صدای

بود خیره من به اش نگرانی از پر نگاه . 

بودی؟ کجا: پرسید که بود بابا نفر اولین  

 بدم گفتن دروغ از قدر چه داشتم؟ هم جوابی مگر گفتم؟ می باید چه

ام شده خوبی دروغگوی چه ها تازگی ولی آمد می . 

دوستام از یکی پیش - . 

بود مامان نوبت ربا این . 

 و سر این با و باشی بیرون موقع این تا باید چرا دوستت؟ کدوم -

برگردی؟ وضع  

دیگر دروغی هم باز. انداختم پایین را سرم . 

گذشت زمان کی نفهمیدم. بودم مهدیس پیش - . 
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 به گر سرزنش نگاهی و درهم های اخم همان با و سکوت در حامد

 می خودم از بهتر حتی و خوب خیلی را حالم او. بود خیره من

 هایم حرف از یک هیچ که داند می که بودم مطمئن اکنون و فهمید

نیست راست . 

. خب خیلی: گفت و کرد ام شده خیس های لباس به ای اشاره مامان

کن عوض رو لباسات برو . 

 که شنیدم آخر ی لحظه و رفتم اتاقم طرف به و داده تکان سری

 می ببین بزن حرف باهاش برو تو انج حامد: گفت حامد به مامان

چشه بفهمی تونی . 

آورد درد به را قلبم حامد دلخور صدای . 

باشه ولی میزنه حرف من با اون که هم قدر چه - . 

 

 بود نزده حرف من با ای کلمه که حامد دلخور ی چهره به نگاهی

  .کردم

برداشت را آن و رفت میزم روی سشوار طرف به .  

 ام شده خیس موهای کردن خشک مشغول میآرا به و مالیمت با

 .بود

داد می عمیقش دلخوری از نشان این و کرد نمی نگاهم . 

@Vip_Roman



 

511 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 و کند نگاهم که این بدون رسید، پایان به که موهایم کردن خشک

 کن عوض رو لباسات: گفت رفت، می در سمت به که حالی در

خوری می سرما . 

زدم صدایش طاقت بی . 

جان؟ حامد -  

بله؟: گفت برگرداند، را رویش که این بدون و ایستاد  

ناراحتی؟ من از -  

کرد نگاهم باالخره و برگشت سویم به . 

 ربطی من به مگه داره؟ اهمیتی تو واسه من ناراحتی مگه من؟ -

 من وضعیه؟ و سر چه این بودی؟ کی با بودی، کجا االن تا تو داره

 و ندگیتز وسط اومده که اضافه آدم یه ام؟ کاره چی اصال؟ ام کی

 یه زنم مگه مربوطه من به اینم؟ غیر مگه. میده گیر بهت همش

 دروغ بهم و میکنه نگاه چشمام تو راست راست خودشه، تو مدته

 ازم رو چیزی یه داره فهمم نمی و احمقم کنه می فکر و میکنه

میکنه پنهون .  

کشید ای کالفه پوف . 

 من کن فکر تو. مبگ این از بیشتر رو اینا و بشه باز دلم سر نذار -

مهمم؟ من مگه. بده ادامه کارت به بازم و احمقم  

 به حامد های حرف. بود شده سرازیر هایم گونه روی هایم اشک

بود زده دامن بدم حال .  
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 نادری استاد و کیوان خودم، بار ناسزا و فحش دل در قدر چه

 .کردم

 را دلخورش چشمان که این برای. رفتم طرفش به و شدم بلند جا از

شدم اش خیره ام اشکی چشمان با و گرفتم باال را سرم ببینم . 

داغونم خدا به حامد - .  

 حلقه کمرش دور محکم را دستانم و انداختم آغوشش در را خودم

 .کردم

 

 می چگونه. شد خفه حامد مهر پر آغوش در ام هق هق صدای

 و تفاوت بی امشب که مهربانم و داشتنی دوست مرد این از توانستم

بکشم؟ دست داد، می عذاب بدجور مرا این و بود شده سرد  

*** 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# یک_و_صد_پارت  
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 بی و کرخت تنم. شدم جا به جا تختم روی و کرده باز را هایم چشم

گذاشته را خود اثر دیشب سرمای و باران حتما. بود حال . 

 و ماندم دحام آغوش در قدر آن دیشب. شدم بلند جا از حالی بی با

رفتم خواب به کی نفهمیدم که ریختم اشک . 

 برایم که را نادری استاد وی پی و برداشتم کنارم از را ام گوشی

کردم باز را بود فرستاده پیامی . 

. بود داده نشانم دیروز خودش که ها عکس همان. بود عکس چند

انگیز نفرت های عکس همان . 

جوابم منتظر. نداری زیادی وقت: بود نوشته هم ها عکس از بعد . 

 چشمم ی گوشه از که اشکی. انداخت چنگ گلویم به بغض هم باز

زدم پس انگشت نوک با را چکید . 

شدم خارج اتاق از و بستم کش با کنم، شانه که آن بدون را موهایم .  

 ی برنامه به که حالی در و بود نشسته تلویزیون روی به رو مادر

 انجام را بافتنی یعنی اش القهع مورد کار کرد، می نگاه آشپزی

داد می . 

بخیر صبح. سالم - . 

 کنارش و رفتم سمتش به. داد ادامه کارش به و داد را جوابم کوتاه

 دیشب خاطر به دانستم می. بود نشسته اش پیشانی در اخمی. نشستم

است ناراحت دستم از . 
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 مامان؟ -

 بله؟ -

کردم نگرانتون که دیشب خاطر به ببخشید - . 

گرفت اش بافتنی از چشم رهباالخ . 

 اون دونی می زدیم؟ زنگ بهت قدر چه دونی می ببخشید؟ فقط -

 حامد فکر به حداقل نیستی من فکر به بود؟ نگرانت قدر چه پسر

 .باش

بود؟ شده خبر با کجا از اون -  

 حامد پیش شاید گفتم. ندادی جواب زدم زنگ بهت چی هر -

 قدر اون و نداره ازت خبری گفت که زدم زنگ اون به. باشی

اینجا اومد و نیاورد طاقت که شد نگران . 

 کسی خواستم نمی. بودم کرده را فکرهایم دیشب. شد تنگش دلم

 شود دار خدشه حامد غرور خواستم نمی. ببرد ماجرا این از بویی

بیند می را ها عکس آن وقتی .  

 تفاقیا الل زبانم یا و شود بیمارتر پدرم بیمار قلب خواست نمی دلم

بیفتد برایش . 

 مامان؟ -

 پرسی می ازت که هم چی هر بودی؟ کجا تو هست معلوم بله؟ -

نمیدی جواب .  

بود؟ چه چاره ولی حرف این گفتن بودن سخت چه ! 
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کنم ازدواج حامد با خوام نمی من - . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# دو_و_صد_پارت  

  

 

 میگی؟ چی هست معلوم: گفت و کرد نگاهم مبهوت و مات مامان

ها عروسیتونه دیگه روز چند . 

نبینم را مادر گر سرزنش نگاه تا انداختم پایین را سرم . 

خوریم نمی هم درد به ما - .  

 دارم دوسش میگی روز یه که بازیه بچه زندگی مگه چی؟ یعنی -

خوامش؟ نمی میگی روز یه  

خوامش نمی من: گفتم و کشیدم آهی . 

برد باال را صدایش عصبانیت با مادر . 

 پسر اون مگه کنی؟ می خوام نمی خوام نمی همش چی یعنی -

 تحصیل اصال؟ دیدی حامد از صبورتر و مهربون داره؟ کم چی
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 همه از. نداره کم چیزی هم قیافه از ماشاهللا. دار خانواده کرده،

 چی؟ یعنی حرفا این پس. داره دوست قدر چه که دونی می تر مهم

گرفتی؟ رو مسخره تصمیم این یهو چرا نداری؟ دوسش تو مگه  

گشت سرازیر ام گونه روی هایم اشک .  

کنم تموم رو چی همه خوام می - . 

. گیری می تصمیم حامد طرف از و سرخود کنی می غلط تو -

 خوبی جز حامد از که من یهویی؟ قدر این چرا کنم؟ تموم چی یعنی

ندیدم هیچی . 

 شدت هایم کاش و شد بیشتر ام هق هق صدای مادر های حرف با

 .گرفت

کرد صدایم که رفتم اتاقم سمتم به و شدم بلند جا از . 

تو نه من، نه کردی، ای بچگانه کار بفهمم لیلی ببین - .  

 این برای آمد بدم خودم از قدر چه. شدم اتاقم وارد و ندادم جوابی

 مانده باقی برایم ای چاره مگر ولی گرفتم را بچگانه تصمیم این که

 بود؟

 و «دل جان» اسم به شده تار چشمان با و برداشتم را ام گوشی

کردم برقرار را تماس و کردم نگاه رندش ی شماره . 

پیچید گوشم در اش جدی صدای که نکشید طولی . 

 بله؟ -

کجایی؟. سالم -  
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 .سرکار -

بزنم حرف باهات خوام می - . 

شنوم می - . 

خودمون ی خونه. مون خونه بیا. نمیشه جوری این - . 

بینمت می. خب یخیل - . 

کرد قطع را تماس و نشد من جواب منتظر . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# سه_و_صد_پارت  

  

 

 دستم از قدر چه که دانستم می. بارید می دلخوری لحنش از

آمد نمی بر دستم از کاری و است ناراحت . 

 من که بود سرنوشتی چه این آخر. چکید چشمم از اشکی قطره

  داشتم؟

رسیدم می او به نباید حاال و داشتم دوست را حامد قدر آن که من . 
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کردم زمزمه زیرلب : 

نتوانی وصلش و باشد کسی پیش دل  

جوانی و عشق و زندگی و من به لعنت  

« سیدی تقی سید » 

 حرف این خواست نمی دلم. پوشیدم را هایم لباس اشکی چشمان با

 بزنم او به را بودم کرده مرورشان ذهنم در بارها و آماده که را ها

 دل توانستم می عزیزترینم از چگونه آخر. برنجانم خود از را او و

 بکنم؟

 از بعد و فرستادم بود، دردها این تمام مسبب که کیوان بر لعنتی

شدم خارج خانه از مادر به دادن اطالع . 

 و سست هایم قدم. بود زده یخ پایم و دست. بود سرد امروز قدر چه

شد می کشیده زمین روی خسته . 

بودند کرده گرم را ام زده یخ صورت هایم اشک . 

دادم را حامد ی خانه آدرس و گرفته تاکسی رسیدم که خیابان سر . 

 تقدیر. نشد اما. باشد هردویمان ی خانه بود قرار که ای خانه

نداد اجازه سرنوشت. نخواست . 

رسیدم در جلوی کی و شدم پیاده کی و کرد توقف کی نفهمیدم . 

 جا این بود گفته و بود داده من به حامد پیش ی دفعه که را کلیدی

 همان. بیا جا این به خواهد می دلت که وقت هر و توست ی خانه
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 غافلگیر را او و بیایم جا این به روزی که بودم گرفته تصمیم روز

ها نشدن و ها خواستن این به لعنت. کشیدم آهی. کنم ... 

شدم خانه وارد و چرخاندم قفل در را کلید لرزانم دست با . 

 دور تا دور به نگاهی. کاست وجودم سرمای از کمی خانه گرمی

بست نقش ذهنم در پیش روز چند خاطرات و انداختم خانه . 

 می حس که لبخندی داشتم، کنارش در که خوبی حس هایمان، خنده

 به دلش هم زندگی فهمیدم اکنون ولی زند می ما به زندگی کردم

سوخته من حال ! 

 

 ی منظره. زدم کنار را رنگ سفید ی پرده و ایستادم پنجره کنار

بود آمدی و رفت پر و شلوغ نسبتا خیابان رویم به رو . 

 از و بودند شده خشک که افتاد رو پیاده ی گوشه درختان به نگاهم

بود نمانده برگ بدون ی شاخه چند جز چیزی ها آن . 

آمدم دمخو به حامد شدن وارد آن متعاقب و در شدن باز صدای . 

آمد سمتم به. ماند ثابت من روی و چرخاند را نگاهش . 

سالم: گفتم آرام و کردم اش مردانه بلند قامت به نگاهی . 

ایستاد کنارم و داد را جوابم خودم از تر آرام . 

کردم نگاه بیرون ی منظره به دوباره و کشیدم آهی . 

کنیم؟ نگاه رو بیرون هم با که بیام گفتی - ! 
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نشستم مبلی روی حرف بی و دادم تکان نطرفی به سری . 

گرفت جای رویم به رو و آمد سرم پشت هم او . 

 نمی. بود فایده بی بودم، کرده مرور را هایم حرف همه آن انگار

بگویم چه و کنم شروع کجا از دانستم . 

بزنم حرف باهات خواستم می - . 

شنوم می: گفت شود ایجاد اش چهره در تغییری که این بدون . 

 در اما زدند می فریاد را دلخوری. کردم چشمانش به اهینگ

 دیدن بدون طور چه من. شد می دیده عالقه و عشق آن سوسوی

بیاورم؟ دوام مشکی گوی دو این  

 کردم شروع و انداختم پایین را سرم. آورم تاب را نگاهش نتوانستم

بود سخت قدر چه که دانست می خدا فقط و . 

اما تمومی چی همه مامانم قول به. خوبی خیلی تو حامد ببین - ... 

چی؟ اما: پرسید کنجکاوی با که کردم مکث  

خوریم نمی هم درد به ما... اما - . 

 جدی ی چهره به نگاهم. بیاورم باال را سرم که شد باعث سکوتش

افتاد درهمش های اخم و . 

بود ایمسخره شوخی - . 

 به که یدمفهم و کردم فکر کلی من. ام جدی کامال. نبود شوخی -

خوریم نمی هم درد . 
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شد غلیظ هایش اخم . 

 عروسی به مونده روز دو نشستی نداشتی، وقت رو ماه چند این -

خودخواهی با و تنها اونم خوریم نمی هم درد به که کردی فکر . 

 سکوت ی نشانه به را دستش ولی بگویم چیزی که کردم باز دهان

گرفت باال . 

 فکر گفتم خواستگاری روز. یمنامزد ماهه چند. لیلی کن گوش -

 که زدی می کنایه من به فقط کردن فکر جای به ماه چند این. کن

 یادته. دادی می تحویلم رو بقیه مزخرفات و کنیم نمی عروسی چرا

 های حرف به و کنی کاری پنهان و بگی دروغ بلدی فقط دیگه؟

بکنی بچگانه کارای بلدی فقط. میدی گوش بقیه . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# وچهار_صد_پارت  

 

 

 می جدایی فکر به ساده جروبحث یه خاطر به که ای بچه خیلی 

 بریم سقف یه زیر دیگه روز دو کنی، می جوری این االن از. افتی
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 می قهر ابروئه، چشمت باال بگم بهت تا البد کنی؟ می کار چی

 بچه این از متنفرم. خوام می طالق میگی و تون خونه میری کنی

 فکرم جدایی به حتی که کنی می بیخود تو ضمن در. لیلی تبازیا

بیاری زبونش به که این به برسه چه بکنی .   

 این کردم؟ کار چی من مگه زنی؟ می حرف جوری این چرا -

بگیرم؟ تصمیم ام زندگی ی درباره که نیست حقم  

برد باال را صدایش و شد بلند جا از . 

رو مسخره بحث این کن تموم - . 

 رها قصد گلویم بغض. ایستادم مقابلش و شدم بلند جا از هم من

نداشت را کردنم . 

 فکر کلی من. بازی بچه رو از نه و شوخیه حرفام نه حامد، ببین -

خوریم نمی هم درد به ما. کردم . 

 به بگیرم باال را سرم که کرد مجبورم و شد دستش اسیر ام چانه

کنم نگاه خشمگینش چشمان . 

 می وگرنه کن تموم رو پالها و پرت این شخو زبون با لیلی -

نیاد بیرون ازش حرفا این دیگه که دهنت تو زنم . 

 خود با زدن حرف مشغول زیرلب حرص با و کرد رها را ام چانه

 .شد

 تحویلم رو مزخرفات این که جا این کشونده منو راه همه این -

دیوانه ی دختره. بده . 
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 خونه برسونمت پاشو :گفت و انداخت من اشکی چشمان به نگاهی

نرو راه نذاشتی برام که اعصابی رو هم قدر این. تون . 

شدم پشیمون من - .  

 و گرفت قرار رویم به رو و رساند من به را خودش کی نفهمیدم

 اشکی چشمان با فقط. آمد پایین صورتم در و رفت باال کی دستش

 سرخ عصبانیت شدت از که خشمگین گوی دو آن به خیره ناباور و

بودم بودند، شده . 

 اینو: غرید خشم با و داد تکان صورتم جلوی تهدیدآمیز انگشتش

 برای تنهایی کنی می غلط تو. نگی پرت و چرت قدر این که زدم

 روز دو کنی می بیجا تو. گیری می تصمیم دومون هر زندگی

شدم پشیمون بگی بیای عروسی به مونده . 

 

 مهربانم حامد. بودم هماند مات. بردم می سر به بهت در فقط من

 بلند دست کرد، می صدایم «من لیلی» همیشه که من روی زد؟ مرا

بود؟ کرده  

 این و بودم گذاشته عشق این تمام روی پا که بود حقم آری. بود حقم

رنجاندم خود از را او رحمانه بی گونه . 

 و غم و بمانم توانستم نمی این از بیشتر. باشم جا این توانستم نمی

ببینم او نگاه در ار رنجش .  

 از بعد و کردم مرتب را بود شده ریخته هم به که را چادرم

برداشتم گام در سمت به کیف برداشتن . 
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شد دستانش اسیر بازویم و رساند من به را خودش . 

 کجا؟ -

 .خونه -

 بهم رو حرفا این اومدی فقط: گفت و برگرداند خود سمت به مرا

 یهویی چرا بدونم نباید من ری؟ب و کنی خورد منو اعصاب و بزنی

گرفتی؟ رو تصمیم این  

داشتم؟ جوابی اصال گفتم؟ می باید چه ! 

 باز را در و کردم خارج دستانش حصار از را دستم سختی به

 از بیشتر خواستم نمی. کردم دویدن به شروع توانم تمام با و کردم

بگویم او به چه دانستم نمی. بمانم این . 

 سوار. کردم بلند دست تاکسی برای و ساندمر خیابان به را خودم

 نگاه بود، ایستاده کوچه وسط که حامد به عقب ی شیشه از و شدم

شد سرازیر هم باز هایم اشک و کردم . 

 

 نگاه حامد ی شماره به فقط من و خورد می زنگ مدام ام گوشی

کردم می . 

 نمیدی؟ جواب چرا لیلی: خواندم را بود فرستاده که را اسی ام اس

چیه؟ بازیا دیوونه این  

 نمی دلم.شدم پیاده پارکی نزدیک و کردم خاموش را گوشی

بروم خانه به خواست . 
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 [05.09.19 13:18] 

 

# پنج_و_صد_پارت  

  

 

شدم خیره هوا در آن بخار به و کشیدم آهی و نشستم نمیکتی روی . 

 بی آن کردن روشن از بعد و آوردم بیرون کیفم از را ام گوشی

 ی شماره حامد، های پیامک و رفته دست از های تماس به توجه

گرفتم را شروین . 

پیچید گوشم در صدایش که نکشید طولی . 

 بله؟ -

 شده چی: گفت نگرانی با رسید، گوشش به که ام هق هق صدای

خوبی؟ لیلی؟  

 چرا بدبختم؟ قدر این چرا من باشم؟ خوب من ذاری می تو مگه -

 که زدم غر حامد به قدر چه دونی می نمیشه؟ خوام می چی هر

 که کشید سختی قدر چه دونی می کنیم؟ نمی عروسی چرا
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 مون ازدواج خاطر به قدر چه دونی می شه؟ جور شرایطمون

 همه. رفت می پیش آروم و خوب داشت زندگیم بودم؟ خوشحال

 چی هر. شد پیدا زندگیم تو تو ی کله و سر که این تا بود خوب چی

 آرزوهام و زندگی تموم کردی نابود که وت از. توئه از کشم می

 .رو

 تبریک بهت واقعا. رو چی همه کنی نابود تونستی. شدی هم موفق

 .میگم

 امروز: دادم ادامه بود، گرفته شدت که هایی اشک به توجه بی

 می همش. شد نمی باورش. گفتم رو موضوع بهش. بودم حامد پیش

م؟بگ بهش چی من بگو خودت چیه؟ دلیلش چرا؟ گفت   

تعجب با بعضی و ترحم با ها بعضی. بود من به عابران تمام نگاه . 

باش آروم لیلی - . 

کنم کنترل را خودم توانستم نمی و بود شده بلند ام گریه صدای . 

 نابود رو زندگیم همه تونم؟ می مگه میشه؟ مگه آخه؟ جوری چه -

کردم؟ چیکار من مگه آخه. دادی باد به آروزهامو. کردی  

 باقی برایم توانی دیگر که کردم هق هق و ریختم اشک قدر آن

 رویم به رو که زنی به توجه بی و شدم بلند جا از. بود نمانده

 بیرون پارک از بود، خیره من به ام مکالمه طول در و بود نشسته

 .زدم

بزنم قدم خواست می دلم. بود کرده باریدن به شروع باران . 

من چشم از ببار باران بزن   
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بزن باران بزن ارانب بزن   

بماند پنهان ام گریه شاید که باران بزن  

 

ام ابری هم من که باران بزن   

ام صبری بی از پر باران بزن  

بماند سرگردان دیوانه این که باران بزن  

 

من نگاه کوچکه ابر به بده ای بهانه   

من پناه میشوی تو فقط ها گریه اوجه بر  

وستا خاطرات هوای هوا برس من داد به  

 

بده جان شکسته دل این به است گرفته دلم   

بده نشان ام خسته پای به را خانه راه تو  

اوست خاطرات هوای هوا برس من داد به  

 

من چشم از ببار باران بزن   

بزن باران بزن باران بزن   

سپردن دل یعنی بسته چتر که باران بزن  
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ام ابری هم من که باران بزن   

ام ریصب بی از پر باران بزن  

من از گریه باشد تو از نوازش باران بزن  

 

من نگاه کوچکه ابر به بده ای بهانه   

من پناه میشوی تو فقط ها گریه اوجه بر  

اوست خاطرات هوای هوا برس من داد به  

 

بده جان شکسته دل این به است گرفته دلم   

بده نشان ام خسته پای به را خانه راه تو  

اوست طراتخا هوای هوا برس من داد به  

 

من نگاه کوچکه ابر به بده ای بهانه   

من پناه میشوی تو فقط ها گریه اوجه بر  

برس من داد به بیا برس من داد به  

 

بده جان شکسته دل این به است گرفته دلم   
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بده نشان ام خسته پای به را خانه راه تو  

اوست خاطرات هوای هوا برس من داد به  

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# شش_و_صد_پارت  

  

 

 خانه به باران از خیس و گریه از شده سرخ چشمان با هم باز

 .رسیدم

. داد تکان تأسف ی نشانه به سری تنها و کرد نگاهم اخم با مامان

کرد صدایم بابا که بروم اتاقم به خواستم . 

بزنم حرف باهات باید بیا لیلی - . 

نشستم کنارشان حرف بی و برداشتم سرم از را خیسم چادر . 

راسته؟. گفت می چیزهایی یه مامانت -  

آره: گفتم و انداختم پایین را سرم . 
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 نمی هم درد به که افتاده یادت دیر قدر این چرا چرا؟ وقت اون -

مگه؟ داره مشکلی چه حامد خورید؟  

بگم تونم نمی -  

 بگم هاش خوبی از چی هر. خوبه ام خیلی حامد. منه از مشکل -

کمه باز . 

چرا؟ پس خب -  

بگم تونم نمی - . 

کشید ای کالفه پوف . 

گفتی؟ خودش به -  

دادم تکان سری .  

بودم پیشش االن. آره - . 

داد؟ نشون واکنشی چه چیه؟ اون نظر -  

کرد بارم حرف کلی و شد عصبانی: گفتم بغض با رفتارش یاد با . 

 دخترم، ببین: گفت آرامی به ولی شده عصبانی که دانستم می

 زده، بهت حرفی شده، بینتون بحثی اگه. داره زیاد پایین باال زندگی

 هم به که عشقی همه اون نیست حیف. کنید حلش هم با جوری یه

 این نذار. نده دستش از. خوبیه خیلی پسر حامد بشه؟ نابود دارید،

. میشی خوشبخت حامد با که مطمئنم من. بره دست از عشق همه

نکن حتنارا هم رو پسر اون و نزن رو حرفا این دیگه پس . 

همین شدم پشیمون من. نیست حرفا این بحث جون، بابا - . 
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کرد اخمی . 

 نمی بگی فردا بعد بخوای چیزی یه االن بازیه بچه زندگی مگه -

 زنگ هم حامد به و کن تموم رو ها بحث این شدم؟ پشیمون و خوام

کن عذرخواهی ازش و بزن . 

 .نمیشه -

 نمی. نمیشه میگی میگم، چی هر من چی یعنی: گفت عصبانیت با

گرفتی؟ رو تصمیم این یهو چرا آخه تونم؟  

 دست به موقعیت از. آمد در صدا به زنگ که دهم جواب خواستم

بردم پناه اتاقم به دادن پاسخ از فرار برای و کردم استفاده آمده . 

دادم تشخیص را زد می حرف بابا و مامان با که را حامد صدای . 

ست؟ خونه لیلی -  

رسیده تازه. آره: داد جواب اش همیشگی رانینگ با مامان . 

 بین. بگو رو راستش پرسم می ازت سوال یه جان حامد: پرسید بابا

اومده؟ پیش چیزی دعوایی بحثی لیلی و تو  

گفت؟ رو موضوع هم شما به. نه -  

 

گرفته رو تصمیم این چرا دونم نمی. آره: گفت مامان . 

دیگه؟ اتاقشه تو -  

نه یا میگه چیزی تو به ببین برو. آره - . 

@Vip_Roman



 

532 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 را در بماند من جواب منتظر که این بدون و خورد در به ای تقه 

شد وارد و کرد باز . 

 

کردم می احساس را هایش قدم شدن نزدیک ولی بود پایین سرم . 

کن نگاه من به لیلی؟: کرد صدایم و نشست کنارم . 

 و حرص از شده سرخ ی چهره به و کردم بلند را سرم آرامی به

کردم نگاه مشخش . 

 جای به اونم گرفتی رو تصمیم این یهو چرا چی؟ یعنی کارا این -

 یه افتاده اتفاقی اگه. بگو من به هست چی هر لیلی؟ شده چی من؟

 قولم زیر که دونی می. میدم قول کنیم می حلش دیگه هم با جوری

بگو من به هست چی هر پس. زنم نمی . 

بود خوب حامد رقد چه. گرفت لرزیدن بغض از هایم لب . 

 چی بگی خوای نمی: داد ادامه خودش که کردم سکوت هم باز

 هنوز بدیم، تشکیل خواستیم می که ای زندگی خواد می دلت شده؟

 شده؟ چی ببینم بگو عزیزم جان، لیلی بپاشه؟ هم از نشده درست

رسیدی؟ نتیجه این به چرا  

حامد: کردم زمزمه و کردم باز هم از را لرزانم های لب  

عزیزم بگو دلم؟ جان: گفت و زد کنار صورتم از موهایم . 

کنیم تموم رو چی همه باید - . 
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 که ناگهانی کنیم؟ تموم چرا: پرسید آرام لحنی با ولی کرد اخمی

 بودی خودت نه؟ یا کنه قانع منو که باشه داشته باید دلیل یه! نمیشه

گشتی؟ نمی علت دنبال  

 هایم اشک که حالی در انشمهرب لحن با که شد سرازیر هایم اشک

. شده چی ببینم بگو برم، چشمات این قربون: گفت کرد، می پاک را

 عروسی بخوای تو قدر چه هر اصال یا روز چند خوای می اصال

بندازیم؟ عقب رو  

 و بود صبور و مهربان هم باز بودم زده او به که حرفی همه این با

 در را خودم خواست می دلم قدر چه. رفت می ام صدقه قربان

بگیرم آرامش مهر پر آغوش آن در و بیندازم آغوشش . 

بردار سرم از دست. حامد نمیشه - .  

نرو راه من اعصاب رو قدر این. لیلی کن بس - . 

خوای؟ می چی من از تو. کن ولم. کنیم تموم رو چی همه باید  -  

 چرا آخه زدی؟ خنگی به و خودت یا خنگی تو: گفت عصبانیت با

 وقت هیچ و دارم دوست بفهم. خوام می رو خودت من فهمی، نمی

نمیشم خیالت بی . 

 فعال من. کنیم می کنسل فعال رو عروسی: گفت و شد بلند جا از

  و کنی فکر میدم وقت بهت روز سه دو ولی ندارم باهات کاری

 رو پالها و پرت این و ببینمت روز و حال این تو خوام نمی دیگه

بشنوم ازت .  

کوبید هم به را در و شد خارج اتاق از کند، نگاهم که آن بدون . 
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 درستی تصمیم آیا که کردم فکر فقط و فقط شب تا را روز آن

ام؟ گرفته  

ندارم این جز ای چاره که رسیدم می نتیجه این به هم بار هر . 

نیامد چشمانم به خواب شب دو این مانند هم را شب آن . 

 و کنم فکر که بود ادهد فرصت من به خودش ی گفته طبق هم حامد

بود نگرفته من با تماسی هیچ . 

 متورم روز دو این ی گریه خاطر به که چشمانی با و حوصله بی

کردم نگاه بود، آمده پیشم امروز که هانیه به بود شده . 

 عروسی که اومده پیش چی حامد و تو بین بدونم خوام می لیلی، -

دو هر قدر این که رو  

 

 [05.09.19 13:18] 

 

 پیش مشکلی انداختین؟ عقب رو داشتین شوق و ذوق واسش ونت

 اومده؟

دادم تکان طرفین به سری . 

شه تموم چی همه باید. خوریم نمی هم درد به حامد منو - . 
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 و ماند مبهوت و مات و کرد تعجب حامد و بابا و مامان مانند هم او

بدهم او به که نداشتم جوابی هم باز من و شد جویا را علت . 

 آن و بودند فهمیده را موضوع که زندایی و دایی به نه و او به نه

بودند آمده سراغم به نیز ها . 

 بدانند خواست می همه. گذشت باد و برق مانند روز سه دو، این

بودم کرده پیشه سکوت من و داشتند هم حق البته که شده چه . 

 به که گفت و ام کرده قبول را پیشنهادش که گفتم هم شروین به

 باز من و آمد خواهند خواستگاری به اش خانواده با همراه ودیز

اشک و ریختم اشک صبح تا را شب آن هم . 

 را خودشان که باران قطرات به و بودم ایستاده اتاقم ی پنجره کنار

 گویی من چون هم آسمان. شدم خیره بیرون به کوبیدند می شیشه به

ریخت می اشک چنین این که بود دلتنگ . 

 ام سینه از عمیقی آهی و کشیدم پنجره کنار های شمعدانی به دستی

شد خارج . 

 گرفتم بارانی هوای و شب تاریکی از را نگاهم. آمد زنگ صدای

 شد، می خانه وارد و بود کرده باز برایش را در بابا که حامد به و

 این به کردنم فکر ی نتیجه دانستن برای که نداشتم شک. کردم نگاه

کردم می ناامید را او باید که داشت دیدر چه و آمده جا . 
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 [05.09.19 13:18] 

 

# هفت_و_صد_پارت  

  

 

 را خود حالت اما بودم شده ام قدمی چند در حضورش ی متوجه

کردم حفظ . 

 لیلی؟ -

 بی و سردی حالت یک به و بود شده خشک هایم اشک ی چشمه

 دترینب و نبود مهم برایم چیز هیچ دیگر گویی. بودم رسیده تفاوتی

 بی به رسیدن باشد؛ اتفاق همین تواند می کسی هر زندگی در چیز

 !تفاوتی

بله؟: دادم جواب خونسرد  

 این از که دانستم می ولی بودم ایستاده او به پشت که این با

است خورده جا ام خونسردی . 

 پس. بشنوم خواد می دلم چی و اومدم چی واسه دونی می خودت -

بزن حرف . 

 گرفتم شد، می روشن برق و رعد با که حیاط از را نگاهم باالخره

شدم خیره بود، ایستاده نزدیکم که حامد به و . 
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 من نظر. گفتم بهت رو بود الزم که چی هر روزم اون من -

ست شده تموم من نظر از چی همه. نمیشه هم عوض و همونه . 

 می بهت اینجوری رو این من اگه. من جای بذار رو خودت -

نبودی؟ دلیلش الدنب تو گفتم،  

 دنبال چرا: گفتم خونسردی با و فرستادم فرو را بغضم سختی به

چرا میگم بهت االن و بودم دلیل . 

 را خود اما بودم شدن ذوب حال در منتظرش و خیره نگاه زیر

نشکند بود، نشسته گلویم در که بغضی که کردم کنترل . 

کنم ازدواج دیگه یکی با خوام می من چون: گفتم مقدمه بی . 

کرد می نگاهم خیره و زده بهت. بود مانده مبهوت و مات . 

 سر عصبی و ناباور ای خنده سپس و کرد نگاهم خیره ای لحظه

 .داد

 داری زیادی دیگه: گفت جدی لحنی با و داد تکان طرفین به سری

هست؟ حواست. میگی پال و پرت  

 چی هر. حامد کنم ازدواج تو با خوام نمی من. ام جدی کامال -

 هم و. بینمون ی صیغه اون. رو چی همه کنیم تموم باید زودتر

بشه باید باطل . 

زد می فریاد را ناباوری و بهت نگاهش هم هنوز . 

میگی؟ داری چی -  

خوام نمی رو تو من حامد - . 
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کشیدم زجری چه حرف این گفتن از که داند می خدا . 

وبر. حامد برو: گفتم و کردم اتاق ی بسته در به ای اشاره . 

 و دلخوری ناباوری، و بهت شد؛ می دیده حس چندین نگاهش در

غم و ناراحتی . 

 نمی نشان العملی عکس هیچ و بود نیامده خودش به هم هنوز انگار

 .داد

کی؟ با: گفت و آمد خودش به که دادم نشانش را در دوباره دستم با  

 که دادم تکان نفهمیدن ی نشانه به سری. نشدم منظورش ی متوجه

کنی؟ ازدواج خوای می کی با: گفت   

استادم همون. شروین با - . 

کردم حس را اش تلخی هم من که تلخ قدر آن. زد تلخی نیشخند . 

نبود دلیل بی داشتم، بهت که شکی پس. نمیشه باورم - . 

 

بود بریده را امانم بغض. انداختم زیر به سر . 

آورد درد به را قلبم کشید که آهی . 

 همه اون حیف. ریختی هم به خودت زا رو تصوراتم تموم -

 خیانت گوی دروغ آدم یه صرف. شد تو صرف که داشتنی دوست

اتفاقی حتی. وقت هیچ. لیلی ببینمت خوام نمی وقت هیچ دیگه. کار .  
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 شده سلب من از زدن حرف توان. بدهم را جوابش که نداشتم نایی

 .بود

داد جوابی چه مامان و بابا به و شد خارج اتاق از کی نفهمیدم . 

. بود او ی خمیده های شانه و آهسته های گام به نگاهم پنجره از

رفت؟ واقعا. رفت می داشت ! 

 دور داشت هایش قدم بود؟ شده گونه این چرا او؟ با بودم کرده چه

 اما بازگردد که کنم صدایش خواست می دلم. شد می دورتر و

 .نتوانستم

بودم کرده خراب را سرم پشت های پل که بود وقت خیلی من و . 

 می جان چشمانم پیش ها خاطره رفت، می پیش او که قدم هر با

نشست می دلم در بزرگی غم و گرفت . 

 وزنم پاهایم و شد خم زانوهایم شد، بسته سرش پشت در که همین

نکردند تحمل را . 

 از را حامد. گرفت اوج ام هق هق صدای و نشستم زمین روی

 به لعنت. بود من تقصیر. کرد کتر مرا همیشه برای. دادم دست

بودم شده او عذاب ی مایه قدر این که من به لعنت! من . 

. کردم عقدمان روز در دویمان هر از که عکسی قاب به نگاهم

کردم زمزمه زیرلب : 

خواهد می چشمانت جنس از آرامشی دلم . 

هستند شب آسمان بسان که سیاه گوی دو آن . 
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جان از عزیزتر ای دارم می دوستت قدر چه دانستی می کاش  

 می جان است، محض آرامش که صدایت آن برای دانستی می کاش

 دهم

خواهد می را تو دلم عجیب و   

 مرحم نگاهت و صدایت گذشته مانند تا بودی کنارم داشتم دوست

شد می دردها این  

 دردهایم از و گذاشتم می ات شانه به سر و داشتمت کنارم کاش

گرفتم می آرامش آغوشت آن در و گفتم می برایت  

 می گوش بود، بهتر ای موسیقی هر از برایم که قلبت های طپش به

 سپردم

نبود رحم بی قدر این تقدیر کاش. شد نمی گونه این کاش . 

کاش هزاران و کاش ... 

گذشت می ممکن شکل بدترین به حامد نبود در ها شب و روزها . 

رنج و درد از پر ... 

شبم و روز های اشک با ... 

گذشت می ممکن حالت آورترین عذاب اب . 

 نمی مرا دیگر بود گفته خودش. نداشتم او از خبری هیچ دیگر

ببیند خواهد . 
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 مهربانی آن از دیگر و بودند شده سرسنگین من با مامان و بابا

 بودم غمگین و ناراحت بابت این از قدر چه و نبود خبری هایشان

کردم می تنهایی احساس و . 

 هفت انگار که بود شده سرد من با رفتارشان قدر آن زندایی و دایی

 های کنایه و نیش هجوم مورد مدام و ایم غریبه دیگر یک با پشت

گرفتم می قرار سحر و زندایی . 

 را کارم دلیل خواست می من از و ریخت می اشک هم هانیه

 .بگویم

* * * 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# هشت_و_صد_پارت  

  

 

 و پریده رنگ ی چهره به خیره. کردم تن را ام مشکی شال و پالتو

کردم مرتب را چادرم ام، شده الغر . 

شود تمام حامد و من بین چیز همه بود قرار امروز . 
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کنیم فسخ را صیغه و برویم محضر به بود قرار . 

ریختم اشک مدت این مثل و نگذاشتم هم روی چشم را دیشب تمام . 

 جلوی آمدم، خودم به یوقت که بودم خیال و فکر در غرق قدر آن

بودیم محضر . 

 می که کاری از: گفت و کرد نگاهم آینه از بابا شدن، پیاده از قبل

 نداره برگشتی هیچ راه این که دونی می مطمئنی؟ بکنی، خوای

 مثل ارتباطتون وقت هیچ و نداره ای فایده دیگه بشی پشیمون یعنی

نمیشه گذشته . 

مطمئنم: گفتم نامطمئن لحنی با . 

شو پیاده. خب خیلی: گفت و کشید آهی . 

کردم باز را آن و گرفته را در ی دستگیره لرزانم دست با . 

 سمتمان به و شد پیاده ماشینش از و رسید هم حامد ما با همزمان

 .آمد

 حتی که این بدون و کرد کوتاهی احوالپرسی و سالم مامان و بابا با

رفت باال محضر های پله از بیندازد، من به نگاهی نیم . 

  که بود لرزان و سست هایم گام قدر آن. رساند نمی ام یاری پاهایم

ریختنم فرو حال در کردم می احساس . 

 متوجه. ایستادم حامد کنار و رفتم باال سختی به را طوالنی های پله

نکرد من به توجهی ترین کوچک ولی شد حضورم ی . 
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 صیغه زا مانده باقی زمان مدت و شد انجام کارها سریع خیلی

شد بخشیده حامد توسط . 

 

. کردم نگاه اش پیشانی اخم و جدی صورت به ام اشکی چشمان با

 دلم و کردم می نگاهش خیره خیره. شد می تنگ برایش دلم قدر چه

بردارم او از چشم خواست نمی .  

سادگی همین به. شد تمام بینمان چیز همه ! 

 خوبی روزهای و حامد ی خاطره و یاد ابد تا که دانستم می البته

ماند می خاطرم در گذراندیم، هم با که .  

 گرفتن با و آرامش گرمش آغوش در که جانم از عزیزتر حامد،

 که بود شده تبدیل ای غریبه به اکنون گرفتم، می تازه جانی دستانش

نداشتیم هم با نسبتی دایی پسر جز به . 

کاغذ تکه آن به نه است دل به محرمیت که راستی به ... 

 آن در دلخوری ولی بود غمگین نگاهش. کرد می نگاه من به هم او

بود هویدا . 

باشه دیدارمون آخرین این امیدوارم - .  

 درد پر و چکید پایین چشمم از لجوج اشکی قطره حرفش این با

حامد: کردم زمزمه ... 

 نمی وقت هیچ: کرد زمزمه من مانند و گذاشت ناقص را حرفم

 تونست نمی هم دشمنم رو کردی من اب تو که کاری. لیلی بخشمت
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 خیلی ات ضربه. شم بلند تونم نمی که زدی زمینم جوری. بده انجام

خیلی بود؛ کاری . 

 کنترل را خود سختی به. نگریستم شدنش دور به تار چشمان با

 خوام می: گفتم مامان به رو. نپیچد ام گریه بلند صدای که کردم

باشم تنها . 

 و کردم طی یکی دوتا را ها پله و دادمن او به را حرفی ی اجازه

گرفت باال ام هق هق و گریه صدای . 

 خیابان در زدن قدم حال در مردم آمیز ترحم های نگاه به توجه بی

  .بودم

خورد می هم به عذاب از پر زندگی این و خودم از حالم . 

 می تا بد من با چنین این تقدیر که بودم کرده گناهی چه من آخر

 کرد؟

بودم؟ کرده کار چه من مگر  

 که است گناه است؟ جرم این آیا. عاشق. بودم عاشق فقط من

شود؟ جدایی و دوری باید مان سرنوشت  

 بسیار ای داشته قبال که کسی یا چیز دادن دست از که راستی به

اش نداشتی وقت هیج که است کسی نداشتن از تر سخت . 

حامد بدون زندگی بود سخت چه و ... 
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 [05.09.19 13:18] 

 

# نه_و_صد_پارت  

  

 

* * * * *   

 و شروین بود قرار که شبی. بود ام زندگی شبهای بدترین از امشب

بیایند ام خواستگاری به اش خانواده . 

 تحقیق به بابا دیروز که بود این بود، تر سخت همه از که چیزی

 بود نشنیده ها آن از هم خوبی چیزهای و بود رفته ها آن ی درباره

بود من ازدواج لفمخا و . 

 نشان شدید مخالفت و بودند شده سرسنگین من با مامان هم و او هم

 .دادند

 اتمام من با معروف قول به بابا که بود این آن، از آورتر عذاب

 دختری ها آن دیگر کنم، ازدواج شروین با اگر که بود کرده حجت

ندارم هم را مان خانه به رفتن حق و ندارند لیلی نام به . 

 این از آورتر درد چیزی چه. ماندم مبهوت و خوردم جا قدر چه

کنند طردت و کنند خالی شانه حمایتت زیر از ات خانواده که است . 
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 و بزنم حرف او با که نبود نفر یک حتی. کردم می تنهایی احساس

کنم دردودل .  

کردند ترکم کردنم، درک جای به همه . 

 

 زرد و خشک های برگ ندمان. بود شده آب که بودم شمعی مانند

بودم شده پاییزی، درختان . 

 خبری حامد از کس هیچ. دیدم می رفته باد بر را خود عشق و امید

 که بودند داده دیگر یک دست به دست همه انگار. داد نمی من به

بکشانند نابودی مرز تا مرا . 

 ی شقیقه به دستی. بود گرفته دربر را جوارحم و اعضا تمام یأس

 ام پریده رنگ چهره از را نگاهم زنگ صدای با و کشیدم دردناکم

رفتم آشپزخانه به اتاق از و گرفته آینه داخل از . 

 جانم عمق تا آن سرمای. بودم نشسته سرد های سرامیک روی

بود کرده رسوخ . 

کشیدم آغوش در را زانوهایم و دادم تکیه دیوار به .  

 مقایسه حامد یخواستگار با را بارم این خواستگاری ناخودآگاه

 اصال. ها خانواده و خودم خوشحالی زمان، آن شوق و شور. کردم

بود؟ قیاس قابل مگر ! 

 تعارفات و احوالپرسی و سالم مشغول که را ها آن صدای و سر

 هم روی را چشمانم تفاوت بی و رسید گوشم به بودند، معمول

 .گذاشتم
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دمش خارج خیال و فکر از مادر صدای با که گذشت دقایقی . 

 

 و کرد نگاهم داشت، اش ناراحتی و نارضایتی از نشان که اخمی با

بیار چایی پاشو: گفت .  

 مشغول خودش و کشید ای کالفه پوف ندید، من از حرکتی وقتی

شد  ها چای ریختن .  

 که داشت کم چی حامد اون دونم نمی من: گفت غرغرکنان زیرلب

 نبود؟ حیف مدحا پسره؟ این خاطر به. شدی جدا ازش جوری اون

. خوره نمی ما به هیچیشون که فقط ببین رو اش خانواده برو

میکنه نگاه خونه به جوری چه بدونی اگه مامانش . 

کردم خفه را عمیقم آه . 

 را گلدارم سفید چادر و شدم بلند جا از شد، تمام که ها چای ریختن

کردم مرتب سرم روی . 

شدم خارج آشپزخانه از و کرده بلند را سینی مامان، رفتن از بعد . 

 ساله هفت و پنجاه حدودا زنی. دادند را جوابم که کردم آرامی سالم

 داد می نشان تر جوان اش چهره بود، کرده که مالیمی آرایش با که

 کوتاه بود، شده تیپ خوش قیمتش، گران و شیک های لباس با و

ندارم میل: گفت . 

نمود یم جوان و پوش شیک بسیار مادرش، مانند هم پدرش . 
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 خودش کنار باشند، خواهرهایش زدم حدس که هم جوان دختر دو

دادند می گوش بزرگترها میان بحث به و بودند نشسته . 

 را ام زده یخ انگشتان. انداختم پایین را سرم و نشستم مامان کنار

کردم قفل درهم . 

 می نشان سکوت این که بودند کرده سکوت همه و بود سنگینی جو

ندارند رضایت وصلت به هم او ی دهخانوا که داد . 

 اصل سر بریم بهتره خب: گفت و کرد ای سرفه تک شروین پدر

 .مطلب

 اهمیت ما نظر به کسی مگه چیه؟ دیگه مطلب اصل: گفت مادرش

 تأثیری ما حضور اصال. دوزند می و برن می خودشون فقط میده؟

 .نداره

 پیشانی بر خمیا بود، نیامده خوششان حرف این از که بابا و مامان

نشست شان . 

 همسرش های حرف و خارج سنگینی آن از را جو خواست پدرش

کند توجیه را . 

 که خودشون. هستند خودشون مهم که بود این خانومم منظور -

 نظرشون به باید هم بزرگترها ما. حله چی همه دیگه باشند راضی

بذاریم احترام . 

درسته بله: گفت اجبار و ناچار به و شکست را سکوتش هم بابا . 

 رو حرفاشون هم با برن جوون دوتا این بدین اجازه اگه خب -

مبارکه نباشه، موردی اگه که بزنند . 
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 تر کوچک خواهرش یکی آن و خودش از ظاهرا که خواهرش

 خودش به را او که زد ای سقلمه نبود، حواسش که شروین به بود،

 ای «اجازه اب» و شد بلند هم او. گفت چیزی گوشش زیر و آورد

 .گفت

 با خواست نمی دلم. رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جا از ناچار به

 از قدر چه. بشنوم را صدایش نداشتم دوست حتی. بزنم حرف او

آمد می بدم گر سواستفاده های آدم این . 

انداخت کوچکم و ساده اتاق به نگاهی و نشست تختم روی . 

بزنی؟ حرفی خوای نمی ما خوشگل خانوم عروس خب -  

کنم بارش آید، می در دهانم از چه هر خواست می دلم . 

کردم اخمی . 

بوده اجبار و زور واسم چی همه مهمه؟ من نظر مگه - . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# ده_و_صد_پارت  
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. دیگه بود خودت تقصیر: گفت پررویی با و انداخت باال ای شانه

ی؟نداز می اون و این گردن رو تقصیر همش چرا  

کردم نگاهش حرص با . 

 و کجاست االن دونم نمی که پسره اون ندازم؟ می بقیه گردن من -

 گرفت ازم رو دوستم بهترین. مقصره نگفتی، بهش هیچی توام چرا

 بهش هیچی چرا راستی. بکنه ام درباره فکر کلی شد باعث و

 نگفتی؟

بزنیم حرف بقیه درمورد که نیومدیم االن ما - .  

منفیه جوابم من: گفتم رنگش آبی چشمان به خیره و مشد بلند جا از . 

 من به را خودش و شد بلند جا از که بروم در سمت به خواستم

نداد را خروج ی اجازه و رساند . 

دیگه؟ منفیه جوابت -  

 و کرد اش کاربنی آبی کت جیب در را دستش که دادم تکان سری

داد دستم به را آن و آورد بیرون را پاکتی . 

چیه؟ این -  

کن بازش - . 

 را آن محتویات و کردم باز را آن و گرفتم دستش از را پاکت

 و گرفت لرزش  دستانم روز آن های عکس دیدن با. آوردم بیرون

افتاد زمین روی دستم از ها عکس . 
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 که خوبیه فرصت خیلی االن: گفت و برداشت را ها آن و شد خم

خودت ایپ دیگه هم عواقبش. بدم نشون بابات به رو اینا . 

 پیدا او از که شناختی به توجه با. کند می را کار این دانستم می

 هیچ از و نیست بعید او از چیز هیچ که بودم فهمیده بودم، کرده

ندارد ابایی کاری . 

داشت را کردنم خفه قصد بغض .  

 از میاد؛ بدم ازت. ندیدم گر سواستفاده تو از آدمی زندگیم تو -

 کاری که. کردین نابود رو زندگیم که یادم بدم نامرد کیوان اون

 کاش. ندارند دختری دیگه بگن. بگیرند رو ازم مادرم و پدر کردین

 تونی می قدر این طور چه. بود مهم واستون بقیه احساسات کم یه

باشی؟ رحم بی  

 شدت از که را هایم لب و زدم پس دست پشت با را هایم اشک

نشود بلند ام هق هق صدای که گرفتم گاز را لرزید می بغض . 

منتظرمونن بقیه. بریم بهتره: گفت و کرد نگاهم تفاوت بی . 

بود نگذاشته او روی اثری ترین کوچک هایم حرف. کشیدم آهی . 

 آروزهایم و زندگی که اویی داشتم انتظار! داشتم هم انتظاراتی چه

 خیال چه شود؟ ماجرا خیال بی و بسوزد حالم به دلش کرده، تباه را

 !خامی

برگشت جایش سر. رفتیم بیرون اتاق از شروین سر پشت . 

مبارکه؟ دخترم، خب: گفت من به رو پدرش  
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 زندگی خودم دستان با کردم؟ می چه داشتم. انداختم پایین را سرم

 با که آوردم می دوام باید طور چه. کردم می نابود داشتم را خودم

کنم زندگی ندارم، حسی ترین کوچک که او . 

 نمی اما نیست مهم بشود، چه هر بگویم. نه بگویم که شد باز دهانم

کنم تباه را ام آینده خواهم . 

 فریاد نگاهش. کرد می تهدیدم نگاهش با که خورد شروین به نگاهم

برد خواهم را آبرویت بگویی، نه اگر که زد می . 

 که بودم کرده فرو دستم پوست در را هایم ناخن استرس از قدر آن

ودب شده زخم پوستم . 

بگن مادرم و پدر چی هر: گفتم و دادم بیرون آرامی به را نفسم . 

 حرف به که هم قدر چه. زدم پوزخند خودم حرف به دل در

کردم می توجه دیگران . 

بود همین اش معنی که کرد نثارم ای غره چشم مادر . 

 به شروع که بودند نفری اولین کوچکش خواهر و شروین پدر

 خودش و آمد طرفم به و شد بلند جا زا خواهرش. کردند زدن دست

انداخت آغوشم در را . 

 جوابت که شدم خوشحال قدر چه. عزیزم باشه مبارک وای -

بود مثبت . 

 دختر نظر به خواهرش. بود نگفته اش خانواده به را موضوع پس

 احتماال. کرد می صدق را هایش گفته هایش چشم و آمد می خوبی
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 می نشان سنش از کمتر ولی دبو بزرگتر من از سالی چهار سه،

 .داد

کردم آرامی تشکر و زدم لبخندی اجبار و زحمت به . 

 گذاشته را عروسی قرار زود خیلی و ماندند دیگر ساعتی دو یکی

 عروسی است قرار کی دانستم نمی اصال. کردند تعیین را مهریه و

نداشت اهمیتی ترین کوچک هم من نظر. نبود مهم هم برایم کنیم؛ . 

 شروین زیاد اصرار با را عروسی که فهمیدم فقط هایشان ثبح از

 فرصت روز آن تا چون و اند کرده موکول هفته همین آخر به

 کارهایمان دنبال فردا همین از که بود قرار بود، نمانده زیادی

 .برویم

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# یازده_و_صد_پارت  

  

 

 و ساعت ها، یقهدق ها، ثانیه که انگار. گذشت سرعت به چیز همه

 داده هم دست در دست و بودند گذاشته مسابقه دیگر یک با روزها
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 و تلخ سرنوشت به من و بگذرد تر سریع کوتاه زمان این که بودند

شوم نزدیک ام بدبختی . 

 ام باطنی میل علیرغم بودم مجبور نکند شک کسی که آن برای

 حس هیچ بدون. بروم مان عروسی برای خرید به شروین با همراه

 حتی نه و داشتم اشتیاقی و شور نه و رفتم می همراهش حالی و

 عصبی و کالفه را خونسرد شروین که طوری به دادم می نظری

بود زده من به کنایه و تشر و بودم کرده . 

 شروین ی خانواده ولی بگیریم عروسی خواست نمی دلم اصال

 همیتا خیلی برایشان و بودند سختگیر مراسمات نوع این روی

 .داشت

 داشتند دوست دیگری مادر و پدر هر مانند. داشتند هم حق البته

ببینند را فرزندشان عروسی . 

 به تظاهر و بزنم لبخند و بنشینم او کنار که خواست نمی دلم من اما

کنم خوشحالی .  

 اشک قدر آن. بودم نشسته آرایشگاه در حوصله بی و حال بی

 که آرایشگر و بود شده ممتور و سرخ چشمانم که بودم ریخته

 که زد می غر بود شروین، مادر خانم، نگین صمیمی دوست

 دوری برای ناراحتی به را ها اشک این و شود نمی خوب آرایشت

بودند کرده تعبیر ام خانواده از . 

شد تموم. خوشگل خانوم عروس خب - . 
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 آینه به غمگینم ی چهره با و پوشیدم را لباسم دستیارش کمک با

کردم نگاه . 

 من به متعلق اشک از پر و غمگین چشمان این بودم؟ من این واقعا

 !بود؟

 شده خوب هم واقعا. نداشتم را هایشان تعریف شنیدن ی حوصله

بودم کرده زیادی تغییر کمرنگ آرایش با و بودم .  

 از هم مویی تار حتی و بود پوشیده کامال خودم خواست به لباسم

نبود پیدا کالهم زیر . 

 و رفت می ام صدقه قربان قدر چه االن بود حامدم اگر! مدحا آخ

 عشق به و شد می سفید و سرخ ام چهره شرم و ذوق از هم من

کردیم می اعتراف دیگر یک . 

 قدر چه. بودم کرده تصور حامد و خودم برای را روز این قدر چه

 و کرده تجسم دامادی شلوار و کت با را اش مردانه قامت خیالم در

بودم رفته باالیش و دق قربان . 

 هم من اما باشد دار خنده حتی و نکند درک کسی را ها این شاید

داشتم رنگارنگ آرزوهای دختران سایر مانند بودم؛ دختر . 

 هم او و بزنم حرف برایش بگیرم، را حامد دست خواست می دلم

 سر در شیرین رویاهای. بدهد را جوابم مهربانی با همیشه مانند

کنم شعف و شور احساس و بپرورانم . 

 خودم به غصه و درد از پر دلی و اشکی چشمان با گونه این نه

بخورم افسوس و شوم خیره . 
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 جنگ سر من با گویی که سرنوشت و تقدیر این از! تقدیر این از آه

 .داشت

 چند منطقی بی با حتی. بودم کرده شکایت و گله خدا از قدر چه

بودم کرده قهر او با را روزی . 

توام با لیلی، - . 

 تکان «چیست» معنای به سری و آمدم خودم به مامان صدای با

 دادم

منتظرته  در دم پسره اون. کنم می صدات دارم ساعته یه - . 

 با و دادم تکان سری. بیاورد هم را اسمش خواست نمی دلش حتی

برداشتم گام در طرف به سست های قدم . 

 هم قدرها آن او که دمکر می احساس. زد لبخندی دیدنم با شروین

 دوست مرا است ممکن چه؟ یعنی. نیست ازدواج این به ناراضی

باشد؟ داشته  

شدم خارج فکر از او صدای با . 

خودم خوشگل خانوم لیلی به تقدیم - . 

 وقتی. رفتیم ماشین تا او با قدم هم و گرفتم دستش از را گل دسته

 بردار یلمف که کارهایی و ها ژست ی درباره را ام حوصلگی بی

نکرد کارها آن انجام به اصراری دید گفت، می . 
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 می نگاه بیرون ی منظره به و بودم داده تکیه شیشه به را سرم

شود تمام چیز همه زودتر خواست می دلم. کردم . 

 می را خودم دلباز اما کوچک اتاق آن و خودمان ی خانه دلم

 .خواست

 را چمدانم آه و شکا با که کرد نخواهم فراموش را دیروز گاه هیچ

  .بستم

 نخواهم یاد از را مامان و بابا ناراحت و دلخور های نگاه گاه هیچ

 .برد

تنها زیادی. بودم تنها من . 

 خیال با بگویم، دردهایم از بزنم، حرف او با که داشتم را کسی نه

شدن قضاوت از ترس بدون و راحت . 

 عروسی روز در هم آن داشت گریه هوای و بود گرفته دلم قدر چه

 .ام

 عذابی چه. بود دردی چه. نکردند حمایتم هم مادرم و پدر حتی

 ...بود

کنی؟ می فکر چی به -  

 بدبختی به: دادم جواب بگیرم، بیرون از را نگاهم که آن بدون

کردی درست برام تو و دارم که هایی . 

نکش پیش رو بحث این قدر این. لیلی کن بس: گفت کالفه .  

کرد می درکم بود یکی کاش: مکرد زمزمه بغض با . 
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 هم باز ولی کردم حس خودم روی ای لحظه را نگاهش سنگینی

ندادم او به را نگاهم . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# دوازده_و_صد_پارت  

  

 

بپرسم؟ سوال یه -  

 .بپرس -

کردم نگاه نیمرخش به و برگشتم سمتش به باالخره . 

دادی؟ رو پیشنهاد این چرا -  

 به را حواسش دوباره و کرد ام حواله نگاهی منی خونسردی با

داد اش رانندگی . 

داشتم دوستت چون. واضحه کامال دلیلش - . 

شد نمی گردتر این از چشمانم .  
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 دست به رو داشتم دوست که رو چی هر من: داد ادامه خودش

میگم برات بعدا حاال. نبودی استثنا توام. آوردم . 

کردم نگاهش حرص با . 

 و زندگی کسی، آوردن دست به برای تو ام؟ چیزی هر من -

کنی؟ می نابود رو آرزوهاش   

برد باال را صدایش . 

نمیشم پشیمون کنم می که کاری از وقت هیچ من. دیگه کن بس - .  

 قلبش و اس دیگه جای یه فکرش که کسی با زندگی از حتی -

میتپه؟ دیگه یکی برای هنوزم  

 نه باشه من جای فقط باید اج اون. دور بنداز دربیار رو قلب اون -

 هم رو عکسات که کنم می یادآوری بهت ضمن در. ای دیگه کس

نرسه ذهنت به ای دیگه فکر وقت یه که آوردم خودم با . 

 تهدید ها عکس این با بود قرار کی تا. شد خفه ام سینه در آهم

 شوم؟

 مرا سمت در و شد پیاده زودتر خودش و کرد توقف بعد لحظاتی

 کامال لبخندی که صورتی در دیگر یک با همراه و کرد باز

دادم را ها مهمان تبریک جواب داشتم، لب بر تصنعی . 

 در غم اما داشتند لب بر لبخندی من مانند ظاهر به هم مامان و بابا

بود واضح چشمانشان . 
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 این به و کنند می تحمل را امشب من خاطر به فقط که بود معلوم

اند آمده مراسم . 

 بودیم نشسته عقد بزرگ اتاق در داماد و عروس های صندلی روی

 و شهاب ها آن میان در. داشت ادامه ها مهمان تبریکات هم هنوز و

دادم تشخیص را هانیه .  

 به دو هر و گفت شهاب به چیزی شد، نگاهم ی متوجه که هانیه

آمدند من سوی . 

گرفتیم آغوش به را دیگر یک هانیه با و شدم بلند جا از . 

کرد می اندوهگین این از بدتر مرا و بود پیدا صدایش رد بغض . 

. باشی خوشبخت امیدوارم. باشه مبارکت عزیزم برم قربونت -

 باید االنم. نکنی تنهایی احساس وقت یه که ببینمت بودم اومده فقط

 بله خوای می من داداش جز کسی به ببینم خوام نمی چون برم

 .بگی

کرد چشمانم مهمان را اشک صدایش در ناراحتی و غم . 

روزیست و حال چه در و کجاست االن حامد که دانستم می کاش . 

آمده؟ هم او یعنی  

کرد پاک را هایش اشک و زد تلخ لبخندی و آمد بیرون آغوشم از . 

 پیش چی هر بدون اینم. باش خودت مراقب. برم من دیگه خب -

جاشه سر ما دوستی بازم بیاد . 

شدی خوشگل خیلی: گفت که آوردم لب بر لبخندی سختی به . 
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شد روانه هایش گونه بر اشک سیل و گفت را این . 

 خوشبختانه و بودند هم با زدن حرف مشغول همه و بود شلوغ

نشد هایمان حرف ی متوجه کسی . 

. برم من بهتره دیگه خب: گفت و کرد پاک را هایش اشک تند تند

خداحافظ. کنم ناراحتت این از بیشتر خوام نمی . 

شد دور سریع خیلی هم او و دادم را جوابش تیسخ به . 

 

انداخت من به نگاهی و آمد طرفم به شهاب . 

 چرا؟ -

برادر؟ از عزیزتر این به گفتم می چه. انداختم پایین سر  

طوره؟ چه حالش -  

زد تلخی نیشخند . 

داغون داغونه، باشه؟ خوای می طور چه - . 

بگم بهت رو چیزی یه خواست ازم فقط . 

 تند تند بود، آمده عاقد چون که کردم نگاهش نجکاوک و منتظر

 و کردم باز برات رو راه شد خوب چه که بگم بهت که گفت: گفت

 اون بتونی زود قدر این کردم نمی فکر. کشیدم عقب زندگیت از

 رو داشتین خاطره هم با همه اون و بود عاشقت قدر اون که کسی

بدی جا دلت تو رو دیگه یکی و کنی فراموش . 
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 روی و شد دور من از هم او که ماندم جایم سر شده خشک و مات

نشست بابا کنار ها صندلی از یکی . 

گفتند؟ می چی بودند؟ کی اینا: گفت اخم با شروین  

 صدای به اتاق مطلق سکوت در و کردم زمزمه «هیچی» زیرلب

 حامد که ای جمله آن مدام. ریختم می اشک و دادم می گوش عاقد

شد می تکرار ذهنم در بگوید، من به که گفته شهاب به . 

بود؟ شده متنفر من از حامد یعنی  

بسپارم؟ فراموشی به را خاطره همه آن باید چگونه راستی به  

 بودم، انداخته پایین هم سرم چون و بود گرفته را صورتم روی تور

بود نشده من گریه ی متوجه کسی . 

 پشت با را یمها اشک. بودم گرفته را ام هق هق جلوی سختی به

 و حال االن وگرنه بود آب ضد آرایشم خوشبختانه. زدم پس دست

شد می تر آشفته روزم . 

 امضاها انجام از بعد. گفتم لرزانم و گریه از گرفته صدای با را بله

 در که کسانی به و رفتیم داماد و عروس جایگاه به ها، تبریک و

کردم نگاه بودند، مشغول رقص پیست . 

 نمی را اکثرشان که ها مهمان به و کردم قفل هم رد را دستانم

بودند شروین مهمانان از که بود مشخص و شناختم . 

 نیره خاله ی خانواده. اند نیامده چرا بود معلوم که دایی ی خانواده

بودند دور های فامیل از تا چند و مادربزرگ و . 
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 این: گفت و کرد اخمی شروین. آید می طرفم به که دیدم را شهاب

 کیه؟

ام خاله پسر: دادم جواب و کشیدم ای کالفه پوف . 

نمیاد خوشم ازش - . 

ندادم را جوابش و کردم اخمی .  

 لیلی: گفت و زد لبخندی سختی به. شدم بلند جا از رسید، که کنارم

برم باید دیگه من جان . 

بری؟ خوای می: گفتم ناراحتی با و شد آویزان هایم لب  

. نمونه تنها وضعیت این تو هترهب. حامد پیش برم خوام می -

جریانی در که خودت . 

: گفت دلجویی با که چکید چشمم از اشکی و گرفت را گلویم بغض

 بس

 

 [05.09.19 13:18] 

 

مثال ها عروسیته. جان لیلی دیگه ه . 

 

 

 [05.09.19 13:18] 
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# سیزده_و_صد_پارت  

  

 

 منم. رفت و شد تموم که بود چیزی یه. نکن فکر دیگه هم هیچی به

بذارم تنها هم رو حامد نمیشه ولی بمونم پیشت داشتم دوست . 

. شو خوشبخت و باش خودت مراقب دیگه خب: گفت و زد لبخندی

شو خوشبخت هم حامد جای به. دستوره یه نیست؛ آرزو یه این . 

نداری؟ من با کاری: گفت که کردم می نگاه او به ناراحتی با  

 .نه -

 چیزی داشتی، کاری بعد به این از: تگف و کرد نگاهم اطمینان با

من؟ کوچولوی خواهر باشه. بگو خودم به خواستی  

نشاندم لب بر لبخندی حمایتش از . 

کنی؟ می بگم کار یه -  

بخواه جون تو - . 

 را تر مهربان و تر نزدیک برادر از ی خاله پسر این قدر چه

داشتم می دوست . 

نیست میکنه فکر که طور اون هیچی. ببخشه منو بگو حامد به - . 

چی؟ یعنی -  
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بگم تونم می حد همین تا من - . 

خداحافظ. باشه: گفت و کشید آهی . 

رفت کادویش دادن از بعد هم او و دادم را جوابش . 

 می بدل و رد که هایی حرف حتی و کارها و مراسم از چیز هیچ

شود تمام زودتر خواست می دلم فقط بودم نفهمیده شد، . 

 خودمان ی خانه به توانستم نمی دیگر که گرفت دلم قدر چه

 که این بود سخت چه و دیدم نمی را مادرم و پدر دیگر. برگردم

 فقط نداری؛ را کس هیچ و اند برگردانده روی تو از همه بدانی

خودت خدای و هستی خودت . 

 باز برایم را در که نماندم منتظر. کرد توقف ویالیی ای خانه جلوی

نداشتم را ها کردن ازیب نقش این ی حوصله کند؛ . 

 کنارم در اجبار روی از و آبروداری خاطر به فقط که مامان و بابا

 توقع ازشان اصال که سردی و دلگیری با بودند، کرده پیدا حضور

کردند خداحافظی من از نداشتم، . 

 شهره، و شادی خواهرانش، و شروین مادر و پدر هم ها آن از بعد

 این از پدرش و شادی خوشحالی فقط دانستم می بینشان از که

کردند خداحافظی ما با هم است، واقعی ازدواج . 

شروین و من. بودیم مانده ما و بودند رفته همه . 

 همه از و بروم و کنم رها را چیز همه خواست می دلم قدر چه

باشم نداشته ای نگرانی و دغدغه هیچ دیگر و شوم آسوده چیز . 
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 ماجراها این تمام دیدم می و کردم می باز را چشمانم که شد می چه

است شده تمام چیز همه و نیست بیش خوابی . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# چهارده_و_صد_پارت  

  

 

ممکن شکل بدترین در هم آن گذشت می هم پی در روزها . 

 در هم شروین صدای که بودم شده حوصله بی و تفاوت بی قدر آن

بود شده عصبی من از و بود آمده . 

 و بابا دست از قدر چه. نداشتم خبری هم حامد و مامان و اباب از

 درست. اند نگرفته روزم و حال از خبر یک که بودم دلگیر مامان

بود؟ توجهی بی همه این سزایش اما بودم کرده اشتباه من که است  

آمدم خودم به شروین صدای با و کشیدم آهی . 

 کسی ندارم هم دوست. کنم می ات پیاده دانشگاه قبل خیابون یه -

بفهمه چیزی موضوع این از . 
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کردم نگاهش چپ چپ . 

 همه که بزنم داد خواد می دلم عاشقتم که نیست آخه. نگو وای -

 .بدونند

کشید ای کالفه پوف . 

بندازی؟ بهم ای تیکه یه باید میگم چی هر من چرا -  

 همه کالس سر که من انداختی؟ نیم و نه ی نمره با منو چرا تو -

 چی واسه. دادم خوب امتحانمم. کردم می حل رو ها تمرین ی

 انداختی؟

 الکی که من بعدشم. یعنی بود خوب خیلی: گفت و کرد ای خنده

 می حرف همیشه دوستت اون با کالس سر نمیندازم، رو کسی

نمیدم نمره کسی به من هم الکی. دادی نمی گوش و زدی . 

گرفتم نگاه او از حرص با و درآوردم را ادایش . 

 در انداخته نیم و نه ی نمره با مرا که بودم داده فحش او به قدر هچ

شد می باالتر ام نمره که صورتی . 

شدی استاد جوری چه موندم. افتضاحت دادن درس اون با - . 

برد می لذت من خوردن حرص از انگار. کرد بلندی ی خنده . 

 سخت وجود با. بود خوب خیلی دادنش درس نگذریم که حق از اما

 اساتید بهترین جز و بود خوب خیلی توضیحاتش اما بسیارش ریگی

بود علمیه هیئت اعضای از طور همین و شد می محسوب دانشگاه . 
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 ترمم این نکن کاری یه کنم؟ کار چی تو دست از من آخ -

افتضاحه تدریسم که گفتی خودت بندازمت . 

بکن خواد می دلت کاری هر: گفتم و کردم کجی دهان . 

کرد توقف دانشگاه به مانده خیابانی و داد قورت را اش خنده . 

شو پیاده خب - . 

 هم به را در و شده پیاده و رفت دستیگره طرف به دستم حرف بی

 .کوبیدم

 

 هم پیش ترم که شناختم می را نفری چند. بودم نشسته کالس سر

است انداخته هم را ها آن شروین حتما و بودند کالسم . 

 آن از. کشیدم آهی. شدم آشنا مهدیس با هک افتادم روز اولین یاد

 شان خانه در که هم بار یک و بود خاموش اش گوشی دیگر روز

نکردند باز برایم را در رفتم، . 

نه هم و دادم می او به را حق هم . 

 هر و شده عصبانی شرایط آن در و بود کرده را فکر آن که این

دادم می حق او به گفته بود، خواسته چه . 

 کاری چنین من که دانست نمی و نداشت اعتماد من به که این اما

 در. نه را بود کرده جا به نا و قضاوت و کرد نخواهم وقت هیچ را

دادم نمی حق او به مورد این . 
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 کاش است؟ طور چه مادرش حال آمد؟ نمی هم دانشگاه دیگر یعنی

 بی دوست این برای ام دلتنگی و نگرانی و داشتم او از خبری

شد می برطرف معرفتم . 

شدم خارج خیال و فکر از شروین آمدن با . 

 شروع و نشست جایش سر اش همیشگی ی جذبه و جدیت همان با

کرد زدن حرف به .  

 و رساند دانشگاه به مرا حامد که برگشت قبل ماه چند به فکرم

بود شده آغاز روزم چشمانش دیدن و او صدای شنیدن با هم صبح . 

 بی بود دردی دلتنگی؛ این داشت دردی چه. بودم دلتنگش قدر چه

 .د

 

شوی دلتنگ شده  

برسد؟ جهانت به غم  

شود، کور ات گره  

برسد؟ روانت به غم  

# آذر_علیرضا  

 

کرد جدا هم از را ما گونه این که تقدیر و سرنوشت این از آه و . 

**** 
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 [05.09.19 13:18] 

 

# پانزده_و_صد_پارت  

  

 

. بود گذشته ماه دو. گذشتند می سریع و زدن هم به چشم در روزها

 ماه دو حامد، از جدایی از ماه دو شروین؛ و من ازدواج از ماه دو

برایشان امان بی دلتنگی و مادرم و پدر ندیدن از . 

 این به چگونه دانستم نمی. آمد نمی بر دستم از کاری و بودم دلتنگ

 هیچ. نیست جایش سر چیز هیچ دیگر که کنم حالی نفهم زبان قلب

 من ی خواسته و میل مطابق چیز هیچ. شد نخواهد گذشته مانند چیز

شوند تمام روزها این است قرار کی دانم نمی و رفت نخواهد پیش . 

دردیست بد دلتنگی ...! 

بودم فیلم دیدن مشغول و بودم کشیده دراز کاناپه روی حوصله بی .  

 و دندبو رسیده هم به بسیار های سختی از بعد باالخره پسر و دختر

 حمایتش و ایستاده دخترشان پشت دختر ی خانواده تر مهم همه از

بودند کرده . 
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حالش به خوش. خوردم غبطه دختر آن به دل در ! 

 و خداست آن ی نویسنده و کارگران که است فیلم مثل هم زندگی

 این از من سهم و است زده رقم را سرنوشتی و نقش کس هر برای

بود دلتنگی و ورید سرنوشتم و غصه و غم زندگی . 

برسد؟ پایان به دلتنگی این روزی شد می یعنی  

ببینم؟ را زندگی لبخند و خوشبختی روی که شود می  

کشیدم آهی . 

 با تفاوت بی قدر آن. آمد می حیاط داخل از شروین ماشین صدای

بود شده عاصی دستم از که بودم کرده رفتار او . 

بودم نکرده عادت آن به و نیامده کنار وضعیت این با هم هنوز . 

شود؟ می عادی دلتنگی مگر آخر  

شوند؟ می فراموش خاطرات این مگر  

است؟ د قابل جدایی و دوری درد مگر  

کنم؟ عادت اوضاع این به چگونه پس  

خانوم لیلی شد عرض سالم - . 

شدم فیلم ی ادامه دیدن مشغول و دادم را جوابش لب زیر . 

دوستامه از یکی تولد امشب: گفت و نشست کنارم . 

 مبارکش چی؟ که خب: دادم جواب تفاوت بی و انداختم باال ای شانه

 .باشه
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کرده دعوت هم رو ما - . 

 شد عصبی من تفاوتی بی از. انداختم باال ای شانه تفاوت بی هم باز

کرد خاموش را تلویزیون و برداشت دستم کنار از را کنترل و . 

کن نگاه من به زنم، می حرف باهات دارم وقتی - . 

 عکسا اون نکنم نگاه اگه حتما: زدم طعنه و دوختم او به را نگاهم

میدی؟ بابام نشون رو ! 

برد باال را صدایش و کشید ای کالفه پوف . 

 زدی؟ کنایه و نیش من به بس از نشدی خسته. لیلی دیگه کن بس -

 که مون مسخره زندگی این از نشدی خسته خودت دیگه؟ نیست بس

بدی؟ ادامه جوری این خوای می کی تا کنی؟ یم نگاهم زور به تو   

بردم باال را صدایم او تبع به هم من . 

 عشق بی خواست نمی دلم نیستم، راضی وضع این از چون -

زندگی این از شدم خسته. متنفرم اجبار از. کنم ازدواج .  

 که چیزی به و خواستم بس از. نشد و خواستم بس از شدم خسته

نرسیدم خواستم، . 

 و بود و موندم تنها بس از شدم داغون. شدم خسته تنهایی ینا از

نبود مهم کی هیچ واسه نبودم . 

 را شده سرازیر هایم گونه روی کی بودم نفهمیده که را هایم اشک

 اینم: گفتم شدم، می بلند جا از که حالی در و زدم پس دست پشت با

نمیام بهشتم تو با من که بگم . 
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 سر میخکوب زد، که حرفی با که ومبر اتاقمان سمت به خواستم

ماندم جایم . 

بود من سر زیر ها اتفاق این ی همه - . 

: گفتم نداشتم، اعتماد هایم گوش به که انگار و برگشتم سویش به

گفتی؟ چی  

ایستاد رویم به رو و آمد سمتم به و شد بلند جا از هم او . 

. یدمکش خودم رو شون نقشه و بود خودم زیر ها اتفاق این تموم -

 حیاط از گوشه اون بکشونه رو تو و بیاد که خواستم کیوان از من

گرفته؟ کی دونی می رو عکسا اون. نداره دوربین که  

 که دادم تکان «کی» معنای به سری فقط. نداشتم زدن حرف توان

زدی می سینه به رو سنگش جوری اون که دوستت همون: گفت . 

مهدیس؟: گفتم ناباور و مبهوت ! 

 برنامه طبق و گرفت رو عکسا خودش. آره: گفت و داد تکان سری

اومد بعد لحظه چند اونم رسیدم من که لحظه همون مون ریزی . 

کردم ناباوری ی خنده . 

دیگه؟ میگی دروغ -  

میان که نداد را جوابم  

 

لعنتی میگی دروغ: گفتم و شد روانه هایم اشک ناباورم ی خنده . 
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بردم باال را صدایم و تمگرف دست در را اش یقه و رفتم جلوتر . 

 فکر که هم قدرا اون بگو. لعنتی بگو. میگی دروغ داری بگو -

 د. نزده خنجر بهم پشت از دوستم بهترین بگو. نیستی بد کنم می

دیگه بگو . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# شانزده_و_صد_پارت   

  

 

 در ام هق هق صدای و ریختم فرو زمین روی و شد خم زانوهایم

دپیچی فضا . 

درد؟ همه این نبود بس خدایا  

فهمیدم؟ می باید که بود تلخی واقعیت چه این  

 جهانت مردم از. ام شده خسته دنیایت این از. دیگر است بس خدایا

 .دلگیرم
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 را دستش که کرد حلقه هایم شانه دور را دستش و نشست کنارم

زدم پس . 

 می هم به دروغگو های آدم از حالم. دروغگو نزن دست من به -

متنفرم ازت فهمی؟ می. شروین متنفرم ازت. خوره .  

 ...لیلی -

 صدات خوام نمی. نزن حرف: زدم جیغ و گذاشتم ناقص را حرفش

 چه. خوره می هم به ازت حالم. فطرت پس دروغگوی. بشنوم رو

 این از و بکش منو خدایا. باشی رحم بی قدر این تونی می طور

کن راحتم زندگی .  

 این هضم قدر چه. بود پیچیده فضا در ام قه هق و گریه صدای

بود دشوار برایم ها حرف . 

آمد حرف به دوباره فقط دانم نمی بود، گذشته دقیقه چند . 

 خوشم ازت و افتاد دلم به مهرت دیدمت که اول روز همون از -

 گفتم بهت هم قبال من. خورد ذوقم تو دیدم، که رو ات حلقه. اومد

 دست به شده جوری هر رو کردم دهارا و خواستم رو چی هر که

 از بار چند گذشت؛ می طور همین روزا. زور به حتی. آوردم

 و رسوندمت عصر روز اون وقتی مخصوصا شدم پشیمون کارم

 می برقی چه چشمات و زدی می حرف حامد از جوری اون تو

بیارم دستت به کردم سعی و کنم فراموشت تونستم نمی اما. زد . 

 حتی بودی حاضر که ات صمیمی دوست شدم متوجه که این تا

 باهاش. داره نیاز پول به و مریضه مادرش بدی، جون واسش

@Vip_Roman



 

576 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 اما نکرد قبول و شد عصبانی اولش.گذاشتم میون در رو موضوع

 رو دست اگه و میشه بدتر مادرش حال داره روز به روز دید وقتی

کرد قبول بده، دست از رو مادرش ممکنه بذاره دست . 

 از بیشتر خواست نمی دلم. شد می ساکت کاش. کرد می بس کاش

 بد من با همه که بدانم خواست نمی دلم. بفهمم را ها واقعیت این

ندارم بازگشتی راه هیچ و اند کرده . 

 خوام نمی. دیگه بسه: زدم فریاد و گذاشتم هایم گوش روی را دستم

شو ساکت. بشنوم هیچی . 

 و شدم بلند جا از. بودم زده آخر سیم به که انگار. بود زده سرم به

کوبیدم زمین به محکم را میز روی گلدان .  

خوره می هم به ازت حالم. شو ساکت - .  

بگیرد را دستانم کرد سعی و آمد سمتم به . 

جان لیلی باش آروم - .  

بود گرفته صدایم که بودم کرده داد و جیغ قدر آن . 

. کردی باهت رو آرزوهام. کردی نابود رو ام زندگی. کن ولم -

 هم ای دیگه چیز خوای؟ می ازم چی خوای؟ می جونم از چی دیگه

مونده؟ ازم مگه  

 را در. رفتم اتاقمان طرف به بلند های قدم با و زدم پس را دستش

 زانوهایم روی را سرم و خوردم سر دیوار کنار و کوبیدم هم به

 .گذاشتم
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زندگی این است دردی چه. بود عذابی چه . 

 بی روزی خواست می دلم. شدم متنفر شروین از قبل از بیشتر

 باخته را چیزم همه که من. کنم رها را چیز همه و بروم صدا

را عشقم را، ام خانواده را، آرزوهایم را، ام زندگی بودم؛ . 

داشتم؟ دادن دست از برای چیزی مگر   

 ی صفحه در من و بود گذشته که بود وقت خیلی من سر از آب

بودم مانده مات همیشه زندگی شطرنج . 

 کردن صدا به و کردم قفل را در پس ببینم را او نداشتم دوست

نکردم توجهی هایش . 

 هم را برق حتی ولی بود شده تاریک هوا. ماندم طور همان شب تا

بودم نکرده روشن . 

بود کرده روشن بود شده کامل امشب که ماه را اتاق درون فضای . 

کشیدم آغوش در را زانوهایم و کشیدم دراز تخت روی . 

. گفت نمی دروغ من به گاه هیچ او. خواست می را حامد دلم

 جانی که صدایش با بود کنارم االن کاش. بود صبور بود، مهربان

 آرامش از لبریز مرا و زد می حرف برایم ببخشید می من به تازه

کرد می . 

بود شده تنگ اش مردانه و بزرگ دستان گرفتن برای دلم . 

 کسی دستان گرمای ماند، می یادش به خوب. دارند حافظه ها دست

را دهی می جان برایش که . 
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 هم کاری و بود گرفته آسمان وسعت به دریا، وسعت به دلم امشب

آمد نمی بر دستم از . 

 دی سی یک درون را حامد با هایم عکس تمام عروسی از قبل

 بودم کرده پاک را داشتم ام گوشی در او از چه هر و بودم ریخته

 گاه هیچ آدم. بودم اشتباه در سخت اما کنم فراموشش بتوانم شاید که

 کسی لرزانده، را دلت بار اولین که کسی را، اولش عشق تواند نمی

کند فراموش را، بوده آرامشت که . 

کردم زمزمه لب زیر : 

تو بی شده باران َسره یک دلم احوال  

تو بی شده فراوان شهر این در دیوانه   

 

زارم دل عمری و دیدم را تو لحظه یک  

تو بی شده پریشان باد در تو موی چون  

 

دائم تو وصل   هوس در پری و بال بی  

تو بی شده زندان ی گوشه غمی پابند  

 

دیگر ریخته هم به جان کسی مهر   با  

تو بی شده ویران که آباد نشد هرگز  
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عمری من قلب ولی است زیاد خانهبی  

تو بی شده خیابان کوچه از تر آواره  

 

است جهان کار ترینسخت اگر دادن جان  

تو بی شده آسان شده آسان شده آسان  

 

انگار من حال از ای پرسیده که گفتند  

تو بی شده باران َسره یک دلم احوال  

 

# هریس_اباذری_طاهره  

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# هفده_و_صد_پارت  
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 تفاوت بی درجه چند بودم، فهمیده که هایی حرف و روز آن از بعد

 نمی هم کلکل و بحث او با حتی دیگر. بودم شده سردتر و تر

بودم شده افسرده. بودم شده آرام. کردم . 

بود کرده نابود را شوقم و شور و افسرده دنیا این . 

 ورق را ام جزوه تر حوصله بی و بودم نشسته اتاق در حوصله بی

بفهمم آن از چیزی ترین کوچک که آن بدون زدم می . 

 مورد ی رشته و خواندن درس به را شوقم و شور تیح دیگر

 که بود کرده خطور ذهنم به بارها و بودم داده دست از هم ام عالقه

بگذارم کنار را درس . 

 نشده هم شروین آمدن ی متوجه که بودم شده غرق فکر در قدر آن

نبود مهم هم برایم بودم؛ . 

 خوبی؟ -

کردم اکتفا دادنی تکان سر به تنها .  

ناراحتی؟ من از لیلی: گفت و داد قرار ام شانه روی را دستش  

زدم پوزخندی . 

 داره؟ اهمیت کسی برای من حال مگه مهمه؟ من ناراحتی مگه -

 روزی یه باش مطمئن. متنفرم قلبم ته از فقط نیستم ناراحت ازت

. نیست مهم واسم هیچی هم دیگه. میرم و میشم چی همه خیال بی

داریم؟. دیگه نداریم ای گهدی رنگ سیاهی از باالتر  
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داد را جوابم ناراحتی با . 

دارم و داشتم دوست رو تو من فهمی؟ نمی تو چرا - . 

 خوای نمی چرا تو. خوام نمی رو جوری این داشتن دوست من -

 نمی هم وقت هیچ نباشه، باهات دلش اولشم از اگه کسی که بفهمی

 این از دینش خسته تو. بفهم رو این. باشه داشته دوستت تونه

. ام خسته من ولی نشدی؟ خسته تکرار همه این از مسخره؟ زندگی

بخشمت نمی قسم خدا به. بخشم نمی رو تو هم وقت هیچ . 

 اهمیتی برایم و بود شده ناراحت. رفت بیرون اتاق از حرف بی

بود؟ مهم کسی برای من ناراحتی مگر آخر. نداشت  

 خودمان ی خانه به که را روزی آن کرد نخواهم فراموش گاه هیچ

کرد رفتار من با گونه آن پدر و رفتم . 

 شروین انتظارم برخالف حتی و ریختم اشک را روز آن قدر چه

 اشک فقط و فقط صبح تا آغوشش در را شب آن. داد ام دلداری

دوستم هم و بود دشمنم خودش. بودم ریخته . 

 دهدوان ریشه دلم در که نفرتی حس این ولی نداشتم او جز را کسی

شد نمی کن ریشه گاه هیچ بود، . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 
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# هجده_و_صد_پارت  

  

 

 حرف از ای ذره که آن بدون و بودم نشسته کالس سر حوصله بی

 و داشتم کالس او با امروز. بودم خیره او به بفهمم را شروین های

 در حضور روی بسیار که جایی آن از و نبود خوب اصال حالم

بودم آمده است، حساس کالس . 

 و شرایط. نداشتم خوبی جسمی روز و حال که شد می روز چند

شد می بدتر روز به روز هم ام روحی حال . 

 توضیح مشغول بسیار انرژی با که او به و زدم چانه زیر را دستم

کردم نگاه بود، دادن .  

 ماژیکش در که حالی در و نوشت تخته روی را اعداد سری یک

 خروجی این که بنویسید برنامه یه شما االح خب: گفت بست می را

بده نشون رو هست فیبوناچی ی دنباله که رو . 

 ام مچی ساعت به نگاهی حوصله بی. شدند نوشتن به مشغول همه

 کالفه پوف کالس از مانده باقی ساعته یک زمان دیدن با و انداختم

گذاشتم میز روی را سرم و کشیدم ای . 

 که بودم حال بی و خسته قدر آن و ودب بریده را امانم تهوع حالت

بودم داشته نگه باز را چشمانم سختی به . 
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نمیدی؟ انجام چرا -  

 نگاه بود، ایستاده سرم باالی که شروین به و کردم بلند را سرم

 .کردم

خونه برم خوام می. نیست خوب حالم. بزن حاضری برام - . 

 باشد؛ دهنش هایمان حرف ی متوجه کسی که انداخت بقیه به نگاهی

نداشت خبر ما ازدواج از دانشگاه در کسی . 

چته؟ چرا؟ -  

بزنی حاضری نره یادت. بده حالم - . 

بزن زنگ بهم خونه رسیدی. خب خیلی - .  

 ام شانه روی را کیفم و کرده جمع را وسایلم شد، دور که کنارم از

رفتم بیرون کالس از و انداختم . 

 حیاط وسط همین خواست می دلم. نداشتم هم رفتن راه توان حتی

 .بنشینم

 اولین برای و زدم بیرون دانشگاه از سست های قدم با و سختی به

کردم بلند دست تاکسی . 

بودم گذاشته هم روی را چشمانم و بودم چسبانده شیشه به را سرم . 

 شد می روی چند که را تهوعم حالت و حالی بی همه این دلیل

دانستم نمی را بود شده گیرم گریبان . 
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 به که فکری با ناگهان. کردم گره هم در را ام زده یخ های دست

 شد؟ باز وحشت و بهت از خود به خود چشمانم کرد، خطور مغزم

باشد؟ راست کنم، می فکر که را چیزی آن نکند  

 باشد اشتباه حسم که بودم امیدوارم. دادم قورت ترس با را دهانم آب

 امیدوار گفت؛ نمی دروغ من به وقت هیچ من ششم حس. نه ولی

بگوید اشتباه من به حسم که بودم . 

 این در هم مرا کنم؟ چه باشد راست اگر. کنم کار چه بودم مانده

 از هنوز که کودک این به برسد چه خواهد، نمی کسی زندگی

نیستم مطمئن وجودش . 

 به چه هر که مادرم و پدر. نداشتم خبر کس هیچ از دیگر

 تلفن جواب و کردند می رفتار من با سردی به رفتم می سراغشان

دادند نمی هم را هایم . 

 دیدم وقتی ولی بودم زده حرف شهاب و هانیه با باری چند

 هیچ سراغ به دیگر که گرفتم تصمیم نیست، سابق چون رفتارشان

نروم کدامشان . 

 تا نزنم حرف ها آن با دیگر که بودم کرده عوض را ام شماره

بیاورند یادم به را خاطرات . 

 حرف ها آن با حتی و ببینم را کدامشان هیچ خواستم نمی دیگر پس

 .بزنم

 

* * * * * 
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 در ریزد، فرو است ممکن لحظه هر کردم می حس که هایی قدم با

 نمی. شد نمی متوقف ای لحظه هایم اشک. زدم می قدم ها خیابان

غلط کاری چه و درست کاری چه. کنم کار چه باید دانستم . 

 های جیغ و ها خنده صدای. برداشتم قدم پارکی سمت به هدف بی

بود پیچیده پارک فضای در ها بچه ی زده هیجان . 

 به فکرم اما کردم نگاه ها آن کردن باز به و نشستم نیمکتی روی

رفت کاغذ تکه آن . 

 که برگه آن روی مثبت جواب به و آوردم بیرون کیفم از را آن

بودم خیره کرد، می کجی دهان من به انگار . 

 وجودش از امروز تازه که ای هفته سه جنین این با دانستم نمی

کنم چه بودم، شده مطمئن .  

 تلخ مادرش مانند سرنوشتش بگذارد، دنیا این به پا اگر بودم مطمئن

شود می . 

 از پر مادرش دل که صورتی در بگذارد جهان به پا بگذارم چگونه

است؟ پدرش از کینه و نفرت  

 در بدجوری. زدم پس انگشت نوک با را دچکی چشمم از که اشکی

بودم مانده راهی دو . 

 بودنش از تازه که این وجود با را، ای هفته سه جنین این باید یعنی

 آخر ام شده مادر من کنم؟ قتل یعنی بکشم؟ را بودم شده مطلع

 را زندگی و بودن زنده حق چرا ببندم؟ فرزندم قتل به کمر چگونه

است انسان هر مسلم و بیعیط حق که چیزی بگیرم؟ از . 
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 زمانی از مادرم چگونه که دارم یاد به. نشست شکمم روی دستم

شد می دیده نگاهش در عشقی چه. زد می حرف بود شده مادر که . 

 مرا های خوردن تکان وقتی کرد می تعریف شوقی و ذوق چه با

بود کرده احساس . 

کنم؟ منع شوق و شور این از را خودم باید یعنی  

دارم؟ من که است زندگی چه این آخر  

 خسته زندگی این از و گرفته دلم عجیب ولی نیستم ناشکری اهل

ام شده . 

همین باشم؛ مهم کسی برای خواهد می دلم . 

 زیادی ی خواسته این آیا. خواهد نمی را نفرت و کینه با زندگی دلم

 است؟

بشود من نفرت و کینه این قربانی فرزندم خواهد نمی دلم . 

بودم شده گیج کردم؟ می باید کار چه. گرفتم دستانم میان ار سرم . 

 

 در که او به و گرفتم باال را سرم ای بچه دختر جیغ صدای با

کردم نگاه کرد، می گریه و بود خورده زمین دویدن هنگام . 

 نمی پیدا را او چون و گشت می مادرش دنبال نگاهش با هم او

گرفت شدت اش گریه کرد، . 

این برای. رفتم سمتش به و شدم بلند جا از ناخودآگاه  
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 [05.09.19 13:18] 

 

زانو روی شوم، قدش هم که  

 

شود بلند که کردم کمکش و نشستم . 

 مامانت: گفتم تکاندم، می را لباسش روی های خاک که حالی در

خانوم؟ خوشگل کجاست  

دونم نمی: گفت آویزان های لب با . 

نشاندم بل روی لبخندی و کردم پاک را هایش اشک . 

میاد مامانت االن. عزیزم نکن گریه - . 

 با دخترک های اشک دیدن با و آمد طرفمان به زنی لحظه همان

جان؟ مامان شده چی: گفت نگرانی  

کرد کمکم اومد خاله: گفت وقایع کردن تعریف حال در دخترک . 

ممنونم خیلی: گفت قدردانی با و برگشت سمتم به جوان زن . 

تنهایین؟: گفت و کرد اطراف به نگاهی که دادم را جوابش  

دادم تکان سری . 

. دارم دوست رو صداهاشون و سر و هابچه کردن بازی. آره -

 و چی همه با قدر اون. بخشه لذت برام شون بچگانه و ساده دنیای
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 بزرگا آدم ما نظرم به که کنند می برخورد راحت ها اتفاق ی همه

بگیریم یاد اینو ازشون باید . 

درسته. بود قشنگی خیلی تعریف: گفت و زد لبخندی .  

: گفت زن دوید، ها سرسره و تاب سوی به دوباره که دخترک

مامان باش مواظب . 

 میکنه گریه داره که دیدمش جوری اون وقتی: داد ادامه من به رو

 صبور میشه، مادر وقتی آدم. شدم حالی چه بدونی اگه ترسیده و

 یه ببینه تونه نمی حتی. دونه یم مقدم خودش به رو اش بچه میشه،

رفته پاش به خار . 

 بود قشنگی حس حتما. بود نشسته دلم بر بدجوری زن های حرف

زد می حرف اش درباره گونه این که . 

  

. آمدم بیرون راهی دو از که بود نشسته قلبم در چنان او های حرف

 هم نفرت پر زندگی این وجود با. بگذرم فرزندم از توانستم نمی من

بگذرم نبودم حاضر . 

رفتم خانه سمت به زنان قدم و کردم خداحافظی زن آن از . 

 و شور یک و شیرین حس و بود شده دور من از بد حس آن دیگر

 را خوب حال این قدر چه. کردم می احساس پوستم زیر شوقی

داشتم دوست . 

 و سالم. بود ایستاده جا آن که دیدم را شادی رسیدم، که در جلوی

شدیم خانه وارد و کردیم سیاحوالپر . 
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موندی؟ در پشت وقته خیلی -  

میشه ای دقیقه چند. نه: گفت و داد تکان سری . 

رفتم داخل سرش پشت هم خودم و شود وارد کردم تعارف . 

 حوصله. دیگه ببخشید: گفتم آوردم، می در را چادرم که حالی در

بزنم دوری یه بودم رفته بود، رفته سر ام . 

بشین بیا ه؟چی حرفا این - . 

میام کنم، عوض رو لباسام - . 

 عوض شلواری و بلوز با را هایم لباس و رفتم مشترکمان اتاق به

رفتم آشپزخانه به و کردم . 

بریدم را بودم پخته که کیکی و کردم روشن را ساز چای . 

نکش زحمت. بشین بیا: گفت و آمد سرم پشت . 

 بود مهربانی و خوب دختر. بودم شده صمیمی زود خیلی شادی با

 چیز همه و بودم گفته او به هم را ازدواجمان ماجرای که حدی در

دانست می را . 

 شد، چه نفهمیدم لحظه یک که آوردم بیرون کابینت از را ها بشقاب

 با و شد رها زمین روی دستم از ها بشقاب و رفت گیج سرم

شکستند بدی صدای . 

 

بستم ای ظهلح را چشمانم و گرفته ام پیشانی به را دستم . 
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آمد سمتم به نگرانی با شادی . 

یهو؟ شد چت خوبی؟ شده؟ چی -  

 روی را دستم و نشستم آن روی و کشیدم عقب سختی به را صندلی

گرفتم سرم . 

رفت گیج سرم دفعه یه. نیست چیزی - . 

نشست رویم به رو نگرانی با . 

 زنگ شروین به خوای می بیمارستان؟ بریم خوای می چرا؟ -

 بزنم؟

خوبم نه: گفتم و دادم تکان طرفین به سری .  

 بلند جا از خودش و شد مانع و گرفت را دستم که شوم بلند خواستم

 .شد

کم یه بشین تو - .  

داد دستم به و آورد یخچال از آب لیوانی . 

نوشیدم را آب از ای جرعه و کردم تشکری . 

زد می موج نگاهش در نگرانی هم هنوز . 

 

لیلی: پرسید نگرانی با هم باز که بود گذشته لحظاتی  

 

خوبی؟ مطمئنی جان  
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دادم تکان سری . 

 رو حس تا چند که افتاد اتفاقی یه امروز شادی، دونی می -

. میشه چی اش نتیجه ببینم که داشتم استرس اولش. داشتم همزمان

 کردم، گریه ریختم، هم به بدجوری فهمیدم، رو نتیجه وقتی

 حرف کلمه چند با فقط اما بودم ناامید بودم، ناراحت بودم، عصبانی

 دیگه. شد عوض کل به نظرم بود، واقعیت کامال که یکی از

زدم می لبخند خونه تا نبودم، ناراحت . 

نشده عایدش چیزی هایم حرف از که بود معلوم . 

شدی؟ جوری این چی برای مگه؟ شده چی -  

نشست لبانم روی آرامش از پر لبخندی . 

 بغلم تو دیگه ماه نه از کمتر که این فکر. دارم خوبی حس خیلی -

داره خوبی حس چه بدونی اگه بگیرمش، . 

کرد نگاهم شده گرد چشمان با . 

تو یعنی - ... 

دادم تکان سر لبخند با . 

 .آره -

 سخته. بیام کنار چی همه با کنم می سعی: گفتم و شد محو لبخندم

 شادی وای دارم؟ ای چاره مگه کنم؟ کار چی ولی سخته هم خیلی

 وقت هر بدونی اگه. آوره عذاب قدر چه ها خاطره این بدونی اگه

 فراموش اصال. کنممی پیدا حسی چه میاد، ذهنم تو شروین حرفای
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 حتی بره؛ می زمان کلی. نیست راحتی کار ها خاطره اون کردن

 نکنی فکر بهش که کنی می تالش کلی. آدم عمر تموم ی اندازه به

 اگه چشماش پیچه؛ می گوشت تو صداش خواب موقع بازم ولی

 یادش به صبح تا شب بدونی اگه. میاره آدم سر بالیی چه بدونی

دردیه چه ریختن، اشک . 

کردم غمگینش ی چهره به نگاه و کشیدم آهی . 

 بیشتر هم چی هر. نفره یه پیش فقط دش که درده جور یه عشق -

 ی همه با. میشه تر عمیق و بدتر درد این ببینیش نتونی و بگذره

قشنگیه درد عشق اینا . 

داد می گوش هایم حرف به سکوت در  

 

 [05.09.19 13:18] 

 

 حرف زدن برای بودم شنوا گوش دنبال که بود وقت خیلی من و

هایم دل و درد گفتن و هایم . 

 خوشحال قدر آن. داد او به را خبر شادی خود آمد، که هم شروین

شود خوشحال رقد این کردم نمی فکر. شد نمی باورم که بود شده . 
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 [05.09.19 13:18] 

 

# نوزده_و_صد_پارت  

  

 

 نبود؛ هم سادگی همین به اما. گذشت باد و برق سرعت به ماه نه

 دردها این از اوقات گاهی و داشت پی در هم هایی عذاب و درد

 را ها این تمام کردم، می فکر آینده به وقتی اما شدم می عاصی

 احساس دل در ناپذیری وصف شوقی و شور و کردم می فراموش

کردم می . 

 مادرش همدم. بود شده من چیز همه آمده دنیا به تازه کودک این

داد می گوش من های دل و درد به همیشه. بود شده .  

 موهای و درشت عسلی چشمان همان با. بود من شبیه هم خیلی

 .خرمایی

 مذهن به خاطرات ناخودآگاه کنم انتخاب را اسمش خواستم می وقتی

آورد هجوم .  

 من شبیه دخت دارد دوست گفت می. داشت دوست دختر حامد

گذاشتم و بگذارد نفس را اسمش دارد دوست گفت می. باشد . 

 بود سخت چه و نبود پدرش حامد اما. گذاشتم نفس را دخترم اسم

اسم انتخاب این حتی . 
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گذشت می و گذشت می روزها ... 

 دیدن و شدن مادر بود خوبی حس. شد می بزرگتر و بزرگ نفس

خودت چشمان جلوی فرزندت های کشیدن قد . 

. بود کرده پر را هایم تنهایی ام داشتنی دوست زیادی دخترک این

. بیاید سراغم به دهنده آزار های خیال و فکر کمتر شد می باعث

گذراندم می او با را وقتم بیشتر . 

 هم من هایش خنده دیدن با. کردم می بازی زدم، می حرف او با

 کمبود. کند احساس کمبودی فرزندم خواست نمی دلم. خندیدم می

کند حس را عاطفی . 

 نا و کس هر ی عالقه ابراز با شود می که بزرگ خواستم نمی

بلرزد دلش کسی . 

است سخت هم خیلی اما دارد شیرینی حس داشتن دختر . 

 

 کردنش حمایت زیر از کنم، طردش خواهم نمی کرد اشتباهی اگر

کنم یخال شانه . 

 من به را چیز همه که شود صمیمی من با قدر آن دارم دوست

باشد نداشته را چیزی گفتن از ترس. بگوید . 

 خواهم نمی را اش گوشی شده گیر گوشه و غمگین کردم حس اگر

 صبح فقط کنم؛ نمی شک او به گردم، نمی را وسایلش کنم، چک

شدبا خیس اشک از مبادا که کنم می نگاه را او بالش ها . 
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نکشد هم جا این به کار اصال که شوم می صمیمی او با قدر آن . 

 

 به و کردم نگاه دخترکم خواب در غرق ی چهره به لبخند با

بکنم فکری شام برای که رفتم آشپزخانه . 

ماند می بیرون وقت دیر تا ها شب شروین که نبود مهم برایم . 

دهد می زنانه عطر بوی گردد می بر وقتی که نبود مهم برایم . 

نبود مهم هم اش روزه هر و ساعته هر های تلفن برایم . 

کنم زندگی دخترکم با و دور جای یک برویم شد می کاش .  

 و بحث شروین با دیگر. بیایم کنار بودم کرده سعی وضع این با

نداشت اهمیتی برایم نبودش و بود اصال کردم؛ نمی دعوا . 

بود رسیده تفاوتی بی به من مثل هم او انگار . 

 بود انگار هم او دیگر. دارم حالی چه که داد نمی گیر من به دیگر

نبود مهم او برای من نبود و . 

ها داشتیم خوبی زندگی چه !  

بودیم خوشبخت قدر چه ! 

شدم کارم دادن ادامه مشغول و زدم پوزخندی . 

 شروین ماشین صدای که بودم ها زمینی سیب کردن سرخ حال در

 زود شب یک طور چه نشست؛ لبم بر زخندیپو. شنیدم حیاط از را

بود؟ برگشته !  
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دارد؟ هم ای بچه و زن بود افتاده یادش طور چه ! 

آمد من پیش و شد خانه وارد بعد لحظاتی . 

 .سالم -

دادم کارم به را حواسم و دادم را جوابش زیرلب . 

 ناخونک شده سرخ های زمینی سیب به که حالی در و ایستاد کنارم

خبر؟ چه: گفت زد، می  

هیچی: دادم کوتاه را جوابش و انداختم باال ای شانه . 

کجاست؟ نفس -  

اتاقش تو - . 

شد کالفه من سرد لحن و کوتاه های جواب از . 

میدی؟ رو جوابم جوری این چرا چته؟ تو -  

هیچی: گفتم و انداختم باال ای شانه هم باز . 

شد منصرف نفس آمدن با که بدهد را جوابم خواست . 

 آغوشش در را خود و رفت سمتش به ذوق با او دیدن با نفس

 .انداخت

 بسیار نفس با که بود این آمد می خوشم شروین رفتار یک از

بود خوبی خیلی پدر واقعا و بود مهربان . 

 دلیل رفت یادش که شد نفس های کردن تعریف گرم قدر آن

بداند خواست می را ام ناراحتی . 
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 خیلی که این با. زد می حرف زری یک که بود نفس فقط شام هنگام

 را آدم که بود بامزه و شیرین هایش حرف قدر آن اما زد می حرف

 او های حرف پای ها ساعت که داشت دوست و کرد نمی خسته

 .بنشیند

لیلی؟ شده چی: گفت شروین که کردم می نگاه او به لبخندی با  

 مه ای بچه و زن اومده یادت که عجیبه: گفتم و شد پاک لبخندم

 که باش بچه این فکر به حداقل. خونه اومدی زود بار یه و داری

برگردی تو که منتظره همش . 

 لحنی با نفس که دهد را جوابم خواست و کشید ای کالفه پوف

زنما می حرف شما با دارم: گفت طلبکار . 

گرفت مان خنده دویمان هر اش بامزه لحن از .  

خوشگلم بگو .بره قربونت مامان: گفتم و کردم ای خنده . 

داد ادامه را هایش حرف و کرد نازک چشمی پشت . 

نشد بدل و رد شروین و من بین حرفی هیچ دیگر . 

 کنار ها ظرف شستن و میز کردن جمع و شام خوردن از بعد

نشستم بود، کار مشغول تاپش لپ با که شروین . 

شروین؟ میگم -  

 جونم؟ -
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 جانم این اما. ادد می «جانم» با را هایم کردن صدا جواب همیشه

و کجا ... 

ندادم را این از بیشتر پیشروی ی اجازه افکارم به .  

بود بس خاطرات مرور دیگر . 

شد آویزان هایم لب . 

شده تنگ بابام و مامان برای دلم - . 

خب؟: گفت و آورد باال تاپ لپ توی از را سرش  

ببینمشون خوام می بریم بیا روز یه - . 

گفت آرام لحنی اب نشوم، ناراحت من که طوری  

 

 [05.09.19 13:18] 

 

بار چند دونی می عزیزم جان، لیلی :  

 

جا؟ اون رفتی  

 کنم؟ کار چی خب ولی دونم می: گفتم اصرار با و دادم تکان سری

باهام؟ میای. خب شده تنگ واسشون دلم  

 اونا دونی می خودت که تو: گفت و گذاشت میز روی را تاپ لپ

خودت طور نهمی. ندارند منو دیدن چشم . 
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 هر. چشم خوای، می تو چون ولی: داد ادامه و کرد مکث ای لحظه

کنی؟ می وا دیگه اخماتو اون خوبه؟. بگی تو چی  

 دیدن مشغول زیاد هیجان با که نفس به رو و زدم محوی لبخند

وقته دیر بخواب برو مامان جان، نفس: گفتم بود، فوتبال . 

 این که نفس حال به شخو: گفت شروین که نکرد حرفم به توجهی

داری دوسش قدر . 

سوخت برایش دلم که بود آمیخته حسرت قدر آن لحنش در . 

 که موندم دل به آرزو مون زندگی از سال چهار این تو: داد ادامه

. نباشه غمگین جوری این چشمات کنم، می نگاه بهت وقتی بار یه

نباشه آمیز نفرت نگاهت میشی، خیره که بهم . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# بیست_و_صد_پارت  

  

 

زدم تلخی نیشخند . 
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 بحث این قدر این و دونی می رو رفتارهام ی همه دلیل خودت -

 نفس به جونم من که دونی می اینم. کشی می پیش رو تکراری

اونه فقط مزخرف زندگی این تو دلخوشیم تنها و اس بسته . 

برد باال را صدایش اخمی با . 

 می جوری این که گذاشتم کم برات یچ من مگه آخه؟ چی یعنی -

 کنی؟

نکن شروع باز - . 

کنی؟ می فکر پسره اون به هنوز تو ببینم اصال چرا؟ -  

گرفتم دستانم بین را سرم . 

بافی؟ می پال و پرت قدر این چرا -  

شد مانع و گرفت را دستم که شوم بلند جا از خواستم . 

بده منو جواب. لیلی بشین: گفت تحکم با . 

نه؟ یا رو بحث این کنی یم تموم -   

نه ندی، رو جوابم تا. نه - . 

کردم نگاه اش جدی و آبی چشمان به مستقیم . 

 کردی، دور هام عزیزترین از منو. کنم نمی فکر کی هیچ به من -

 و پدر من ساله چهار دونی می باشم؟ خوشحال داری انتظار حاال

 ازدواج تباها که کردی مجبورم و زدی گول منو. ندیدم رو مادرم

  .کنم
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دارم دوست رو تو من بفهم - .  

 چی مامان: گفت و کرد مان نگاه ترس با نفس فریادش صدای از

 شده؟

. شروین نیستی عاشق تو: گفتم بدهم، را نفس جواب که این بدون

 رو اون زدن کلک با. برسه عشقش به آسیبی نذاره که عاشقه کسی

. گذره می چیش مهه از اون خوشبختی خاطر به. نمیاره دست به

کنه نمی نابود رو زندگیش . 

 تا. کنم زندگی باهات ندارم دوست. شدم خسته من چیه؟ دونی می

همین بوده؛ نفس وجود خاطر به فقط کردم، تحمل که هم اینجا .  

شدی خسته کنی می غلط تو - .  

بود افتاده گریه به ترس از نفس ما فریادهای و داد از . 

 زورگویی فقط: گفتم شروین به رو رفتم می طرفش به که حالی در

بخشمت نمی دارم عمر تا که بدون اینم. بلدی . 

 روی ای بوسه و کشیدم آغوش در را او و رفتم نفس سمت به

نشاندم موهایش . 

عزیزم نترس - . 

کردین؟ می دعوا چرا -  

 دعوا: گفتم رفتم، می اتاقش سوی به که طور همان و کردم بغلش

زدیم می حرف داشتیم که کردیم نمی . 
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 می تختش روی را او که حالی در و کردم باز را اتاقش در

مامان خوشگل بخواب دیگه خب: گفتم گذاشتم، . 

 

داشته کالس امروز. نبود کنارم شروین شدم، بیدار که صبح . 

 دنیا به دلیل به ولی بودم داده ادامه را درسم سال چهار این در

 کمک با اما. بگیرم مرخصی را ترم یک شدم مجبور نفس آمدن

رساندم پایان به را درسم باالخره تابستانی های ترم و شروین های . 

 را شود بلند گذاشتم نمی وقت هیچ که را موهایم و شدم بلند جا از

زدم شانه . 

 را دستانش ی بهانه مدام هم من موهای. بود بلند موی عاشق حامد

 ذهنم به اطراتخ دیگر که کردم کوتاه را ها آن هم من گرفتند؛ می

نیاورند هجوم . 

 هم من و دهد می نشان موهایش با را احساساتش دختر گویند می

بودم زده را احساسم قید بود وقت خیلی . 

رفتم آشپزخانه به صورتم و دست شستن از بعد و شدم بلند جا از .  

 گوشی با و نشسته میز پشت و بود پوشیده بیرون های لباس شروین

بود مشغول اش . 

بود چیده هم را صبحانه میز مدت این در همیشه ندمان .  

داد را جوابم که کردم آرامی سالم . 

کردم خوردن به شروع و نشستم رویش به رو  . 
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 لیلی؟ -

 که این بدون گرفتم، می خودم برای پنیر از ای لقمه که حالی در

هوم؟: دادم جواب کنم نگاهش  

زد زنگ مامانم - . 

خب؟: گفتم تفاوت بی  

کنه دعوتمون امشب مهمونی برای که زد زنگ - . 

خب؟: دادم را جواب همان هم باز  

میایم گفتم منم. دیگه نداره خب - . 

کردم نگاهش باالخره . 

برو تنها خودت پس. دادی قول خودت طرف از - .  

 دعوتمون وقت هر چرا کنی؟ می جوری این چرا تو لیلی -

نمیای؟ میکنه،  

 دوست منو خیلی مامانت آخه: مگفت و گذاشتم میز روی را دستانم

 بینه می منو وقتی همینم خاطر به میشه خوشحال دیدنم از و داره

دونم نمی چرا؟. زنه می بهم کنایه و نیش فقط . 

 

 اهمیتی برات دونم می که این با من جون لیلی،: گفت دلجویی با

میای؟ باشه؟. بیای باهام رو بار یه همین خوام می ازت ولی نداره  

ما؟ ی خونه بریم نبود قرار مگه -  
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 باید االن من. فردا برای بذار عزیزم،: گفت ام گیری بهانه از کالفه

. خرید بریم دنبالت میام شه تموم کالسم که عصر اما دانشگاه برم

 باشه؟

نداشتم؟ دوست را هایش گفتن عزیزم چرا  

نشست؟ نمی دلم به چرا  

 به های لباس و شلخته موهای با نفس که بدهم را جوابش خواستم

 به خورد می وول زیادی خواب در همیشه. شد وارد اش ریخته هم

بود همین خاطر . 

. مامان خوشگل بخیر صبحت: گفتم اش بامزه ی چهره به لبخند با

بشورم رو صورتت و دست بریم . 

برمش می من. بشین تو: گفت که شوم بلند جا از خواستم . 

. شدم ام صبحانه ی ادامه خوردن مشغول و دادم تکان سری

 ی قیافه و ریخت با بار این نفس اما برگشتند دوباره بعد لحظاتی

 .مرتب

بریم؟ لیلی؟ خب -  

دادم تکان سری ناچار به . 

خب خیلی - . 

 صندلی روی از را سامسونتش کیف که حالی در و زد لبخندی

 من با کاری بابا خوشگل: گفت نفس به رو داشت برمی کناری

 نداری؟
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بیای زود - . 

بوسید محکم را اش گونه و زد مهربانی لبخند . 

زد بیرون خانه از و کرد خداحافظی هم من از . 

** 

بودیم شروین آمدن منتظر و بودیم شده آماده نفس و خودم . 

 با هایم عکس به نگاهم. شدم گالری وارد و برداشتم را ام گوشی

چ. داشتیم لب بر لبخند سه هر که افتاد مامان و بابا  

 

 [05.09.19 13:18] 

 

بودم دلتنگشان قدر ه . 

 

پذیرفتند می مرا کاش . 

کردند می درکم کمی کاش . 

 می درک مرا کسی کاش اند کرده فراموش مرا همه که زمانی در

 .کرد

بودم مهم کسی برای کاش . 

 

شد خواهم فراموش  

@Vip_Roman



 

606 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

دیگر که شعرهایی میان  

شد نخواهد سروده من زبان از . 

دیگر که هایی آدم میان  

خوانند نمی را یمها حرف . 

آشناست برایم قصه این ... 

دفترم سفید های خط گاهی  

میزنند فریاد را انگشتانم خالی جای . 

ام خانه از دورتر جایی یک خودم و  

را رویاهایم شدن غرق و ام نشسته  

کنممی تماشا . 

داشتم سر در که ها خیال چه  

بودم کشیده را ام خانه سبز چه و . 

آید نمی یادم  

ام زده لبخند ها عدانیشم به کی . 

روز از ساعتی چه و   

آدم یک های قدم صدای  

دیوار پشت از   

است شکسته خود در را سکوتم . 
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آشناست برایم قصه این ... 

گاهی که ای قصه  

برای را فراموشیم ی نسخه  

پیچد می ها آدم . 

کجای هیچ در آدمی هیچ دیگر و  

خواندن هنگام را صدایم دنیا  

شنید نخواهد شعرهایم . 

# دهقان_پگاه  

 

کنی؟ می گریه چرا مامان -  

نشاندم لب بر لبخندی زحمت به و کردم پاک را هایم اشک تند تند . 

جان مامان هیچی - . 

 

افتادیم راه پاساژها از یکی سمت به هم با و آمد شروین بعد دقایقی . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 
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# یک_و_بیست_و_صد_پارت  

  

 

: گفتم شروین به رو و گرفتم کرد می شیطنت مدام که را نفس دست

چیه؟ واسه خرید دیگه داشتم، لباس که من  

 با و خرید بیام ام بچه و زن با خواست دلم: گفت و گرفت را دستم

نخریدی هم چیزی اگه حتی. بزنیم قدم هم .  

 تنگی دل تو که جور همون لیلی، دونی می: داد ادامه و کشید آهی

 و من خواد می دلم. ام جوری همین منم داری، دلت تو حسرت و

 قدم بریم، مهمونی خرید، بریم هم با شوهرا و زن ی بقیه عین توام

 دلم تو حسرتش ولی ایه ساده چیزای اینا. بزنیم حرف کلی و بزنیم

 دوست گفتم بار چند حاال تا من که جور همون خواد می دلم. مونده

بگی بهم اینو بار یه حتی توام دارم، ... 

بودم آمده ستوه به تکراری بحث این از قدر چه. مدمآ حرفش میان . 

 دیگه خودت کشی؟ می وسط رو تکراری بحث این قدر این چرا -

 ادعای فقط الکی بعضیا مثل من بعدشم. دیگه کن بس نشدی؟ خسته

 نشون کاراش با رو عشقش که عاشقه کسی. کنم نمی داشتن دوست

 دوست چون بگه هم آخرش و بده عذاب فقط رو اون که این نه بده

عشقیه؟ و داشتن دوست جور چه این. دارم  
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 و بود افتاده راه ما از جلوتر که نفس دنبال و نماندم جوابش منتظر

 می نگاه ها ویترین پشت زیبای و دار برق و زرق های لباس به

رفتم کرد، . 

 

 آستین که را ای مجلسی مشکی سارافن گشتن کلی از بعد آخر در

 و آن ست شال با را داشت طالیی های طرح لباس پایین و یقه و ها

 به نداشتیم، بیشتری وقت چون و کرده انتخاب نفس برای پیراهنی

برگشتیم خانه . 

 

 شان خانه با زیادی ی فاصله چون و شدیم آماده سریع خیلی

رسیدیم زود نداشتیم، . 

 از سال چهار طول در. شدیم بزرگشان و ویالیی ی خانه وارد

 گفت شد می. بودم گذاشته پا جا این به بار چند طفق ازدواجمان

آمدم می شروین اصرار و زور به هم بار یک سالی . 

 و بزند کنایه و نیش بود بلد فقط که بود مادرش رفتار هم دلیلش

 و شد می خارج تحملم اوقات بعضی هم من کند؛ بارم حرف

دادم می را جوابش . 

مفهمید نمی را اش کینه همه این علت واقعا . 

 پارک بزرگشان حیاط توی که باالیی مدل های ماشین به نگاهی

انداختم بود شده . 
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 بار یک ماه دو یکی و بود ها دادن مهمانی این عاشق شروین مادر

 در بار یک فقط من هم باز که کرد می دعوت را زیادی مهمانان

بودند کرده پیدا حضور هایشان مهمانی این . 

 که هایی وقت حتی بودم مخالف هخانواد این چیز همه با اصال

 و نشست نمی دلم به اصال اما دادند می انجام میلم باب کاری

داشتم بودن اضافه و بودن معذب احساس . 

 

 با. آمد استقبالمان به شروین، مادر خانم، نگین. شدیم خانه وارد

. خانوم لیلی به به: گفت کنایه با من به رو و کرد روبوسی شروین

دیدیم هم رو شما ما عجب چه . 

 جوابش خواست می دلم. بود شده شروع هایش کنایه نیامده هنوز

 بد خودم از بزرگتر با توانستم نمی من اما بدهم خودش مانند را

نبودم بلد را خودم از بزرگتر به احترامی بی. کنم صحبت . 

بوده من از سعادتی کم - . 

 نگاهم تحسین با داشت، من از را دیگری جواب انتظار که شروین

زد لبخندی و کرد . 

 با و کردم گرمی احوالپرسی و سالم صمیمانه پدرش و شادی با

کردم رفتار مادرش همچون شهره . 

 من با ای پدرکشتگی چه مادرش، و شهره نفر، دو این دانم نمی

کردند؟ می رفتار گونه این که داشتند ! 
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 برای هرازگاهی و دادم می گوش شادی های حرف به سکوت در

دادم می تکان سری اوست به حواسم بداند که این . 

 لبخندی شروین پدر دیدن با و کردم حس کنارم در را کسی حضور

 .زدم

خوشگلم؟ دختر طوری چه: گفت و کرد مهمانم لبخندی پدرانه  

 آن. داشتم دوست را او قدر چه. زدم مهربانش ی چهره به لبخندی

کردم می خطاب «جون بابا» را او که زیاد قدر . 

 نظر به حوصله بی جان؟ لیلی شده چیزی: پرسید که کردم تشکری

 .میای

دادم تکان طرفین به سری . 

ممنونم. خوبم نه - . 

 نگین های حرف از دونم می: گفت و آورد نزدیک را سرش

نیست دلش تو چیزی. نگیر دل به ولی میشی ناراحت . 

 من از چرا که دونم نمی رو دلیلش فقط نمیشم ناراحت نه -

نمیاد شونخوش  

 میشه مگه چیه؟ حرفا این: گفت و انداخت ام شانه دور را دستش

نداشت؟ دوست رو مهربون لیلی این  

 سویمان به شروین که بزند حرفی خواست و زد لبخندی هم باز

 .آمد
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: گفت من به رو و شد بلند جا از و کرد اخمی جون بابا او آمدن با

بگم آمد خوش ها مهمون به برم من . 

 از کی دانم نمی شروین، با رفتارش از تعجب با و دادم انتک سری

شد دور من . 

نشست کنارم شروین .  

کو؟ نفس -  

انداخت اطراف به نگاهی و انداخت باال ای شانه .  

باشه باید جاها همین. دونم نمی - . 

کجاست ببینم برم: گفتم و شدم بلند جا از . 

 می حیاط به که حینی در. شدم بلند جا از و نماندم جوابش منتظر

کردم احوالپرسی و سالم ها مهمان از نفر چند با رفتم . 

 طرفش به. دادم تشخیص بود، ایستاده زنی کنار که را نفس دور از

شد آمدنم ی متوجه که رفتم . 

جان مامان تو بریم بیا - . 

برگرداند را رویش بود، من به پشتش که زن آن .  

هستید؟ جان نفس مادر شما -  

: گفتم اش شده آرایش و زیبا ی چهره به نگاه با و ادمد تکان سری

  .بله
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 مجلسی تاپ رنگ با که قرمزش ی خورده رژ های لب بر لبخندی

شیرینه و خوب دختر خیلی: گفت و نشاند بود، ست الکش و . 

رو شما: گفتم و کردم تشکری  

 

 [05.09.19 13:18] 

 

بودم ندیده حاال تا . 

باال تفاوت بی ای شانه  

 

تانداخ . 

بودم ندیده رو شما منم - . 

 نشان بزرگتر من از سالی چند که جوان دختر این چرا دانم نمی

 علیرغم کردم می احساس. کرد نمی منتقل را خوبی حس داد، می

 خوشم هیچ لبش روی مصنوعی لبخند از و شناسد می مرا اش گفته

 .نیامد

تون آشنایی از شدم خوشحال: گفتم و دادم تکان سری .  

« عزیزم تو بریم: دادم ادامه نفس به رو که گفت ای «نینهمچ . 

شد همراهم و گفت ای باشه هم نفس  
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 [05.09.19 13:18] 

 

# دو_و_بیست_و_صد_پارت  

  

 

. کرد کنارش خالی جای به ای اشاره شروین شدم که خانه وارد

 که شهره دیدم که بنشینم دیگر جای و شوم رد تفاوت بی خواستم

 ی متوجه. کرد می نگاه ما به داشت، مادرش به زیادی شباهت

 تر ساختگی لبخندی. آورد لب بر ساختگی لبخندی شد، که نگاهم

 هم را نفس. نشستم شروین کنار ناچار به و کردم نثارش خودش از

نشاندم خودم کنار . 

کردی؟ دیر چرا -  

 نگرفته مرخصی جنابعالی از ببخشید: دادم را جوابش آمیز طعنه

 .بودم

 نیش مار عین زبونت: کرد زمزمه زیرلب و کشید ای فهکال پوف

 .میزنه

 و خودم برای کندن پوست میوه سرگرم را خودم و ندادم را جوابش

کردم نفس . 
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 واقعا. شد اش خیره شروین که دیدم وضوح به دختر آن ورود با

 به را نقصش بی هیکل تنگش های لباس. بود جذاب و زیبا هم

آمد می او به خیلی هم سبزش لنز. کرد می نمایان خوبی . 

 روی به رو که خانم نگین کنار و انداخت شروین و من به نگاهی

نشست بود، نشسته ما . 

 دختر جان، رزا: گفت من به رو و زد لبخندی دیدنش با خانم نگین

 جا اون بچگی از. برگشته لندن از تازه که هستند دوستام از یکی

 یه. برگشته سال چند از بعد حاال و خونده جا اون درسشم و بوده

جانه رزا برای مهمونی این جورایی . 

داری لطف شما. جون نگین مرسی: گفت و زد لبخندی رزا . 

داد معمول تعارفات با را جوابش و زد لبخندی خانم نگین . 

 لب بر مصنوعی لبخندی نکنم، سکوت این از بیشتر که این برای

تون آشنایی از شدم خوشحال: گفتم و آوردم . 

شد تکرار دوباره حیاط توی ی مکالمه همان . 

 .همچنین -

شد درهم هایم اخم زد که حرفی با . 

 خب ولی شروین برای اش خواستگاری بریم برگرده داشتم قصد -

دیگه نشد .  

انداخت رزا به حسرت با نگاهی و کشید آهی . 
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 مهمان چند و او مقابل در کردم می حس. کردم می حقارت احساس

ام شده خوار و کوچک دو . 

 در نفسم. بود بریده را امانم بودن معذب و بودن اضافه احساس

بود شده حبس سینه . 

 مامان؟ چیه حرفا این: گفت و کرد اخمی که افتاد شروین به نگاهم

ام راضی هم مون زندگی از و دارم دوست رو لیلی من .  

 از قدر چه مشخصه: گفت تمسخر با و زد پوزخندی خانم نگین

هستی راضی تون زندگی . 

 من با گونه این که بودم کرده کار چه. نداشتم هم زدن حرف قدرت

شکستند؟ می را دلم چرا زد؟ می حرف  

زنی؟ می حرف جوری این چرا مامان: گفت معترض شادی  

بزند را خود نیش که بود شهره نوبت بار این . 

بود گزینه بهترین شروین برای رزا. موافقم مامان با منم - . 

 

 گاه هیچ. کنم تحمل را فضا و جمع این توانستم نمی این از تربیش

بودم نشده حقیر و خفیف و خوار چنین این تاکنون . 

 نفس دست و برداشتم کنارم از را چادرم و کیف و شدم بلند جا از

 پذیرایی از ممنون. شدم مزاحمتون که ببخشید: گفتم و گرفتم را

 .تون
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 باباجون و شادی صدای. مگرفت پیش در را خروج راه سرعت با

 بیخ بغض. نکردم توجهی ولی شنیدم می را کردند می صدایم که

کرد می ام خفه داشت و بود گرفته را گلویم . 

شدم توقف به مجبور شروین توسط دستم شدن کشیده با . 

 نفس نفس و بود دویده برسد، من به که این خاطر به که حالی در

کن صبر میری؟ داری کجا: گفت زد، می . 

 لحظه یه خوام نمی. کن ولم: گفتم و کردم خارج دستش از را دستم

بمونم اینجا دیگه هم . 

میریم هم با شو سوار. عزیزم باشه - . 

 و شادی ناراحت های نگاه آخر ی لحظه و شدم ماشینش سوار

شد راهمان ی بدرقه باباجون . 

 لیلی؟ -

. کردم می نگاه شب تاریکی و بیرون به پنجره از سکوت در

بشنوم هم را صدایش حتی نداشتم دوست . 

 نگاه و پیچید می گوشم در شهره و خانم نگین های حرف مدام

بست می نقش چشمانم جلوی رزا آمیز تمسخر . 

بگو چیزی یه عزیزم؟ جان؟ لیلی - . 

ندادم را جوابش و کشیدم درهم را هایم اخم . 
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 اش هحوال نگاهی نیم حتی که این بدون رسیدیم خانه به که همین

 آغوش در را بود برده خوابش که را نفس و کرده باز را در کنم،

 .گرفتم

زدم اش پیشانی به ای بوسه و گذاشتم تختش روی آرام را نفس . 

 بودم نشسته دیوار کنار. شوم رو به رو شروین با خواست نمی دلم

 چشمم ی گوشه از سمج اشکی قطره. گرفتم بغل را زانوهایم و

 روی و کردند پیدا را خود راه ها اشک ی قیهب آن از پس و چکید

شدند سرازیر ام گونه . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# دو_و_بیست_و_صد_پارت  

  

 

کرد صدایم آرام و نشست کنارم. آمد داخل شروین و شد باز در . 

کن نگاه من به لیلی؟ - . 

زدم نمی هم پلک حتی و بودم دوخته رو به رو به را نگاهم . 
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نداشت منظوری نمماما کن باور - . 

 اتاق تو بریم بیا: گفت و شد بلند جا از که ندادم را جوابش هم باز

میشه بیدار نفس اینجا. بزنیم حرف خودمون . 

 و انداخت بازویم زیر را دستش که ندادم نشان واکنشی هم باز

کشید خودش دنبال به و کرد بلندم خودش . 

 عزیزم جان، لیلی: گفت و نشست کنارم هم او. نشستم تخت روی

بگو چیزی یه . 

غمگین طور همین و بود شده کالفه من سکوت از . 

 باور. ریخته هم به بیشتر اعصابم تو از من خودت جون به لیلی -

دارم دوست رو تو فقط من. نمیاد خوشم دختر اون از من کن . 

بود سکوت جوابش هم باز . 

نیست دلش تو هیچی مامانم کن باور - . 

 دلش چی هر که نیست دلش تو هیچی آره: دمآم حرف به باالخره

 اون جلوی جوری اون که نیست دلش تو چیزی. کرد بارم خواست

چیه؟ دونی می اصال. کرد حقیرم و کوچیک آدم همه  

 که جا اون بردی منو تو: گفتم که داد تکان «چیه» معنای به سری

 می من. داشتی منو دادن آزار قصد فقط توام. بشنوم رو حرفا اون

بود توام حرفای مادرت حرفای ونمد .  

میگی؟ چیه ها پرت و چرت این: آمد حرفم میان   

رفت باال صدایم . 
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 ام خسته نبود؟ تو های حرف این یعنی میگم؟ پرت و چرت من -

 یه خواد نمی دلم. کردی ام خسته زندگی این از. شروین کردی

بمونم کنارت هم لحظه .  

برد باال را صدایش هم او . 

 و خودمی مال تو. من با زندگی از بشی خسته کنی می طغل تو -

نمیدم دستت از . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# سه_و_بیست_و_صد_پارت  

  

 

متنفر ازت. میاد بدم ازت من تو؟ فهمی نمی چرا - ... 

 بود محکم اش ضربه قدر آن. ماند ناقص ام گونه سوزش با حرفم

کردم ساحسا را ام بینی خون گرمی. شدم زمین پخش که . 
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 سختی چه با من دونی می. باشی متنفر من از کنی می غلط تو -

 این. نمیدم دست از رو تو جوره هیچ و آوردم دست به رو تو ای

کن فرو گوشت تو رو . 

بود برداشته را خانه کل فریادش و داد صدای . 

نشستم سختی به و کردم بدنم گاه تکیه را دستم سختی به . 

فهمی؟ نمی چرا. میاد بدم زتا. خوام نمی رو تو من -  

کنی؟ می فکر پسره اون به هنوزم تو -  

کشونی می اون به رو بحث همش. کن بس کن، بس - . 

کنی می فکر بهش دونم می چون - . 

 گریه ترس از داشت که نفس آمدن با اما بدهم را جوابش خواستم

شدم منصرف کرد، می . 

 من به هینگا نیم و کرد کنترل را خشمش سختی به هم شروین

کوبید هم به را در و زد بیرون اتاق از و انداخت . 

کردم باز هم از نفس کشیدن آغوش در برای را دستم . 

گرفتمش آغوشم در محکم. رساند من به را خودش دو با . 

 مامان -

عزیزم؟ کنی می گریه چرا مامان؟ جان -  

کردین؟ می دعوا چرا -  

کشیدم فرش موهای روی گر نوازش را دستم . 

@Vip_Roman



 

622 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

پیشتم من. نیست هیچی دخترم نترس. نفسم نبود دعوا - . 

 خدا: کردم زمزمه زیرلب. بود افتاده رعشه به بدنش ترس از

آوردی بچه این روز به چه درک؛ به من. شروین کنه لعنتت . 

برد خوابش باالخره که ریخت اشک قدر آن . 

گذاشتم خودمان اتاق تخت روی او آرام و کردم بغلش . 

کشیدم دراز کنارش هم خودم و کرده تبمر رویش را پتو .  

 هایی حرف و امروز اتفاقات. شدم خیره سقف به اتاق تاریکی در

رفت نمی یادم از ای لحظه بودم شنیده که . 

 اشک بدجوری. شکنند می دل بدجوری که هستند هایی حرف یک

آوردند می در را آدم .  

 کسی بزند؛ حرف کسی با خواهد می دلش آدم که است موقع آن

 چه و بماند امان در هایش قضاوت از کند؛ درکش که باشد

باشی نداشته را کس هیچ وقتی دردیست . 

 اشک که است بالش این فقط و تنهایی همدمت که است وقت آن

کند می پاک را هایت . 

کردم زمزمه و کشیدم آهی : 

دریغ و ماند دل به بگذشته یاد  

کند یاد مرا که یاری نیست  

نداد و ماند ره به خیره امدیده  
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کند شاد من دل تا اینامه  

 

کردم خطائی چه ندانم خود  

بگسست الفت رشته من ز که  

مرا بود اگر جائی دلش در  

بست دیدارم ز دیده چرا پس  

 

اوست هم باز نگرم،می کجا هر  

شده خیره ترم چشمان به که  

سوز و حسرت با که عشقست درد  

شده چیره شررم پر دل بر  

 

سازم دورش چو دیده از گفتم  

برود دل از زودتر گمان بی  

دریابد مرا که باید مرگ  

برود مشکل که دردیست ورنه  

# فرخزاد_فروغ  

 

@Vip_Roman



 

624 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# چهار_و_بیست_و_صد_پارت  

  

 

 که نفس ی گونه به آرامی ی بوسه و کردم باز آرامی به را چشمانم

شدم بلند جا از و نشاندم بود، خوابیده کنارم . 

 ذره هم برایم نه؛ یا بود برگشته خانه به دیشب شروین دانستم نمی

نداشت اهمیت ای ! 

 چشمانم کردم می احساس که بودم ریخته اشک قدر آن دیشب

شده متورم . 

 گوشه و شده کبود صورت به آینه از و شدم بهداشتی سرویس وارد

کردم نگاه بود، شده جمع اش گوشه خون و بود شده پاره که لبم ی . 

 نشان شروین دیشب رفتار. کردم باز را سرد آب و زدم ندینیشخ

 کجا از اصال. نیست مخالف مادرش های حرف با هم چندان که داد

نبود؟ ارتباط در دختر آن با که معلوم  

 و نداشتم او به اعتمادی ترین کوچک مان ساله چند زندگی این در

آید می بر او از کاری هر که دانستم می . 
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 و زدند من به دیشب که هایی حرف به کردم عیس و کشیدم پوفی

نکنم فکر هایشان، کنایه و نیش . 

 قوی و محکم باید. کشیدم عمیقی نفس و پاشیدم صورتم به را آب

دخترم خاطر به فقط و فقط بودم . 

شود ناراحت بیشتر این از جانم از عزیزتر فرزند خواستم نمی  

 به نگاهی و رفتم اتاق سمت به ام گوشی زنگ صدای شنیدن با

 برقرار را تماس و انداختم بود، شده بیدار زنگ صدای از که نفس

 .کردم

باباجون سالم - . 

 شروین. آمد لبم بر لبخندی و پیچید گوشم در مهربانش صدای

نداشت پدرش به شباهتی ترین کوچک . 

خوبی؟. خودم خوشگل دختر سالم -  

کشیدم آهی و آمد لبم روی نیشخندی . 

ستمنی بد. ممنون - . 

کنم عذرخواهی ازت که بگم زدم زنگ لیلی - .  

نگفتید چیزی که شما چرا؟ شما - .  

دارم باهات کاری یه. ببینمت بیای امروز تونی می جان لیلی - . 

شده؟ چیزی: پرسیدم کنجکاو  

بزنم حرف موضوعی مورد در باهات خواستم می. عزیزم نه - . 
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بیام؟ کجا فقط باشه -  

فرستم می برات ور آدرس. کارخونه بیا - . 

« کردم قطع را تماس کوتاهی خداحافظی از بعد و گفتم ای «باشه . 

 

 باباجون روی به رو کارخانه مدیریت دفتر در بعد ساعت دو

کردم می نگاه او به منتظر و بودم نشسته . 

 کن باور. خوام می معذرت ازت دیشب خاطر به بازم من لیلی -

نیست چیزی شروین و رزا بین . 

چیه؟ حرفا این. کنم می شخواه -   

 قدر این جون نگین چرا که فهمم نمی واقعا من: گفتم و کشیدم پوفی

میاد بدشون من از . 

 خواست می دلش اون فقط. نیست طوری این اصال نه: گفت سریع

 نشون مخالفتی شروین هم اولش خب. کنه ازدواج رزا با شروین

 ماه چند از که ینا تا. راضیه که کردیم می فکر هم ما و داد نمی

 بار چند حاال. خوام می رو دیگه یکی من که گفت ازدواجتون قبل

 اصرار قدر اون ولی شد دعواش نگین با موضوع این خاطر به هم

 نبودم راضی منم بخوای رو راستش. کنه قبول شد مجبور که کرد

 و اومد خوشم ازت دیدم، رو تو و خواستگاریت اومدیم وقتی اما

 خانواده و تو کردم احساس اما. باشه مثبت جوابت خواست می دلم

 هم خودت ناراحتی و مادرت و پدر رفتار. نیستید راضی خیلی ات

 که تون عروسی روز مخصوصا. زد می دامن داشتم که شکی به
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 پرسیدم که هم شروین از. کردی می گریه طوری اون عقد سر

داد نمی رو جوابم و رفت می طفره همش . 

 ناراحت همیشه و نمیری ات خانواده سراغ چرا که بود عجیب برام

 دهنش از شادی که اومد پیش شما بحث خونه تو بار یه. غمگینی و

 اصرار بهش کلی. بیاد بدش ما از داره حق لیلی که گفت و پرید

 دعوا و بحث و جر شروین با کلی. گفت بهم رو چی همه که کردم

کرده رو کار این چرا که کردم . 

 این خاطر به دیشب سرد رفتار دلیل پس. انداختم نپایی را سرم

بود قضیه .  

 که رسید نمی فکرم به حتی. دستش از بودم شده عصبانی خیلی -

ریخته هم به رو زندگیت و باشه کرده نامردی جوری این .  

 خواستم می جان لیلی: داد ادامه که چکید چشمم ی گوشه از اشکی

 من بگیری خوای می زندگیت برای تصمیمی هر بگم بهت که

 بی پسر این ذارم نمی. کنم می حمایتت جوره همه و هستم پشتت

 از بیشتر و مونی می شادی عین برام توام. کنه اذیتت دیگه عقلم

نباش هیچی نگران پس. نیست کمتر باشم، نداشته دوستت اون . 

 خاطر به فقط من: آمدم حرف به باالخره و شد روان هایم اشک

 دیگه ولی بیارم دووم و کنم تحمل تونستم اینجا تا که بود نفسم

 که مادرم و پدر برم؟ کجا بشم جدا طرفم یه از. بریدم. شدم خسته

 حمایتش به که دارم کیو من گیرند؟ نمی سراغی من از دیگه

کسی بی و تنهایی همه این از شدم خسته کنم؟ دلخوش . 
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. فکرتن به ها اون باش مطمئن. مادرت و پدر سراغ برو جان لیلی

 دلشون اونام شده، تنگ واسشون دلت قدر این تو که طور همون

شده تنگ برات . 

زدم پس را هایم اشک و دادم تکان سری . 

بپرسم؟ سوال یه -  

 پدرش به کامال شروین. کردم نگاه او به منتظر و دادم تکان سری

 کجا، او مرموز نگاه اما. اش آبی چشمان مخصوصا بود؛ رفته

کجا رشپد مهربان نگاه ! 

نداری؟ خبر پسر اون از -  

میگم رو سابقت نامزد همون: گفت که کردم نگاهش پرسشی . 

 کرده ازدواج است ممکن است؟ چگونه او حال یعنی! حامد آخ

باشد؟ داشته بچه است ممکن باشد؟   

شد خواهد دنیا زن ترین خوشبخت او همسر شک بی . 

 بدبینانه و ته و رس بی افکار این از دست از که دادم تکان را سرم

 خبری هیچ نه: گفتم بود، جوابم منتظر که باباجون به و شوم رها

ندارم ازش . 

افتا نفس به نگاهم  

 

 [05.09.19 13:18] 
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 نشسته باباجون دار چرخ و بزرگ صندلی روی و میز پشت که د

بود وسایل ریختن هم به و بازیگوشی حال در و بود . 

نزن دست وسایل اون به قدر این. طرف این بیا نفس - . 

 روی های برگه زدن ورق مشغول توجه بی و کرد من به نگاهی

شد میز . 

: گفت و داد سوق من به نفس از را نگاهش لبخندی با جون بابا

 یه و بیرون بریم چیه نظرت خانوم لیلی خب. باشه راحت بذار

بخوریم؟ دختری پدر ناهار  

عالی هم خیلی: گفتم و زدم لبخندی . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# پنج_و_بیست_و_صد_پارت  

  

 

* * * 
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 تصوری علیرغم بابا و مامان. رفتم خودمان ی خانه به بعد روز

شدند خوشحال دیدنم از خیلی داشتم که . 

 نگاهشان در. دارم مشکل شروین با که گفتم ها آن به بسته سر

 بود خوب چه ولی دیدم را بودم کرده که کاری بابت از را دلخوری

 اتفاق گذارند نمی دیگر و ماند خواهند من پشت همیشه گفتند که

 این از قدر چه من و شود تکرار من رفتن و پیش سال چهار

دارم را ها آن که شدم خوشنود و خوشحال موضوع . 

 

 زنگ شروین قدر آن ولی بودم مانده خودمان ی خانه را روزی دو

برگشتم خانه به ناچار به که آمد دنبالم و زد . 

 او با بودم حاضر نفس خاطر به. بود نفس هم اش اصلی یلدل

بسازم و بسوزم . 

 بحث موضوعی سر روز هر. نشد ختم جا همین به دعواهایمان اما

 روی. بودم شده بدتر خودش از هم من. گرفت می بهانه. کرد می

 نمی انجام را خواست می که کاری هر و بودم افتاده لج ی دنده

 .دادم

 و بودم رفته مادرم و پدر دیدن به که بود روزها همین از یکی در

 آشنا او با مهمانی آن در که دختری همان با را او برگشتم وقتی

دیدم بودم، شده . 

 و غرور همان کردم می حس. شدم عصبانی. شدم متعجب

گذاشته پای زیر شروین را دارم که هم شخصیتی . 
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 و ماندم من و رفت بیرون خانه از سریع خیلی من دیدن با رزا

 .شروین

 دچار گفت می. کنم می اشتباه که بفهماند من به خواست می

ام شده سوتفاهم .  

 با که بود بار چندمین برای که وقتی نه اما گفت می راست هم شاید

دیدمشان می هم . 

 و بودند گرفته را دیگر یکی دست خیابان در اتفاقی آن از تر قبل

بود لبشان بر خنده . 

 اما دیدم هم با را دویشان هر و رفتم شرکت به سرزده هم بار یک

نگفتم چیزی هم باز . 

نزدم دم و ساختم و سوختم . 

 نگران نبود هم صبر البته بودم شده صبور زیادی من ها تازگی و

شود تباه مادرش چون اش آینده خواست نمی دلم. بودم دخترکم . 

* * * * * 
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# شش_و_بیست_و_صد_پارت  

  

 

* * * * * 

 بودند، مانده مبهوت حدی تا و متفکر که حامد و شهاب به را نگاهم

 .دادم

 و زد زنگ بهت مامانم که دونی می خودت دیگه که هم بعدش -

ماجرا ی بقیه و دفترت و اومدم منم . 

دادند می نشان فکر در غرق و بودند کرده سکوت دو هر . 

 میز روی آب لیوان .بود شده خشک گلویم بودم، زده حرف قدر آن

کشیدم سر الجرعه و برداشته را . 

 شده روان های گونه روی کردن تعریف حین که هم هایی اشک

کردم پاک هم را بود . 

 ناخودآگاه. شد بلند جا از بود، شده خارج بهت از انگار که حامد

شدیم بلند هم شهاب و من . 

بری؟ خوای می کجا: پرسید شهاب  

باشم تنها خوام می: گفت رفت، می در سمت به که حالی در حامد . 

حامد: کردم زمزمه ... 
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 هم به را در و رفت بیرون اتاق از. دهم ادامه را حرفم نگذاشت

 .کوبید

 تا باشه تنها کم یه بهتره: گفت که دادم شهاب به را مستأصلم نگاه

بشین: گفت و کرد صندلی به ای اشاره. کنه فکر . 

 کنی؟ می فکر من مورد در چی تو: پرسیدم. نشست رویم به رو

کنی؟ می سرزنش منو توام  

داد تکان طرفین به سری . 

 که هم حامد حال. بگم باید چی دونم نمی واقعا. شدم گیج که من -

 که کردم نمی فکرشم اصال. نداشت من از کمی دست دیدی؛

باشه این موضوع . 

کنی؟ محکوم منو خوای می توام -  

 تو جای هم ای دیگه کس ره شاید. کنم نمی قضاوت من. نه -

 درست اصال کاری پنهان همه اون اما کرد؛ می رو کار همین بود،

 .نبود

بودم کرده فکر موضوع این به هم خودم. انداختم پایین را سرم . 

 اونی به کدوم هیچ ما که این به کنم؟ می فکر چی به دونی می -

نرسیدیم داشتیم، دوسش که . 

چیه؟ منظورت -  

 هم به که عشقی همه اون با حامد و تو نه که اینه منظورم -

 داشت دوست رو تو که شروین حتی نه. رسیدید هم به داشتید،
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 دوست رو پسره اون که هانیه نه. بیاره دست به رو دلت تونست

 گره هم به و شده هم شبیه مون زندگی که انگار. من نه و داشت

 .خورده

داشتی؟ دوست کیو تو: پرسیدم کنجکاو  

نیست مهم: گفت و انداخت پایین را سرش . 

بدونم خوام می من. بگو نه: گفتم اصرار با . 

رو هانیه: گفت کوتاه و مقدمه بی . 

کردم نگاهش ام شده گرد چشمان با و متعجب . 

 !واقعا؟ -

نشد که فایده چه ولی آره - . 

گفتی؟ بهش یعنی نشد؟ چرا -  

نشست لبش بر تلخی لبخند . 

 ولی اومد می خوشم هانیه از م،شناخت رو خودم وقتی از من -

 همین. بگیره تصمیم درست بتونه و بشه بزرگتر که کردم صبر

 اون توی منو حال کی هیچ. شده عاشق شنیدم که رفت پیش جور

 داداشم عین و صمیمی دوست که حامد. لیلی نمیکنه درک روزا

 گفتم؟ می باید چی اصال. بگم بهش رو دردم تونستم نمی ولی بود

داره؟ دوست رو دیگه یکی اون اما خواهرتم عاشق گفتم می   

کردم نگاهش ناراحتی با . 
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 مطمئنا و گذشته سال چند االن نمیگی؟ بهش چرا االن خب -

کرده فراموشش . 

 

تونم نمی - .  

 چرا؟ -

 خوام نمی. بکنه ای دیگه فکر ام درباره حامد خوام نمی چون -

باشه ناراحت دستم از داداشم . 

بدی؟ دست از رو هانیه دوباره خوای می. نمیشه که جوری این -   

 باهاش برو پس: دادم ادامه که داد تکان «نه» ی نشانه به را سرش

باشه راضی اون شاید بزن حرف هانیه با حداقل. بزن حرف . 

 بعدشم. کنه مخالفت حامد نداره دلیلی دیگه باشه موافق هم هانیه اگه

تو؟ از بهتر کی  

بزنی؟ حرف هانیه با میشه: گفت و زد لبخندی  

چشم: گفتم و دادم تکان سری .  

من خب: گفتم و شدم بلند جا از که زد مهربان لبخندی  

 

دادی گوش حرفام به که ممنون. برم دیگه . 

 اگه. شه تکرار نذار ها اتفاق اون دیگه: گفت و شد بلند هم او

بگو خودم به حتما بود موضوعی .  
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 بدجور. بشنوم یکی از رو حرف این خواست می دلم روزا اون -

بودم تنها . 

 و کرد نگاهم ناراحتی با که بود نهفته حسرت و غم لحنم در قدر آن

میشه درست چی همه. نکن فکر هیچی به دیگه جان، لیلی: گفت . 

خداحافظ: گفتم و دادم تکان سری بغض با . 

خداحافظ. باش خودت مراقب - . 

** 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# هفت_و_بیست_و_صد_پارت  

  

 

دادم بود، خیره من به کنجکاوی با که هانیه به را نگاهم . 

 مان خانه به که زدم زنگ هانیه به بیمارستان از خروج از بعد

بگذارم میان در او با را موضوع و بیاید . 

بودند دیگر یک برای گزینه بهترین دو آن نظرم به . 
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فضولی از مردم. لیلی دیگه بگو - . 

 رو تو و بزنم حرف باهات که خواست من از یکی: گفتم مقدمه بی

کنم خواستگاری واسش . 

کی؟ برای! من؟ از: گفتم متعجب  

بفهمم را العملش عکس تا کردم نگاه اش چهره به . 

 .شهاب -

واقعا؟! خودمون؟ شهاب: گفت متعجب و مبهوت ! 

دادم تکان سری . 

چیه؟ نظرت. بزنم حرف باهات بیام خواست من از. آره -  

شد یهویی. دونم نمی خب: فتگ شده هول ! 

گرفتم خوبی ی نشانه را شدنش هول . 

 

دوختم داشت، خاصی برق که چشمانش به نگاهی . 

نیست مشخص جوابت ات قیافه از هم اصال خانوم، هانیه خب - . 

 خاطر به هم شاید. لیلی دارم دوسش منم: گفت و زد خجولی لبخند

. دادم پیمان به مثبت جواب زد، نمی حرفی هیچ شهاب که این

 یه اون فهمیدم سال چند بعد االن اما اومد می بدم پیمان از نمیگم

بود لجبازی و لج رو از و بچگانه احساس . 
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 هم برای دوتا شما واقعا. شدم خوشحال خیلی: گفتم و زدم لبخندی

هستین بهترین . 

بگی؟ بهش خوای می: گفت و زد لبخندی خجول هم باز  

 .آره -

که نگفت حاال - ... 

 جون به: گفتم و کردم ای خنده. نداد ادامه را حرفش و گزید لب

کشی می خجالت بینم می باره اولین خودم . 

کرد نثارم ای «کوفت» و گرفت اش خنده . 

 به قدر چه که دونی می. ترسه می حامد العمل عکس از چون -

ان صمیمی و ان وابسته هم . 

 می کنم؟ کار چی کنه مخالفت حامد اگه. ترسم می همین از منم -

ست بسته حامد جون به جونم که دونی . 

 آرامش با و زدم لبخندی بکاهم، اش نگرانی از کمی که این برای

 اون رو دوتا شما هم حامد. میره پیش خوب چی همه انشاهلل: گفتم

 انجام تون خوشبختی واسه کاری هر حاضره و داره دوست قدر

 شما. بهتره بزنید فحر هم با خودتون و میگم شهاب به منم. بده

دارید رو دیگه هم لیاقت دوتا . 

میگی تو که باشه جور همین امیدوارم: گفت و زد لبخندی . 

 

نشست دویمان هر لب بر لبخندی شد، اتاق وارد که نفس . 
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 خاله؟ -

خاله؟ جون: گفت لبخندی با هانیه  

شده تنگ براش دلم نمیاد؟ چرا حامد عمو - . 

 دل اون قربون: گفت و کرد حلقه هایش شانه دور را دستش

پیشت بیاد میگم بهش. برم مهربونت . 

 باز رو در برم من: گفتم و شدم بلند جا از زنگ صدای شنیدن با

 .کنم

 اخم شروین دیدن با. کردم باز را در و کردم سر را گلدارم چادر

شد درهم هایم . 

 .سالم -

داری؟ کار چی: گفتم و دادم تکان سری  

ببرمش خوام می نک حاضر رو نفس برو - . 

شد غلیظ هایم اخم . 

نبود؟ تو پیش دیروز مگه بعدشم ببریش؟ کجا -  

 ام بچه هم سر پشت روز دو ندارم حق من. لیلی نده گیر قدر این -

ببینم رو . 

کشیدم ای کالفه پوف . 

گردونی می برش شب تا - . 

کن حاضرش برو. خب خیلی - . 
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بستم رویش به را در و دادم تکان سری . 

 نکند. داشتم بدی احساس چرا دانم نمی. کردم تنش را هایش لباس

کنم؟ چه بگیرد، من از را نفس اگر نگرداند؟ برش و ببرد را او   

بود سختی کار که این با کنم دور خودم از را دلشوره کردم سعی . 

ها باشی خودت مواظب: گفتم و پوشاندم او بر را کاپشنش . 

 .باشه -

رفتم اش صدقه قربان و زدم اش گونه به ای بوسه . 

 

** 
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 شروین ی شماره و کردم نگاه ساعت به بار چندمین برای دانم نمی

 گوشی بودن خاموش که شده ضبط پیغام آن با هم باز اما گرفتم را

شدم می مواجه کرد، می اعالم را اش . 

بود برنگردانده را نفس هنوز و بود گذشته دوازده از ساعت . 

 بود، مشهود اش چهره در نگرانی هم خودش که حالی در مامان

خودتون ی خونه برده رو نفس شاید. نباش نگران: گفت . 

 به ام چی هر آخه: گفتم و نشستم زمین روی مضطرب و کالفه

. خاموشه خودشم گوشی. نمیده جواب زنم، می زنگ مون خونه

گردونه یبرم رو نفس شب تا گفت خودش . 

 پیغام همان فقط اما گرفتم می را اش شماره هم سر پشت هم باز

رسید می گوشم به تکراری . 

 شاید خونه میرم. بیارم طاقت تونم نمی من: گفتم و شدم بلند جا از

باشند جا اون . 

شد اتاق وارد من سر پشت مامان . 

 اونم نگرانی؟ قدر این چرا شب؟ موقع این بری خوای می کجا -

خب شهپدر . 

 جواب بستم می را هایش دکمه که حالی در و کردم تن را پالتویم

 دفعه صد خودش. ندارم اون به اعتمادی ترین کوچک من: دادم

گیره می من از رو نفس گفت .  

شدم خارج اتاق از و کردم سرم را چادرم .  
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 می مرا خودش گفت بابا که بگیرم را آژانس ی شماره خواستم

 .رساند

 و گرفتم می را اش شماره مدام نگرانی و آشفتگی با راه در

شد می بیشتر ام دلشوره . 

کنم؟ کار چه باشد، افتاده نفس برای اتفاقی اگر  

کند؟ جدا من از را دخترم بخواهد او و باشد درست حدسم نکند  

 میگرن آن و بودم گرفته تهوع حالت اضطراب و دلشوره شدت از

 زیر قرصی جستجوی در را کیفم. بود آمده سراغم به عصبی های

 بابا به رو و فرستادم پایین را آن آب بدون سپس و کردم رو و

جاست همین: گفتم . 

. چرخاندم قفل در را کلید و شدم پیاده سریع خیلی ماشین توقف با

شد خانه وارد من سر پشت هم بابا . 

کردم صدایشان در دم همان از . 

جایی؟ این نفس؟ -  

رفتم باال ها پله از سپس و کردم گاهن را آشپزخانه و پذیرایی . 

کجایی؟ مامان جان، نفس -  

 و دادم فشار را برق کلید. بود مطلق تاریک. کردم باز را اتاقش در

شدم وارد . 

. بست یخ تنم در خون کردم حس رویم پیش ی صحنه دیدن با

افتادم زمین روی و شدند سست زانوهایم . 
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 حالی در من اما کند بلندم کرد سعی و انداخت بازویم زیر دست بابا

 کن نگاه بابا: گفتم کردم، می نگاه دخترکم اتاق خالی فضای به که

 نفسم. بود درست حدسم من دیدی.  کرده جمع رو ها وسایل نصف

کنم؟ کار چی. برده خودش با رو  

 سکوت ام هق هق صدای و دادم باریدن ی اجازه هایم اشک به

شکست درهم را اتاق .  

 کنی، می فکر تو که جوری اون شاید. باش آروم جان، لیلی -

 .نباشه

 من. گرفت ازم ام بچه هم حاال کرد نابود رو زندگیم: گفتم گریه با

خوام می رو نفسم. خوام می رو ام بچه . 

 آب لیوانی. برگشت دوباره کی و شد خارج اتاق از کی بابا ندانستم

 به. نمیشه رستد هیچی گریه با. جان بابا شو بلند: گفت و داد دستم

کنه کاری بتونه شاید زدم زنگ هم حامد . 

 و کوچک تخت روی که حالی در و دادم تکان طرفین به سری

 ام بچه دیگه من نذاره اگه بابا: گفتم نشستم، می نفس رنگ صورتی

کنم؟ کار چی ببینم، رو  

 به زنگ صدای که داد ام دلداری بابا و ریختم اشک قدر آن

رسید گوشمان . 

: گفت رفت، می بیرون اتاق از که طور همان و شد بلند جا زا بابا

جا این بیاد گفتم. حامده حتما . 
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 ی چهره به نگاه با و شد اتاق وارد نگرانی با حامد بعد لحظاتی

شده؟ چی: پرسید من گریان  

گرفت شدت ام گریه . 

 و ندارم اعتماد بهش من گفتم دیدی. برد رو ام بچه حامد، وای -

میاد بر ازش کاری هر . 

ندارند؟ خبری اش خانواده: گفت و کرد نگاهم متفکر  

 شماره و برداشتم کیفم از را گوشی. بود نرسیده خودم ذهن به چرا

 تبدیل یأس به اندک امید همین بودم امیدوار. گرفتم را شادی ی

 .نشود

پیچید گوشی در شادی خواب از گرفته صدای تا خورد بوق چند . 

 الو؟ -

داری؟ خبر نفس و شروین از شادی :گفتم مقدمه بی  

شد متعجب صدایش . 

نیست؟ خودت پیش نفس مگه چی؟ واسه -  

 بلند ام هق هق صدای و گرفت شدت هایم اشک حرفش شنیدن با

  .شد

 کرد می صدایم هم سر پشت که شادی به داشتم هم را آن توان حتی

دهم جوابی شده چه بداند خواست می و . 
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 داد دستم به را بودم نخورده که را آبی انلیو من حال دیدن با حامد

گرفت دستم از را گوشی و . 

کم یه بخور - . 

کن کاری یه حامد: گفتم و زدم پس را لیوان . 

برده؟ خودش با رو نفس که مطمئنی تو -  

 و وسایل از اندکی که نفس اتاق به ای اشاره و شدم بلند جا از

 پر جا این. کن نگاه: گفتم و کردم بود، مانده باقی ها بازی اسباب

مونده چندتا همین االن ولی بود بازی اسباب و وسیله از . 

 و کردم اشاره خالی کمد به و کردم باز را رنگش صورتی کمد در

خالیه. کن نگاه: گفتم گریه با . 

بکنیم؟ باید کار چی جان، حامد: پرسید بابا. کرد نگاهم ناراحتی با  

کرد شکایت میشه: گفت و کرد فکر کمی حامد . 

 بریم االن همین اصال. کنیم شکایت پس خب: آمدم حرفش میان

 .کالنتری

 عجله قدر این. بزنه رو حرفش کن صبر: گفت و کرد اخمی بابا

 .نکن

 حالی چه االن من دانستند نمی چرا کردند؟ نمی درک مرا چرا

 دارم؟

 بعدشم. نگرفتند طالق هنوز اینا که این اول: داد ادامه حامد

با لیلی با سالگیش هفت تا که نفس حضانت  
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 [05.09.19 13:18] 

 

 علت بدون منظورم گرفته ازش رو نفس دلیل بی اون اما. باشه ید

 حکم زیاد احتمال کنی شکایت اگه. دادگاهه برای کننده قانع

 از بعد که ضمانته جور یه بازداشت این. میدن رو اون بازداشت

 نظر در باید هم نکته این. نکنه پیچی سر دادگاه دستورات از طالق

نشده پیدا طالق برای هنوز موجهی دلیلی که داشت . 

 نفس اتاق در جا همان. نگذاشتم هم روی چشم صبح تا را شب آن

ریختم اشک و ماندم . 

 زن فعال شروین و من که گفت اما کنیم شکایت که خواستم حامد از

 و نکرده تعیین دادگاه را نفس حضانت فعال و هستیم شوهر و

نیست پذیر امکان . 

 را دخترم سراغ. کنم کار چه باید دانستم نمی. شدم می دیوانه داشتم

بگردم؟ دنبالش را کجا بگیرم؟ کی از  

بود خاموش اش گوشی زد، می زنگ او به قدر چه هر . 

آمد نمی بر دستم از کاری و بود شده تنگ دخترکم برای دلم .  

 خبری بی ابراز هم ها آن اما رفتم اش خانواده سراغ به بار چند

کردند می . 
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 هم ها آن و بودند ناراحت بسیار قضیه این از باباجون و شادی

بودند ماجرا پیگیر من مانند . 

 کنایه و کردند می رفتاری بد من با قبل مانند شهره و خانم نگین اما

بود جایش سر هایشان . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# نه_و_بیست_و_صد_پارت  

  

 

 که را نفس عروسک و بودم نشسته اتاقم در روز دو این مانند

بودم گرفته آغوش در را کرد نمی جدا خودش از را آن ای لحظه . 

 دخترکم کوچک و ظریف تن گرفتن آغوش در برای دلم قدر چه

بود شده تنگ . 

 را او گاه هیچ دیگر برگردد اگر. ببینم را او دوباره شد می کاش

دکر نخواهم جدا خودم از ای لحظه . 

آمد می بدم او از قدر چه. بودم شده متنفر شروین از قدر چه . 
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 که شدم خارج اتاق از. پوشیدم را هایم لباس و شدم بلند جا از

میری؟ کجا: گفت مامان  

خودمون ی خونه میرم: دادم جواب ام گریه از گرفته صدای با .  

 و کردم زمزمه زیرلب خداحافظی آرام که کرد نگاهم ناراحتی با

زدم بیرون خانه از . 

روز هر و همیشه از بیشتر. بود گرفته بسیار دلم . 

شدم نمی آرام دیدم نمی را نفسم تا. بودم قرار بی .  

 ها خیابان در بود کرده بارش به شروع تازه که بارانی به توجه بی

. است سرد هوا که شوم، می خیس که نبود مهم برایم. رفتم می راه

 نمی دور ای لحظه چشمانم از اشک. مبزن قدم خواست می دلم فقط

کرد می ام خفه داشت بغض و شد . 

 و کردم می اشتباه من کاش اصال. بود خواب ها اتفاق این کاش

گرداند برمی را نفس شروین، . 

رسیدم خانه جلوی کی نفهمیدم که رفتم راه قدر آن .  

 سختی به. کرد می گز گز درد از پاهایم و بود طوالنی نسبتا مسیر

شدم خانه وارد و گذشتم بزرگمان حیاط از . 

 اشتیاق و شور ای ذره شدم، واردش بار اولین وقتی که ای خانه

 .نداشتم

بود تنگ من دل اش، بزرگی تمام با که ای خانه . 
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 و صمیمیت و صفا از پر و کوچک ی خانه آن. افتادم حامد یاد

 .عشق

 شب آن جز و بود نپرسیده چیز هیج توضیحاتم ی درباره حامد

بودم ندیده را او دیگر . 

شدم نفس اتاق وارد و رفتم باال ها پله از .  

 مقابل هایش شیطنت زیبایش، های خنده نفس، معصوم های نگاه

بست نقش چشمانم . 

 جانم: دادم جواب و کردم ای سرفه تک آمد، که ام گوشی صدای

 مامان؟

- لیلی؟ کجایی  

مون خونه - . 

اینجا اومده شادی - . 

خب؟: تمگف تفاوت بی  

داد می بد گواهی دلم. بود گرفته صدایش چرا دانم نمی . 

آورده خبر نفس و شروین از - . 

شکرت خدایا! خوب چه وای! واقعا؟: گفتم ذوق و خوشحالی با .  

میام زود. افتم می راه االن: گفتم و کردم ای خنده ذوق سر از . 
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 دادم، می قرار کیفم داخل را آن که حالی در و کردم قطع را گوشی

 رو نفسم که شکرت. شکرت خدایا: کردم زمزمه خوشحالی با

 .برگردوندی

 لک فرزندم کردن بغل و دیدن برای دلم. زدم بیرون خانه از دو با

بود زده . 

 کی نفهمیدم که داشتم شوق قدر آن و گرفتم تاکسی سریع خیلی

 .رسیدم

شد باز مادر توسط در بعد لحظاتی که زدم را خانه زنگ . 

شد خشک لبم روی لبخند مادر، ی چهره ندید با . 

مامان؟ شده چی -  

تو بیا: گفت و کرد پاک را هایش اشک . 

بود افتاده جانم به دلشوره مادر حالت این از . 

بود گریه حال در هم او که دیدم را شادی شدم که خانه وارد . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# سی_و_صد_پارت  
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شده؟ چی: پرسیدم ینگران و حالتشان این از بهت با  

کو؟ نفس پس: گفتم و انداختم اطراف به نگاهی  

جان؟ نفس نفس؟: کردم صدا  

میگیم بهت. دخترم بشین: گفت و گرفت را دستم بابا . 

 از مردم. دیگه بگین خب؟: گفتم قراری بی با و نشستم مضطرب

 .نگرانی

 خودش با رو نفس شروین،: گفت و کرد پاک را هایش اشک شادی

 که کنه دور ازت رو نفس مدت یه که خواست می. شمال دبو برده

اما بشی منصرف طالق از شاید ... 

چی؟ اما: گفتم و آمدم حرفش میان  

شد سرازیر هایش گونه روی دوباره هایش اشک . 

 و شده پرت حواسش شروین لحظه یه ولی دریا بود رفته نفس با -

نبوده جا اون نفس که اومده خودش به وقتی . 

خب؟: گفتم لرزان صدایی با. گرفت لرزیدن هایم دست  

 رو نفس که آب تو میندازه رو خودش شروین: داد ادامه هق هق با

نمیکنه پیداش ولی بده نجات . 

شنیدم می اشتباه کاش. آمد می دهانم توی داشت قلبم . 
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تهران باشه رسیده باید االنم تا. شده پیدا دیروز - . 

 چرا. نداشت جریان هایم رگ در خونی انگار. زد نمی انگار قلبم

بود؟ کم اکسیژن قدر این   

رفته؟ من پیش از من کوچولوی نفس  

 همدم همیشه او. گذارد نمی تنها مرا نفس. است دروغ! نه نه،

بگذارد؟ تنها را مادرش دارد امکان طور چه. بوده مادرش  

 شادی های گریه صدای را بود حکمفرما بینمان که سنگینی سکوت

 نفسم مطمئنم من کردند؟ می گریه داشتند چرا. بود شکسته مادر و

چرا؟ گریه پس. است سرحال و سالم ! 

کردم ناباور و هیستریک ی خنده . 

 رو نفسم زودتر بگو شروین به. بود ای مسخره شوخی خیلی -

کنم می شکایت ازش وگرنه برگردونه . 

 لیلی -

 می من :گفتم رفتم می اتاقم طرف به که حالی در و شدم بلند جا از

 کوچولوی نفس میشه مگه. خوبه حالش خیلیم دخترم که دونم

میگین دروغ تون همه. دروغه بذاره؟ تنها رو مامانش مهربونم . 

گرفت شدت هایم حرف با شادی ی گریه . 

رفت همیشه برای. رفت نفس لیلی، - . 

 کاش. بشنوم چیزی خواستم نمی. گذاشتم هایم گوش روی را دستانم

شنیدم نمی را ها حرف ینا و بودم ناشنوا . 
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بشنوم رو حرفا این خوام نمی. کن بس - . 

 باور رو مسخره شوخی این هم شما مامان: دادم ادامه مادر به رو

میذاره؟ تنها منو نفسم کردی فکر یعنی کردی؟  

 که بود ریخته اشک قدر آن. شد ام خیره اش اشکی چشمان با مادر

بود شده سرخ و متورم چشمانش . 

. شده انجام کارها ی همه. رفت نفس. شد تموم چی مهه لیلی -

خاکسپاریشه فردا . 

 نمی بس چرا. گذاشتم هایم گوش روی را دستم. شد خم زانوهایم

 کردند؟

 اشتباه حتما. خوبه حالش. ست زنده من نفس. میگم کنید بس -

نیست من نفس. نیست من دختر اون. شده . 

 را در و رفتم اتاقم به. بود گرفته صدایم که بودم زده جیغ قدر آن

کوبیدم هم به . 

 

*** 

 پوش سیاه جمعیت به و بودم نشسته جدول ی لبه روی همه از دور

کردم می نگاه . 

 گوشم به کرد، می تالوت قرآن سوز آن با که قرآن قاری صدای

رسید می . 

شده اشتباه مطمئنم. بودند کشانده جا این چه برای مرا دانم نمی . 

@Vip_Roman



 

654 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 تنم سیاه لباس زور به آمدن موقع مادر. افتاد مهای لباس به نگاهم

بود؟ چه برای ها این. بود کرده  

 در را ام زده یخ دستان و شدم جمع خودم در که آمد سردی سوز

گرفتم آغوش . 

 به که دیدم ریخت می اشک صورت پهنای به که را هانیه دور از

آید می سمتم . 

نداشتم؟ ریختن برای اشکی من چرا  

طرف اون بریم یاب جان، لیلی - . 

دادم تکان طرفین به سری . 

 چی برای آدم همه این دونم نمی. خوبه جا همین بیام؟ چی واسه -

 اومدند؟

میارن رو نفس االن. جا اون بیا: گفت و گرفت را دستم . 

زدم پس را دستش . 

 تون همه. نمیام من. نکن تکرار رو بقیه های حرف دیگه تو -

 من سر از دست. کنید می اذیت منو تون همه. میگین دروغ دارید

نکنید شوخی من ی بچه جون با. بردارید  

بیا من جون. بیا پاشو. برم قربونت: گفت هق هق با . 

آمد می سمتم به که افتاد حامد به نگاهم و نکردم حرفش به توجهی . 

داشتند؟ نمی بر سرم از دست چرا کردند؟ نمی رهایم چرا ها این  
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 بهش چی هر: گفت و کرد نگاه حامد به سرخش چشمان با هانیه

نمیاد میگم، . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# یک_و_سی_و_صد_پارت  

  

 

میارمش خودم. برو تو: گفت و داد تکان سری حامد . 

 داشت، تن بر سیاه لباس هم او که حامد به رو هانیه، رفتن از بعد

نه؟ مگه دروغه اینا حامد؟: گفتم  

ببینی؟ رو نفس ستیخوا نمی مگه: گفت و نشست کنارم  

دادم تکان را سرم تند تند . 

نیومدن من ی بچه خاطر به اینا دونم می من اما. آره - .  

پاشو: گفت شد، می بلند جا از که حالی در و کشید آهی . 

فهمید؟ نمی را حرفم کس هیچ چرا  

 حامد؟ -
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کرد نگاهم اش شده سرخ و غمگین چشمان با باالخره . 

دروغه که بگو .بگو بهشون چیزی یه تو - . 

. ببین رو نفس بریم بیا. بود دروغ کاش ای که لیلی نیست دروغ -

ها منتظرته . 

 از. بشکنم را آن توانستم نمی اما کرد می ام خفه داشت بغض

بریزم بودم نتوانسته هم اشک ای قطره حتی دیروز . 

افتادم راه حامد سر پشت شده سست های قدم با . 

 صدای و شدم می نزدیک گریان و پوش سیاه جمعیت به چه هر

 و دست و میشد تندتر قلبم ضربان رسید، می گوشم به قرآن قاری

گرفت می بیشتری لرزش پایم . 

 

جان؟ بی جسم آن. بود من نفس او یعنی. افتاد تابوت داخل به نگاهم  

 دخترکم توانستم من و شد باز رنگ سفید ی پارچه آن باالی قسمت

ببینم را . 

 و سفیدتر همیشه از زیبایش صورت. بود بیدهخوا معصوم قدر چه

بود تر مهتابی . 

خورد نمی تکان و بود بسته را زیبایش چشمان . 

 بی جسم به نگاهم. ندادند اجازه اما کنم بغلش که بردم پیش دست

گذاشتند می قبر داخل را او داشتند که بود نفسم جان . 
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. ستشک باالخره بود کرده خانه گلویم در دیروز از که بغضی

شد روانه هایم گونه روی هایم اشک . 

 زیر را آن و است زنده من نفس که زدم جیغ زدم، داد زدم، فریاد

شنید نمی را صدایم کس هیچ انگار اما. نکنند دفن سرد خاک آن . 

 به من شدن نزدیک مانع و بودند گرفته را دستانم شادی و هانیه

 ریخت، می خاک جانم از عزیزتر فرزند روی داشت که مردی

 .شدند

کنند رها را دخترم که زدم می زجه. افتادم زمین روی زانو با . 

گویند می دروغ دارند همه که زدم می فریاد . 

 هم باز حال این با اما بود گرفته صدایم که بودم زده جیغ قدر آن

. ست زنده اون. خوبه حالش اون. رو ام بچه کنید ولش: زدم فریاد

بیارین درش زیر اون زا. نمیذاره تنها منو نفسم . 

 می بیشتر هایشان گریه صدای فقط و داد نمی را جوابم کس هیچ

 .شد

 آن روی را خودم و کردم آزاد شادی و هانیه دستان از را دستانم

انداختم ها خاک . 

 راست من ببینند اینا که شو بلند. مامان پاشو. دخترم پاشو نفس، -

نفسم پاشو. ای زنده تو که میگم . 

کند بلند ها خاک روی از مرا داشت سعی که افتاد مامان به نگاهم .  
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 که دونی می ترسه، می تاریکی از نفس دونی می که تو مامان -

 حرف به کسی. بیرون بیارن رو نفس بگو بهشون سرده، زیر اون

نمیده گوش من . 

شد بلند اش هق هق صدای و نداد جوابی مامان . 

 می رفتن عزم داشتند کم مک و گفتند می تسلیت من به ها مهمان

 .کردند

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# دو_و_سی_و_صد_پارت  

  

 

 نشسته کنارم هانیه و شادی و بودند آورده خانه به مرا اجبار به

داشتند دادنم دلداری و همدردی در سعی و بودند . 

کم یه باش آروم. برم قربونت: گفت بغض با هانیه . 

هانیه؟: گفتم ام گرفته صدای با و کشیدم دردناکم پیشانی به دستی  

خوای؟ می چیزی جانم؟ -  
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ترکه می داره سرم میاری؟ برام مسکن یه - . 

میام االن باشه. الهی بمیرم: گفت و کرد نگاهم اشکی چشمان با . 

 سرخ و متورم چشمانش زیاد ی گریه از که افتاد شادی به نگاهم

افتاد بود، شده . 

 چی باید و کنم نگاه چشمات تو جوری چه دونم نمی لیلی خدا به -

 نمی توجیه رو نامردم داداش اون کار بگم هم چی هر ولی بگم

 .کنه

گوریه؟ کدوم: کردم زمزمه کینه با  

چکید چشمش از اشکی . 

 اون. رفت و داد رو خبر اون و خونه اومد دیروز. دونم نمی -

میره کجا بپرسم نتونستم اصال که بودم شده شوکه قدر .  

 طرفم به بود، گذاشته بشقاب داخل که قرص و آب یوانیل با هانیه

نشست جایش سر و آمد . 

 بلند هم دو آن من با همزمان. شدم بلند جا از و خوردم را قرص

 .شدند

کنی؟ کار چی خوای می: پرسید هانیه  

ام بچه پیش برم: گفتم و کردم مرتب را ام شده خاکی چادر . 

میری صبح فردا بشین بیا شب؟ موقع این: گفت شادی . 

گرفتم پیش را خروج راه توجه بی و دادم تکان طرفین به سری . 

@Vip_Roman



 

660 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

شد دور ما از «بگم عمه به برم» گفتن با هانیه . 

 کمی ی عده فقط و بودند رفته ها مهمان بیشتر. شدم حیاط وارد

بودند مانده . 

 با من دیدن با بودند، ایستاده هم کنار که حامد و شهاب بابا،

کردند نگاهم نگرانی و کنجکاوی . 

بری؟ خوای می کجا: پرسید بابا  

 را سوال این هم بود آمده حیاط به هانیه دادن اطالع با که هم مامان

کرد تکرار . 

ام بچه پیش - . 

 داخل به مرا خواست می که حالی در و گرفت را دستم مامان

میریم هم با صبح فردا. تو بریم بیا: گفت کند، هدایت . 

 من ی بچه فهمید؟ نمی چرا شماها: فتمگ و کشیدم پس را دستم

گیرم نمی آروم پیشش نرم تا من. تنهاست . 

 

زدم بیرون خانه از و نکردم هایشان زدن صدا به توجهی .  

انداخت بازویم زیر دست و رساند من به را خودش بابا . 

برمت می خودم فردا میدم قول. تو بریم بیا دخترم - . 

کنید ولم. برم باید االن من. خوام نمی: گفتم اشک با و قرار بی . 

برمت می خودم - . 
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 معطوف بود زده را حرف این که حامد سمت به ها نگاه ی همه

 .شد

. عمه نباشید نگران: گفت که کرد صدا را حامد نگرانی با مامان

هست بهش حواسم خودم . 

 می: گفت نگرانی با مامان. زدم پس دست پشت با را هایم اشک

بیام؟ منم خوای  

شدم حامد ماشین سوار و دادم تکان طرفین به سری . 

کرد حرکت بخاری، کردن روشن از بعد و نشست هم خودش . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# سه_و_سی_و_صد_پارت  

  

 

 هم هنوز دستانم. بودم داده تکیه گرفته بخار ی شیشه به را سرم

بود نگنجیده باورم در موضوع این هنوز که انگار. لرزید می . 

داشت دوست رو تو خیلی - . 
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 هانیه که روز اون: دادم ادامه که کرد ام حواله پرسشی نگاهی نیم

. شده تنگ تو واسه دلش که گفت بهش نفس مون، خونه بود اومده

 و بیفته زبونش از تو اسم روز یه بود محال. پیشش بیای که گفت

 خریده تولدش برای که رو عروسکی اون. نگیره رو سراغت

کرد نمی جدا خودش از هم ظهلح یه رو بودی . 

 شد می جور کسی با جوری این دیر خیلی. بود خجالتی خیلی نفس

بود شده وابسته بهت قدر اون طور چه دونم نمی اما . 

. انداخت سمتم به نگاهی نیم. چکید چشمم ی گوشه از اشکی

زد می برق اشک از شب تاریکی در  چشمانش . 

 و داد می گوش هایم حرف به همیشه مانند و بود کرده سکوت

بود شده همدمم . 

بود زده یخ وجودم تمام انگار. بود سردی هوای . 

بود رفته فرو تاریکی و سکوت در جا همه و بود خلوت .  

 این و روزها این فکر وقت هیچ. آمدند نمی دنبالم به انگار پاهایم

کردم نمی را تلخ اتفاقات . 

افتاد حالم یب و جان کم بدن در بدی سوز و وزید سردی باد . 

 می شده خشک درختان البالی و فضا در که باد وزش صدای

داد می نشان ترسناک را فضا پیچید، .  

 خاطر به فقط و بودم نیامده قبرستان به کنون تا شب موقع این

 چه. بودم آمده جا این به بود خفته سرد خاک آن زیر که دخترکم

. ترسید می اریکیت از من نفس گذاشتم؟ می تنها باید را او طور
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 بهانه نیستم من که دید می و شد می بیدار و خوابید می که وقتی

بروم؟ و کنم رها را او طور چه پس. کرد می گیری  

 و بود نشسته نفس کنار که خورد مردی ی خمیده قامت به نگاهم

پیچید می فضا در هایش زجه صدای . 

بود شروین بود؛ خودش. دیدم می درست . 

 خشم و حرص شدت از دستانم. شد نفرت و کینه از پر وجودم تمام

شد حرص و خشم از پر هایم نفس. لرزید می . 

باش آروم لیلی،: گفت داشت، نظر زیر مرا حرکات که حامد . 

نمیذارمش زنده. کشته رو ام بچه: کردم زمزمه .  

 برگشت سمتم به پایم صدای شنیدن با. بخشیدم سرعت را هایم قدم

 در که انگار. بود شده خیس اشک از رتشصو. شد بلند جا از و

بود شده شکسته و پیر سال چند اندازه به روز دو این . 

 نفهمیدم هم خودم. کردم نگاهش نفرت با. گرفتم قرار رویش به رو

 قدر آن دانم می فقط. نشست صورتش روی و رفت باال کی دستم

بود افتاده گز گز به هم خودم دست که بود محکم ام ضربه . 

 توضیح من بذار لیلی: گفت و گذاشت اش گونه روی را دستش

 .میدم

 توضیح خوای می رو چی: زدم فریاد و گرفتم دست در را اش یقه

 دونستی می که تو. گرفتی ازم رو نفسم. کشتی رو ام بچه بدی؟

 طور چه کردی؟ دورش ازم چرا. منه عمر. منه چیز همه نفس
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 ازت. خوره می هم به ازت حالم رحمی؟ بی قدر این چرا تونستی؟

ازت متنفرم فهمی؟ می. متنفرم . 

 آمیخته باران قطرات با و شده روان هایم گونه روی هایم اشک

بودند شده . 

 شروین که خشم از پر نگاهم و بود نفرت و کینه از پر قدر آن لحنم

انداخت پایین را سرش خجالت و ناراحتی با . 

. وقت هیچ. بخشمت نمی وقت هیچ خورم می قسم خدا به -

 سیاه خاک به. گیرم می ازت رو ام بچه انتقام روزی یه باالخره

شونمت می . 

 بچه این؟ از بدتر دیگه: زد فریاد. ریخت می اشک  من مثل هم او

بدتر؟ این از بدبختی. خوابیده زیر این ام   

 مشت. سوخت می داشت گلویم که بود بلند قدر آن فریادم صدای

 هر اما کوبیدم می صورتش و سینه ا،ه شانه به را جانم بی های

شد نمی خالی حرصم و خشم کردم، می کاری . 

 این به رو نفس تو. عوضیه و نامرد توی تقصیر. توئه تقصیر -

داشتی؟ بچه این به کار چی داشتی، مشکل من با تو. انداختی روز  

. داشتم دوستت که بود این باهات مشکلم تنها من فهمی؟ نمی چرا -

 خودم پیش رو تو نفس ی بهانه به و شده جور هر تمخواس می که

دارم نگه . 

 زمین روی زانو با. نداشت را وزنم تحمل این از بیشتر پاهایم

 یه. متنفرم ازت. خوره می هم به ازت حالم: زدم زجه و افتادم
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 اتفاقی که جوری یه. نداشتی وجود اولم از انگار که برو جوری

نبینیم رو دیگه هم هم، .  

 حتی خواست نمی دلم. کرد نگاهم اشک و غم از پر مانچش با

برو: زدم فریاد هم باز. بشنوم هم را صدایش . 

. کردم بلند آسمان به رو را سرم. شد دور من از خمیده های شانه با

 می برخورد صورتم به بودند، گرفته شدت که باران قطرات

 .کردند

 چه بود؟ ردهک تنگ دنیا این تو کیو جای بچه این چرا؟ خدایا -

گرفتی؟ ازم رو نفسم چرا چرا؟ بود؟ رسونده مردم به آزاری  

 های چال آن و بود زده لبخند دخترکم آن در که را نفس عکس قاب

گرفتم آغوشم در و برداشتم را بود، شده نمایان اش گونه زیبای . 

 دیگه نیست حیف. خنده می ناز چه کن نگاه. ببینش حامد: زدم زجه

 های خنده صدای دیگه نیست حیف نبینه؟ رو هاش خنده این دنیا

 چشمای اون من دیگه نیست حیف نپیچه؟ خونه تو دیگه نفسم

. بود سالش پنج همش بود؟ سالش چند نفسم مگه نبینم؟ رو عسلیش

نیست زیاد که خدا به زیاده؟. بود شده سالش پنج تازه .  

 گناه ی؟نبرد جاش چرا منو بردی؟ رو نفسم چرا خدایا: کشیدم فریاد

بود؟ چی اون  

کشیدم خورده نم های خاک روی دستی . 

نف. گرده برنمی دیگه نفسم. رفت ام بچه حامد -  
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 [05.09.19 13:18] 

 

برد خودش با منم نفس و رفت سم . 

 

🌸 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# چهار_و_سی_و_صد_پارت  

  

 

. تاریکه سرده، زیر اون. خاکه زیر ام بچه حامد: گفتم کنان هق هق

. گیره می رو ام بهونه شه بیدار آخه؟ برم و کنم ولش جوری چه

 چی نبودنش با کنم؟ کار چی. ترسید می خیلی تاریکی از من نفس

بکشم؟ نفس نفسم بدون طور چه بیارم؟ دووم طور چه کنم؟ کار  

 تاریکی این در. بود نفس عکس قاب به خیره. افتاد حامد به نگاهم

ببینم را اشک از صورتش خیسی توانستم می هم . 

 من بی چرا گذاشتی؟ تنها رو مامان چرا. جان مامان جانم، نفس -

 جون دونستی نمی مگه. منی چیز همه تو دونستی نمی مگه رفتی؟
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 داری؟ دوست منو گفتی نمی خودت مگه شده؟ بسته تو جون به من

چرا؟ خدایا نفسم؟ چرا مامان؟ عزیزدل چرا رفتی؟ چرا پس  

 تا تو مگه عزیزدلم نمیشه؟ تنگ من واسه دلت مگه تو مامان دختر

 برای اونم رفتی؟ دفعه این که بودی رفته جایی مامان بدون حاال

 چه کنم؟ تحمل رو دوریت تونم می طور چه من آخه. همیشه

 نمی مامان نفس ببخشم؟ رو نامردت بابای اون تونم می جوری

 دلت گفتی نمی مگه. اومده حامد عمو کن نگاه شی؟ بلند خوای

مامان عزیز دیگه پاشو پس شده؟ تنگ واسش .  

 برات شب هر مثل منم پس نه؟ نمیشی بلند: دادم ادامه کنان هق هق

بخوابی خوب که خونم می الالیی . 

 

خواندم را آهنگ این زنان زجه و ریزان اشک : 

الالیی محکومم ماه الالیی  

الالیی محرومم غمگین گل  

 

گناهی بی هنوزم که الالیی  

گاهی زندونه زندگی الالیی  

 

حریری تو خوبی تو معصومی تو  

بمیری دیوارا پشت نباید  
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گیره می بارون داره آروم بخواب  

میره ها کوچه از داره زمستون  

 

سرد شب این تو شدی گم که شد چی  

کرد پرپرت شکفتن هنگام کی  

 

ببینم ابری چشماتو خوام نمی  

بشینم سوگت به روزی خوام نمی  

 

الالیی پونه ی غنچه الالیی  

الالیی مونه نمی شب که بدون  

 

نیست خوندنی که غمی هر الالیی  

نیست گفتنی که ما دردای همه  

 

 باقی برایم نایی و شد می تر ضعیف و ضعیف رفته رفته صدایم

بود نمانده . 

@Vip_Roman



 

669 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

اش همیشگی خواب جای. کشیدم مزارش روی دستی . 

 که مامان دنبال بیا زود. نفسم بخوابی خوب. مامان دختر بخواب -

تونم نمی تو بدون . 

افتاد هم روی چشمانم کی نفهمیدم و کرد غلبه من بر ضعف . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# پنج_و_سی_و_صد_پارت  

  

 

 

 نگاهی. بود حال بی و کرخت تنم. کردم باز سختی به را چشمانم

آوردم خاطر به را دیروز اتفاقات کم کم. کردم ناآشنا اتاق به . 

 بعدش و بود کنارم هم حامد. شد بد حالم که بودم نفس پیش دیشب

آوردم نمی یاد به دیگر را . 
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 به که اتاق فضای به نگاهی. نشستم تخت روی و شدم بلند جا از

 در که کردم بودند، شده چیده شیک و مرتب حال عین در و سادگی

شد وارد هانیه و شد باز آرامی به اتاق . 

خوبی؟ ؟شدی بیدار: گفت بازم چشمان دیدن با  

 شده؟ چی: پرسیدم حالم بی و گرفته صدای با و دادم تکان سری

کجاست؟ جا این  

نشست کنارم و آمد طرفم به . 

 بیام و شده بد حالت گفت و زد زنگ بهم بودی حامد با که دیشب -

 قرار بی و کردی می ناله همش. زدم زنگ هم شهاب به. جا این

برد خوابت و زد بهت بخش آرام که بودی . 

 ریخته هم به موهای و بود رنگ مشکی تیشرتی که لباسم به گاهمن

 خاطر به بود شده خیس لباست: داد توضیح که افتاد پریشانم و

حامده لباس اونم. کردم عوضشون برات همینم .  

داد دستم به و برداشت لباسی چوب از را شالم و پالتو . 

واست شستمشون. خودته های لباس هم اینا - . 

دادم زحمت رو تون همه: گفتم و کردم تنم هانیه کمک اب را پالتو . 

کرد نگاهم غمگینش چشمان با . 

 غصه پر دل اون قربون من که آخ. عزیزم رو حرفا این نزن -

برم ات . 
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 و دیروز فریادهای و داد از. آورد هجوم هم باز گلویم به بغض

بود شده دار خش و گرفته صدایم دیشب . 

 دووم ام بچه بدون جوری چه من آخه. هانیه میشم دیوونه دارم -

  بیارم؟

آمد در اشکش زود خیلی همیشه مانند هم او . 

همین. تحمل و صبر فقط چیه؟ چاره ولی دونم می. لیلی سخته - . 

نمیشه که خدا به: کردم زمزمه عاجزانه . 

 قربونت پاشو: گفت و کرد پاک شالش ی گوشه با را هایش اشک

ربخو چیزی یه بریم پاشو. برم . 

دادم تکان طرفین به سری . 

میره؟ پایین من گلوی این از چیزی مگه. تونم نمی -  

 درست چیزی هم جوری این: گفت و گرفت سمتم به را دستش

پاشو پس میشه؟. نمیشه . 

 قرار دستش در را دستم نکنم، اذیت را او این از بیشتر که آن برای

 مطمئن. میشه درست چی همه: گفت و زد غمگینی لبخند که دادم

 .باش

 قدر آن. کرد مرتب موهایم روی و برداشت تخت روی از را شالم

نداشتم را کاری هیچ نای که بودم حال بی و ناتوان . 

 

نشستم میز پشت و شدم آشپزخانه وارد هانیه سر پشت .  
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شدند ملحق ما جمع به هم شهاب و حامد لحظه همان . 

هتری؟ب: پرسید حامد و کردند نگاهم نگرانی با دو هر  

خوبم. ممنون: گفتم و دادم تکان سری . 

نشست من کنار و ریخت چای نف چهار هر برای هانیه . 

دادم زحمت بهتون ببخشید - . 

میگما بهت چیز یه: گفت شهاب و کرد اخمی حامد .  

نشدند؟ نگران گفتین؟ چی بابام و مامان به راستی -  

 منی پیش گفتم عمه به زدم زنگ: گفت و داد تکان سری هانیه

شد راحت خیالش دیگه . 

خوری؟ نمی چرا: گفت شهاب که دادم تکان تایید ی نشانه به سری  

تونم نمی - . 

 چه دیشب ندیدی. میگم بهت بخور: گفت تحکم با و کرد اخمی

داشتی؟ حالی   

 این جان، لیلی: گفت مالیمت با که چکید چشمم از اشکی قطره

میشه؟ درست چیزی جوری  

 و گذاشت دستم روی را دستش هانیه هک گرفت شدت هایم اشک

شم فدات باش آروم: گفت .  

دادم قورت را بغضم سختی به و کردم پاک را هایم اشک . 

رسونی؟ می منو: گفتم حامد به رو و شدم بلند جا از  
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کرد صبحانه میز به ای اشاره . 

نه نخوری، چیزی تا - . 

 بود عجیب هم خودم برای. نشستم صندلی روی دوباره ناخودآگاه

دارم شنوی حرف او از گونه این که . 

 آن ظاهرا کردند؛ بدل و رد خودشان بین نگاهی هم هانیه و شهاب

بودند شده متعجب هم ها . 

 من: گفت و شد بلند جای از حامد که خوردم لقمه سه دو سختی به

شو حاضر توام. شم آماده میرم . 

ردمک سر را چادرم و برگشتم اتاق همان به و دادم تکان سری . 

 حامد ماشین سوار و کردم هانیه و شهاب از کوتاهی خداحافظی

 .شدم

 

نفس؟ پیش میبری منو: گفتم و کردم نیمرخش به نگاهی  

نه: گفت کوتاه . 

ام بچه پیش برم خوام می من چرا؟ - . 

داد اش رانندگی به را حواسش اخم با و کرد سکوت . 

توام با - . 

@Vip_Roman



 

674 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 رو به رنگ ینی؟ب نمی رو روزت و حال: گفت جدی لحنی با

 میام خودم فردا. کنی می استراحت کم یه و خونه میری. نداری

فهمیدی؟. برمت می دنبالت  

 چرا کنی؟ نمی درک منو چرا تو: بردم باال را صدایم حرص با

 ام بچه نبودن از دارم من فهمی می دارم؟ حالی چه من فهمی نمی

 خواد می لمد کنید؟ نمی درک منو کدومتون هیچ چرا. میشم دیوونه

. نفسم پیش. ام بچه پیش برم زودتر دارم دوست فهمی؟ می. بمیرم

دلتنگشم بدجوری. ببینمش خواد می دلم . 

 جلو به بگوید چیزی که این بدون درهم های اخم و خونسردی با

بود خیره . 

 نگاهم که آن بدون و آورد در اش مشکی کت جیب از دستمالی

گرفت طرفم به را آن کند، . 

 دوباره اما کردم پاک را هایم اشک و گرفتم دستش از را دستمال

شدند سرازیر من از گرفتن اجازه بدون . 

 داده گوش هایم حرف به آرامش و سکوت در همیشه مثل هم باز

شوم سبک و بزنم را هایم حرف خوب که بود گذاشته و بود . 

بود مان خانه در مقابل. آمدم خودم به ماشین توقف با . 

« شدم پیاده و کردم زمزمه امیآر «خداحافظ . 

دا می هم خودم. کردند می نگاهم نگران دو هر بابا و مامان  
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 [05.09.19 13:18] 

 

است حال بی و نزار ام قیافه حد چه تا که نستم . 

 کردم، می نگاه را جایی هر انگار اصال. رفتم اتاقم به حوصله بی

دیدم می را نفس . 

 شده تنگ نفسم برای دلم قدر چه. شنیدم می را صدایش مدام انگار

 .بود

 چشمم که همین اما کنم عوض را هایم لباس تا کردم باز را کمد در

فشرد را گلویم سنگین بغض افتاد، نفس های لباس به . 

 را داشت دوستش خیلی که را هایش پیراهن از یکی و بردم دست

. داد می را نفسم بوی. چسباندم خود به محکم را آن و درآوردم

چکید می لباسش روی اشکم تقطرا . 

 

 ناراحتی با وضعیت آن در من دیدن با. شد وارد مادر و باز در

نشست کنارم. آمد سمتم به و کرد نگاهم . 

... مامان: گفتم هق هق با و انداختم مهرش پر آغوش در را خودم

ام؟ بچه بدون کنم کار چی... من رفت؟ نفسم دیدی  

داد می کردنش یهگر از نشان هم مادر های شانه لرزش . 
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 لیلی: گفت و درآورد حرکت به موهایم روی گر نوازش را دستش

 فقط اما مونده دلت رو داغی چه دونم می. مادر کنم تحمل جانم،

کنه می درست رو چی همه زمان. کن صبر . 

 دیگه مگه من نفس بشه؟ درست چی همه خواد می طور چه -

 دارم مامان رو؟ نشنبود و ندیدن کنم تحمل جوری چه گرده؟ برمی

 یه زیر االن نفس جای به من کاش کنم؟ کار چی. میشم دیوونه

بودم خاک خروار . 

 خدا خواست. نگو. دخترم جوری این نگو: گفت گریه با هم مامان

جنگید نمیشه سرنوشت و تقدیر با. بوده .  

 هایم زدن زجه و هق هق صدای چسباندم خودم به هم باز را لباس

گرفت بردر را اتاق فضای . 

**** 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# شش_و_سی_و_صد_پارت  
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 همیشه مثل که موهایی و رنگش سفید پیراهن همان با نفس

 برای حامد که را خرس عروسک آن و بود شده بسته خرگوشی

 در کرد، نمی جدا خود از ای لحظه را آن و بود خریده تولدش

بود ایستاده تاریک مکانی . 

شد نمی دیده جا آن هم نفر یک حتی. ودب بیابان که انگار . 

بود شده تر مهتابی و سفیدتر همیشه از صورتش . 

 مان فاصله که انگار رفت می جلو چه هر. برداشتم قدم سمتش به

رسیدم نمی او به و شد می بیشتر . 

 اما کردم صدایش و کردم باز دهان. برگرداند من از را رویش

ماند خفه گلو در صدایم . 

 می چه هر اما دویدم طرفش به. شد می دورتر و دور من از داشت

رسیدم نمی او به رفتم . 

 وحشت ارتفاع از. ایستاد ای دره نزدیک که دیدم را او دور از

بود زده دامن ترسم به وضعیت آن در او دیدن و داشتم . 

ماند نتیجه بی هم باز و دویدم سویش به و کردم صدایش هم باز . 

 و زدم جیغی وجود تمام از و ترس با. تگذاش دره ی لبه را پایش

پریدم خواب از . 

 

 خوابی از پایم و دست. بود کرده عرق سرد هوای این در تنم تمام

لرزید می بودم، دیده که . 
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 برداشتم را گذاشتم می تخت کنار عسلی روی همیشه که آبی لیوان

کشیدم سر الجرعه را آن و . 

 گرفته دهانم جلوی ار دستم. شکست و کرد باز سر بغضم دفعه یک

نشود بلند ام گریه صدای که بودم . 

 را صدایم و داشت فاصله بابا و مامان اتاق با اتاقم خوشبختانه

شوند نگران این از بیشتر خواستم نمی. بودند نشنیده . 

 را حامد ی شماره و برداشتم کنارم از را ام گوشی ناخودآگاه

 بند هم لحظه یک هایم اشک و لرزید می شدت به دستانم. گرفتم

آمد نمی . 

 هق هق شدت از هایم نفس. خوردند می گوشم به متوالی های بوق

آمد نمی باال . 

لیلی؟ الو؟ -  

حامد: گفتم هق هق با پیچید، گوشی در که آلودش خواب صدای ! 

شد نگران و هراسان صدایش . 

خوبی؟ لیلی؟ شده چی -  

ردخو می گوشش به ام گریه صدای فقط و بودم کرده سکوت . 

 اتفاقی لیلی؟ شده چی: گفت گریانم و ترسیده وضعیت این از نگران

خوبی؟ افتاده؟  

دیدم رو خوابش حامد، - . 

کم یه باش آروم. خب خیلی: گفت و کشید آهی . 
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 زمزمه عجز با. بود سرازیر هایم گونه روی سیل چون هایم اشک

تونم نمی خدا به. تونم نمی: کردم . 

. تون خونه در میام دیگه ی دقیقه ده تا منم. باش آروم کم یه -

 باشه؟

کردم قطع را تماس و گفتم ای «باشه» هق هق با . 

 هم هنوز اش خاکسپاری روز در قرآن قرائت صدای و نفس صدای

 زنگ گوشم در مدام هایش گفتن «مامان» صدای. بود گوشم در

خورد می . 

 

 بند که هایم اشک همان با. کردم بغل و برداشتم را عکسش قاب

 نفس رفتی چرا. بشه چشمات قربون مامان: کردم زمزمه آمد، نمی

 نمی تو بدون من دونستی نمی مگه گذاشتی؟ تنها منو چرا مامان؟

 عزیزتر آخه بودی من چیز همه دونستی نمی مگه. بیارم دووم تونم

جونم؟ از  

 هول و شدم بلند جا از. آمدم خودم به ام گوشی زنگ صدای با

 از کلید و گوشی برداشتن از بعد و پوشیدم یشال و پالتو هولکی

زدم بیرون خانه . 

شدم بود، شده پارک در جلوی که حامد ماشین سوار . 

گرفت شدت هایم اشک او دیدن با. کرد نگاهم نگرانی با . 

کم یه باش آروم. جان لیلی - . 
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 نگاه رو جایی هر. دیدم رو نفس خواب حامد وای: گفتم هق هق با

. شنوم می رو صداش و بینمش می که میرم که جا هر کنم، می

 می کنم می نگاه سرم پشت به وقتی و میکنه صدام داره که انگار

کنم؟ کار چی. گوشمه تو صداش هنوز. نیست بینم  

رو هات اشک کن پاک: گفت و داد دستم به دستمالی . 

 االن: گفت که کردم پاک را هایم اشک. دادم گوش حرفش به مطیع

 بهتری؟

 می کی تا جان، لیلی: گفت که دادم تکان تایید ی شانهن به سری

 دست نه اتفاق این. لیلی بده گوش کنه؟ پیدا ادامه وضع این خوای

 اون. بود خدا خواست فقط و فقط. ای دیگه کس نه و بوده شروین

 امانت. امانته مادر و پدر دست بچه فهمی؟ می. خواسته جوری این

 امانتی بدونه، صالح خودش که هم موقع هر و میده وقت یه هم رو

گیره می پس رو اش . 

 سکوت ی نشانه به را دستش اما بگویم چیزی که کردم باز دهان

کن گوش: گفت و برد باال . 

 چاره مگه اما سخته قدر چه دونم می: داد ادامه که کردم سکوت

 و فقط گرده؟ برمی نفس تو وضعیت و حال این با هست؟ هم ای

 صبر که اینه روته پیش که راهی تنها. نیبی می عذاب خودت فقط

 بود عزیز مون همه برای نفس. لیلی باش داشته صبر. باشی داشته

 ولی نیست خودش. نیست دیگه االن اما داشتیم دوسش هم خیلی و

 صبر با فقط که میگم من بازم. مونه می ما ذهن تو یادش همیشه
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 این از و موضوع این با بیای کنار باید. میشه درست چی همه

میگم؟ چی فهمی می. بیای بیرون سربلند سخت امتحان  

 

 نمی سرش که ها حرف این تابم بی دل این اما. گفت می راست

 .شد

 وقت یه. وقته دیر. تو برو دیگه خب: گفت دید که مرا سکوت

 هاتم اشک اون. میشن نگران و نیستی فهمند می بابات و مامان

خب؟. باش آروم کم یه و کن پاک  

کنم می سعی: گفتم و دادم تکان سری . 

. اومدی که ممنون: گفتم که آمد لبش بر غمگین و محو لبخندی

کنم کار چی دونستم نمی. شدم می دیوونه داشتم . 

بگو بهم داشتی مشکلی بعد به این از. که نکردم کاری - . 

شدم پیاده و کردم دوباره تشکری و خداحافظی . 

ص و ها حرف انگار. بود شده آرام حامد های حرف با کمی  

 

 [05.09.19 13:18] 

 

بود کرده تزریق جانم به را آرامش و بود آرامبخش مانند دایش . 

*** 
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 فقط بودم کرده پیدا که آرامشی. گذشت می هم پی در روزها

 به دخترکم برای دلتنگی و قراری بی هم باز و بود شب آن مختص

نداشتم امدح از خبری و بود گذشته روزی دو. بود آمده سراغم . 

 آن در که ای خانه. شدم خودمان ی خانه وارد و کردم باز را در

 های بازی و ها خنده شاهد بزرگ حیاط این. بود کرده رشد فرزندم

بود نفسم ی کودکانه . 

 از دیگری دلیل به نه. دلیل همین به فقط داشتم دوست را خانه این

شروین جمله . 

 مکث ای لحظه اتاقش در بلمقا. رفتم باال آهستگی به ها پله از

کشیدم پایین را در ی دستگیره سپس و کردم . 

بود برده خود همراه را شروین نفس، که افتادم شب آن یاد . 

 عذاب و دردها این از کدام هیچ اما بودم کشیده عذابی چه شب آن

 آزار قدر این ام زندگی سال شش پنج، و بیست این طی در ها

بود نداده عذاب قدر این مرا و نبود دهنده . 

 این و بودند طرف یک ام زندگی سال چند این مشکالت تمام انگار

داشت درد که بس از دیگر؛ طرفی هم موضوع . 

 برای حتی و دردیست بد. است سنگینی داغ فرزند دادن دست از

کرد نخواهم آرزو را چیزی چنین هم دشمنم . 

 

 

@Vip_Roman



 

683 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# هفت_و_سی_و_صد_پارت  

 

 

 مان نفره دو عکس قاب به نگاهم. دادم تکیه تختش به مینز روی

 .افتاد

 به را کودکش مهد دوستان از تعدادی و بود اش سالگی چهار تولد

بودیم کرده دعوت شادی و بابا و مامان همراه . 

 روی و بودم گرفته آغوش در را نفس که بودم خودم عکس آن در

 داشتم دوست را سعک این قدر این. بود خنده دویمان هر های لب

ببینم را آن همیشه تا بودم زده نفس اتاق دیوار به را آن که . 

 دفعه این لبخند اما نشست می لبخند لبم بر عکس آن دیدن با همیشه

بود غمگین و تلخ زیادی ام . 

 و بود قصه کتاب از پر که افتاد کوچکش ی کتابخانه به نگاهم

 بودم خوانده برایش رقد آن. خواندم می کتاب برایش مواقع بیشتر

 سواد که این با حتی بود شده حفظ را هایش داستان بیشتر که

 .نداشت
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 خودش قدر چه. رفت می مدرسه به باید دیگر سال دو بود اگر

 هم من داشت، که شوقی و ذوق از و برود مدرسه به داشت دوست

آمدم می ذوق سر . 

شد مهمانم هم باز بغض و سوزاند را چشمم دوباره اشک . 

 کردم اخمی شروین دیدن با و آمدم خودم به در شدن باز صدای با

ببینم را او هم لحظه یک خواست نمی دلم حتی. شدم بلند جا از و  

کن صبر لیلی،: گفت ملتمس لحنی با دید که مرا شدن بلند . 

 لیلی: گفت و گرفت را جلویم که رفتم در سمت به توجه بی

هبد گوش من های حرف به کنم می خواهش .  

کردم نگاه غمگینش و آبی چشمان به اخم با . 

باشی؟ نیاورده سرم مونده هم دیگه بالی خوای؟ می چی -  

کن گوش هام حرف به کنم می خواهش - . 

 نمی چرا تو. کنم گوش خوام نمی: گفتم ام همیشگی لجبازی با

میشی سبز راهم جلو هی و ببینمت خوام نمی من فهمی؟ . 

کرد نگاهم ملتمس . 

 میدم قول دیگه بعدش. کن گوش من های حرف به رو دفعه این -

باشه؟. نبینی منو  

شنوم می. خب خیلی: گفتم و کشیدم ای کالفه پوف . 

بگم تا بشین: گفت و گذاشت ام شانه روی را دستش . 
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 که او به منتظر و نشستم نفس تخت روی و زدم پس را دستش

کردم نگاه بود، نشسته کنارم . 

 

 چند این تو: کرد زدن حرف به شروع و تانداخ پایین را سرش

 از نبودنت راضی وجود با حتی کردیم، زندگی هم با که سالی

 کم بهت عشقم از هم ای ذره حتی اما تو های بدخلقی و مون زندگی

 جون واست بودم حاضر. بمونی پیشم همیشه داشتم دوست. نشد

 و روز ره که این مثل ولی بودی پیشم همیشه این با انگار اما. بدم

 کردی، می گیری بهانه همش. شدی می دورتر و دور ازم روز هر

شد می دعوامون همینم خاطر به و زدی می کنایه . 

 شد من تقصیر چی همه االن: گفتم حرص با و آمدم حرفش میان

 دیگه؟

نبودی هم تقصیر بی اما بود تو تقصیر نمیگم - . 

 ولی دیدی زار با منو تو. کن گوش: گفت که بگویم چیزی خواستم

 بودم، شده صمیمی رزا با من که جور همون مردی هیچ با خودت

 من اما. دارم قبول کامال کردم؟ خیانت من میگی. نشدی صمیمی

 توام چرا اما. نه میگی مطمئنا کردی خیانت که بپرسم تو از اگه

 فکر حامد به همش که دونم می من رو سال چند این. کردی خیانت

 و میری فکر تو میگم چیزی وقتا بعضی که دیدم می. کردی می

 و داری شوهر خودت وقتی یعنی. افتادی اون یاد که بودم مطمئن

نیست؟ خیانت اسمش کنی، می فکر ای دیگه مرد به  
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 را درست حرف که کردم می اعتراف خودم پیش. کردم سکوت

زند می . 

 نمی و شد نمی اما نشود کشیده حامد به فکرم که کردم می سعی

ستمتوان . 

 شده شبم هر و روز هر فکر روزی که اویی از شد می چگونه

بشکنم را دلش و بگذرم گونه این بود، . 

 لیلی ببین. داری قبول خودتم که دیدی: داد ادامه دید که را سکوتم

 کنار موضوع این با کردم سعی حتی که داشتم دوست قدر اون من

 تو برعکس اون .دیدم رو رزا که این تا. شد نمی واقعا اما بیام

 من نبود و بود. بود مهربون باهام. داد می نشون توجه بهم همش

بود مهم براش .  

 حالی چه بدونی اگه تون خونه رفتی می وقتی دعواهامون موقع

 آخر ی دفعه اون. برگردی که شدم می زنده و مردم می و داشتم

 که کردم کار همه که دونی می خودت بود، شده جدی تصمیمت که

چی؟ تو اما. ردیبرگ  

زد تلخی نیشخند . 

 برای شده وکیلت که گفت و زد زنگ بهم حامد وقتی بدونی اگه -

شنیدم رو غرورم شکستن صدای و شدم حالی چه طالق . 

 روی حد چه تا که دونستم می. گردونم برت تهدید با کردم سعی

 دور ازت رو نفس که کردم تهدیدت همین خاطر به و حساسی نفس

 می افتاد، اتفاق این که روز همون. کردم که کارم ینا و کنم می
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 نفس دیگه یا و گردی برمی یا که بگم و بزنم زنگ بهت خواستم

بینی نمی رو . 

 

 گونه روی هایش اشک. بست ای لحظه را چشمانش و کشید آهی

 را او رنجور و غمگین گونه این گاه هیچ. بود شده سرازیر اش

بودم ندیده . 

نداشت او از کمی دست هم خودم حال البته ! 

. دریا کنار بردمش بگیره رو ات بهونه کمتر نفس که این برای -

 تا خوب چیز همه. بود شده ها شن رو دویدن و کردن بازی مشغول

 گفتند و بودند زده زنگ بهم شرکت از. خورد زنگ گوشیم که این

 رو قراردادش گذارها سرمایه از یکی و ریخته هم به اوضاع که

. شنیدم رو نفس جیغ صدای که بودم جروبحث مشغول. دهکر لغو

 انداختم آب تو رو خودم. رسوندم بهش جوری چه رو خودم نفهمیدم

بدم نجاتش نتونستم اما .  

 قصد هایم اشک. بود کرده پر را اتاق فضای دویمان هر هق هق

کرد می حس. نداشتند آمدن بند  

 

 [05.09.19 13:18] 

 

نمانده تنم در جانی م . 
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 [05.09.19 13:18] 

 

# هشت_و_سی_و_صد_پارت  

  

 

 عاشق من بگم بهت خواستم می: گفت و کرد پاک را هایش اشک

 حامد عاشق قدر اون که تویی از. گرفتم یاد خودت از رو بودن

 جدا ازش شدی حاضر نشکنه غرورش که این خاطر به که بودی

 رو عشقم خوام می منم. گذشتی خودش از خودش خاطر به. شی

 از. میرم و گیریم می توافقی طالق. بدم نشون بهت جوری همین

 منو دیگه که میرم. بشم دور تلخ های اتفاق این از ها، خاطره این

نبینی دیگه رو متنفری ازش که کسی. نبینی . 

شود آرام ام هق هق کمی که کشیدم نفسی . 

 ای منطقی و درست تصمیم این  که افتاد می اتفاق این باید حتما -

 می قربانی نفسم باید حتما بگیری؟ رو میگم وقته خیلی من که رو

فکری؟ بی تو قدر این چرا آره؟ شد؟   
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 دونم می: گفت کنان هق هق و گرفت دستانش میان را سرش

. بودم عاشق بود این من گناه تنها ولی دونم می. کردم حماقت

 .همین

. نداشتم را ها حرف شنیدن توان این از بیشتر دیگر. شدم بلند جا از

 جلوی ناگهان که ایستادم پا روی سختی به. بود شده سست پاهایم

 بازویم شروین بخورم، زمین که این از قبل و رفت سیاهی چشمانم

گرفت را . 

خوبی؟: گفت و کرد نگاهم نگرانی با  

 سمت به بدهم، را جوابش که آن بدون و کشیدم دستش از را دستم

برداشتم قدم در . 

برسونمت بذار: گفت و آمد سرم پشت هم او .  

نکرده الزم: گفتم ام گرفته صدای با . 

بینی؟ نمی رو حالت. بذار کنار رو هات لجبازی این لیلی -  

کن ولم. بردار سرم از دست - .  

باش آروم. خب خیلی - . 

 هوا دانم نمی. داشتم برمی گام رو پیاده در. زدم بیرون خانه از

لرزیدم؟ می گونه این که من وجود یا بود سرد  

 

 و داشتم ضعف قدر آن چون و ماندم نفس کنار هم را ساعتی یک

کنم مقاومت نتوانستم آن از بیشتر دیگر که بود ناتوان بدنم . 
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 تاکسی اولین برای و رساندم اصلی خیابان سر را خودم سختی به

کردم بلند دست شد، رد که . 

 

 

 

 [05.09.19 13:18] 

 

# نه_و_سی_و_صد_پارت  

  

 

 هم کنم باز را در تا بردارم را کلید کیفم توی از که آن وانت حتی

 .نداشتم

 دیوار به و گذاشتم زنگ روی و بردم باال سختی به را لرزانم دست

دادم تکیه کنارم آجری . 

 در چه دانم نمی. شد باز باز مامان توسط در که نکشید طول خیلی

زد اش گونه به ای ضربه ترس با که دید ام چهره . 

مادر تو بیا. شدی جوری این چرا. بده مرگم خدا - . 

 و گرفت را بازویم ندارم، هم کردن حرکت نای حتی که دید وقتی

کرد هدایتم داخل به . 
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بودی؟ کجا شده؟ چی -  

 روی و کنم مقاومت نتوانستم دیگر و رفت سیاهی هم باز چشمانم

افتادم زمین . 

*** 

 کشیده دراز تتخ روی و خودم اتاق در کردم باز که را چشمانم

داشتم تن بر هم را بیرون های لباس همان. بودم . 

 و گفتم آخی کردم، احساس که سوزشی با که دادم تکان را دستم

دوختم بود، شده کمتر نصف از که سرم قطرات به را نگاهم . 

بود بریده را امانم سرگیجه و کرد می درد سرم . 

 سمتم به و کرد همنگا نگرانی با. شد اتاق وارد مامان و شد باز در

 .آمد

جان؟ لیلی خوبی -   

 شوم بلند خواستم و کردم بدنم گاه تکیه را دستم و دادم تکان سری

کن استراحت کم یه: گفت که . 

آمد داخل شهاب بعد ای لحظه و شد خارج اتاق از . 

پاشی خواد نمی. بشین: گفت که شوم بلند خواستم . 

 حرف مریض الاحو: گفت و نشست کنارم در تخت از ای گوشه

ما؟ نکن گوش ! 

شده؟ چی: گفتم ام گرفته صدای با   
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 چیز. اومدم منم شده؛ بد حالت گفت زد زنگ مامانت. هیچی -

بود پایین خیلی فشارت اما نبود مهمی . 

بودی؟ رفته کجا: پرسید که کردم سکوت   

نفس خاک سر بعدشم خودمون ی خونه - . 

دیدی؟ رو وینشر بودی؟ ریخته هم به قدر این چرا حاال -  

 دستش در سینی با مامان که بگوید چیزی خواست. دادم تکان سری

شد وارد . 

نداری رو به رنگ. لیلی بخور: گفت و گذاشت کنارم را سینی . 

دادم تکان طرفین به سری . 

ندارم اشتها. خورم نمی - . 

بینی؟ نمی رو روزت و حال چی؟ یعنی: گفت معترض مامان  

مدآ حرف به من از قبل شهاب . 

میدم بهش خودم. خاله نباش نگران - . 

 

 این نمیده گوش که آدم حرف به: گفت و داد تکان سری مامان

کنه گوش تو حرف به که این مگه. دختر . 

کرد ای خنده شهاب حرف این شنیدن با . 

 ای: گفت و کشید هینی گفته، چه بود شده متوجه تازه که مامان

که ندارم سحوا و هوش اصال ببخشید. گفتم چی! وای . 
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خاله باحالی خیلی: گفت خنده با شهاب . 

شدند مهربانی از پر چشمانش افتاد، من لبخند به که نگاهش . 

زدی لبخند یه شما! عجب چه - . 

: گفت زنگ صدای شنیدن با اما بگوید چیزی خواست می مامان

کنم باز رو در برم من . 

 دستپخت بوی و رنگ خوش سوپ ی کاسه مامان، رفتن از بعد

بخور: گفت و آورد جلو را مامان . 

تونم نمی: گفتم میل بی . 

 به و کرد سوپ از پر را قاشق حرفم، به توجه بی و کرد اخمی

گرفت دهانم سمت . 

 در را قاشق و نداد اجازه اما خورم نمی بگویم که کردم باز دهان

گذاشت دهانم . 

 برام بعدشم و خوری می آخر تا رو سوپت. خوب دختر آفرین -

گفت چی که کنی می یفتعر . 

شدم مشتاق آن خوردن به که بود خوشمزه قدر آن . 

خورم می خودم بذار - . 

نکرده الزم: گفت و کرد پر را دیگری قاشق . 

 به نگاهی. گذاشت کنار را کاسه شد، تمام سوپ که این از بعد

شده؟ چیزی: پرسیدم و کردم متفکرش ی چهره   
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 نداری؟ مشکلی خب؟: پرسید و کرد اکتفا سری دادن تکان به تنها

نداری؟ سرگیجه   

 یه که میگرنمه خاطر به اونم که میکنه درد سرم فقط. بهترم. نه -

میشم خوب خورم، می مسکن . 

 می چی. شنوم می خب: گفت و کرد تنظیم را سرم قطرات جریان

 گفت؟

 باز. کردم تعریف برایش را شروین های حرف خالصه طور به

بودند شده روان هایم اشک هم . 

باش آروم. دیگه بسه - . 

 مزاحم همش اینکه از. شدم خسته: گفتم و زدم پس را هایم اشک

شدین خسته من از هم شما دونم می. میشم شماها . 

 تو چی؟ یعنی ها پرت و چرت این: گفت جدیت با و کرد اخمی

 می پیشت همیشه و داریم دوست رو تو همه ما فهمی، نمی چرا

 بازم اما موندیم دور هم از ها اتفاق اون خاطر به حاال. مونیم

 این ی درباره. وایمیستیم پشتت باش مطمئن و برگشتی پیشمون

 از کلی و داشتیم دوست خیلی رو نفس همه ما که بگم باید اتفاقم

 تو از بیشتر ما شدن ناراحت. شدیم ناراحت و خوردیم جا اتفاق

نشنوم ازت رو حرفا این دیگه پس. نیست هم تو از کمتر نباشه، . 

 

 نمی را هایم تلفن جواب بود روز دو که حامد به ذهنم ناخودآگاه

نمیده؟ رو هام تلفن جواب حامد چرا پس: گفتم و شد کشیده داد،  

@Vip_Roman



 

695 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 بهتری: گفت و آمد ما پیش مادر. کرد سکوت مادر ورود با

 عزیزم؟

نباش نگران. جان مامان خوبم: گفتم و دادم تکان سری . 

 حالش: پرسید شهاب به رو بود، نشده حترا خیالش که انگار

نداره؟ دیگه که مشکلی خوبه؟  

 من اجازه با خب. بود پایین خیلی فشارش فقط. شکر رو خدا نه -

بزنید زنگ بهم حتما بود کاری اگه. بیمارستان برم باید دیگه . 

افتادی زحمت به: گفتم و شدم خیز نیم جایم سر کمی . 

نکردم کاری: گفت و زد لبخندی .  

طوره؟ چه حامد راستی: گفت مامان  

نیست خوب حالش اصال: گفت و شد محو لبخندش . 

مگه؟ شده چی: پرسیدم و شدم نگران غمگینش لحن از  

نیست خوب اصال هم حالش. بیمارستانه روزه دو - .  

می سر یه کاش. الهی بمیرم: گفت ناراحتی با مامان  

 

 

دیدنش اومدم . 

شکستم را تمسکو باالخره . 
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میشه؟ چی حاال -  

 که بس از وایستاده مرگ قدمی یه تو که دونم می فقط. دونم نمی -

افتضاحه وضعیتش . 

گفت ای «وای ای» مامان . 

میشه؟ خوب -  

 رو کسی که پیونده اونم. هست شدنش خوب برای راه یه فقط -

نکردیم پیدا . 

 چی من پس نکردیم؟ پیدا رو کسی چی یعنی: آمدم حرف به دوباره

بودم راضی اول همون از خودم وسط؟ این ام . 

 بود خوب حالت موقع اون. لیلی کن بس: گفت و کرد اخمی شهاب

 حال این با حاال بعد. نبودیم کار این به راضی حامد نه و من نه و

بکنی؟ رو کار این خوای می االنت روز و  

شده؟ یچ: پرسید مامان  

 خوره می حامد به خونیم گروه من: گفتم. دهد جواب شهاب نگذاشتم

ذاره نمی ولی بدم بهش رو ام کلیه تونم می و . 

 حرف او با موضوع این ی درباره کنون تا. خورد جا هم مامان

کند می مخالفت هم او که دانستم می و بودم نزده . 

 

نمیشه که ریجو این آخه مادر؟ بگم چی: گفت و کرد نگاهم مردد . 

کشیدم درهم را هایم اخم . 
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 حالم من بیاد؟ حامد سر بالیی خواین می شما یعنی چی؟ یعنی -

ام آماده هم عمل برای. ندارم هم مشکلی و خوبم خیلیم خوبه؛ . 

کشید ای کالفه پوف شهاب . 

فهمی؟ نمی چرا. نیست خوب حالت تو میگم دارم -  

رفت باال صدایم . 

 سرش بالیی حامد بذارم که نیستم تو لمث من. خوبه حالم من -

کنم می براش کاری هر. بیاد . 

 شده جاری که خونی به توجه بی و کندم دستم از را سرم سوزن

شدم بلند جا از بود، . 

 تخت روی مرا مامان. آمدند طرفم به سراسیمه مامان و شهاب

 .نشاند

 رفت، می آن از خون که دستم روی و برداشت دستمالی هم شهاب

اشتگذ . 

 بازی بچه قدر این که دهنت بخوابونم دونه یه خواد می دلم -

میشه چی ببینیم کن صبر کم یه. درمیاری . 

بیفته براش اتفاقی یه ممکنه کنید، صبر شما که باشم منتظر تا - . 

 خوب حالش کنی؟ می جوری این چرا لیلی: گفت نگرانی با مامان

 .میشه

 تونم نمی من یعنی. جدیه تصمیمم من: گفتم و کشیدم پوفی کالفه

بگیرم؟ تصمیم خوام می که کاری ی درباره  
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 ولی خب خیلی: گفت بود، شده کالفه من اصرارهای از که شهاب

کن مشورت بابات و مامان با حداقل . 

 هم منصرف و جدیه کامال تصمیمم من مامان: گفتم مامان به رو

 .نمیشم

 فیطر از و است حامد نگران بود مشخص که هم مامان

 پیش که مشکلی جان، شهاب: پرسید بود، دیده مرا اصرارهای

 نمیاد؟

ندارند هم مشکلی و کنند می زندگی کلیه یه با آدم کلی. خاله نه - . 

یعنی: گفت تردید با ... 

بکنم رو کار این خوام می من. آره: کردم تاکید . 

بزنم حرف هم بابات با کن صبر حداقل بگم؟ چی - . 

 شما. برم باید من: گفت پوشید، می را پشنشکا که حالی در شهاب

 برای بیمارستان بیا فردا بودی راضی اگه و بزنید رو حرفاتون هم

کارا انجام و آزمایش . 

 

 علیرغم و زدم حرف هم او با و برگشت بابا شهاب، رفتن از بعد

کرد موافقت کردم، می که فکری . 

 برای ساستر و نفس به کردن فکر از صبح تا هم باز را شب آن

 به خواب نخورد، دیگر هم به هایمان آزمایش است ممکن که این

نیامد چشمانم . 
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 می که صورتی در بیاید حامد سر بالیی بگذارم توانستم نمی

 فکر حتی دهم؛ نجات مرگ از را او و کنم کمک او به توانستم

داد می عذاب و کرد می اذیت مرا هم قضیه این به کردن . 

 به هم حامد. بدهم دست از را ای دیگه کس نداشتم طاقت دیگر

 و هایش کمک ی همه و بود کرده برایم که کارهایی ی همه خاطر

 و بود عزیز برایم هم باز داد، نمی انجام برایم هم کاری اگر حتی

نداشتم را او کشیدن درد تحمل . 

 هم مامان. بودم نشسته بیمارستان راهروی توی های صندلی روی

داد می خوردم به کاکائو شیر و بود نشسته کنارم .  

 این خون آزمایش گرفتن با که بودم شده ضعیف مدت این قدر آن

بودم شده حال بی گونه . 

 من از کلی دایی. بودند شده خبر با من تصمیم از هم زندایی و دایی

 چشم او از فقط و بود نگفته چیز هیچ زندایی اما بود کرده تشکر

بود شده نصیبم غره . 

 چشم پشت مدام من دیدن با هم سحر. بودند آمده هم رسح و محمد

 نداشتم شک که کرد می پچ پچ محمد گوش دم و کرد می نازک

است من ی درباره . 

 رنگ و حال بی قدر آن. بودم دیده را حامد هم کوتاه ای لحظه

بود آمده درد به غصه از قلبم که بود شده پریده . 
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 و انداختم زباله سطل روند را کاکائو شیر پاکت و شدم بلند جا از

 حاضر زود بود قرار. شهاب اتاق میرم من مامان: گفتم مادر به رو

نشده خبری و گذشته ساعت چند االن ولی بشه . 

بشه بهتر ات سرگیجه بشین کم یه: گفت و داد تکان سری . 

 خوبم: گفتم و کردم مرتب را بود افتاده ام شانه روی که را چادرم

نباش من ننگرا قدر این. مامان . 

خواندم می را دلواپسی و نگرانی نگاهش از اما نگفت چیزی . 

 لحظه هر و همیشه مادر یک و بود مادر. کردم می درک را حالش

 می درک را حالش و بودم مادر هم خودم. است فرزندش نگران

حاال اما کردم ... 

 به ای تقه و دادم قورت را آن سختی به. کرد خانه گلویم در بغض

زدم شهاب قاتا در . 

 

: گفت و گرفت باال کاغذهایش روی از را سرش شدم که وارد

 بهتری؟

گفتم ای «آره» و نشستم صندلی روی . 

نشد؟ آماده ها جواب خب؟ -  

چرا: گفت و داد تکان سری .  

خوره؟ نمی هم به: پرسیدم نگرانی با  

نیست مشکلی هیچ - . 

@Vip_Roman



 

701 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

کنیم؟ کار چی باید حاال: گفتم و فرستادم بیرون آسودگی با را نفسم  

 شلوغش و بزرگ میز روی و برداشت چشمش روی از را عینکش

 .گذاشت

 آزمایش باید دوباره نیست موردی بشیم مطمئن که این برای -

 یه شم مطمئن که بدم نشون همکارهامم از دوتا یکی به و بدی انجام

میشه انجام عمل هم فردا. باشم نکرده اشتباه وقت . 

 ام خیره جدیت با که دادم تکان هایش حرف تایید ی نشانه به سری

میگی؟ رو راستش بپرسم، سوال یه: گفت و شد  

بپرس. آره: گفتم کنجکاو . 

داری؟ دوست رو حامد هنوزم تو -  

 خیره من به منتظر که کردم نگاهش متعجب. خوردم جا سوالش از

بدهم را جوابش که بود . 

چیزه... آخه... خب - ... 

نه؟ یا آره. فقط ست کلمه یه من سوال جواب: گفت جدیت با  

داشتم؟ دوستش هم هنوز یعنی. رفتم فرو فکر به   

 نمی بال بال حالش شدن خوب برای قدر این که نداشتم دوستش اگر

شود خوب او تا بکشم درد هم خودم که نبودم حاضر. زدم . 

 هایش حرف و سیاهش چشمان با قدر این که نداشتم دوستش اگر

گرفتم نمی آرامش . 
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 همین و کرد می رفتار سرد من با که افتادم رفتارهایش یاد به اما

بودم شنیده را ها آن هم خودم که شب آن های حرف طور . 

 من به شب آن خودش. دادم می حق او به آمد می بدش من از حامد

نکنم برداشت دیگری چیز کارهایش از که گفت . 

 که اینه مهم. نه یا باشه من طرف از ای عالقه که نیست ممه -

 دلش. باهاش کردم بد خیلی. البته داره هم حق. متنفره من از حامد

رو غرورش و شکستم رو . 

 اما کرد نمی هم نگاه بهم حتی االن بود، ای دیگه کس هر شاید

 همش روز چند این و کرد کمکم کلی که بود خوب قدر اون حامد

نذاشت تنهام و بود من مراقب .  

. بگیرم ازش رو داره االن که رو آرومی زندگی خواد نمی دلم من

نمیشه سابق مثل وقت هیچ دیگه من زندگی . 

داری دوسش پس: گفت شد تمام که هایم حرف . 

 چه هر که رسیدم نتیجه این به بودم دور ازش که مدت این من -

 بیفته، اصلهف دارند دوست رو دیگه هم که نفر دو بین هم قدر

 بیشتر بگم تونم می حتی نمیشه عوض ای ذره هم به احساسشون

میشه هم . 

 

 هم حامد مورد در باش مطمئن پس: گفت و نشست لبش بر لبخندی

طوره همین . 

نیست: گفتم اطمینان با . 
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 نگرانش همش متنفره که کسی از آدم دونی؟ می کجا از تو -

 خوابش اون فکر از صبح تا شب مراقبشه؟ میره جا هر میشه؟

 میبره؟

یعنی: پرسیدم مردد ... 

 شناسمش می من اما نمیزنه حرف وقت هیچ احساسش از حامد -

 انجام براش رو کارها این باشه، متنفر کسی از اگه دونم می و

 .نمیده

شدم بلند جا از و کشیدم آهی . 

مونه؟ می خودمون بین حرفا این -  

مونه می: گفت مطمئن و داد تکان سری . 

 داشت که دیدم را هانیه که آمدم بیرون اتاق از و زدم محوی خندلب

شد می وارد . 

 با و شد حضورم ی متوجه. رساندم او به را خودم بلندم های قدم با

شد باز لبخندی به هایش لب من دیدن . 

 گرمی احوالپرسی و سالم از بعد و گرفتیم آغوش در را دیگر هم

نشستیم راهرو داخل های صندلی روی . 

 قدر اون. شه خوب قراره حامد که نمیشه باورم اصال. لیلی وای -

کنم تشکر ازت جوری چه دونم نمی. نگو که خوشحالم . 

داشتم رو کار این قصد اول همون از خودم. چیه حرفا این - . 
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 روز چند این خوبی؟: پرسید سپس و کرد تعارف و تشکر هم باز

بودی ریخته هم به خیلی . 

زدم تلخی نیشخند . 

 ساختمون یه عین. داغونم تو از. موندم پا سر که نکن بهم نگاه -

 و شدند نابود هاش پایه اما میرسه نظر به خوب خیلی بیرون از که

کنه ریزش داره امکان لحظه هر . 

 و صداش شنیدن دیدنش، دوباره حسرت. شده ذره یه نفسم برای دلم

مونده دلم رو اش دوباره کردن بغل و هاش گفتن مامان . 

 

 گریه صدای و گرفت آغوشش در مرا شد سرازیر که هایم اشک

شد بلند دویمان هر . 

**** 

 

 پیچید، پهلویم در که دردی از اما شوم جا به جا جایم در کردم سعی

گفتم آخی . 

خوبی؟: پرسید نگران و آمد سمتم به هول با مادر  

دارم درد: گفتم حالی بی با . 

 رو پرستار برم من: گفت رفت، می بیرون اتاق از که حالی در

کنم صدا . 
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 بود، جوانی دختر که پرستار با که کشید طول ای دقیقه چند

 .برگردد

بود شده پخش بدنم تمام در که انگار پهلویم شدید درد .  

 آن بودن قوی خاطر به و کرد تزریق سرم در مسکنی پرستار

شد بسته چشمانم دوباره زود خیلی . 

 بود سنگین چشمانم قدر آن. کردم باز هم از را چشمانم سختی به

بودم داشته نگه بازشان سختی به که . 

گفتم ضعیفی آخ و گرفتم پهلویم به دستی .  

 که اتاق بزرگ ی پنجره از و بود رفته فرو مطلق سکوت در اتاق

شدم هوا تاریکی ی متوجه بود شده زده کنار اش پرده . 

 که این برای دیروز. بود شده انجام امروز همین عمل خرهباال

 هم صبح امروز و بودم شده بستری کنم، پیدا آمادگی عمل برای

نداشتم حامد حال از خبری اما بود شده انجام کار این . 

باشد؟ زده پس را کلیه بدنش که نکند  

باشد؟ نشده بد حالش  

 توانستم نمی مداشت که دردی از اما بنشینم جایم سر کردم سعی

بخورم تکان . 

شدند اتاق وارد مامان همراه شهاب و شد باز در . 

پرسید نگرانی با مامان : 

عزیزم؟ بهتری  
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دارم درد فقط خوبم: گفتم ام گرفته و حال بی صدای با . 

 که دستش های برگه دیدن مشغول بسیار جدیتی و دقت با شهاب

شد بودند، من آزمایش های جواب . 

نیومد؟ پیش که مشکلی طوره؟ چه حالش حامد -  

 رو خدا خوبه: گفت و گذاشت کنار را آزمایش های برگه شهاب

نیاد پیش هم بعدش امیدوارم نیومده؛ پیش که مشکلی نه. شکر .  

 چیزی نوشتن مشغول کاغذی روی و گرفت دست در را خودکار

 هم رو داروها این: گفت مامان به رو و کرد امضا را آن سپس. شد

ریدبگی براش . 

نداری؟ مشکلی که تو: داد ادامه هم من به رو   

 پیچید، پهلویم در که دردی با که شدم جا به جا جایم در کمی

دارم درد فقط: گفتم و شد جمع درد از صورتم . 

 استراحت. طبیعیه دردها این. نیست مشکلی: گفت و داد تکان سری

میشی بهتر کن، . 

کردم صدایش که شود خارج اتاق از خواست . 

بمونم؟ باید کی تا من -  

 اگه دیگه روز سه دو تا. مایی مهمون که فعال: گفت و زد لبخندی

میشی مرخص موقع اون بودی، بهتر . 
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 یه توام. بگیرم رو داروهات میرم من: گفت مامان او، رفتن از بعد

کن استراحت کم . 

اومده؟ هوش به حامد: گفتم و دادم تکان سری  

 بهش داشت، درد خیلی که این مثل ولی اومده هوش به تازه اونم -

خوابید بازم زدن مسکن . 

 بخوابم کمی که کردم سعی و بستم را هایم چشم مامان رفتن از بعد

کرد پیدا تسکین درد این اندکی شاید تا . 

 خوبی خیلی حس اما کردم می احساس که زیادی درد وجود با

داشت یخوب حس زیادی بودم، کرده کمک حامد به که این. داشتم . 

 

 و بود بهبودی به رو حالم و بودم مانده بیمارستان در را روزی دو

شدم می مرخص فردا . 

 رفتار اما آمدند دیدنم به هانیه و زندایی و دایی روز دو این در

 خواست با بود مشخص که بود خشک و سرد چنان آن زندایی

نیامده من مالقات به خودش . 

کرده مجبور را او دایی که بودم مطمئن . 

 سال چند موضوعی یک. فهمیدم نمی را نفرتش همه این دلیل واقعا

 ی اندازه به حتی حامد خود. شد تمام و افتاد اتفاق بینمان پیش

نبود بد من با رفتارش چنین این زندایی . 
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 حالی در و شدم بلند جا از. نکنم فکر موضوعات این به کردم سعی

 دیدن بریم میای مامان: گفتم مامان به رو بود، دستم در سرم که

 حامد؟

 شده قرمز های رگه که اش عسلی چشمان با و آمد سمتم به مامان

 نگاهم بود، روز سه دو این خوابی کم دلیل به و شد می دیده آن در

کنم کمکت بذار. باشه: گفت و کرد . 

 خارج اتاق از من با گام هم و آرام آرام و گرفت دستش در را سرم

 .شد

گذشتیم آمد و رفت پر و نیطوال راهروی از . 

ایستادم هم من اتاقی رنگ سفید در پشت مادر ایستادن با . 

شدیم وارد و کرد باز آرامی به را در و زد در به ای تقه . 

 تنفرش پر های نگاه نداشتم دوست. نبود جا آن زندایی خوشبختانه

ببینم را . 

 

آمد سمتم به و شد بلند جا از ما دیدن با هانیه . 

بشین بیا. کنم کمکت بذار - . 

نشاند جا آن مرا و برد صندلی طرف به و گرفت را دستم . 

بزنم مامان به زنگ یه برم من: گفت ما به رو هانیه . 

کردند ترک را اتاق «بزنم بابات به زنگ یه» گفتن با هم مامان . 
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اند رفته بیرون اتاق از ذارند،بگ تنهایمان اینکه برای دانستم می . 

 گشاد های لباس آن. انداختم حامد ی پریده رنگ ی چهره به نگاهی

زدند می زار تنش بر بیمارستان رنگ بد و . 

داشت نمی بر من از چشم و بود خیره من به هم او . 

شکستم را سکوت باالخره .  

 خوبی؟ -

 دونستی یم که تو کردی؟ رو کار این چرا: گفت حرفم به توجه بی

نیستم کار این به راضی من . 

 به راضی تو بعدشم. کنم می رو کار این که گفتم اولشم از من -

نبودم مرگت به راضی منم نبودی کار این . 

الل زبونم نکرده؛ خدایی: دادم ادامه سریع زیرلب . 

شد جمع صورتش درد از و کشید باال را خودش کمی . 

کشیب درد من خاطر به که نداشتم دوست - . 

خوبه حالت تو که اینه مهم فقط. نیست مهم: گفتم و زدم لبخندی . 

 اما بزند حرف خواست می. داشت تردید حرفی گفتن از که انگار

داد نمی اجازه تردیدش . 

بگی؟ خوای می چیزی: گفتم کنم، راحت را کارش که این برای  

داد تکان طرفین به سری . 

نیست مهم. کن ولش نه - . 
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بگو هست چیزی اگه - . 

 را تردید اما بود نظرش مد که چیزی گفتن از بود مردد هم باز

گذاشت کنار . 

 و نکرده رفتار خوب باهات مامانم که دونم می من لیلی، ببین -

 معذرت ازت مامانم طرف از من هم همین خاطر به کرده ناراحتت

خوام می .  

نیستم ناراحت منم. نیست مهم چیه؟ حرفا این - . 

 دست در را سرم دیگر دست با و گرفتم تخت ی هلب به را دستم

شدم بلند جا از سختی به و گرفتم . 

نداری؟ باهام کاری. برم دیگه من خب -  

 هانیه االن کن صبر: گفت و کرد نگاه من روز و حال به نگرانی با

کنند کمکت که گردند برمی عمه یا . 

 یم خودم. خواد نمی: گفتم و دادم تکان منفی ی نشانه به سری

 .تونم

لیلی؟: کرد صدایم که رفت در ی دستگیره به دستم  

 که بکشم داد سرش خواست می دلم. شد خشک دستگیره روی دستم

 کردنت صدا این به طور چه من! است؟ کردن صدا طرز چه این

نگویم؟ «جانم» ! 

 می احساس که خاصش نگاه آن با. برگشتم سمتش به مکث کمی با

بود یرهخ من به است حرف از پر کردم . 
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ممنون چی همه بابت - . 

شدم خارج اتاق از و دادم را جوابش عمیق و مهربان لبخندی با . 

بود شده کننده کر گونه این قلبم ضربان چرا دانم نمی . 

 مقابل از را مهربانش و خاص نگاه آن کردم سعی و کشیدم نفسی

کنم پاک هایم پلک . 

** 

 

 

 [05.09.19 13:22] 

 

# ارچه_و_چهل_و_صد_پارت  

  

 

 که نفس های عکس به و بودم نشسته اتاقم در مدت این تمام مثل

کردم می نگاه بود، شده ریخته زمین روی اطرافم . 

 یافته بهبود کامال ام جسمانی حال و بود گذشته پیوند عمل از مدتی

نفسم؟ نبود خاطر به قلبم عمیق درد این با کردم می چه اما بود  
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 چکید پایین چشمم ی گوشه از شکیا و گذاشتم هم روی را چشمانم

 هایم اشک و کرده باز را چشمانم حیاط زنگ صدای شنیدن با اما

زدم پس را . 

 

 بلند جا از پس بود سرکار که هم بابا و بود رفته خرید به مامان

 در و پوشیدم ام مشکی شلوار و بلوز روی را گلدار چادر و شدم

 مبهوت و مات خورد، در پشت فرد به که چشمم. کردم باز را

 .ماندم

**** 

نشستم رویش به رو هم خودم و گذاشتم میز روی را چای سینی . 

 اما بود نکرده تغییر هم چنان آن بودمش ندیده که سال شش این در

بود شده زیباتر و داد می نشان تر پخته اش چهره . 

بود من آنالیز مشغول هم او . 

 نداره رو شتهگذ شادابی اون صورتت دیگه. کردی تغییر چقدر -

 همیشگی برق اون از دیگه که شده غمگین قدر اون هم چشمات و

نیست خبری اش . 

زدم تلخی نیشخند .  

 دست از تازه رو اش بچه و بشه مطلقه قراره که تنها زن یه از -

داری؟ توقعی چه داده،   

داری؟ بچه مگه: گفت بهت با  
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 ینا بیشتر او جلوی و شود روان هایم اشک خواست نمی دلم

کنم جلوه ضعیف . 

افتادم؟ روزی و حال چه به من ببینی که اومدی. داشتم -  

لیلی: زد لب اشکی چشمان با  

 که اومدی اینجا؟ اومدی چی برای داری؟ هم حرفی چیه؟ -

کردی؟ نابود رو زندگیم جوری چه که بشی مطمئن  

 

 نمی من. نداری خبر هیچی از تو. خودت جون به نه: گفت سریع

بدم توضیح منم بذار اما گفته بهت چی روینش اون دونم . 

 برای تا دونستم نمی کاش ای که دونم می رو چی همه من -

 کن گوش.  موندی می وفادار و خوب دوست یه ذهنم تو همیشه

 ...مهدیس

 کنم می خواهش لیلی: گفت و بزنم را هایم حرف ی ادامه نگذاشت

 داشتم بدی یخیل شرایط من کن باور. بده گوش منم های حرف به

نداشتم کار اون جز ای چاره و . 

 بار اولین وقتی: کرد دادن توضیح به شروع دید، که مرا سکوت

 همیشه و بودی مهربون و خوب خیلی. اومد خوشم ازت دیدمت

 نداشتم دوستی هیچ بودم تنها خیلی بچگی از من. کردی می درکم

 دوسش قدر اون و بشم صمیمی باهاش تو ی اندازه به بتونم که

 همه اون وقتی. ببینمت خوشحال همیشه داشتم دوست. باشم داشته

 می دعا تون خوشبختی برای همش دیدم، می حامد به رو عشقت
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 به روز مامانم شدم متوجه که رفت پیش طور همین چی همه. کردم

 دکترش. کرد نمی اثر دیگه داروهاش.  میشه بدتر حالش داره روز

 راضی کس هیچ که سختی اون به لعم اونم شه عمل باید گفت می

 حالی چه روزا اون من که دونی می خودت. بده انجامش شد نمی

 های هزینه و عمل پول. کنم کار چی باید دونستم نمی. داشتم

 هیچ. اومد نمی بر من از هم کاری و شد می زیاد خیلی بیمارستان

 خوشیمدل تنها و داشتم رو مامانم فقط دنیا این تو. نداشتم هم رو کس

بکنم کاری هر براش بودم حاضر و بود اون . 

 گفت رفتم وقتی دارم؟ کارت بیا که گفت یادته کالس سر روز اون

 دست به جوری یه رو تو که چیده نقشه یه و میاد خوشش تو از که

 گذشته روز چند. کنم نمی رو کار این گفتم و شدم عصبانی. بیاره

 هم دیگه فرق یه دفعه ینا و داد رو پیشنهاد این دوباره که بود

 یه. میده رو مامانم عمل ی هزینه که گفت که بود این اونم داشت

نه گفتم بازم اما کردم تردید لحظه . 

 همون. بیمارستان بردمش و دوباره شد بد حالش مامانم که این تا

 مامانم قدر اون روز اون. دیدنم بودی اومده حامد با تو که روز

کنم قبول دمش مجبور که بود بد حالش . 

 

 

 [05.09.19 13:22] 
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# پنج_و_چهل_و_صد_پارت  

  

 

 می. بود نقشه از جزیی هم حامد جلوی تو با صمیمیتش اون

کنه بدبین تو به نسبت رو حامد خواست . 

دونی می رو همه خودت دیگه که هم روز اون .  

 که کشور از خارج فرسته می رو ما که گفت شد انجام کارها وقتی

شه عمل جا اون مامانم . 

 ازدواج هم کیوان منو و رفت پیش خوب چی همه و جا اون رفتیم

موندیم جا همون هم پارسال تا و کردیم . 

 یه وجدان عذاب و بودم یادت به همش مدت این تو لیلی، کن باور

 که گفت می و بود جوری همین هم کیوان البته کرد نمی ولم لحظه

ببخشی رو ما کاش . 

بود جاری صورتش روی هایش اشک . 

. رفت می دستم از داشت مامانم. نداشتم ای چاره خدا به لیلی -

 بابام که بچگی از. پدر هم و بود مادر برام هم بچگی از که مامانم

. کرد می کار همه برام و بود پیشم همیشه که بود اون فقط مرد

 که تونستم نمی. کنم حس زندگیم تو کمبودی ترین کوچک نذاشت

بره دستم زا مامانم بذارم . 

بود پیچیده خانه در هایش گریه صدای . 
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 ی لحظه به لحظه. بگویم توانستم نمی چیز هیچ. بودم کرده سکوت

کرد می گذر فیلمی چون چشمانم مقابل روزها آن . 

 چه ام درباره مهدیس که داشتم وجدان عذاب روزها آن قدر چه

 به ار چیز همه و بروم سراغش داشتم سعی مدام و کند می فکری

آورم درش اشتباه از و بدهم توضیح او .  

شد چه و کرد می فکر چه ! 

 اش اشکی چشمان همان با و نشست کنارم و شد بلند جا از مهدیس

کرد نگاهم . 

 دهنم تو بزن بده، فحش بهم اصال. من جون بگو چیزی یه لیلی، -

 سکوت جوری این اما شدم نارفیق و کردم رو کار این چرا که

بودم مجبور عزیزی، واسم قدر اون که خودت جون به. نکن . 

 

 

 

 [05.09.19 13:22] 

 

# شش_و_چهل_و_صد_پارت  
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 کس هر اگه شاید. نداشتم ای چاره و بودم افتاده گیر شرایطی بد تو

. خودت اصال. کرد می رو کار این بود من جای هم ای دیگه

کردی؟ می کار چی بودی خودت  

نشد نصیبش سکوت جز جوابی هم باز . 

 که را رنگش سفید شال که حالی در و شد بلند جا از و کشید آهی

 کرد، می مرتب بلوندش موهای روی را بود افتاده گردنش دور

 این ی همه با. بشه گذشته مثل بینمون چی همه داشتم دوست: گفت

 دوستت موقع همون مثل بازم من هم، از مون دوری این و ها اتفاق

باشه داشته ادامه مون دوستی خواد می دلم و دارم . 

 سابق مثل هیچی دیگه: گفتم کوتاه و شکستم را سکوتم باالخره

هیچی. نمیشه . 

 اما بگوید چیزی نتوانست اما شد ام خیره و کرد مکث ای لحظه

 رو چی همه که میشه اما: گفت و داد تکان طرفین به سری فقط

کرد درست . 

نیست شدنی درست چیزا خیلی: گفتم و زدم نیشخندی . 

 موضوع این در. بودم رفته فرو فکر به مهدیس رفتن از بعد

است تقصیر بی کامال که گفت شد نمی اما نداشت تقصیری . 

 کار این بود، او جای هم دیگری کس هر اگر شاید. گفت می راست

داد می انجام را . 

شد نمی صاف او با دلم چرا ها این ی همه با دانم نمی اما . 
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 بود واضح کردم؟ می چه بودم، او جای من اگر. رفتم فرو فکر به

کردم می کاری هر مادرم خاطر به که . 

بودم شده گیج. گرفتم دستانم میان را سرم .  

 کار این که بود اش چاره راه تنها که بود کرده را کاری مهدیس

 ام زندگی و جوانی روزهای بهترین و من آرزوهای نابودی باعث

بود شده . 

بخشیدم می را او. دمبو گرفته را خود تصمیم . 

 دوباره اعتماد او به و کنم برخورد سابق مانند او با توانستم نمی اما

 .کنم

 به برود، دست از که اعتمادی گفت می که افتادم حامد حرف یاد

آید نمی دست به راحتی . 

 

 

 

 [05.09.19 13:22] 

 

# هفت_و_چهل_و_صد_پارت  
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** 

 شده پارک در جلوی که دحام ماشین سمت به و زدم بیرون خانه از

رفتم بود، . 

سالم: گفتم و نشستم هانیه کنار و کرده باز را عقب در . 

 جا رفتارشان و کوتاه جواب این از. دادند را جوابم کوتاه همگی

  .خوردم

بود؟ شده چه  

 هم مسیر طول در. درآورد حرکت به را ماشین حرف بدون حامد

 خیاالت و کرف در غرق کدام هر و بودند کرده سکوت همه

بودند خودشان . 

رفتم فرو فکر به هم من و دادم تکیه شیشه به را سرم . 

 بود یافته بهبود کامال حامد حال و بود گذشته روز آن از ماهی شش

 دارو عمرش آخر تا حتی یا ها سال تا باید شهاب ی گفته به اما

کند مصرف . 

 که بود ماه شش و بود گذشته باد و برق سرعت به ماه شش این

نبود نفسم دیگر . 

 بینمان چیز همه و شدیم جدا شروین از توافقی طالق با طور همین

آمد نخواهد سراغم دیگر که بود گفته هم خودش. شد تمام . 
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 هر. بودم ندیده که بود ماه شش را بودنم زنده دلیل و بود رفته نفسم

 می بیشتر دخترکم برای هم ام دلتنگی گذشت می زمان بیشتر چه

 .شد

بود کرده بیشتر را دردهایم و دلتنگی زمان ذشتگ . 

 روز آن در او روح بی صورت و سرد تن آوردن یاد به با هم باز

شد گلویم مهمان بغض نحس . 

 هانیه ناراحت صورت به نگاهی و دادم قورت را بغضم سختی به

 .انداختم

 سر به رفتن برای جز که بودم شده گیر گوشه قدر آن مدت این

آمدم نمی بیرون خانه از نفس خاک . 

 برویم مادربزرگ ی خانه به که کردند اصرار قدر آن هم امروز

شدم تسلیم ناچار به که . 

 

 و داغ زیادی ماه تیر اواسط هوای. زدم باد را خودم شالم گوشه با

 گرما احساس هم باز کولر بودن روشن وجود با حتی بود سوزان

کردم می . 

 شده؟ چی: پرسیدم. بودم شده خسته درهمشان های اخم و سکوت از

زنید؟ نمی حرف کدومتون هیچ چرا  

نداد جوابی و کرد ام حواله نگاهی نیم آینه از حامد . 
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 چیزی: گفت و برگرداند را سرش بود، نشسته جلو که هم شهاب

نباش نگران. نیست . 

 هیچی. آره: گفت حرص با بود، شنیده را حرف این که حامد

کردند فرض احمق نوم فقط. که نشده چیزی. نیست . 

 چرا؟: پرسیدم درهمش های اخم و حرص پر لحن آن از متعجب

شده؟ چی مگه  

بپرس دوتا این از - . 

 که فهمیدی وقتی از بزنیم؟ حرف ما ذاری می تو مگه: گفت شهاب

 حرف کلمه یه ما ذاری نمی و کنی می بارمون حرف داری همش

 .بزنیم

بگی؟ که داری چی. کن بس -  

 در سر چیزی ها آن از که شان ته و سر بی های فحر از کالفه

شده؟ چی بگه منم به یکی! بابا ای: گفتم آوردم، نمی  

 شش: گفت و کرد هانیه و شهاب نثار حرصی پر نگاه نیم حامد

 می رو دیگه همه روز هر که ماهه شش. همن با دوتا این ماهه

 اومدند پیش روز چند که این تا. گرفتند ازدواج به تصمیم و بینند

 خانواده. هیچی این حاال. خواستگاری برای چی؟ برای. ما ی خونه

 همه یعنی. بودند موافق و داشتند خبر هم با ارتباطشون از هم ها

کال نکردند حساب منو اصال. من جز دونستند می . 

 می که تو میگی؟ چیه ها پرت و چرت این: گفت معترض شهاب

عزیزی برامون قدر چه دونی . 
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 راهش به دهد، جوابی که آن بدون و دیدم را پوزخندش آینه از

داد ادامه . 

بودم خبر بی و بود افتاده اتفاق قدر چه ! 

کردم بود، درآمده اشکش سریع همیشه مانند که هانیه به نگاهی . 

 و دانستم می چیزهایی یک هم خودم. بگویم باید چه دانستم نمی

 قدر آن مدت این اما بودم زده حرف مورد این در هانیه با خودم

 فراموش را موضوع این که بود شده زیاد ام فکری های درگیری

بودم کرده . 

 

 بگیم بهت خواستیم می زودتر کن باور داداش: گفت بغض با هانیه

نشد ولی . 

 بگین؟ من به نکردین فرصت یعنی ماه شش این تو نشد؟ چرا -

گفتین می بهم عروسی از بعد دفعه یه میذاشتین . 

نداد اجازه حامد که بگوید چیزی تخواس شهاب . 

 برای هم تون عروسی. ندارم دوتا شما با حرفی هیچ دیگه من -

 خاطر به فقط االنم. نمیام هم خبرم بی من و گذاشتید که وقت هر

اومدم باهاتون که لیلیه . 

 اخالق همین خاطر به. دیگه کن بس: گفت عصبانیت با شهاب

 می قاطی جوری این که یمدونست می. نگفتیم بهت که بود گندت

 .کنی
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برد باال را صدایش هم حامد . 

 میشم، فرض احمق که بفهمم هم وقتی و گنده من اخالق. آره -

میشه هم گندتر . 

 حامد -

بشنوم چیزی خوام نمی - . 

 حرفی و دادم می گوش هایشان بحث و جر به سکوت در فقط من

بزنم که نداشتم . 

 را بحث دیگر هم شهاب که بود سرد و خشک حامد لحن قدر آن

شد خیره بیرون به ناراحتی با و نداد ادامه . 

رسیدیم باالخره که گذشت قدر چه دانم نمی .  

 

 

 

 [05.09.19 13:22] 

 

# هشت_و_چهل_و_صد_پارت  
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 داخل و شدیم پیاده سرش پشت هم ما. شد پیاده حرف بدون حامد 

رفتیم خانه . 

لبخند و مهربانی با جون مادر  

 

کرد استقبال ما از گرمی به شا همیشگی . 

 حرف مشغول و بودیم نشسته هم دور احوالپرسی و سالم از بعد

شدیم زدن . 

 و شهاب به حتی و زد می حرف جون مادر و من با فقط حامد

کرد نمی هم نگاه هانیه . 

بودیم رفته جون مادر کمک و آشپزخانه به هانیه با همراه . 

 حال در که من به و بود نشسته صندلی روی ناراحتی با هانیه

کرد می نگاه بودم، ساالد کردن درست . 

رفت؟ پیش سریع چی همه قدر این یعنی -  

 حرف باهام تو که بود پیش ماه شش. نبود هم سریع همچین -

 نیره عمه به هم شهاب. بودم ارتباط در مدت این تو شهاب با. زدی

 قرار. گفتم بامبا و مامان به منم. بود کرده موافقت اونم و بود گفته

 می باید ولی میشه عصبی که دونستیم می و بگیم حامد به که شد

 اینا و حامد حال شدن بد بعدشم و تو حال و نفس مرگ اما. دونست

 خواستگاری اومدن شب اون که این تا. بیفته عقب هی که شد باعث

 اون. بود خورده جا و کرد تعجب کلی. فهمید رو موضوع حامد و

 ام چی هر. باشه فهمیده چیزی مراسم از کردم نمی فکر که قدری
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 همین و نمیده گوش اما بزنیم حرف باهاش خوایم می شهاب منو که

 توضیح بهش ذاره نمی. میکنه رفتار تفاوت بی باهامون جوری

میندازه بهمون تیکه همش و بدیم . 

 

 ولی بشه شوکه داره حق خب: گفتم شد روان که هایش اشک

داره دوست رو وندوت هر باش مطمئن . 

کرد نگاهم آویزانش های لب با . 

. بکنم دل ازش تونم نمی که دارم دوست رو شهاب قدر اون من -

کنم؟ کار چی. بسته بهش جونم که حامد هم طرفی از  

باهاتون میکنه آشتی زود خیلی که باش مطمئن. نباش نگران - .  

 های حرف همان هم جون مادر. بود جاری هایش اشک سکوت در

نبود گذار تأثیر اما شود آرام کمی تا کرد تکرار برایش دوباره مرا . 

 پس. بود نشسته جا آن تنهایی به شهاب که افتاد پذیرایی به نگاهم

رفته؟ کجا حامد  

 باهاش کم یه برو توام. حیاطه تو حامد جان، لیلی: گفت جون مادر

بشه تر آروم شاید بزن حرف . 

نباش نگران: گفتم که کرد نگاهم ناراحتی با شهاب . 

رفتم حیاط به و گفتم ی «چشم» هم جون مادر به رو . 

 مشغول اش گوشی با که دیدم آالچیق در را او و چرخاندم چشم

 .بود
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 هایم قدم به شوم، رها ظهر دم سوزان آفتاب این از که آن برای

 زدم می باد را خودم شالم ی گوشه با که حالی در و دادم سرعت

رفتم آالچیق سمت به و گذشتم حیاط ایه سنگریزه روی از . 

کرد نگاهم و شد حضورم ی متوجه . 

اینجا؟ اومدی چرا: گفتم و نشستم رویش به رو  

ترم راحت اینجا: گفت و انداخت باال ای شانه . 

کنی؟ می جوری این چرا -  

کردم؟ کار چی -  

کنی می برخورد باهاش جوری این که نیفتاده اتفاقی آخه - . 

آمد هایم حرف میان . 

 آخرین باید من وقت اون دونند می همه نیفتاده؟ اتفاقی چی یعنی -

 شوکه قدر اون من طرفم یه از. طرف یه این حاال بشم خبردار نفر

 خواستگاری بیاد بوده داداشم عین که شهاب نمیشه باورم که شدم

فهمی؟ می. خواهرم  

بزنم حرف او با آرامش با کردم سعی . 

 رو دیگه هم دوتا اون اما هستی عصبانی و خوردی جا دونم می -

دارند دوست .  

شد درهم هایش اخم . 
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 طور چه پس. داشتی دوست رو هانیه و شهاب قدر اون که تو -

 دونی می بزنی؟ حرف و کنی رفتار باهاشون جوری اون تونی می

ناراحتن؟ قدر چه هم خودشون  

 

نیست؟ مهم من ناراحتی: گفت درهم های اخم همان با  

کشیدم ای فهکال پوف . 

 سخت برات دونم می زنی؟ می رو خودت حرف همش چرا تو -

 نگفتند، بهت رو موضوع هم که این از. شدی شوکه و بوده

 قدر اون که رو دوتا این کنی؟ کار چی خوای می اما ناراحتی

کنی؟ جداشون هم از خوای می رو ان دیگه هم عاشق   

 فقط من مهمه؟ من نظر مگه اصال کنم؟ جداشون باید چی برای -

نمیرم هم شون عروسی و ندارم کاری باهاشون دیگه .  

بری؟ خواهرت عروسی خوای نمی یعنی چی؟ یعنی: گفتم متعجب  

کرد نگاهم و کرد ریز را چشمانش . 

داشتی؟ خبر موضوع این از توام ببینم -  

نه یعنی آره خب - .  

نه؟ یا آره چی؟ یعنی -  

: گفتم هایش اخم ی گره به خیره و انداختم دیگرم پای روی را پایم

 حرف باهاش و داره دوست رو هانیه که گفت بهم شهاب اولش

 .بزنم
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 و نمیشه روم گفت می همش ولی بگه تو به که گفتم بهش منم

 منم. بود موافق اونم و زدم حرف هانیه با منم. کشم می خجالت

بگن بهت حتما که گفتم می بهش همش . 

 بیمارستان و تو بیماری هم بعدش و داوم پیش نفس مرگ که این تا

من افسردگی و . 

 از یکی خواهر پیش شهاب زیاد اصرارهای با که بود روزها همان

 بود داده تشخیص چون و بودم رفته بود، روانپزشک که همکارانش

 آمد و رفت او مطب به را ماهی چند ام، شده مبتال افسردگی به که

کردم می مصرف دارو بود، گذشته ماه چند که االن تا و کردم می  

 

 

 

 [05.09.19 13:22] 

 

# نه_و_چهل_و_صد_پارت  

  

 

 را گلویم بغض نفس ی چهره و روزها آن یادآوری با هم باز

 .فشرد
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 تو باشه: گفت و شد تر آرام کمی دید مرا روز و حال که حامد

باش آروم . 

 و زدم پس را ها آن دست پشت با سریع که شد روان هایم اشک

افتادم یادش زمبا: گفتم . 

 باز اما کردم می پاک تند تند را هایم اشک. کرد نگاهم ناراحتی با

شدند می روان هم . 

کنی؟ می آشتی باهاشون -  

 آورد می در دستمالی جیبش از که حالی در و کشید ای کالفه پوف

نه: داد پاسخ داد، می دستم به و . 

چرا؟: گفتم معترض و گرفتم دستش از را دستمال  

 اصال که فعال حداقل موضوع این با بیام کنار تونم نمی من چون -

بشنوم هم رو هاشون حرف خوام نمی . 

 رو بحث این دیگه خب: گفت که کردم نگاهش آویزان های لب با

بهتری؟ تو. کن تموم   

خوبم: گفتم ام گریه از گرفته صدای با . 

 کردی آینه به نگاه یه میدی؟ عذاب رو خودت قدر این نیست بس -

 های لباس این خوای می کی تا افتادی؟ روزی و حال چه به ببینی

باشه؟ تنت مشکی   

 جاش و بهتره ما از حالش نفس االن کن باور: گفت که کشیدم آهی

باش مطمئن. خوبه هم . 
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 دیگه که یارو اون: پرسید ندارد اثری هایش حرف که دید وقتی

نیومده؟ سراغت  

کردم نگاهش پرسشی . 

یارو؟ کدوم -  

سابقت شوهر همون - . 

دادم تکان منفی ی نشانه به سری . 

 که گفت. بود ریخته هم به روحیش اوضاع خیلی خودش. نه -

 و تو یاد منو کنم می نگاه رو جایی هر دیگه که دور جای یه میرم

نندازه نفس . 

کردم؟ می فکر چی به دونی می -  

چی؟ به -  

 این تو و وردخ گره هم به ماها زندگی همه چند این تو که این -

 بی ما از کدوم هیچ داشتی تو که ای کننده ناراحت سرنوشت

نبودیم تقصیر . 

کرد می اشاره موضوع آن به مدت همه این بعد که بود بار اولین . 

 دادن پیام تازه که اول همون از تونستی می که خودت از اول -

 هم به قدر اون فهمیدم وقتی منم که بگی بهم بود، شده شروع هاش

 اتفاق اون از بعد اما بیارم روت به روزها اون خواستم نمی. ریزمن

 بهم و شده چیزی یه بازم کردم می احساس. داشتم شک بهت همش
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 پنهون هم قدر اون. کنی می کاری پنهون داری همش. نمیگی

ریخت هم به چی همه که کردی کاری . 

 جریان اگه شاید. بودم مقصر منم مطمئنا. نبودم تقصیر بی منم البته

 یا کردم می برخورد ای دیگه جور و فهمیدم می رو ها پیام اون

 نیستم منطق بی قدر اون من بعدشم. دارم نگهت شده که طوری هر

 باهات بدی برخورد که این یا کنم قضاوت حرفات شنیدن بدون که

 .کنم

 شاید روزا اون تو بودند پشتت اگه که ات خانواده هم طور همین

 و شد نمی باز جریانات این به هم نفس پای و یشد می جدا زودتر

 و عمر های سال بهترین توام و شد تموم چی همه زودتر خیلی

کردی نمی تلف زندگی اون پای رو ات جوونی . 

 اینه منظورم نبوده بلد رو عاشقی رسم و راه اما بوده عاشق شروین

 جدا ازش حاضره معشوقش خوشبختی برای عاشقه که کسی که

بکنه دل ازش نیست، پیشش دلش کنه می احساس وقتی. شه . 

 متنفرم ازت گفتی و کردی نگاه چشمام تو طور اون وقتی شب اون

 که طوری. شکستم بدجوری کنم، ازدواج دیگه یکی با خوام می و

نشد سابق مثل دلم .  

نبودی مقصر تو فقط بدونی که گفتم رو اینا . 

 

 بپرسم، والس یه: گفتم اش طوالنی های صحبت به توجه بی

میگی؟ رو راستش  
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بپرس؟: گفت و داد تکان سری  

متنفری؟ من از هنوزم تو -  

 هیچ: گفت دلنشینش صدای آن با چشمانم به خیره و کرد اخمی

روزها اون تو حتی. نبودم وقت . 

گرمه هوا. تو بریم بیا: گفت و شد بلند جا از . 

شدیم خانه وارد هم با همراه و دادم تکان سری . 

 آن روی را غذا و وسایل و انداختیم هال در را سفره انیهه کمک با

دادیم قرار . 

 ی خوشمزه غذای خوردن مشغول و بودم نشسته هانیه کنار

بودیم جون مادر دستپخت . 

شکست را بینمان سکوت جون مادر . 

گیرید؟ می عروسی کی -  

 ی پنجشنبه: داد جواب و کرد حامد به نگاهی ناراحتی با هانیه

هفته همین . 

 خونسردی با و نگفت چیزی. نماند دور نگاهم از حامد پوزخند

شد غذایش خوردن مشغول . 

انشاهللا باشه مبارک: گفت و زد لبخندی جون مادر .  

بکن فکری یه توام. ها توئه نوبت: داد ادامه حامد به رو . 

هستم فکرش تو اتفاقا: گفت تفاوت بی حامد . 
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 به را دستم سختی به. آمد نمی باال نفسم. کرد گیر گلویم در لقمه

 از ای جرعه و کردم نزدیک لبم به را آن و بردم آب لیوان طرف

 را شده گلویم مهمان چرا دانم نمی که را بغضی و نوشیدم را آن

دادم قورت . 

 چیزی اما بودند خورده جا او صریح جواب این از شهاب و هانیه

بپرسند او از توانستند نمی . 

کرد راحت را ما ی همه کار جون مادر . 

شناسیمش؟ می ما هست؟ کی -  

فهمید می وقتش به: گفت خونسردی همان با . 

 العمل عکس خواستند می انگار. کردند نگاه من به هانیه و شهاب

بدانند موضوع این از مرا . 

 پوچی و خآلء احساس چرا دانم نمی. زدم محو لبخندی سختی به

کردم می .  

 نشان سرحال را خودم سختی به و کرد نمی رهایم ای لحظه بغض

بودم داده . 

 

 

 

 [05.09.19 13:22] 
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# پنجاه_و_صد_پارت  

  

 

 ها آن شستن حال در هانیه کمک با و بودیم کرده جمع را ها ظرف

لیلی؟ خوبی: گفت هانیه که بودیم  

نشاندم لب بر زورکی لبخندی و دادم تکان سری . 

طور؟ چه. آره -  

که گفت حامد وقتی آخه: گفت مردد ... 

هانیه خوبم: گفتم تحکم با و دهد ادامه نگذاشتم . 

نپرسید سوالی اش باطنی میل علیرغم دیگر که بود طوری لحنم . 

نشستیم جون مادر کنار صندلی روی شد تمام که ها ظرف شستن . 

 های لباس این خوای نمی تو دخترم جان، لیلی: گفت من به رو

دربیاری؟ رو مشکیت  

 خودم من دخترم،: داد ادامه ودشخ دید که مرا بغض و سکوت

 از رو ام بچه اولین منم. کنم می درک کامال رو تو حال و مادرم

 تشنج اما بود خوشگل نفس عین که ساله سه دختر یه. دادم دست

نبود دنیا به عمرش دیگه و کرد . 

 می گریه همش. داشتم رو تو روز و حال عین روزا اون منم

 احساس زد، می حرف باهام کی ره بودم؛ ناراحت و افسرده کردم؛

گذشته سالی دو. نمیکنه درک منو کی هیچ که کردم می  
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داد روشنایی رو تاریکم زندگی و اومد دنیا به ات دایی که بود . 

 چی همه با باید. داره جریان هنوز زندگی که بگم بهت خوام می

 زیاد گرم و سرد. داره زیاد پایین باال زندگی جانم لیلی. بیای کنار

. که نداری هم زیادی سال و سن جوونی، فعال تو هم بعدش. داره

شی دار بچه و کنی ازدواج تونی می دوباره . 

 اما کنم می درکت کامال و دونم می خودم. سخته خیلی بچه داغ

 خواست و اراده با. من عزیز بوده خدا خواست. نیست ای چاره

جنگید نمیشه خدا . 

بود نشسته دلم به. بود خوب زیادی جون مادر های حرف . 

 ها حرف آن قدر آن. بود من دل های حرف ها، حرف آن تمام

 من مهربان مادربزرگ.بود آمده در اشکم که بود گذاشته تأثیر رویم

بود زیاد اش تجربه و بود چشیده را روزگار گرم و سرد زیادی . 

 

بود آمده در اشکش و بود شده احساساتی هم باز هانیه . 

داشت دادنمان دلداری در سعی اش بانیمهر با جون مادر . 

 گریه حال در که ما دیدن با و شد آشپزخانه وارد حامد لحظه همان

کنید؟ می گریه چرا شده؟ چی: گفت نگرانی با بودیم،  

: گفت و کرد پاک اش طوسی روسری با را هایش اشک جون مادر

پسرم نیست چیزی . 
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کنید؟ می گریه چرا پس: پرسید اصرار با  

کردیم هم با دل و ردد یه - .  

« انداخت من اشک از خیس صورت به نگاهی و گفت ی «آهان . 

بریم کم کم پاشین بگم اومدم - . 

زودی؟ این به کجا: گفت اعتراض با جون مادر  

انداخت گردنش دور را دستش و آمد جون مادر سمت به . 

 بیماریم خاطر به که وقته چند این. دارم کار کلی. برم قربونت -

 افتاده عقب کارهام همینم بخاطر و سرکار برم تونستم نمی خیلی

شده زیاد هام درگیری دیگه وقت چند این و بود . 

 بازم ولی راحتی جور هر. پسرم باشه: گفت و زد مهربانی لبخند

 .بیاین

« شین حاضر کم کم پاشین: گفت ما به رو و گفت ای «باشه . 

 به کاناپه روی شهاب .آمدیم بیرون آشپزخانه از و شدیم بلند جا از

بود رفته خواب . 

 به شهاب که گذاشت اش شانه روی دست و رفت سمتش به حامد

کرد باز را چشمانش سرعت . 

برگردیم خوایم می: گفت کوتاه خشک، لحن همان با حامد . 

شویم آماده که بودیم رفته ها اتاق از یکی به هانیه با . 
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 دادین؟ انجام رو اکار: گفتم پوشیدم می را مانتویم که حالی در

اینا؟ و خرید و آزمایش  

 هم فردا قراره. رفتیم آزمایشگاه دیروز: گفت و داد تکان سری

خرید بریم . 

زدم غمگینش و ناراحت ی چهره به لبخندی . 

شم فدات نباش ناراحت.من خوشگل خواهر باشه مبارک - . 

چی؟ نکنه آشتی باهامون حامد اگه -  

 و داره دوستت قدر چه که دونی می. عزیزم میکنه: گفتم اطمینان با

ببینه رو تو ناراحتی که نیست حاضر . 

 

 باهاش برو شد تر آروم که هم کم یه: گفتم که کرد نگاهم تردید با

بزن حرف . 

گفت؟ چی زدی حرف باهاش تو. نمیکنه گوش -  

دلخوره ازتون خیلی که دونم می فقط. هیچی - . 

 سر بر را چادر که حالی در و کردم مرتب موهایم روی را شال

ماست منتظر. دیگه بریم: گفتم کردم می . 

 بیرون اتاق از هم همراه و برداشت را کیفش و داد تکان سری

 .آمدیم

ها بیای بازم: گفت که کردم بغل را جون مادر . 
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بوسیدم را سفیدش و چروک ی گونه . 

شدم آروم حرفات با هم کلی. برم قربونت چشم - . 

کنی فکر گذشته به کمتر کن سعی: گفت و زد لبخندی .  

زدیم بیرون خانه از و دادم تکان سری و کشیدم آهی . 

بود حکمفرما سکوت مان بین مسیر طول در هم باز . 

 

 می صورتم به تیز و مستقیم آفتاب. دادم تکیه شیشه به را سرم

 .خورد

 چشمانم کم کم که شدم خیره بیرون ی منظره به و نکردم توجهی

رفتم خواب به و شد گرم . 

 موقعیت تا کشید طول ای لحظه و کردم باز چشم هانیه صدای با

کنم درک را خود . 

رسیدیم پاشو - . 

 قدر چه. بود مان خانه جلوی. کردم نگاه بیرون به پنجره از

بودم خوابیده . 

شدم خانه وارد ها آن از خداحافظی از بعد . 

* 
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بودیم رفته هانیه عروسی برای خرید به مادر با همراه . 

 است زده حرف حامد با که بود گفته و بود زده زنگ هانیه دیشب

 اشک و بود ناراحت قدر چه و است دلخور او از حامد هم باز اما

 .ریخت

 جون مادر وقتی که روز آن از دانم نمی. نداشتم خبری هم حامد از

 فکر در که بود داده جواب هم حامد و کند ازدواج بود گفته او به

اشتمد بدی حس است، . 

 با و دانستم نمی را دلیلش هم خودم. بود گرفته را گلویم بیخ بغض

 سراغ به هم باز اتفاقات آن بعد حامد که کردم می فکر امیدواری

افتد می من با زندگی فکر به و آید می من . 

 خودم خیاالت از مادر صدای با و زدم پوزخندی خودم افکار از

آمدم بیرون . 

 

طوره؟ چه لباسه اون -  

 و زیبایی دور همان از. دادم رنگ بادمجانی لباس به را نگاهم

کرد خود مجذوب مرا اش سادگی . 

 لباس آن که خواستیم فروشنده از و شدیم مغازه وارد مادر با همراه

بیاورد را . 

 هم الغرتر تازگی که الغرم اندام به زیادی پوشیدم، را آن وقتی

داد می اننش بلند را متوسطم قد و آمد می بودم، شده . 
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 بودن باز از بود، جدا مراسم چون و داشت ای حلقه های آستین

نداشتم مشکلی لباس . 

برگشتیم خانه به هم لباس همرنگ کفش خریدن از بعد . 

 

 میرم من مامان: گفتم مامان به رو و گذاشتم اتاقم در را ها لباس

نفس خاک سر . 

بیا زود. دخترم باشه: گفت و کشید آهی . 

 .خداحافظ -

باش خودت مراقب - . 

. زدم می سر دخترم به باید روز هر. زدم بیرون خانه از دوباره

شدم می تاب بی و قرار بی رفتم، نمی اگر . 

 رو پیاده درختان سایه زیر و رو پیاده از هوا گرمای به توجه بی

کردم زدن قدم به شروع . 

. نداشت توان پاهایم دیگر زیاد روی پیاده و رفتن خرید خاطر به

 سوار و دادم تکان دست تاکسی اولین برای رسیدم که خیابان سر

 .شدم

 

کردم پر پر قبرش سنگ روی را بودم خریده که را رزی های گل . 
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 تاریخ به نگاهم و کشیدم قبر روی اش شده حک اسم روی دستی

 من دخترک. سوزاند را چشمم اشک و خورد فوتش تاریخ و تولد

بود گذشته عمرش از سال پنج فقط . 

 بدجوری مامان خوشگل خوبه؟ جات خوبی؟. مامان دختر سالم -

 حتی نداری دوست دیگه یعنی نمیای؟ خوابم به دیگه چرا. دلتنگتم

بیای؟ منم خواب تو   

 با که نیست شب یه. شده تنگ برات دلم قدر اون نفس، دونی می

 دلم قدر اون. نشم بیدار خواب از خیالت با صبحش و نخوابم فکرت

نگو که گهتن برات .  

 گفتن مامان برای خوشگلت، چشمای اون برای کردنت، بغل برای

 دلم هات کردن گیری بهونه حتی و هات شیطنت و ها خنده هات؛

مادر عزیز خالیه جات بدجوری. شده تنگ . 

 ته از و شد جاری هایم اشک و گذاشتم قبرش سنگ روی را سرم

زدم زار دل . 

ماند می تازه من دل بر ابد تا داغ این . 

 

 مانند. بود شده فراری چشمانم از خواب من و بود شب های نیمه

 و بودم کرده بغل را او های لباس و نفس عکس قاب مدت این تمام

 تابید، می داخل به پنجره که ماه نور با فقط که اتاق تاریکی در

بودم خیره سقف به بود، شده روشن . 
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 کمد ته. رفتم کمد سمت به و شدم بلند جا از که شد چه دانم نمی

 آن کردن باز از را خودم ها سال این تمام که بود کوچکی ی جعبه

بودم کرده منع آن داخل محتویات و جعبه . 

 که گرفتم تصمیم امشب چرا که بودم نفهمیده را کارم دلیل هم خودم

کنم باز را آن . 

 به و کشیدم آن بر نشسته های خاک روی را دستم و کشیدم نفسی

کردم باز را درش آرامی . 

 که بودم داده قرار آن درون داشتم را حامد از چه هر که ای جعبه

 که خاطرات اما نیاورد یادم به را خاطرات و نباشد چشمم جلوی

گیرند نمی اجازه ! 

 می غافل زمان و زمین از که آوردند می هجوم مغزت به طوری

 چشمانت مهمان هم اشک و فراری چشمانت از خواب که شوی؛

شود می . 

 درد دیگر که هم کنی دل و درد او با که باشی نداشته را کسی

است بزرگتری . 

 در خاطرات مدام ندارند، صبحی گویی که دلتنگی های شب این در

 و نفهم زبان خاطرات این به گفت باید چه و دهد می جوالن ذهنت

نشدنی؟ فراموش ! 

 برویم، خرید به خواستیم می که روز آن در که گردنبندی به نگاهم

 و گرم صدای و مهربانش لبخند هم هنوز. بود داده هدیه من به
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. دارم یاد به خواند، را آمین مرغ شعر برایم که وقتی را دلنشینش

بود گوشم توی هنوز صدایش . 

 شده تنگ خواند، می شعر برایم که روزها آن برای دلم قدر چه

 .بود

 دوست که را آن از تایی چند و بود جعبه ته که را هایمان عکس

آوردم بیرون را بودیم کرده چاپ را داشتم . 

 نشسته هم کنار و بودیم محضر درون. کردم نگاه عکس اولین به

 نمانده درخشش آن از ای ذره اکنون که من درخشان چشمان. بودیم

بود شوق و شور از پر بود، . 

افتاد دیگری عکس به نگاهم .  

 از پوشیده و فیدس عکس فضای. بود برفی روز همان از عکسی

 با و بود گرفته آغوش در مرا دست یک با هم حامد. بود برف

 روی و داشت دست در عکس گرفتن برای را گوشی دیگرش دست

 اندازه از بیش خوشحالی از نشان که بود خنده دویمان هر های لب

داد می را مان . 

 به اشک هم باز. برداشتم را ام حلقه و بردم جعبه ته به را دستم

 دهانم جلوی را دستم. گرفت باال ام هق هق.  آورد هجوم شمانمچ

نرود بیرون ام گریه صدای که گرفتم . 

 

« نیست نبض نبود از اوقات گاهی انسان مرگ  

انگش دیدن با من حال یعنی مرگ  
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 «ترش

 

 آوردند، می لبت به لبخند روزی که خاطرات این است سخت چه

بیاورند چشمانت به اشک روزی . 

 و کمد ته به نگاهم. افتاد عکس روی و چکید چشمم از کیاش قطره

آورد لبم به لبخندی و افتاد پایم گچ . 

 خط که بود این خاطر به هم آن که بودم داشته نگه را گچ آن هنوز

بود مانده یادگار به آن روی حامد . 

 را بودم ریخته آن در را ها فیلم و ها عکس تمام که دی سی

رفتم وترکامپی سمت به و برداشتم . 

 هم هنوز سرخوشم های خنده. کردم نگاه مان نامزدی روز فیلم به

 مرا شد، می پخش که هم ای عاشقانه و شاد آهنگ.  بود گوشم در

بود برده لحظات آن و روز آن به . 

 

کنممی صاف صدامو میزنم حرف که تو با  

کنممی اعتراف باز تو زیبایی به دارم  

روشنه من ی آینده زنممی حرف که تو با  

منه دستای تو که تو دستای دنیام  
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میکنه عادت مردن به تو کنار ها ثانیه  

کننمی حسادت همه ما رفتن راه به حتی  

 

 شیطنت و مان نفره دو رقص به تلخی لبخند و حسرت با نگاهم

بود گذاشت، می س به سر که هانیه های . 

 

کشم نمی نفس دیگه میزنی زل بهم وقتی  

آرامشم از ترسممی تو پیش آرومم اینقدر  

میکنه عادت مردن به تو کنار ها ثانیه  

میکنن حسادت همه ما رفتن راه به حتی  

 

 و کردم متوقف را آن. ببینم را فیلم ی ادامه که نداشتم طاقت دیگر

دادم ریختن ی اجازه هایم اشک به و گذاشتم میز روی را سرم . 

 بود شده بلند ها تازگی کمی که را موهایم و کردم تنم بر را لباس

کردم فر را . 

کنم گوش ام زندگی به برگشتن بر مبنی بقیه حرف به خواستم می . 

 را شالم و مانتو و نشاندم صورتم بر مالیمی و کمرنگ آرایش

زدیم بیرون خانه از بابا و مامان با همراه و پوشیدم . 
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 و شدیم پیاده همگی. رسیدیم تاالر جلوی که بود گذشته ساعتی نیم

شدیم وارد و گذشتیم آن زیبای و بزرگ حیاط از . 

بودند عقد اتاق در و بودند آمده تازه ظاهرا هم هانیه و شهاب . 

 و عروس سمت به و کردیم مهمانان با کوتاهی احوالپرسی و سالم

رفتم داماد .  

 با. بود شده زیبا زیادی دار پف و سفید عروس لباس آن در هانیه

 آغوش در را را دیگر یک و شد بلند جا از لبخند با من دیدن

 .گرفتیم

 سرشان روی سحر با همراه را رنگ سفید ی پارچه عاقد، آمدن با

سایید می قند هم سارا و گرفتیم . 

 نگاهشان از اصال که کردند می نگاه من به خاصی طور یک هر

کرد می کرده منتقل من به را بدی حس. آمد نمی خوشم . 

 فکر از مرا «بچینه گل هرفت عروس» گفت می که سارا صدای

واداشت موضوعات این به کردن . 

 کننده کر ها زدن دست صدای و گفتند را بله دویشان هر باالخره

 .شد

بودند ها آن به کادوهایشان دادن و گفتن تبریک حال در ها مهمان . 

کنم پیدا را حامد که چرخاندم اطراف به را نگاهم . 
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 او به چیزی دایی. زد یم حرف دایی با و بود نشسته صندلی روی

 را سرش که کرد احساس را نگاهم سنگینی. شد بلند جا از و گفت

گرفتم او از را نگاهم و شدم هول.  کرد نگاهم و آورد باال . 

 می مردانه قسمت به مردها و بودند گفته تبریک ها مهمان بیشتر

 .رفتند

گرفتیم آغوش در را دیگر هم و کردم نگاه هانیه به لبخندی با . 

باشید خوشبخت. برم قربونت باشه مبارک - .  

هانیه شو خوشبخت منم جای: کردم زمزمه . 

 به هم آن که خواندم می را ناراحتی چشمانش در. زد تلخ لبخندی

بود حامد خاطر . 

 این به که خورد حامد به نگاهم و گفتم تبریک هم شهاب به رو

آمد می سمت . 

 که بودم امیدوار. داختندان پایین را سرشان دو هر هانیه و شهاب

کند ناراحتشان بیشتر و بگوید ها آن به چیزی هم باز نخواهد . 

 دو آن چون. نشست لبش بر لبخندی و کرد نگاه دویشان هر به

نشدند لبخندش ی متوجه بود، پایین سرشان . 

کشند می من واسه هم خجالتی چه -  

 وردندآ باال را سرشان طوری دو هر حامد شوخ و مهربان لحن با

 شده گرد چشمانی با و شد رگ به رگ گردنشان کردم احساس که
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 شده متعجب او ناگهانی حالت تغییر این از هم من. کردند نگاهش

 .بودم

داداش: گفت لرزان هایی لب با هانیه . 

اومد در اشکت باز که تو جانم؟: گفت و زد لبخندی . 

 آغوش در را او و رفت جلوتر حامد کرد، باز سر که بغضش

 .کشید

 

بود شده روان هایش اشک و بود گرفته را حامد محکم هم هانیه . 

آخه؟ کنی می گریه چرا: گفت و آورد بیرون آغوشش از را او   

بود شده تنگ برات دلم: گفت و کرد آویزان را هایش لب هانیه . 

کرد نگاه شهاب به و زد او به مهربان لبخندی . 

 در رو اشکش بدونم اام باش هستی کی هر داداشمی، دوستمی، -

طرفی خودم با فقط و هستی کی که ندارم کاری دیگه آوردی . 

 این خاطر به. خوردم غبطه هانیه به حامد وجود خاطر به لحظه آن

 گونه این و داشت را او هوای هم باز هایش دلخوری تمام با که

کرد می حمایتش . 

باشد پشتم گونه این که داشتم را کسی خواست می دلم هم من . 

 دلم در هایی عقده و ها غصه چه. دادم قورت سختی به را بغضم

بود مانده . 
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راحت خیالت: گفت جدیت با هم شهاب . 

 با ای دیگه فکر راستی: گفت و کرد نگاهشان چپ چپ حامد

 منت باید حاالها حاال و نکردم آشتی هنوز من. ها نکنید خودتون

کنید کشی . 

 را حامد که طور همان و دخندی هم شهاب. خندید اشک میان هانیه

هستیم هم جانمون زن برادر مخلص ما. چشم: گفت کرد، می بغل . 

 می نگاه بود، آمده وجود به بینشان دوباره که صمیمیتی به لبخند با

 هایش دلخوری حامد که بودم خوشحال بابت این از قدر چه. کردم

 هانیه و شهاب های لب روی و شده قبل مانند و گذاشته کنار را

آمده خنده . 

 

 و همیشه که نفری سه این. داشتم دوست را نفر سه این قدر چه

 هیچ خنده غم، ناراحتی، خوشحالی، در اند؛ بوده همراهم جا همه

اند نگذاشته تنهایم گاه . 

 خوب و بخش لذت برایم زیادی ها آن ی خنده و خوشحالی دیدن و

 .بود

 و اند بوده کنارم رد ام نداشته خواهر و برادر مانند هانیه و شهاب

 ...حامد

 خواست نمی دلم. کنم تعبیر چه به دانستم نمی هم هنوز را حامد

 خواهد می که گفت خودش طرفی از و بدهم او به برادر لفظ

نیستم من دارد، نظر زیر که را کسی آن شک بی و کند ازدواج . 

@Vip_Roman



 

750 | P a g e  
 

رفتنی نیستخیالت  احمدیفاطمه    

 

 

 در را شالم و مانتو مردانه، قسمت به حامد و شهاب رفتن از بعد

بودم نشسته جون مادر کنار صندلی روی و بودم دهآور . 

 بودند، رقص مشغول که کسانی و هانیه به که حالی در جون مادر

نمیری؟ چرا تو: گفت کرد می نگاه  

ندارم هم رو اش حوصله. نیستم بلد: گفتم و انداختم باال ای شانه . 

 خوشگل چه: گفت و انداخت لباسم و شده آرایش ی چهره به نگاهی

آوردی در رو مشکیت های لباس اون کردی خوب. شدی .  

 ها اتفاق اون با اومدن کنار جز ای چاره: گفتم و زدم تلخی لبخند

 .ندارم

 سر الجرعه را پرتقال آب لیوان نکند، باز سر بغضم که آن برای

نشیند فرو هم بغض این شاید تا کشیدم . 

 دیگر که هانیه به لبخند با. شدند اضافه جمعمان به هم خاله و مامان

 برایش و کردم نگاه نبود، خبری چشمانش غم و ناراحتی آن از

 خوشبختی لیاقت ام داشتنی دوست خواهر. کردم خوشبختی آرزوی

داشت را . 

 

کردم می درد سر احساس و پیچید می مغزم در آهنگ بلند صدای . 

 به رو پوشیدم می را شالم و مانتو که حالی در و شدم بلند جا از

بخورم هوایی یه میرم من مامان: فتمگ مادر . 
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 روی رفتن راه و نداشتم عادت بلند پاشنه کفش به. شدم حیاط وارد

کرد می تر سخت برایم را رفتن راه ها سنگریزه . 

 مطبوعی و خنک هوای. زدم می قدم ها سنگریزه روی آرامی به

کرد خارج حال و حس آن از مرا که طوری بود . 

 حامد با و برگرداندم را سرم ها نگریزهس روی پا صدای شنیدن با

شدم چشم در چشم . 

 دل در و کردم نگاه بلندش و مردانه قامت به ها چراغ نور در

شده جذاب امشب قدر چه که کردم اعتراف . 

آمد می او به زیادی اش، کاربنی آبی اسپورت کت آن . 

شده؟ چیزی -  

 اومدی چی برای تو. نه: گفت کوتاه و داد تکان طرفین به سری

جا؟ این  

 صداها و سر: دادم جواب داشتم، برمی قدم آرامی به که حالی در

بزنم جا این چرخی یه بیام گفتم کرد می اذیتم . 

 گفتم منم. بیرون اومدی که دیدم پنجره از: گفت و شد قدم هم من با

نباشی تنها که بیام . 

. کردی آشتی باهاشون شد خوب چه راستی: گفتم و زدم لبخندی

یهویی؟ قدر این چرا اما. شدند خوشحال خیلی  
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 دلم زیادی لبخندش بودم گفته کنون تا. نشاند لب بر جذاب لبخندی

لرزاند؟ می را ! 

 می نظر در را او حرکات مدام که آمده سرم بالیی چه دانم نمی

 .گیرم

 موضوع که این خاطر به بودم دلخور خیلی ازشون درسته خب -

 نداشتم، شهاب از اینو توقع که این و گفته من به نفر آخرین رو

. ببینم رو شون ناراحتی هم تونستم نمی اما. بودم شده عصبانی

دارم دوست رو دوشون هر قدر چه که دونی می خودت . 

زدم لبخندی هم باز . 

کردی خوبی کار - . 

نگفت چیزی و زد لبخندی .  

حامد؟: گفتم مردد  

«  جدایی علت درباره رو چی همه من: پرسیدم که گفت ای «هوم

 بدونم کنجکاوم خیلی. نگفتی چیزی تو اما کردم تعریف برات مون

برگشتی؟ کی و رفتی کی و شد چی  

رفت درهم صورتش و شد محو لبخندش . 

 چیزی خواهد نمی کردم احساس که طوری. کرد طوالنی مکثی

 .بگوید

آمد حرف به که کنم عوض را بحث خواستم . 
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 چیزی ناراحتی جز و نیست تعریفی اصال من روزهای اون حال -

نکشیدی عذاب دوری این از خودت فقط بدونی که میگم اما نداره . 

 بگی بهم رو کارت دلیل خواستم و تون خونه اومدم که شب اون

 یکی با خوام می و میاد بدم ازت گفتی و زدی زل چشمام تو ولی

 صدای لحظه اون. کردم می شدن خورد احساس کنم، ازدواج دیگه

شنیدم رو دلم تر مهم همه از و رورمغ شکستن . 

 داغون قدر این دادی، می هم فحش بهم حتی یا حرفی هر اگه شاید

شدم نمی . 

 بودن اضافه حس بمونم؛ نتونستم دیگه شنیدم ازت که رو حرف این

 هر تصمیم جدایی، تصمیم این که گفتم بابام و مامان به و کردم می

بود دومون . 

 خودم و عروسیته شنیدم شهاب زا که رفت می پیش طور همین

نکنی تنهایی احساس وقت یه تا عروسیت بیاد گفتم بهش . 

 عروس ماشین از در جلوی که موقع همون و اومدم منم شب اون

 جا اون اصال کاش ای و دیدم نمی کاش ای که دیدمت شدی، پیاده

اومدم نمی . 

 که طوری بودی شده خوشگل زیادی عروس سفید لباس اون تو

. شد نمی پاک لحظه یه و بود چشمام جلو تصویرت اون مدت تموم

 کردم سرزنش رو خودم موضوع این خاطر به قدر چه که بگذریم

نمیشی هم وقت هیچ و نیستی من مال دیگه تو که گفتم و . 
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 دیوونه یهو. نداشتم اعتماد خودم به چون بمونم جا این تونستم نمی

. برم که گرفتم تصمیم اینم خاطر به. سراغت اومدم می و شدم می

 و رفتم. بشم دور میاره، یادم به رو خاطراتت که جایی هر و تو از

 اسمت و گرفتم نمی ازت سراغی هیچ نشم تر دلتنگ که این برای

 که این برای. بود سخت قدر چه که دونی نمی ولی بردم نمی هم

 یه بازم اما بدم ادامه رو درسم گرفتم تصمیم برم، فکر تو کمتر

شد نمی جدا ذهنم از فکرت هلحظ . 

 گرفتم تصمیم سال پنج بعد باالخره و گذشت و گذشت طور همین

برگردم که . 

 و زد زنگ مامانت شب اون که بود گذشته برگشتنم از ماهی یه

بشم وکیلت و کردی پیدا مشکل شوهرت با که گفت . 

 هم و عمه خاطر به هم بعدش اما کردم تعجب و خوردم جا اولش

 کلی نفس دیدن از دفترم اومدی که وقتی. کردم قبول وت خاطر به

 کنایه بهت ناخواسته و بودم عصبی و دلخور دستت از. خوردم جا

شدم پشیمون دیدم رو هات اشک وقتی ولی زدم می . 

 اما داری خبر چی همه از خودت و گذشت طور همون چی همه

 اش بقیه اما شه درست کارات که کردم کاری همه من کن باور

نبود من دست یگهد . 

کنی؟ می گریه چرا: گفت و ایستاد شد، که هایم اشک ی متوجه  

 بهت. بودم مجبور اما بشه جوری این خواستم نمی من کن باور -

دادم توضیح که . 
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 اما شد می حل چی همه دادی، می توضیح موقع همون شاید -

گذشته چی همه. نکن فکر بهش دیگه االن . 

حامد؟ میگم: تمگف و زدم پس را هایم اشک  

کرد نگاهم منتظر . 

 پام وقتی حتی داشتم نگه هنوز رو داشتم یادگاری تو از چی هر -

 هنوز اون، خاطر به هم نوشتی پام گچ روی تو و شکست شمال تو

دارم رو گچ اون . 

کرد نگاهم متعجب . 

 !واقعا؟ -

آره: گفتم خنده با و دادم تکان سری . 

 چیزی یه بشین: گفت و کرد انرویم به رو سنگ تخته به ای اشاره

بگم بهت خوام می . 

 چشمان به منتظر. نشست رویم به رو هم خودش. نشستم حرف بی

کردم نگاه نافذش . 

میگی؟ رو راستش بپرسم، سوال یه -  

 منو هنوزم تو: پرسید مقدمه بدون که دادم تکان را سرم مکث بی

داری؟ دوست  

 

 خیره زدنی پلک بدون که ماندم مبهوت و مات و خوردم جا قدر آن

بودم اش . 
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 چه من قلب در باشد داشته خبر که آن بدون و خونسرد خیلی

خب؟: گفت کرده، پا به آشوبی  

 هم او کردم می احساس که کوبید می طوری هیجان از قلبم

شنود می را صدایش . 

بگم باید چی دونم نمی خب - .  

بدونم رو نظرت دارم دوست - . 

 هم من با زندگی به حتی گفت می که مافتاد شبش آن های حرف یاد

فشرد را گلویم بغض و کند نمی فکر . 

متنفری؟ من از تو وقتی باشه چی من نظر کنه می فرقی چه خب -  

کرد نگاهم جدیت با و کرد اخمی . 

 اون تو حتی من متنفرم؟ ازت من گفته کی لیلی؟ چیه حرفا این -

. شم متنفر ازت نتونستم بود، هم زندگیم روزهای بدترین که روزا

تون خونه بیایم باشی، راضی اگه که بدونم رو نظرت خوام می  

 برای: داد ادامه لبش روی جذاب لبخند و چشمانم به خیره نگاه با

 .خواستگاری

 توانستم نمی و بودم شده زده هیجان. شد نمی گردتر این از چشمانم

بزنم حرف . 

 شده تند هایم نفس هیجان از و بود شده امان بی قلبم های کوبش

 .بود
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 که شد نمی باورم. گنجید نمی حامد از هایی حرف چنین باورم در

 خواستگاری من از دوباره مان جدایی آن و اتفاق همه آن از بعد

 .کند

 و درخشان چشمان به و دادم قورت سختی به را دهانم آب

آمد حرف به خودش که کردم نگاه مهربانش . 

 شب یه. بیام بیرون فکرت از ونستمنت سال چند این تو من لیلی، -

 هنوزم من لیلی. نکنم باز چشم خیالت با و نخوابم فکرت با که نبود

دارم دوست رو تو . 

 چه برای چکید چشمم از که اشکی قطره این و بغض این دانم نمی

 !بود؟

بود؟ مگر هم بهتر خوشبختی این از  

شدی؟ ناراحت شد؟ چی: گفت نگرانی با من حال دیدن با  

 سعی و شکستم را سکوتم باالخره و دادم تکان طرفین به ریس

بگویم برایش را دلم حرف کردم . 

 

 حامد؟ -

 جانم؟ -

بود تنگ هایش گفتن «جانم» برای دلم قدر چه . 

منم: گفتم و انداختم پایین را سرم خجالت با . 

چی؟ توام -  
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کشیدم می خجالت او از گونه این چرا دانم نمی . 

همون منم - . 

چی؟ یعنی همون: گفت راراص با  

دارم دوستت منم یعنی - . 

 ستاره پر و زیبا آسمان چون که چشمانش به و آوردم باال را سرم

 چشمانش در که عشقی از و کردم نگاه درخشید، می امشب ی

آمد لبم بر لبخندی دیدم، . 

حامد؟ میگم: گفتم نگرانی با  

دلم؟ جون -  

نمیاد خوششون من از و مخالفن تو ی خانواده که دونم می من - . 

نیاد؟ خوشش من لیلی از کسی میشه مگه: گفت مهربانی با   

 لحن همان با هم باز قرارم؟ بی قلب این با کرد می چه داشت

من لیلی»: بود گفته عشق پر و مهربان ». 

دهم؟ می جان صدایش برای که بودم گفته من و ! 

کنم؟ می بودن زنده حس او نگاه این با بودم گفته ! 

 هم از کافی ی اندازه به ما لیلی، ببین: داد ادامه که نزدم فیحر

 تو خاطر به که دارم دوست رو تو قدر اون من بعدشم. بودیم دور

 فقط ان راضی شون همه منم ی خانواده. کنم می کاری همه

داری؟ اعتماد من به. کنم می راضیش اونم که مامانمه  
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دادم تکان سر مکث بی . 

 و کنم می درست رو چی همه. نباش هیچی نگران پس خب -

خواستگاری میایم . 

 این در ها ساعت تا خواست می دلم. نشست لبم بر خجول لبخندی

بمان حالت  

کنم گوش من و بزند حرف او. یم . 

خواد می دلم -  

 

 هم پیش سال چند مثل. کنیم عروسی و شه درست چی همه زودتر

 نه و ای گذشته ازلجب و سال و سن کم دختر اون تو نه. نیست دیگه

 پسر اون دیگه سالمه؛ چهار و سی االن من. ام گذشته عین من

 یا تون خونه دم بیام شب نصف که نیستم ساله هشت هفت، و بیست

 فقط االن من. بخوریم بستنی برف تو یا بزنیم قدم بارون زیر بریم

 و باشی پیشم تو که میشه برآورده وقتی اونم که خوام می آرامش

 با امشب همین. نباش هم هیچی نگران. همین منه؛ پیش تدل بدونم

زنم می حرف ام خانواده . 

 

داشت آرامش صدایش قدر چه. زد می حرف خوب قدر چه . 

 حامد؟ -
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 چیه دلم؟ جان: گفت و خورد ام گونه روی اشک قطره به نگاهی

آخه؟ اومد در اشکت دوباره  

 دوباره که هنمیش باورم. میشه درست داره چی همه نمیشه باورم -

خوبه حالم خیلی امشب. باشم پیشت تونم می . 

 و تار نگاهی با و کردم پاک شالم ی گوشه با را هایم اشک

شدم خیره او به اشک از لبالب چشمانی . 

 اون قربونت من، عزیز من، لیلی: گفت و زد لبخندی هم او

 گریه همه این برم، کرده کار چی دلم با دونی نمی که چشمات

 و خوردن غصه دیگه. شد تموم ها عذاب اون ی همه ؟چیه برای

عزیزم؟ باشه. میشه درست چی همه میدم قول بهت. بسه گریه  

بگی تو چی هر: گفتم ام گریه از گرفته صدای با . 

 خواست می دلم قدر چه. افتاد اش مردانه و بزرگ دستان به نگاهم

 شانه بر سر خواست می دلم قدر چه. بگیرم را دستانش آن دوباره

شوم غرق آغوشش در و کنم گوش صدایش به و بگذارم اش . 

خواهم می چه که فهمید نگاهم از انگار .  

 که انگار. شدم کشیده بخش آرامش جایی در که شد چه نفهمیدم

بود شده متوقف مکان و زمان . 

نیست درست کار این و هستیم نامحرم االن ما که نبود مهم برایم . 

ببیند وضعیت این در را ما کسی است ممکن که نبود مهم برایم . 
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 پر آغوش این در را ام رفته دست از آرامش که بود این مهم فقط

بودم آورده دست به مهر . 

 

شده تنگ صدات برای دلم بخونی؟ برام میشه حامد - . 

 حس و بود بخش آرامش زیادی نشاند ام پیشانی بر که ای بوسه

 تاثیر و بهتر هم آرامبخش قرص چندین از اصال. داشت خوبی

بود تر گذار . 

 

بیقرارم من   

عاشق منه از   

دارم که میخواهی دیوانه دلی  

کن گریه   

میخواهی مردانه ی شانه یک   

دارم که  

قرارم بی من  

عذابیست تو بی   

صورتم روی به که هایی خنده   

نقابیست همچون  

است عشق من کار   
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خرابیست خانه تو چشم کار و  

آرزوست چشمانت   

نمیپرد سر از   

نمیبرد کسی خاطرم ز را تو  

مرا ای کشیده خون و خاک به   

مرو ای بریده زمن  

ای نشسته دل به   

دلم با کردی چه  

ای نشسته گل به   

ساحلم میان  

مرا ای کشیده خون و خاک به   

مرو ای بریده زمن  

منم عاشقت که بمان   

میروی تو چرا  

من قلب آسمان در   

میشوی ستاره  

بمش در که بمان بیا   

ماهی همچون همیشه  
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مرا میکشد که بمان   

ندیدنت تورا  

هنوز من و ای رفته تو   

میدمت ادامه  

میکنم تکیه گریه به   

نخواهی اگر مرا  

 

بود روان هایم گونه روی شوق سر از هایم اشک . 

 می گوشم در هم هنوز صدایش طنین این که بود خوب قدر چه

 .پیچید

 کنارم شرایطی هر در که ردیم. داشتم را او که بود خوب قدر چه

گذاشت نمی تنهایم گاه هیچ و بود . 

 که هم جا هر که بدون اینم. نمیدم دستت از دوباره وقت هیچ من

میام دنبالت بشی دور ازم هم قدر چه هر و باشی . 

قلبم از الخروجی ممنوع تو: کرد زمزمه و شد خیره چشمانم به . 

 می حس که بودم لخوشحا قدر آن. آمد کش لبخندی به هایم لب

 رویای این از نداشتم دوست و رویاست ها حرف این تمام کردم

بکنم دل شیرین . 

 حامد؟ -
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 جونم؟ -

 نفسم که حیف فقط. میشه درست داره چی همه که نمیشه باورم -

شدم می زمین روی زن ترین خوشبخت که بود اگه. نیست . 

کرد پاک را چکید ام گونه روی که اشکی . 

 ها، تنهایی ها، سختی اون ی همه. شد تموم چی مهه من، لیلی -

 همه و خالیه جاش هم نفس. آسونیه سختی، هر از بعد. ها ناراحتی

. داره جریان بازم زندگی اما کنیم می حس رو خالیش جای مون

کنم می درست رو چی همه میدم قول بهت . 

کردم؟ نمی باورش من و داد می قول حامد ! 

 و مهربانی از پر که سیاهش چشمان آن نکرد باورش شد می مگر

را؟ است عشق و صداقت  

 با من و نیست اول عشق مثل عشقی هیچ میگن حامد، دونی می -

 هیچ رو عاشق دوتا که فهمیدم و بردم پی موضوع این به تو وجود

 می هم پیش دلشون بشن، هم جدا اگه و کنه جدا هم از تونه نمی کی

 مثل. نمیره بیرون آدم رس از خیالش و فکر وقت هیچ و مونه

 به روز برعکس؛ و نشد کم ای ذره که داشتم بهت من که عشقی

شد تر عمیق روز . 

 جواب کرد، می پاک را هایم اشک که حالی در و زد لبخندی هم او

 خیالت و نکرد رها منو هم لحظه یه خیالت وقت هیچ من، لیلی: داد

نیست رفتنی ... 

احمدی فاطمه  
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97 آذر:  شروع  

98 تیر: پایان  
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