
 بنام خدا

 هنهک کفشای توی سرمیخوردپاهام پیشونیم ازروی عرق های بودودونه چشمام توی مستقیم آفتاب

 قیشووب مسیربااتوبوس سرشهریک ازاون دردمیکرد میکردم استفاده ازشون میشد سالی سه که ای

 پائین یاحقوقشون بودم پیدانکرده اماکارمناسبی کارمیگشتم بوددنبال چندوقتی بودم اومده پیاده

 هک کاری ورزومه یاتجربه داشتم دیپلم من که میخواست یامدرک نداشتن کارخوبی یامحیط بود

 بود،هرچندخودش کرده معرفی کاروبهم این دوستام ترین ازصمیمی یکی سارا نداشتم بازم

 خارج که بود ظاهراانگاردکتری.  دارم احتیاج بیشتربهش من بودکه معتقد اما نیازداشت

 .میگرده منشی ودنبال زده ومطب ایران برگشته عدازچندسالب حالا ازکشوربوده

 لداخ رفتم بود خودش گشتم پزشگ ،دندان سپهری بهزاد اسم ودنبال کردم ساختمون به نگاهی

 ابی های بالباس پیرمردی که اتاقکی چپ ویمت قرارداشت کوچیکی شاپ کافی راست سمت

 قرارداشت، باشه ساختمون نگهبان میومد بهش که روشن

  رفتم طرفش به

 ?چندمه طبقه دکترسپهری ببخشیدمطب سلام-

 42واحد6 طبقه دخترم سلام-

 مرسی-



 بودوکردم اومده بیرون که سیاهم ازموهای ای طره داشتم استرس یکم اسانسوررفتم طرف به

 . رنگم سیاه مقنعه داخل

 . رفتم سمتش به گشتمو42 واحد دنبال لرزان های باقدم

 ?ختمه مجلسه مگه بود رنگ سیاه های پرده میکرد خودنمایی.که چیزی اولین شدم وارد وقتی

 هب قرارداشت میزمنشی چپ سمت وسفیدبود مشکی دکوراسیونش کلا وسفید مشکی های مبل

  رفتم طرفش

 ?داخل برم برم ببخشیدمیتونم سلام-

  تومن24ویزیت هزینه-;گفت تودماغی باصدای منشی

 !بودم اومده استخدام برای من-

 ?تو:باپوزخندگفت کردوهمراه ومندرسم کهنه های لباس به نگاهی د

 ?مشکلیه بله-

 کنم هماهنگ صبرکنید-

 کرد وصل دکترسپهری اتاق به میزشو روی وتلفن

  بفرمائیدداخل-

 ردمدکترک به نگاهی بود شده دیزاین ای سورمه بارنگ اینجاهم دکترشدم وارداتاق گفتم ممنونی

 بود یا قیافه خوش تقریبا اماپسرجوون بشم مواجه وکچل گنده روشکمپی دکتر بایه انتظارداشتم

  رنگ مشکی ی تیله ودوتا مشکی موهاوابروهای

 !شد تموم-

 !مونده دیگه هنوزیکم نه-

 :کردگفت ای مردنه ی خنده تک



 ?اومدید کاری.چه برای گفتید-

 بودید زده توروزنامه استخدام برای که آگهی-

  داد بهم مشکی نویس باروان همراه فرمی

 کن پرش-

 بهش دادم پرکردمو فرمو

  ندارید که هم کاری تجربه دیپلمه مدرکتون-

 ?روپرنکردید کارمیشه به نیازتون به مربوط که چراقسمتی

 ?پرکنم لازمه-

 !گذاشتم.که.حتمابوده-

 هاتعریف غریبه برای چرامشکلاتمو نمیشم استخدام نکنم چه پرکنم چه من میکنه فرقی چه-

 ?کنم

 ?اومدی چراپس نمیشی استخدام که بودی انقدرمطمئن توکه-

 (کنم تموم حرفمو نذاشت)خداحا روگرفتم وقتتون ببخشیدکه توتاریکی تیریه گفتم-

 !چیه کارت و بیای باید ازکی که هنوزنگفتم کجا-

 استخدامم من من یعنی-

 !!!ندادی هوچرادرستوادام کارنیازداری.این چرابه که بگی بهم بایدقبلش ولی اره-

 !نداشتم درس به ای علاقه فکرکن شما-

 :کردوگفت عوض بحثو



 نمیدی انجام هم کارسختی میای ضمانت عنوان به تومنی میلیون4 ی سفته بادوتا همراه فردا-

 بیشتر بهتربود کارت درنظرمیگیرم خودت پیشنهادی حقوق هم ،حقوقتها پرونده بایگانی

 هست؟ سوالی!!!میشه

 کنم؟ شروع کارمو میتونم ارکیفقط نه-

 !ازفردا-

 خداحافظ کردید لطف ازتون ممنونم-

  خداحافظ-

 گرفتم، نگاموازش انداخت بهم مغرورانه نگاهی منشی بیرون اومدم ازاتاق

 اومد؟ همه این چنددقیقه توهمین یعنی بود شده چقدرشلوغ کردم نگاه مطبو توی

 قوقمح بااواین فکرمیکردم داشتم ،توراه بیرون اومدم ازساختمون انداختمو بالا ای شونه بیخیالش

 برمب ؟مامانو!نشیم اپز مرغ تخم تابستون توگرمای که کولر ؟یه کفش؟لباس جفت بخرم؟یه چی

 دادمر پیداکردم،وسط بالا باحقوق مناسبی کار مدت همه بعدازاین که بودم خوشحال دکتر؟خیلی

 تمداش اگه نداشتم،البته اب خرید برای ولی ولی بودم تشنه وخیلی بود گرم شدت بودوهوابه ماه

 .اندازکنم پس پول کمی که بهتربود نمیخریدم هم

 لولای زدگی زنگ خاطر ،به روبازکردم درخونه رسیدم خونه به بالاخره که بود6 حدودای ساعت

 ، خوردم کردمو پرازاب ،دستمو ،نشستم رفتم حیاط وسط اب حوض طرف به میداد درصدا

 مدی؟؟؟او مادر مارال-

  اومدم جونم مامان سلام-

 کارپیداکردی؟ شدمادر. چی-

  پیداکردم مامانم اره-

 بدترشد، مامان پرازاسترس ی چهره وضوح به



 : بودگفت کرده تکیه بالکن های نرده به که مامان  

 کنی اذیت خودتو که نیستم راضی من بخدا ?مامان هستی راضی ازمحیطش• خدایاشکرت-

 ?دربیام یشترتاب بیشترکارمیکنم

 ادرمم کردوماروتنهاگذاشت تصادف برمیگشت بودازشمال سالم سه وقتی بود کامیون راننده بابام

 درمیاورد خرجمونو بالاشهر های محله به اونا وفروش کردن پاک سبزی و کردن درست باترشی

 وبه مردک تحصیل ترک ومن.بده تحصیلمو وخرج کارکنه نمتونست دیگه مامان دیپلم بعدازگرفتن

 .کارمیگشتم دنبال که بود هم چندوقتی میکردم کمک مامان به جاش

 زدم هاش گونه روی ای بوسه کردم حلقه مامان دورشونه دستمو رفتمو سمتش به

  این منه نوبت حالا توکارکنی بزاره که مرده مارالت مگه- 

 هش خسته یروزی میکرد فکرشو کی اخه نمیمیرررره براش من جای به کسی نمیدونه میررره داره

 بدا تا میمونه باهام میگفت که نمونده یادش نمیکششششم نفس دگ نمیدونه میره داره اززززم

 ......یک اون اسم از شده سیاه حالا خط به خط مینویسه هاشو غصه تموم دلم

 یهو شد خل وااااا بیرون میزد کاسه از داشت چشام کرد خاموشش ضبطو رو زد محکم یهو

 !!!!!عجب

 کنه پیاده منو خیابون سر گفتم بهش

   میرسونمتون چرا -:

 درارن حرف منتظرن دیگه که ماهم های همسایه شهر پایین جا این اخه -

  اوکی: گفت دادو تکون سرشو 

 : گفت دش رد موتوریه ی رفتم  پیاده  راهو بقیه پایین رفتم و کردم تشکر  کرد پیادم خیابون سر

 جوجو؟؟؟؟ بودی مدرسه اخی -

  رهنمیخو سنم به چهرم میگفتن بهم بیشتریا  اینارو، بده شفا خدا اخه گرفتم خندمو جلو بزور



 کنه فک  داشت حق بدبخت میکردم سر هم مقنعه بکن فکرشو داشتم پری گرد صورت چون

 بیخیالش میرم مدرسه

 بزرگمونوبازکردم، دراهنی

   بوسیدم ماهشو صورت رفتم و کردم سلام بود فکر تو بودو تهنشس حوض لب مامان تو رفتم

 :گفت دادو جوابمو

  نمیشی؟ راحت؟اذیت کارت خبر چه -

 نباش من نگران راحت راحت مامانی نه-

 زاشپ سمت رفتم بدو  کردم عوض رفته رو و رنگ نارنجی شرت تی سفید  شلوار ی با لباسامو 

 خوردم، و گذاشتم سبزی و پنیر لاش.  برداشتم لواش نون تیکه ی نداشنیم چیزی خونه

 باید شدنمی اینطوری نداشتیم خوردن برای سرکاروچیزی میرفتم که بود بیشترهفته یک تقریبا

 .سرم توی بخوره لباس نمونیم ،گرسنه زودتربده ماهمو این حقوق که میکردم بادکترصحبت

 وروشن خاموش گوشیم ی صفحه که میزدم وحرف میخوردیم چایی بامامان داشتیم خونه توی

 .شد

 زدمو لبخندی گوشیم نمایش صفحه روی سارا اسم بادیدن بزنه زنگ بهم رونداشتم کسی. 

  دادم جوابشو

 خواهری جونم-

 ام زنده من ببینی نمیزنی زنگ یه نزنم زنگ من اگه درد جونمو کوفت جونمو دوما سلام اولا-

 ?یامردم

 ?نشد خسته زبونت ارومتر دیونه-

 ?کارپیداکردی?شد چی بپرسم زدم زنگ-

 'میخرم برات توپ شیرینی یه حقوقم سارابااولین مرسی-



 ?شدی استخدام جدی-

  کرشدم کشیدکه جیغی

  اهوم-

 ?هستی راضی ?جوریه چه خب-

 ''خوبیه ادم دکترشم نیست سنگین کارم خداروشکر اره-

 !"کنی تعریف برام ومفصل بایدبیای روز یه شدم خوشحال خیلی-

  عزیزم باشه-

 فعلابای-

 بدرود بداریم راپاس پارسی زبان?? چیه بای-

 .کرد کردوقطع ای خنده

 مسواک صورتموشستم رفتم دستشویی سمت به بیدارشدم بود توصورتم مستقیم که بانوری صبح

 بلندم های بامژه مشکی درشت چشمای بستم سرم بلندموبالای مشکی موهای زدم

 کردنمی تعریف که اونقدرم بنظرخودم ولی خوشگلی میگفتن بهم همه میکرد بیشترخودنمایی

 نبودم خوشگل

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 اب امروزحتماباید برداشتم سرکارم برای وپنیری نون ولقمه خوردم مرغی تخم لباساموپوشیدمو

 همون تمرف بیرون زدمو مامان پیشونی.به ای بوسه  کلید بعدازبرداشتن کنم صحبت پهریدکترس

 سرکوچه دماغ اسی دیدم رسیدم که سرکوچه به بیرون رفتم ازخونه روپوشیدم کهنه های کفش

 !!!اینجاپلاسه ساعت42 ندارم سراغ  بیکارترازاین ادم یعنی وایساده

 خانوم مارال سلام-



 ها واجبه.سلام جواب-

 که دمسرپابو که بود ای چنددقیقه. رسیدم اتوبوس ایستگاه به تندترکردم هامو قدم ندادمو جوابی

 یب اخرنشستم صندلی. نبود اتوبوس توی کسی جزچندنفر به زودزود صبح چون اومد اتوبوس

 مدل های ماشین بلدنبود اسماشونم حتی که بالا مدل های ماشین میکردم نگاه خیابونو توی هدف

 ????خدا کجارفته عدالتت پس خیابون تویک تفاوت همه این موتور تر ئینپا

 طی ادهمسیروپی این وباید نداشت مسیراتوبوس این بود مونده زیادی راه مطب تا تقریبا شدم پیاده

 .کردم سلام سلطانیه فامیلیش فهمیدم که نگهبان همون به. رسیدم که بود8ساعت میکردم

 سلطانی آقای سلام-

  خیر به صبحت دخترم سلام-

 .اسانسوررفتم طرف وبه زدم بهش لبخندی

 بود اومده(ونکی همون)وطناز بودوفقط دکترهنوزنیومده شدم مطب وارد

 متوکر میرفت ارنج تا میزدی صورتش به دست نچسب ی دختره موند جواب بی که کردم سلامی

 منگفت چیزی. انداشتج دیگه صورتش ولی ها کنه بیشترارایش میخواست دلش ارایشی ولوازم

 وگفت اومد که بود9 ساعت. بود دکترنیومده هنوز ولی میومدن ها کننده مراجعه نشستم ورفتم

 !داخل هاروبفرستم مریض

 بخورم که دراوردم وپنیرمو نون منم اول طبقه شاپ کافی رفت طناز ناهاربود وقت24 ساعت  

 هشب رفتن موقع میخواستم(شدم ترخالهدخ زود چه)کنم صحبت بهزاد با که بود نشده وقت تاالان

 .بگم

 رفط بلندشدموبه بود موقع بهترین الان نمیکرد مریضاروپذیرش دیگه که بود4 حدودای ساعت

  رفتم داخل بفرمائید وباصدای درزدم رفتم اتاقش

 ?مقدم داشتیدخانم کاری-



 تاهکو مدت عدازاینب بودکه تمام پرویی این بگمجوری چه نمیدونستم کردم پا واون پا این یکم

 :دریاوگفتم به دلموزدم ولی کنم حقوق بخوامدتقاضای

 هست امکانش اگه البته بگم چیزی یه ببخشیدمیخواستم امممم-

 .دوخت چشمام منتظرشوتوی وچشمای نگفت چیزی

 .دید توچشمام چی نمنمیدو چندسال ی ماهموزودتربد این حقوق میشه-

  میزگذاشت روروی پولی ی دسته حرفی هیچ بدون که

  زدن برقی چشمام

 ممنونتونم کردید لطف دکترخیلی اقای مرسی-

 نداری؟؟؟ ای کاردیگه!خودته زحمت حق نکردم کاری-

 خداحافظ ممنون بازم نه-

 خداحافظ-

 .بیرون میزبرداشتموبالبخندرفتم پولوازروی

 .خریدکردن به کردم شروع رفتمو بازار سمت هب بودم خوشحال خیلی

 .ردمک سلام باخوشحالی میکرد پاک بودوسبزی نشسته توبالکن مامان شدم واردخونه و دربازکردم

 اومدم من جونم مامان.سلام-

 ?ایناچیه  عزیزم سلام-

 !  وپرت خرت یکم- 

 ?ازکجااوردی پول-

  زودترگرفتم ماهو این حقوق-



 .داخل تازودترببریمشون کمک واومد زد لبخندی

 .میکرد بیرون روازبدنم خستگی تمام لبخندمامان دیدن

 ...ماکارونیو برنج  مرغ گوشت بودم خریده میوه خونه اشپز تو بردم وسایلو

 خونه اشپز تو اومد مامان  بود مونده برام تومن066هنوز بود تومن666حقوقم

 کنم؟ درست شام برای میخوری چی_

   برمیگردم سریع بیرون میرم من  مامانی کن درست ریدا دوست چی هر تو_

 کجا؟ وااا_

 برمیگردددددم_

 راستش اصلی خیابون رفتم گرفتم تاکسی و رفتم پیاده خیابون سر تا   بیرون رفتم در از

 .کنم خرید خودم برای کوچولو ی میخواستم

 ولی!بود شازکفشا یکی دنبال چشمم هابود مدت که ای مغازه توویترین شد قفل نگام

 !!!چرانیستن

 داخل رفتم

 !!!!نیستن توویترین تاچسبدمیخورد0 استارداشتین  ال کفش مدل یه اقا ببخشید-

  خانم شده تموم مدل اون-

 :گفت که بیرون بیام وخواستم پائین سرموانداختم باناراحتی

 ! جدیده ببینیدایناهم کنید مدلونگاه این خانم-

 یرونب اومدم خریدمو رنگی مشکی کتونی مدل چندتا بعدازدیدن هانداختم؛بالاخر نگاهی برگشتمو

 خریدم رنگی ای قهوه شال مامان داخلوبرای رفتم بود فروشی شال مغازه روبروی

 .بودم کرده ولخرجی بودتاهمینحاشم بس دیگه



 باز درو خونه ؛؛؛رفتم خونه برم تاکسی با  هم برگشتنی گذفتم وتصمیم بودم شده دیروقت دیگه 

 میومد خوب بوهای  اوووم دمکر

  خودم برمامان سلام-

 مامان؟ کجارفتیسلام-

 میاد خوب خوب بوهای میبینم کارداشتم-

 گرفت هاروازدستم کردوپلاستیک ای خنده مامانم

 چیه؟ اینا-

 کن نگاه خودت-

 :وگفت کرد ذوق کلی کفشاوروسری ودیدن پلاستیک کردن باباز

  کن خرج خودت برای حقوقتو دخترم-

  بوسیدم وگونشو کمه خیلی ماماان شرمنده دیگه-

  مظلومه انقدر که بمیرم براش اللهی

 بود کرده درست مرغ با پلو زرشک مامان اشغال سطل تو کردم پرت کهنمو نوروز میرزا کفشای

   حسابی درستو غذای ی بالاخره اخیش

 خوابیدم کردمو پهن خوابمو رخت  اتاقو تو رفتم شام  از بعد

**********************************************************

*** 

 بهزاد

 



 رتموصو به ابی ی  رفتم بالا انداختم  استامینوفن ی شدم بیدار خواب از شدیدی سردرد با صبح

 میخوند روزنامه داشت بودو نشسته کاناپه  رو بابا  پایین رفتم. زدمو

 بخیر صبح سلام_

  تاقا تو رفتم و خوردم مفصل صبحونه ی  میز پشت نشستم  خیرب توهم صبح جان بهزاد سلام_

 کردم تعویض مشکی کراوات با مشکی جذب شلوار کت با ای سرمه  بلوز ی با خونمو لباسای

  پایین رفتم و کردم خالی خودم رو ادکلنمو کردم درست همیشکی مدل عین موهامو

   بیرون اوردم پارکینگ از ماشینو

 این اخه توهم رفت اخمام الناز  اسم دیدن با خورد زنگ گوشیم وندممیر مطب سمت داشتم

 اویزون چقدر دختره

 بله_

 گفت عشوه نازو پر صدای با

  عسیسم خوبی بهزادم سلام_

 

 بزنم عوووق میخواستم اوووف

 

 خوبی؟ تو الناز مرسی_

 باشیم؟ باهم ناهار واسه  نفسی قفونت_

 گهدی یوقت واسه بزار ببخش شلوغه سرم نه_

 حال ضد  قهلم بهزاد اه_

  داره کم دختره کرد قطع بعدم



 اتاقم وارد کردمو سلام  بودن کاراشون مشغول دخترا  کرد باز درو نگهبان شدم ساختمون داخل

  شدم

 اتاق تو میومدن یک به یک مریضا

 

  عسیسم الوبی 

 

 بزنم عوووق میخواستم اوووف

 النازتوخوبی؟ مرسی-

 باشیم؟ رباهمناها واسه نفسی قفونت-

 دیگه وقت یه بزارواسه ببخش شلوغه سرم نه-

 ضدحال قهلم بهزاد اه-

  داره کم دختره کرد قطع بعدم

 دادم، باسرجوابشونو که دادن سلامی بودنن کارخودشون دخترامشغول تومطب رفتم

 داخل میومدن یکی مریضایکی

 نیازمیزدم سربه یه ایدب خونه.برم تا کردم وسایلموجمع2 ساعت نداشتم حوصله امروزاصلا

 .بیرون رفتم وسایل کردن بعدازجمع.

 !بزنید نوبت26 فرداازساعت برای ها مریض بقیه برای لطفا مقدم خانم-

 دکتر اقای چشم-

  خداحافظ-



 خونه متس به سرعت به میکشیدم لایی ها ماشین ازبین باسرعت توخیابون اومدبیرون ازپارکینگ-

 وباهمون دروبازکرد(ویلا نگهبان)غلام آقا زدم بوقی رسیدم ونهخ به بعد ساعت نیم حدود رفتم

 .داد سلام شمالیش لهجه

 اومدید خوش اقا سلام-

  مرسی-

  صداکردم رفتن سالن طرف به

  خانوم اکرم خانوم اکرم-

 : گفت میومد سمتم به چاقش باهیکل که درحالی

 آقا اینجام-

 ?? ?نیازکجاست-

  اقا تواتاقشه-

  ریب میتونی باشه-

 دید امنوت میکشید نقاشی میزداشت وروی بازبود دراتاق رفتم نیاز اتاق سمت به هابالارفتمو ازپله

 :گفت

 لام بابا و با ذوق به طرفم اومدس-

 بغلش کردم و گفتم :خوبی بابا

 اوهوم بابا کجایی دلم برات تنگ شده بود

  بودعزیزم شده تنگ برات دلم منم

 زدم موهاش روی ای بوسه

  رفت میزش سمت وبه جداشد ازبغلم 



  کشیدم خودم اینوببین بابایی-

  نشست دلم توی غمی دوباره نقاشی بادیدن

 تویی اینم منم این مامانه این بابا کن نگاه-

 *****مارال*******     

 ورفتیم کردیم جمع باطنازوسایلمونو فردا بیمارابرای به دادن ووقت سپهری بعدازرفتن

 یمبزن ودوری بزنم زنگ بهش گرفتم تصمیم بودم ساراروندیده سرکار بودم اومده ازوقتی.بیرون

 .داد جواب که میکردم قطع داشتم خورد بوق هشتمین گرفتم شمارشو

  جونم-

 ?نمیدی تودخترچراگوشیتوجواب کجایی-

 ?داشتی کاری عشقم بودم دشوری-

 ??? ?بیرون بیای داری وقت ببینم میخواستم-

 که من عزیزم سرم کارریخته کلی جمهوری تودفترریاست انگار که داری وقت میگی همچنین-

 !!!بیکارم ساعت42

 همیشگی پارک بیاهمون پس باشه-

  بوس بوس فیدات عشقم باشه-

 ادب بی ی دختره کرد قطع جوابشوبدم تااومدم

-------------------------------------------- 

 تاب یک جز هم چیزی وسارا من وپاتوق بود خونه تقریبانزدیک که کوچیک پارک یه گلبرگ پارک

 . نداشت ساده وسرسره

 کرد بغلم همه جلوی اومدو طرفم به سارااونجاست دیدم پارک رسیدم وقتی



 بود تنگیده برات دختردلم تو کجایی-

  بودخواهری شده تنگ برات منم دلم-

 ?هستی راضی ازکارت کن تعریف ببینم بشینبیا حالا-

  داره هم خوبی حقوق نسبت وبه کارسبکیه که گفتم اهوم-

 بود رکپا گوشه که کوچیکی وبوفه   شدم  بلند  میکردم تعریف براش داشتم ساعت تایه خلاصه

  خریدم قیفی دوتابستنی رفتمو

  شیرینی اینم بیاساراخانم-

 ?بود توپت شیرینی یعنی این- 

  گرده هم سرش کن  نگاه دیگه رها-

 میزدیم رولیس بستنی که همینجوری

  کردیم حرکت خونه طرف به

 چندتا کوچه زنهای دادم راهموادامه به منم رفت خونشون سمت کردوبه ساراخداحافظی سرکوچه

 توجه بی بودن غیبت مشغول عده یه میکردن پاک سبزی دسته یه بودن هانشسته چندتاتوکوچه

 های کلم خردکردن مشغول معمول طبق مامان دربازکردم رفتم بود خونمون که کوچه انتهای به

  بود ترشی

 اومدم من سلام-

  بریزم چایی یه برات بشورتابرم وصورتتو دست. دخترم سلام-

  میرم خودم نکش زحمت مامان نه-

 فتمر چایی بعدخوردن نشستم کنارمامان اومدم ریختمو دوتاچایی داخل رفتم بلندشدمو-

 کمک مامان تابه رفتم خونه.بعدازجاروکردن کردمو  درست ماکارانی کنم درست تاشام اشپزخونه

 کنم



  کن توبرواستراحت وکارخونه سرکاربودی ازصبح شدی خسته دخترم-

  کنم کمکتون دارم دوست نیستم خسته جون مامان نه-

 هاکردم هویج خوردکردن به شروع ومنم نگفت چیزی

 ********بهزاد*********

 هک بود کننده خفه برام اونطرف هوای بود کرده نیوشاترکم ازوقتی ولی بود من هستی نیازتمام

 ودب سخت برام اون ودیدن داشت مامانش به زیادی شباهت نیاز. برگردم ایران به گرفتم تصمیم

 .میوفتم خودم وسادگی هاش وخیانت نیوشا توسط غروروشخصیتم یادشکست

 سربزنم بهش باربیام یک وچندروزی پرستاربگیرم براش گرفتم صمیمت بودکه همین برای

 طرفش هنیازب باصدای بود سخت برام دیدنش نمیتونستم ولی میکنم ظلم درحقش دارم میدونستم

 ?کنی بازی باهام بابامیای برگشتم

  ?کنم بازی باتوفنچول بیام هیکلم بااین من بعدم ام خسته من بابایی-

  کنی بازی باید نیخوام-

  وبرمیگردم اینجانمیمونم امشب کنی اذیت نیازاگه-

 قهرم باهات اصلا-

 ?کنیم بازی چه خب: توبغلموگفتم گرفتمش-

 پوچ یا گل_

 خوشگله جوجو بخواب برو دیگه گفتم و کردم بازی باهاش یکم  گفت راحتی بازی خداروشکر

 خوابمب تا میکنه تعریف هقص  برام شب هر نفیسه خاله اخه  میکنی تعریف قصه برام بابایی_

  

  میذاشت شده انجام عمل تو ادمو واقعا بود مامانش عین



   کنم تعریف من تا  بکش دراز تو خب_

  کنیم صحبت بیا نمیخوام قصه-

 بگو گفتم بود گرفته خندم

 بود؟ شکلی چه مامان بابایی_ 

  شد دگرگون حالم سوالش این با

 نیوشاکوچولوداریم یه وحالا ،چشماش موهاش توبود شبیه درست-

 شدی ناراحت تو مرد وقتی_

 گفتم دروغ بهش که اومد بدم خودم از

 شدم ناراحت معلومه اره_

 کردی؟ گریه_

 داشتم دوسش معلومه خب_

 بیشتر؟ من از_

 زندگیمی تو فسقلی نه_

 

 میکنی گریه بمیرم منم اگه ینی_

 بخیر شب بخواب بگیر نیاااااااز_

 خووووو ببخشید_

 خوابید گرفت بوسیدمو موهاشو رو بخیر شب واببخ گفتم_

 بودم نفیسه منتظر خوردم صبحونه شدم بیدار خواب از صبح



  رفتم و  کردم لازمو سفارشات بهش اومد

 ستمنتون منم اتاقتون تو رفتن اومدن خانمی ی سپهری اقای گرفت جلومو ونکی  شدم شرکت وارد

 رفتم جانانه غره چشم ی بهش هم تو کشیدم اخمامو بگیرم جلوشو

  بود الناز  بهم کوبیدم محکم درو  اتاق تو رفتم بلند و تند قدمای با

 شده چیزی چته بهزادم سلام_

 ؟بشه؟؟؟  چی که اینجا اومدی کارم محل نیا  گفتم دفعه ده الناز گفتم  موهام لای بردم دستمو_

 انداخت  دستشو کنارم اومد نمیدادی جوابمو ؟چرا بودی کجا دیشب اصلا میکنی اینجوری چرا وا_

 بهم چسبوند خودشو گردنم دور

 بهزادم؟؟؟ میشم نگرانت نمیگی_

 بودم نیاز پیش کنار برو الناز_

 تره؟ مهم من از نیاز_

  کردم  جداش خودم از حرکت ی با میفهمی دخترممممممممه نیاز_

 میشی ناراحت چرا_

 داشت دبوسی ارومی به و  گردنم گودی تو برد صورتشو نشستم میزم  پشت رفتم نداشتم منظوری

  میشد بد حالم

  دنبالت میام غروب دارم مریض حونه برو_

  بای عشقم باشه جون اخ_

 نگهدار خدا_

 

 



************************* 

  مارال

 

 ارک تو بود؟؟؟؟؟؟دیگه جریان در دیدی گفت ونکی به رو  بیرون اومد بهزاد اتاق از پرو دختره اون

   .نکن دخالت من

 نمیرفت غره چشم من به تو بخاطر بود جریان در اگر دوما نکرد دخالت کسی اولا:طناز

 من مال هاش خنده چون بره بهت باید غررو چشم  میشه پخش ریملت نکن گریه حالا اخی_الناز

  نره در بپا  باشه مبارکت_طناز

 

 کارمه محل اینجا گفتم بهت چی دیگه خونه برو الی اا  بیرون اومد بهزاد یهو

 دیگه میرم دارم اه _الناز

 

 بود گرفته خندم  بود شده ضایع بد که این مثل

  بیرون رفت در از تند تند   سانتیش ده پاشنه کفشای اون با

  خودش واسه بود شده ای سوژه میکردن نگاش هی مریضا

 

 داخل بفرستید یکی یکی رو مریضا_بهزاد

 **********بهزاد************

 

  جوابشودادم کردمو پوفییی النازبود کردم نگاهی خورد زنگ گوشیم که بود24 ساعت



  بله-

  شکمت تواون اونجارونریز فودهای انقدرفست توهم بخولیم ناهاروباهم نمیشه عجقم-

 ?چرانمیفهمی الناز بزنم چندباربهت حرفو یه من-

  بیادیگه-

  بود 24کردم ساعت به نگاهی

  میام باشه-

 عشقم فدات-

  تمرف ازاتاق دستمو روی انداختم کتمو کردم قطع گوشی بزنه حرفی بزارم اینکه بدون.خداحافظ-

  بیرون

  میکنم ویزیت فردا هارو مریض بقیه میرم دارم من-

 ام اخه-

 فردابگوچشم بزاربرای که گفتم-

 خداحافظ دکتر اقای چشم-

 . بود راه دقیقه بیست دورنبود زیاد رفتم النازم خونه سمت به دراوردم ازپارکینگ ماشینو

 . بود اسانسوررومخم موزیک صدای اسانسوررفتم طرف به زدمو بهش زنگ تک یه رسیدم

 شکیم های کفش تربود نمیپوشیدسنگین چیزی که رنگ قرمز لباس بایه  دروبازکردم باکلید

  دربود جلوی غلیظ وارایش سانتی26پاشنه

  عشقم سلام-

  سلام-



 سلیع روی برگشت قهموه وبادوفنجون رفت  اشپزخونه به رفتم توخونه نفره سه کاناپه سمت به

 های دکمه دادم هلش عقب به زد چونم روی زد ای بوسه نشست پاهام روی وخودش گذاشت

 : بازکردموگفتم لباسمو بالایی

  بعدناهار برای بزار الی ام گرسنه-

 کنم غذارواماده برم من پس باشه-

 . بودن شده چیده نظمی هیچ بدون میزعسلی روی وسالاد ونوشابه ودوغ وکوبیده جوجه دوپرس-

 ردک حلقه  دورشونم ودستشو نشست بغلم هم خودش گذاشت رمانتیک فیلم یه ناهار بعدازخوردن

 هب کردم خودم ازخودبی تندعطرشم بوی میزاشت وگردنم شونه روی ای یکباربوسه وچندثانیه

 .گذاشتم سرخش لبای روی لبامو شتموبرگ طرفش

 ********مارال*********

 بوداما بهترشده وضعمون خداروشکریکم اینجاکارمیکردم منشی عنوان به که میشد ماهی3.4

 بودم ناراحت خیلی ومن کارکنه هنوزم مجبوربود ومامان نمیداد زندگیمونو کفاف حقوقم

 ودب شده ضعیف وخیلی داشت سرگیجه ئمادا نداشت مناسبی جسمی حالی وضع که مخصوصاالان

 باسل بخوام که نمیموند برام اونقدرپول نداشتم مناسبی لباس ومن میرفت سردی روبه کم هواکم

 نمیذاشتم محل بهش دیگه البته بود نشده باطنازخوب رابطم. بگیرم مامان خودمو برای گرمی

 تا النازه اسمش فهمیدم که نچسب دختره.   داره دوست بهزادو که بودم فهمیده مدت این وتوی

 هک فکربودم توی مینداختن راه جنگ باطناز هاهم واکثرموقع بود.هرروزاینجاپلاس.پیش ماه یک

  بود وخوشگلی جذاب پسر.سرموبلندکردم پسری باصدای

 ?اینجاست سپهری دکتر مطب ببخشیدخانم-

 بفرمایید بله-

  داشتین قبلی وقت:گرفتموگفتم جلوشو که درمیرفت سمت به داشت-

  نه-



 وق براتون دکتروببینید امروزنمیتونید پس-

 جلومونمیگیره هم کسی داخل میرم الان همین من خانم چی یعنی-

 !ی ر ا د ن حق ردبشی من ازروجناره مگه-

 روی عمیقی اخم که درحالی دربرگشتم سمت به بلندشد دراتاق صدای که بزنه حرفی اومد

  مقدم خانم نجاای خبره چه: بودگفت پیشونیش

 ...راس-

 بهزاااااااااد-

 تنگرف هموتواغوش ومحکم رفتن همدیگه طرف به زدو کردبعدلبخندی نگاهش باتعجب یکمی اول

  هندیه فیلم انگارکه میکردم نگاه بهشون داشتیم بود متربازمونده یه که.بادهنی طناز منو

  معرفت بی کجابودی-

 ادامه مابه بردونذاشت اتاقش سمت به واونو گرهپسرجی همون شونه روی انداخت دست بهزاد

 برسیم فضولیمون

 

 بهزاد**************************

 کوچولو چطوره؟نیاز خانم نیوشا پسر چطوری_دانیال

  ودیمب باهم دبیرستان از ما نداشت خبر فعلیم زندگی وضع از بودم ندیده بود وقت خیلی دانیالو 

  گرفت اامریک از تخصصشو رفت اون.بهشتی شهید دانشگاه مشدی قبول پزشکی جفتمون دانشگاه

 کیی  نیوشا بودم زده مطبمو تازه  خوندم پزشکی دندون دانشگاه توهمون رفتم منم پزشکی چشم

 ومن سرسنگین حال عین در بود زبون شیرین داشت خاصی اخلاق شدم چشماش جذب بود مریضا

 میگفت  بود ازدواجمون مخالف مامان دمش عاشقش دل صد نه دل یک بود کرده خودش شیفته



 هب کردیم ازدواج بالاخره  میکردم دعواهم حتی نمیکردم توجه حرفش به پولته دنبال این پسر

  های نیاراومددنیاسال سال بعدازیک لندن رفتیم کردم درست کارامونو نیوشا خواسته

 و  تگذاش خبر بی یروز  تنداش نیازو حوصله رفتارش بود سردشده خیلی  بودیمم لندن که اخری

 .....زمین تو رفت شد اب نامرد گشتم دنبالش خیلی  رفت

 

 کجاست حواست شدیا کر نبودم عمو هووووووووی_ دانیال

    داداش میگفتی چی جان جان_

  پرسیدم بچتو و خانم حال_

 

 بیخیال_

 چیه قضیه  بهزاد_

 گفتم داستانو کل

 گرفته شوخیت پسر وااااای_

 ندارم شوخی  زندگیم به راجع دانیال  نه_

 مادر نه سرشه بالا پدر نه کرده گناهی چه بچه اون بهزاد_

 بفهم دانیال میوفتم نیوشا یاد میبینمش_

 بود سمجی ادم کلا کردم خاموش بعدم کردم قطع گوشیو زد زنگ الناز  وسط این

 دو اب و خندید  گرم دمت پسر داری منشی عجب گفت گفت بعدم  بیرون بریم شام گفت دانیال 

 بیرون رفت

 دیوااااانه پسره



 

 -----------مارال--------------

 یک ها پرونده کردن مرتب به کردیم وشروع سرجامون برگشتیم طنازم منو اتاق داخل رفتن

 ?وقت همه این چکارمیکردن. بودن اتاق داخل که بود ونیم ساعت

 ازش وناراحتی کلافگی که های هردوباچهرهشدو باز دراتاق که کردن هاسرگرم پرونده با خودمو

 ?????شدن اینجوری چراالان بودن خوشحال تو رفتن ایناکه!!!!!بیرون اومدن میریخت

 .میتونیدبرید ندارید کاری اگه شماهم برنمیگردم امروزدیگه بیرون میرم دارم من-

 که ای هکهن ای هوهق بافت کیفم بعدازبرداشتن سرمیز برگشتیم و کردیم باطنازخداخافظی همزمان

 پوشیدم بهتربودتاازسرمابمیرم ولی بپوشمش نمیشد روم وخودم بود شده سوراخ ازش چندجا

 کردن کردصحبت وشروع دراورد لمسیشو طنازگوشی.

 ?کجایی عجقم سلام-

 ? دنبالم میای بیرون میرم دارم?من-

  بای عزیزم منتظرمت من پس چقدرخوب ا-

 تنمیرف ازپله کسی برم هاپائین امروزازپله داشتم دوست رفتم ها پله طرف به خداحافظی بدون

 ونفسم توپام پیچید دردبدی رسیدم که2 طبقه به نبود کسی پله راه توی همین وبیادبرای

 خنگ دختره اخ.مجبوری. ای دیونه. دخترمریضی بگو اخه. بالانمیومد

 سمت به مبکش نمتونستم نفسم دیگه پائین رسیدم وقتی رفتم پائین هم طبقه2اون  ازرونرفتم ولی

 درست مقعنمو خوردم یخ اب تالیوان چند سرد هوای این وتوی.رفتم سالن گوشه کن سرد اب

 یه که آلبالویی466 من بارسیدن همزمان اونجابود هم طنازم رفتم درخروجی سمت وبه کردم

 هنگیا وصدای بود نشسته رول پشت بود کرده وصلشون برق انگاربه که ها خروسی مدل پسرازاین

 جابه هجاب دهنش تو ادامسشو که درحالی طناز میکرد گوش بابابود علی خوانندش فکرکنم که رپی



 فضولم مگه چه من به بالاانداختم ای شونه ورفتن وسوارشد کرد نازک چشمی پشت میکرد

 .زدم زنگ سارا وبه دراوردم کیفم ازتوی  گوشیمو

 خواهری سلام-

 ?خوبی مارجونم سلام-

 ???مارچیه اخه بگو درست اسممو گفتم صددفعه اسار-

 ?عشقم برمیخوره چرابهت دیگه  ماری خب-

 ?ناهارخوردی.پاقزوین سنگ به صورزدی یه کرد بحث نمیشه باتویکی کن ولش اصلا-

 ?چطور اره-

 .شد تموم زودترکارم امروز منم دوربزنیم یکم بیابریم خوردی اگه بگم میخواستم-

 ?بده که هکی بخواه توجون چشم-

 

  همونجا.میام منم).....(سرخیابون بیا-

  گلم.بابای باشه-

  بدرور-

 وبوساماازات بودم اینجاوایساده کاج مثل بود ساعتی نیم کرد حرکت اتوبوس ایستگاه به تارسیدم

 وبه.وایسادم سرپاکنارشیشه نبود نشستن جابرای که بود اماانقدرشلوغ اومد بالاخره نبود خبری

 رسیدم یوقت داشت روی پیاده یکمی شدم پیاده رسید موردنظرکه ایستگاه به میکردم هنگا خیابون

 میکرد نگام برزخی وباچهره بود سارااومده

  شده سرخ ازسرما صورتم کل کن نگاه اینجا منوکاشتی دوساعته الاغ-

  دیراومد اتوبوس شرمندتم-



 سرکوچه ممرد گل دسته نمیگی یبیا باتاکسی درنیاری بازی امروزخسیس یه تونمیتوستی یعنی-

 میک??? ?فکرمیکنی تواصلا ?هان???? ?میدزدنش نکرده یاخدای میشه پژمرده ازسرما وایساده

 فشاربیار فندقیت مغز اون به

 ودوباره.میسه پشیمون کاروکنه این هم هرکی  رونمیدزده توعتیقه کسی اولا?نگرفت سارانفست-

 !! سرکوچه میزارت میاره

  بخواد تمتادل اییییش-

  بیابریم بزن کمترفک حالا-

 ?سوال یه سارا راستی

 جونم-

 ?شدم خفه بودی وایساده اشغال سطل توکنار جا همه چرااین-

 بودمش ندیده عع:کردوگفت نگاه عقب وبه برگشت????جدی-

 ?دادی ازدست بویاییتو حس هم کورشدی هم کنم فک-

  سرماخوردم خب! !!!میزنمتا مارال-

 ?میشن کورم یخورنسرمام جدیدا-

  ماراااااال-

  جووووونم-

 ?برمیگردما وگرنه کن بس-

  کردم باباشوخی باشه-

 خوردن.کردیم شروع خریدم والوچه.لواشک یکم بود فروشی ولواشک الوچه جلوترمغازه کمی



 وبرای بود روش اسمامون واول بودم هم مدل که دستبند دوتا وفقط چرخیدیم شب8تاساعت

 .برگشتیم خونه وبه خریدیم یادگاری عنوان به همدیگه

 اوقت وبعضی روزدرمیون یک دانیاله اسمش بودم حالافهمیده که جیگره پسره همون روز بعدازاون

 شمنمی مزاحمش گفت داخل بره میتونست وبااینکه روزابود ازاین یکی امروزم اینجامیومد هرروزبه

 نداختما پائین سرمو میشدمو سرخ خیرش زیرنگاه ناهارمیرم ووقت بشه تموم بیماراش وصبرمیکنم

 ومثل اینجا میشینی زودترازمامیای7 چراازساعت پیشش ناهاربری وقت میخوای توکه بگو اخه

   ...... میکنی؟ بزمارونگاه

 طپش-رمان-

 .بهزاد بردپیش تشریف بزهم اقای ناهارشدو وقت بالاخره

 *********بهزاد********

 بود اومده اماچرااالان بودم دعوت دانیال بودوخونه پنجشنبه افتادم ارامشبیادقر دانیال بادیدن

 دادم دست بهش کردمو سلامی

 ?داداش چطوری-

 بریم پدرتم دنبال نرفته یادت وکه قرارامشب مرسی-

  بیاد ونمیتونه میخوابه سرشب میخوره که خاطرقرصایی به پدرم نرفته یادم نه-

 ازمنی راستی نداری کاری که توهم دیدارن مشتاق خیلی انوادمخ توکه زودتربیا یکم پس باشه-

 !!کردی زندانیش خونه تواون بچه داره گناه بیارباخودت

  بودکردم رومیزگذاشته که غذایی به ای واشاره بخوریم بیاغذامونو حالا-

 که لیدرحا کنه ویاداوری مهمونی بهم بوداینجا اومده فقط اینکه مثل رفت هم دانیال بعدازناهار

! چیه کاراش از قصدش بفهمی ونمیتونستی بود پسرعجیب این کارهای بزنه زنگ بهم میتونست

 .انداختم سطل داخل بارمصرف یه های ظرف نکردم درگیرش ذهنمو



 باشه ساله0.2 میخورد بهش  بودنش خاطرریزنقش به که نقشی وریز کوچولو ساله6 دختر

 تسوخ براش ودلم بودیادنیازافتادم اومده رومادرشپد وهمراه کنه کشی عصب دندوناشو میخواست

 .میکردم براش فکری یه باید موند می توخونه مدت تمام تنها که نداشت گناهی

 توباسرع دروبازکردم بود کناردر تواتاق که غلام اقا زدم که بابوقی رفتم ویلا سمت به باسرعت

 تو دمدی که رفتم نیاز اتاق طرف وبه تمرف بالا ها ازپله نبود کسی رفتم ویلا داخل شدم واردحیاط

 شعرمیخونه خودش وبرای میره راه داره راهرو

  نیاز-

 ریهگ.به کرد وشروع انداخت تواغوشم اومدوخودشو طرفم به دو با دید منو وقتی برگشت طرفم به

 .کردن

  میشه تنگ برات دلم بابا سرمیره حوصلم تنهایی پیشم باباچلانمیای-

 .میزد حرف هق دوباهقبو گرفته شدت گریش

  میزاری توتنهام مامانی پیش برم میخوام من-

 فرداشبم?موافقی مهمونی بریم کنم تاآمدت بریم حالا پیشت بیشتربیام میدم قول بابایی باشه-

 ?شهربازی میبرمت

  جون اخ -

 .برد اتاقش سمت وبه اومدودستموگرفت بیرون ازبغل زدو گونم روی  ای بوسه

 ایئه سنگریزه با اون وروی میخورد چین که مشکی دامن گشتم لباس ودنبال بازکردم درکمدشو

 کنار گذاشتم هم دامن کوتاه کت شیکی رنگ شیری تاپ یه همراه اوردم وبیرون بود کارشده

 . رنگ مشکی کفشای با بچگونه سفید ساپورت

 :گفت که کردم تنش لباساشو

  برعکسه ساپورت کجاست حواست بابا-



 .کنم درستش تابتونم گذشت ای چنددقیقه کردم ورتساپ به نگاهی

 : وگفت گرفت سرهاشو گل نمیشد میکردم هرکاری ببندم براش موهاشوخرگوشی میخواستم

 ببنده برام جون اکرم میدم الان ایشششش منومیکشی چراموهای بلدنیستی-

  جون اکرم جون اکرم-

 وپالتو کنارزدم افکارمو بود شانیو چشمای مثل چشماش اومد بسته باموهای بعدازچنددقیقه

 . رفتیم ماشین سمت وبه بیرون اومدیم ازویلا هم دردست ودست کردم تنش سفیدی

 تمداش نگه فروشی شیرینی اولین دورزدم بخرم گل میخواست اومد یادم که بودیم خونه نزدیک

 خانواده خونه سمت به ودوباره گل دسته یه جلوتر وکمی گرفتم شیرینی جعبه ویه

 .کردم حرکت(دانیال)ریاا

 یزنگ تک میکردن زندگی ازایران ازرفتنشون قبل که بود ای خونه همون رسیدم بعد ساعت نیم

 یادم مبست درومحکم شدم پیاده بردم داخل به ماشینو دربازشد رسیدیم اینکه نشونه به زدم بهش

 .کردم بیدارش خوابیده نیازبازکردم طرف در هنوزتوماشینه نیاز که اومد

 رسیدیم شو بلند بابایی نیاز-

 ?بخوابم میادمیشه خوابم من بابایی:گفت بازبود نیمه که باچشمایی

  بخواب بعدازشام بریم بابا نمیشه-

 بلیم باشه-

  رفتم دروروی وتا بغل گرفتمش

  اومد استقبالمون به دانیال

  میومدی اخرشب میذاشتی اومدی خوش سلام-

 نیازدیرشد دنبال رفتم-



 :نیازکردوگفت به نگاهی

 ?کیه خوشگله خانوم این-

 ?نمیکنید معرفی شماخودتونو دختربابام نیازم من-

 :کردوگفت ای خنده دانیالم

 بابات دوست خوشگله خانوم دانیالم منم-

 زدم یخ که داخل بزاربریم خوشتیپه اقا حالا خب-

  نیازخندیدیم حاضرجوابی این به دانیال هم من هم

 بفرمائید-

 بود کرده ازدواج که خواهربزرگترش. پدرومادرش بلندشدن احتراممون به همه رفتمون با

 بودوالان ابتدائی بودمش دیده که باری اخرین دریاکه خواهرکوچیکترش داشت ساله6ودوقلودختر

 دست شوهرخواهرش به کردیم گرمی پرسی احوال رفتم پدرومادرش طرف به بود شده بزرگ کلی

 .کردم ونادیا دریا به هم سلامی کرد معرفیمون بهم ودانیال دادم

 ?ندونست ماروقابل?نیومد چراپدرت پسرم-

  زودمیخوابه میکنه مصرف که قرصهایی خاطر وبه پدرمریضن اریا اقای حرفیه چه این-

 ?کجاست خانومت پس پسرم: گفت مادرش

 خدا پیش رفته مامانم:نیازگفت بدم جوابشو تااومدم

 ومن. رفت نادیا دوقلوهای پیش نیاز شد تموم بحث این کنه وخدارحمتش خدابیامرزش باگفتن

 سبتاچ گرفته ودلار طلا ازقیمت کردن صحبت به کردیم شروع(شوهرنادیا)علی و ودانیال اریا اقای

 .کردن صدامون شام برای خانوما که بود26ساعت. زخم



 .کشیدم نجونفس خودم برای منم خورد وسوپ جوجه یکم نیاز بود شده سرمیزتزئین غذا انواع

 مظلوم قیافه ولی میرفتم ویلا سمت به داشتم. کردم قصدرفتن نیازخوابیدومنم بعدازشام

  نیاز. رفتم خونه سمت وبه دورزدم زد قلبم به نیازخنجری

 روی بردم خودم اتاق به نیازم بود خواب بابا کردم هاروروشن چراغ. رفتم خونه طرف به کردم بغل

 زدم موهاش روی ای بوسه خوابیدمو کنارش لباسام کردن عوض بعداز خودمم وابوندمشخ تخت

 مارال

 ?ای آماده! اومدم من جونم مامان سلام-

  اومدم صبرکن لحظه یه اومدی خوش دخترم.سلام-

 که قبری سنگ دیدن برای دلم زهرابرم بهشت به بامامان بودومیخواستیم شنبه عصرپنج

 .میشدم واروم میزدم باباحرف با اونجا همیشه بودپرمیزد شده هام نهاییت اونجامامن سالگی0از

 زدم زنگ اژانس به کرد امادگی اعلام سیاهش های وکفش چادر بعدازپوشیدن مامان

 بایه. ودب کرده شیر واعصابمونوخاک بود سنگینی ترافیک. اومدسوارشدیم ماشین  بعدازچنددقیقه.

 خودشو لحظه همون که مامان رفتیم بابا همیشگی خونه رفط به رزسرخ شاخه تا4با گلاب شیشه

 پدر بدون شدن جاری منم اشکای کردن گریه به کرد وشروع انداخت پدر قبرسرد سنگ روی

 ختهس بودن پاک.سخته واقعا میش تولباس گرگن همه که دنیایی این تو شدن بزرگ حامی بدون

 ودلمت سخته هرچندکوتاه لحظه یه رایب حتی پدر دیدن حسرت سخته کردن زندگی باآبروشرافت

 که عاشقشه هنوزم مامان که بود معلوم سال همه بعدازاین میریختم واشک میکردم درودل بابابا

 مادر هم پدرشد هم وخودش بشم بزرگ  ناپدری دست زیر نذاشت شد بیوه وقتی جوونی تواوج

 پدرم برای دلم. باورنداره وپدر مرگ سال27وهنوزبعداز خرید جون روبه زندگی های سختی وتمام

 ومن بود نزده حرفی بابا خانواده راجع وقت هیچ مامان ومادرنداشت من جز روبه کسی میسوخت

 .بودم محروم خانوادش پدرهم نعمت از هم

  مقدم امیرعلی کشیدم قلب ودوراسمش هاروپرپرکردم گل شستم باگلاب قبرو



 بمازجی دستمالی موند مات میشد خارج مامان یازبین که رنگی قرمز مایع به نگاهم سرموبلندکه

  کردم روپاک وخون دراوردم

 ?شدمامان چی-

  برگردیم بهتره افتاده فشارمم خستم یکم مامان  نیست چیزی-

 بلندشید پس باشه-

 مامانو دستای. کردم خداحافظی وباهاش باباانداختم قلب سنگ به باراخرنگاهی برای

 .کردم کمک هشب  رفتن راه گرفتموتو.تودستام

 اقات داخل بردم کردم کمک وبهش گرفتمش داد ازدست کنترلشو که بالامیرفن  خونه های ازپله

 گوشش ولی بودم نگرانش خیلی. دادم بهش قند اب وهمراه گرفتم ای تازه پرتقال اب وبراش

  کارمیکرد بدهکارنبودوهنوزم

 ?دکتر بریم شنبه میخوای جون مامان-

  میشم خوب بخوابم دقیقه4 ستگیهخ نیست مادرچیزی نه-

  بیارم رختخواب برم من پس-

 تمنشس خونه گوشه به بودم نخورده چیزی ازصبح که خالی پروشکم بافکری امامن خوابید مامان

 لباس شستن تابرای بخریم لباسشویی ماشین قراربود مدتو این انداز پس کل.زدم زل نقطه یه وبه

 یه باخرید میشد روکه ساده های خوشی این من. بود شحالچقدرخو طفلی مامان. نشیم اذیت ها

 ابیدخو که مامان.نمیکردم عوض دنیا این توی چیز میاوردباهیچ رولبامون خنده لباسشویی ماشین

 رفتم خواب به7ساعت وپنیرخوردم نون کمی منم بیدارنمیشد هم شام وبرای

 بهزاد

 یادمو چیزوانالیزکنم تاهمه کشید طول نیهچندثا جاخوردم کمی نیازکردم بادیدن بازکردم چشمامو

 ازیب لختش باموهای گذاشتمو پیشونیش روی ای بوسه بود مظلوم خیلی توخواب قیافش.بیاد



 بتودیش بابا: زدوگفت لبخندی بعدازچندلحظه بود عجیب اونم انگاربرای چشماشوبازکرد. کردم

 ?بابا اینجاخوابیدی دیشب`

 .کردنم بوس کردبه وشروع انداخت توبغلم خودش

 !!موندی من واینجاپیش شمانرفتی درواقع-

  دستاشوبهموبید زده وذوق اتاق کردبه نگاهی

 شهربازی بریم میخوام که شبم جووووون اخ-

 .بسته پشت رواز.سونیک دسته. رفت وبیرون شد بلند سریع تخت ازروی

 .میکرد تعریف براش وداشت بود پدرنشسته نیازبغل  پائین طبقه به خودمم

 خیربابا به صبح سلام-

 .منونیازکرد به ازسرتاسف ونگاهی بخیرپسرم صبح-

 اشه توبازی که کرد مارومجبور. شدم اینجاپشیمون به آوردازآوردنش سرم به بلایی روزخلاصه اون

 هوش بی ازخستگی بعدازناهار. داد هاروانجام بازی تمام نشدنی تموم انرژی وبایه کپیم همراهیش

 .خوابیدم یکم تموگرف دوشی منم شد

 بالا ممشک روی نیازودیدم که بازکرد چشمامو میکوبید شکمم به بامشت وانگاریکی میخارید دماغم

  .جونم به بود افتاده پر وبایه میکرد وپائین

 ?شدی بیدال ببا-

 ?طرزبیدارکردنه چه این اخه اره-

  شهربازی بلیم میخواشتیم خوابیدی خیلی اخه-

 بود6ساعت انداختم ونیوشابود نیاز ازمنو ای نفره0 عکس که تخت روی روبه ساعت به نگاهی-

  رفتم پائین.میخوریم بیرون شامم خوبه خب.



 رفت اتاقش به وداروهاش شام خوردن از وبعد کردم داغ بابا برای بود  ظهرمونده که ازغذایی یکم

 .بشیم تااماده رفتیم نیازهم منو. وخوابید

 . بازگذاشتم لباسمم اخر ایه دکمه زدم ای سورمه تیپ یه

 باید نبود شده کوچیک اکثرا هم داشت که واونایی نداشت اینجا چندانی لباس. نیازرفتیم اتاق به

 .میکردم براش خریداساسی یه

 کنارش که ساده لی دامن ویه وداشت مشکی بندهای که لی سارافون با ساده مشکی لباس یه

 هم موهاش دخملم شده شیک چه. شکیم بچگونه وباساپورت داشت ضربدری بندهای

 اکفشایب پوشید بود روش خوشگلی گل که سفید کلاه یه بستم براش نیاز وغرهای باهزاربدبختی

  ...... بیرون ازاتاق داشتیم. سفیدرنگ

 :کشیدوگفت نی نیازهییییی که میرفتیم

 ستشد  ادکلنم که بعددرحالی انیهچندث برگشت اتاقم به وسریع جامونده چیزی یه صبرکن بابا

 ?بابا میخوای توهم:گفت میگرفت دوش باهاش بودوداشت

 .همونجاگذاشت شو وشیشه زد برام یکم کردم بغلش رفتم طرفش به گرفت خندم

 سمت به اولش. رفتیم شهربازی سمت وبه گذاشتم نیاز برای شاد اهنگ یه نشستیم ماشین توی

 به عدمب. خوردیم ونوشابه کرده سرخ زمینی باسیب شام نوانع به وپیتزایی رفتیم شاپش کافی

 وگاهی سوارشد بودو سنیش رنج مخصوص که های وسیله تمام22 تاساعت هارفتیم وسیله سمت

 هب چشمش میخوردکه بستنیشو داشت میکرد بودن اومده مادرشون همراه.که اونایی به باحسرت

 سمتش به بشم خرگوش میخوام منم بابا: بودافتادوگفت کودکان گریم مخصوص که ای غرفه

 عکس باهام باید توهم که واصرارکرد انداخت هم عکسی بود شده تموم صورتش کارگریم رفتیم

 یبارب عروسک دیگه غرفه ازیه. دادن تحویل وبهمون حاضرشدن بعد دوتاعکساچنددقیقه. بندازی

 ?بابا:گفت که میرفتم ویلا سمت له توماشین. اومدیم بیرون وازشهربازی خرید هاش وسیله باتمام

 ?بابایی جونم-



 ?توبخوابم پیش امشبم میشه-

 کرد نگاهم مظلوم قیافه وبایه

 !میمونی تنها فردانیستم من نیازخانوم نمیشه-

 ?باشم دخترخوبی میدم قول تولوخدا بابا-

 باشه: گفتم کردمو بهش نگاهی

 تخت رو نداختا خودشو بالا رفتیم گرفتم نیازو دست رفتم خونه سمت به

 لالا بعد کن عوض لباساتو  بعدم بزن مسواک اول نیاز_

 بیخیال_

  میده گوش ترشو بزرگ حرف ادم نداریم بیخیال_

   لباسام تعویض برای کردم استفاده فرصت از منم دستشویی سمت رفت کنان غرغر

 کشیدم دراز کنارش گفتمو بخیر شب  بهش تخت رو کرد پرت خودشو اتاقو تو برگشت نیاز

 بود چش نمیدونم بود گرفته بدجور حالش بود روزی چند مقدم خانم سمت شد  کشیده فکرم

 چه من به دارم بدبختی کم خودم بیخیال

 

   بود خواب غرق کردم جمع و نیاز وسایل دهنم گذاشتم شکلات یه و پوشیدم لباس پاشدم صب

 دیگه ماه یک  ویلا بیاد که مزد زنگ پرستارش به راه تو ماشین داخل بردمش نکردم بیدارش

  میگشتم دیگه پرستار یه دنبال باید بود عروسیش

 کنه ادشام عصر بگو نفیسه به--  گفتم خانوم اکرم بغل گذاشتم  نیازو کردن باز برام درو زدم بوق

 نیاز دنبال میام

 اقا چشم-



 شنیدم باهم رو ونکی و مقدم مشاجره  در پشت رفتم مطب طرف به

  دهاتی اخه میفهمی چه تو لطفا نکن دخالت من ایکار تو_ونکی

  دهاتی میگی  بهم که نبودم دهات تو وقت هیچ من قانی در زدم حقو حرف  نکردم دخالت اولا_

 از من داره خبر خودش دکتر اقای  تهرانی ناف واسه که  پیداست وضعت سرو از اره هه_ونکی

  شد؟ فهم شیر میکنم استفاده مطب تلفن

  شدم هول هردوشون داخل رفتم دمکر دروباز

 طفال ونکی خانم اما گفتم کردمو مکث ،کمی نشه تکرار دیگه نیست جنگ میدون اینجا  خانوما_

 فتمر سرعت با بزنن حرف نزاشتم میکنم کم خودتون خقوق از سرماه نکنید اشغال رو مطب تلفن

 اتاقم طرف به

 *********مارال******

  طناز پر تو زد بدجور شدا خنک دلم اخخححح هوا پریدم متر ی رست از  کوبید محکم چنان درو

  لعنتی بیرون بکش زندگیم از پاتو ببین_طناز

 کردم نگاهش گرد چشای با_

  مکن کار نمیخوام  دیگه میگی بهش میری فردا ،حالا خوشگلی خیلی نکن اونجوری قیافتو_

  نیست خوش حالت بابا برو میگی ی دار چی تو وا_

 دستم زیر های برگه به دادم وحواسم_

  دارم کارت بریم باهم میای ناهار واسه گفت اروم  خیلی  بیرون کشید برگرو_

 

  کترد ببرمش باید برگشتم که امروز بود چش نمیدونم بودم مامان نگران خوشه دلش اینم بابا ای

 ؛؛!!! میخواد چی طناز بدونم که بود شده زیاد خیلی کاویم کنج حس  ناهار وقت تا



  رفتیم بود تر پایین قدم تا چند که معمولی رستوران ی به  پایین رفتیم ها پله از باهم

  سمتمون اومد گارسون

 دارید؟؟ میل چی_

  مشکی نوشابه کلم سالاد  پپرونی ی_طناز

 وشما؟_

 مشکی نوشابه  سوخاری مرغ_

 دیگه؟ چیز_

 ممنون_

  بهش شدم خیره پرسشی طور به  ورفت

 تو ورود با ولی  بود خوب وضعیتم من جا این بیای شما که این از قبل مقدم نمخا ببین خب_

  کنار بکش خودتو لطفا راهمین سد لاشی دختر اون و تو و میخوام بهزادو من خورد بهم چی همه

 جا این اومدم مخصوصا و ندارم کار این به احتیاج که دارم پول  اونقدری من بامن زندگیت خرج

 گوش حرفمو اگر ولی  میدم پول بهت حقوقت اندازه به  ماهی من بهزاد وردنا دست به واسه

 بهش کن فکر خودته با تصمیم بزنن زار حالت به اسمون مرغای میکنم کاری نکنی

 مفت عمرم طول در  کنم روشن چیزیو یه  بزار ولی داری لایک ونکی خانم گفتی قشنگ هه_

 .... میرم باشه شده  نکردم  خوری

  میز  روی چید و  اورد وغذاهار

 

 میگفتم؟ چی_

  نمیگیرم پول یکی تو از  ولی کنم گدایی باشه شده  اها



  نمیکنم فکر چیزا این به اصلا من هست دیگه یکی رقیبت  نیستم تو راه سد من درضمن

 جووون مارال بچرخیم تا بچرخ خواستی خودت پس خوبه_

 ناو دیگه میکردم حساب باید من پولشم موند هنخورد دست ها غذا رفت و بلندشد میز پشت از  

 نچسب دختره رفت پیچوند که

 ناهار.بایه  بودم ده کر انداز پس هرچقدر شد بلند ازسرم دود قیمت باگفتن کنم حساب رفتم

....  

 مانیتتاعصب  خوردم اب لیوان یه کردم اروحساب ناه وپول گفتم طناز به ناسزایی تودلم دودشد

 .میزد فک داشت باکی نبود معلوم وطنازم نشستم وسرجام برگشتم مطب وبه  بشه فروکش

 .بریم ومیتونیم کارداره جایی اومدوگفت بیرون بهزاد که

 که بودم کرده جمع پولو این. کردم هاروجمع وسیله باحرص نیست هیچوقت که هم دکتره این

 رخاط وبه صبرمیکردم دیگه وبایدتاماه بود شده  مک ازش مقدارزیادی حالا اما دکتر ببرم مامانو

 تردک برای وپولشو بخرم بودم نتوسته لباسشوهم ماشین بودحتی داغون اعصابم موضوع همین

 رد غرغرکنان هوا وسردی تاخیراتوبوس خاطر تربه داغون بااعصابی. بودم گذاشته کنار مامان رفتن

 ای گوشه کفشامودراوردم. کردم خالی یچارهدرب.وحرصموروی کردم روباز خونه زده زنگ اهنی

  دشحالانبو و میگفت نباشی خسته بهم و میومد اسقبالم به مامان همیشه داخل رفتم.    گذاشتم

 .بود عجیب برام

 . کردن صدا کردم شروع رفتم  خونه داخل که همینطور

 .اومدم من جونم مامان  خانم مامان. مامان-

 بیدرچو از رفتم اشپزخونه طرف وبه انداختم بالا ای شونه ها ایههمس خونه رفته شاید نبود کسی

 یخون که درحالی شده  وبیهوش افتاده اشپرخونه وسط که دیدم مامانو رفتم داخل  که اشپزخونه

  توصورتش پاشیدم اب سرمامان وافتادم زدم جیغی بود کرده صورتشوخونی وتمام خارج بینیش از

  روزدم همسایه درخونه رفتمو بیرون. ازخونه نداشت ای فایده ولی



 ازچشمام اشک که درحالی اینارومیگفتم چکارکنم نمیدونم کنید تروخداکمکم خانم خدیجه-

 میکردم هق وهق بود شده جاری

 ?شده چی بگو دختر کردی جون نصف منو توکه-

 ......مامانم.ما. مامان-

 بادیدن اونم.شد روانه خونمون سمت وبه چادرشوبرداشت خانم خدیجه کن کامل جملمو نتونستم

 نوم ببریم مامانو کنه وکمک کنه روشن ماشینو که گفت اقا احمد شوهرش وبه کشید جیغی مامان

 احمداقا ونا طرف یک پیچیدیم دورش پتویی بود سنگین  کنیم بلندش  نمتونستیم خانم خدیجه

 اقااحمد سفیدرنگ انپیک سمت وبه کردیم بلندش بودم وایساده خانم خدیج منو دیگرش وطرف

 .رفتیم

 . رفتیم بیمارستان ترین نزدیک به بعد ساعت نیم

 ورود علامت که ماتی شیشه وماپشت کنه تادکترمعاینش بردن بخشی به مامانو بیمارستان توی

 دکتری بعد دقیقه26. بود آشوب دلم ازاسترس  که درحالی بودیم بودوایساده  روش ممنوع

 . رفتیم طرفش به داوم بیرون ازاتاق سفیدپوش

 یوفتادم فاصله کلمات وبین(بزنم حرف نمیتونستم) نداره مشکلی مامانم بگید تروخدا دکتر اقای-

 وهمونجا خون سرطان به مشکوک: میشد اکو توسرم اخرش جمله فقط گفتن چی بهم نفهمیدم

 رفتم ازحال سردبیمارستان های سرامیک روی

 بهزاد

   بود هآماد نیاز دنبال رفتم بعدارمطب

 .کنم نامش ثبت کلاس چندجا میخواستم اول سوارشد سریع

 .کنم ریدخ تابراش رفتم ازدوستام یکی بوتیک سمت به ونقاشی شناوزبان توکلاس نامش بعدازثبت



 بودم کرده تعجب خودمم نطرمیداد ومدلشون ورورنگ پوشید دونه رودونه لباساخریدهمه ازانواع

 ??????سالشه2 بچه این

 . که پاساژمیرفتیم درخروجی سمت به دبعدازخری

 ?میخلی ازاینا بلام بابایی-

 خندم بود توویترینش رنگی های لاک انواع که بود ارایشی لوازم طرف به دستش کردم نگاهی

  کرد ذوق بیشترازهمه لاکا برای خریدم براش رنگ42و رفتیم مغازه به باهم گرفت

 بابایی-

 بابا جونم-

 ?.مبخولی شام بلیم  میشه-

 به نیاز همراه گذاشتمو هاروتوماشین خرید کردم قبول نداشتم کاری انداختم ساعت به نگاهی

 .رفتیم بود نزدیکی همون که رستوران

 برای برای دادم سفارش   مخلفات باتمام باماهیچه پلو باقاله داد روبهم غذا اومدمنوی گارسون

 : کشیدوگفت روزازدستم منو که بدم سفارش خواستم نیازم

  بزرگ پیتزا دوتا منم-

  کردم ای خنده گرفته برعکس دیدم کردم دستش توی منوی.به نگاهی

 ?نمیخوای ای چیزدیگه-

  باسس کلده سلخ زمینی  شیب یکمم مشکی نوشابه یه اممممم-

 .رودادگارسون ومنو

 . میکرد تعریف برام داشت نیاز دقیقه4 این طول تمام غذارواوردن بعد دقیقه5



 وقتی وبزارم نیاز که کردم حرکت ویلا طرف به. رفتیم بیرون کردمو حساب غذا دنبعدازخور

 ها وکفش گذاشتمش تخت روی بردم اتاقش به کردمو  بغلش خوابیده دیدم رسیدم

  شنیدم ضعیفشو  صدای که برگردم خواستم وپالتوشودراوردم

 ?بمونی پیشم میشه میتلسم من بابایی-

 فرشن یه تخت وروی موندم همونجا شب بشکنم دلشو نخواستم کرد دخترپیله شدواین شب دوباره

 .خوابیدیم

 

  مارال

  شنیدم خانومو خدیجه  صدای  که چشماموبازکردم

 اومد بهوش پرستار پرستارخانم خانم-

 .رفت شدم فلج فکرکنم که امپولی پبعداززدن بازکرد دستمو توی وسرم پرستاراومد

 ?گفتن راچیدکت?چطوره مامانم حال خانم خدیج-

  کارداره باهات دکتر بیای تابهوش صبرکردن  نگفتن چیزی-

 شدم داخل ورود وبعدازاجازه درزدم. رفتم دکتر اتاق سمت وبه کفشاموپپشیدم

 ?شده دکترچی اقای سلام-

 :گفت چینی مقدمه هیچ بدون

 شد معلوم ازمایشات گرفتن بعداز  بودن خون سرطان به مشکوک مادرتون گفتم همانطورکه-

  داره درمانی شیمی به ونیاز وپیشرفته بخیم توده یه مادرتون سرطان

 ?چکارمیکردم حالا. درمان برای پول نداشتن مادر بیماری شد خراب دنیاروسرم

  صدامو مقدم خانم-



 ?یشنوین

  باشماست گوشم بله-

 آ بهتره بشه دترتهیهزو وهرچه نداره ای هرداروخونه کنید راتهیه داروها این-

 هم زدم من که سرمی پول حتی که  بود هزارتومن06 کیفم  موجودی چکارکنم نمیدونستم*

 .نمیشد

   بیرون اومدم ازاتاق گفتم ممنونی

 . انداختم ازکاروزندگی ایناهم راهروبودن توی واحمداقا خانم خدیج

 ?گفت دکترچی?شددخترم چی-

 ?بدید قرض بهم پول یکم  یدار خانم خدیج فقط نیست خاصی چیزی-

 ?احمد توداری دخترم ندارم که من-

 .کرد تعارف بهم  جیبش داخل دارایی تنها که هزارتومنی4و کرد توجیبش احوداقادست

  دوانمیکنه ازمن دردی اینم عمواحمد مرسی-

 ???چکارکنم که مامان پیش موندم خودمم و خونه واقااحمدوفرستادم خانم خدیج

 ?داروهاروخریدی:اومدوگفت طرفم به نشستم بیمارستان های صندلی روی که ودید اومد دکتر

  بیاره ازاشناهاپول یکی نبودومنتظرم همراهم پول راستش-

 باورو.تودنیاداشتم که  بود   چیزی مادرتنها کردن گریه به کردم شروع منم. ورفت گفت ای باشه

 ""!!بود سخت  هم بودخیلی سخت برام مریضی این

 دعاکردم خوندن.به وشروع باخداروبرداشتم تباطار کتاب

 موقع فقط هم ادما ما کردم نماز خوندن به شروع برداشتمو مهر ی رفتم خونه نماز طرف به

  کنه کمکم خدا کردم دعا هام زجه و گریه همراه خوندمو نماز    افتیم می خدا یاد بدبختی



 بهش  زدم زنگ برداشتم گوشیو بیاره کجا از اون ولی افتادم سارا یاد  بگیرم پول کی از حالا

 ماررر سلام_

 گرفت شدت ها گریه صداش باشنیدن

 مارال شده چی-

 شدم بدبخت سارا_

 شده چی_

 بگنم غلطی چه ندارم هیچی ندارم پول بیمارستانه مامانم_

 برسرم خاک وای دختر؟جدی؟؟؟ میگی چی_

 بدی قرض یکم داری پول سارا_

  نمیکردم دریغ داشتم اگه مکس ترین عزیز بجون مارال_

 بای اوکی_

  کردم قظع نشدم جواب منتظر

 فایده بی اما  بودم پول دنبال در به در میکردن ترخیص  مامانو  باید امروز

  بود مطب شماره خورد زنگ گوشیم

 بله؟_

 خانم هن شما نه حساب تصفیه برای بیا خانم کردید نگاه کجایید؟ساعتو هست معلوم مقدم خانم_

 ها؟؟؟؟؟؟  چی برای کردم استخدام منشی نیستید کیون

 

 ریندا منو سر زدن داد حق تو گفتم  داد هقو هق با  بشکنه بغضم بودم تلنگر یه منتظر انگار

 نگهدار خدا تصفیه برای میام بدبختیام از میدونی چه فهمیدی؟؟؟؟؟؟تو



 قتیو فرستادن صلوات به کردم وشروع اومدم بیرون نمازخونه تراز داغون واعصابی پریشون حالی با

 دردام توی هست وکسی تنهانیستم که بودم گرفته انرژی اماانگار کردم ساراتعجبی بادیدن برگشتم

 .بشه شریک

 ?تواینجاچکارمیکنی خواهر سارااایی-

 خانم خدیجه نبودید خونتونت رفتم تلفن پشت زدنت حرف دختربااون کردی جون منونصف توکه-

 نم پای پابه اونم میکردم گریه من کردن گریه کرد وشروع پیشت اومدم فتگ بیمارستانو اسم

 .میکرد گریه

 داروها این وبه داره وخیمی وضع چه مادرتون نمیدونید که انگار اینجائید هنوزکه مقدم خانم-

  میکنید وگریه اینحانششتید اینجورراحت که داره چقدرنیاز

  پائین وسرموانداختم کنه تهیه ولپ برام ازاشناهامون یکی منتظرم که گفتم-

  بیمارستان کادر نه تقصیرخودتونه بدتربشه وضعشون اگرمادرتون حالا-

 : کرد صداش سارا که تابره برگشت

 وهمینجوردرمونده بگیریم ازش نداریم هم کسی داروهارونداریم تهیه پول دکترراستش اقای-

 .دبرنمیا ازمون سیاهمون بخت به گریه جز وکاری موندیم

 من اما سرد شدت پاییزبودوهوابه اخرهای انداختم پائین وسرمو شدم سرخ ازخجالت گرگرفتم

 .میسوختم داشتم

 یه ازبیمارستان ازرفتنم تاقبل ندارم مریضی26 ساعت: گفت بود ای ساله06،06مرد که دکتر

 !! !کنم چکارمیتونم ببینم بزن سربهم

 :گفتم زدمو خندینبودلب زمین کره روی خوشحالترازمن لحظه اون

 !! شدید  مادرم و من نجات فرشته واقعا کنم جبران براتون بتونم ایشالا دکتر آقای مرسی-

 .رفت دفترمو بیا ساعت همون راس نمیدم انجام کسی برای مجانی کاری من دختر صبرکن-



 یرهمن ازپیشم پولی بی بخاطر مادر که بودم خوشحال وفقط فکرنمیکردم پیشنهادش به لحظه اون

 روی ساراکردم به نگاه وقتی که انقدرخوندم کردم توسل دعای خوندن به شروع ازخوشحالی.

 این فدای من اخ.بود شده  جم ازسرما که درحالی بود خوابیده بیمارستان سفت های صندلی

 سرجاش کتاب ساراانداختم وروی دراوردم خودمو کهنه بافت عزیزتره ازخواهر که دختربشم

 .کردم خلوت توراهروی زدن قدم به شروع وخودم گذاشتم

 همون به خوندم بودمو حفظ که هایی وسوره ها آیه تمام میفرستادم وصلوات ازخداتشکرمیکردم

 !بیدارشد ساراهم برگشتم سفت های صندلی

 ?شد چی?دکتر پیش رفتی ماری-

 بود رفته یادم ازاسترس ومن بود ونیم ده ساعت برمن واااای.ای کردم ساعت به نگاهی

  میرم الان رفت یادم سارا وای-

 داره دیدم که دکتر اتاق به رسیدم راهروکردم توی دویدن به وشروع ندادم بهش زدن حذف اجازه

 . میره

 ?سماواتی اقای دکتر اقای-

 :وگفت زد لبخندی سمتم به برگشتم

  بودم ناامیدشده ازاومدنت دختردیگه بودم منتظرت پیش ساعت نیم-

  شرمنده ببخشید بود رفته یادم ازاسترس-

 نباش-

 ?چی-

 بگم شرایطو که تواتاقم بریم حالا!!!شرمنده-

  بفرمایید بازکرد اتاقشو رنگ ای ودرقهوه



 میزش جلوی نرم های صندلی روی گفت نمم وبه رفت بزرگش رنگ میزمشکی پشت خودش

 .بشینم

 دادم حواسموبهش باصداش نکردم فماطرا به توجهی بودکه خراب انقدرحالم نشستم

 ? چکارست کجاست پدرت بگو اول خب-

  شماداده به عمرشو پدرم-

 ?رونداری کسی. کنه خدارحمتش-

 ! !ندارم هم پدری وخانواده شدن فوت وپدرومادرش فرزندبوده تک مادرم متاسفانه نه-

 ?کنه بخوادکمکت که نداری هم یاآشنایی دوست-

 متاسفانه نه-

 وجواب فکراتوبکن خوب داری مهلت تافرداصبح نمیخوام جواب ازت الانم میگم موشرایط من-

  بگو بهم قطعیو

  استرسموبیشترمیکنید فقط الانم کنم هرکاری مامانم برای حاضرم بگیدمن زودتر میشه-

 وگفت کرد دکترنگاهی

 شیمی نم توصیغه نمیدم انجام کاری کسی برای هم مجانی نیستم رفتن حاشیه اهل من ببین-

 ازت جوابی الان?چطوره?مادرتومیدم درمان مخارج بجاش منم میکنی براورده منو ونیازهای

 عوض متوتصمی نمیتونی دیگه  بگیری که هرتصمیمی داری تافردافرصت بروفکراتوبکن نمیخوام

 !کنی

 ثلم که من?بودم رفتاروپیشنهادی چنین لایق که بودم کارکرده چه مگرمن کردم وبغض واررفتم

 هن نبود این لیاقتم کارکردم مرد یه مثل مادرم پای وپابه نداشتم دخترونه دنیای دخترا ی همه

 ???مرد این ی همخوابه  بشم تااسکانس خاطرچند  به که نبود این لیاقتم! !!!نبود



 شدآوارشدوآوار امیدم تمام نمیشنیدم ولی گفت انگارچیزی بیرون ورفتم دیوارگرفتم به دستامو

 سرم روی

 مسارابادیدن. بود  اونجابستری مامان که میرفتم راهرویی همون سمت به میکردم گریه که رحالید

  کرد تعجب

 ?مامانته بیماری راجع?خواهری  شدی چرااینجوری???? ?مارال شد چی-

  بزنم حرفی ونمیتونستم بود توگلوم انگارسیبی ولی

 چت فداتشم من الهی شدی جوریچرااین!!!دختر کردی جونم نصفه?شده چی مارال بکن دجون-

 ?شده

 !تولیدنمیشد اماصدایی میدادم تکون لبامو بازکردم دهن زحمت به

 رموس بود ه بود واردشده بهم بزرگی شوک انگارکه نمیزدم وحرفی بود شده بیشتر اشکام شدت

 کردم گریه های وهای گذاشتم هاش روشونه

 

 سارابود  بیدارشدم سرم روی دستی  انوازشب. برد ساراخوابم  های تاروشونه کردم انقدرگریه

 مظلومش ی چهره به نگاهی بود شده خشک وهمونجوری دردمیکنه وگردنم کمر میکردم احساس

 .کاشتم گونش روی ای وبوسه کردم

  سارایی میخوام معذرت-

  بود وظیفه نکردم کاری:زدوگفت لبخندری کرد نگاهی

  مهربونیاش به زدم لبخندی منم

 صندلی روهمون دوباره سارابرگشتم طرف به خریدم وآبمیوه تاکیک4 رفتم بوفه طرف به بلندشدم

 . نشستم خشک های

  مارال مرسی-



 .نمیخواد مرسی که وابمیوه کیک یه حالا منی اینجاعلاف دوروزه?????-

 قعاش پیداکردم خوبی حس تودهنم فرنگی توت مزه بااومدن خوردم ازشو ای تیکه کیکوبازکردم

 یتو پوستشو.نبود زیادخوب صبح برای که هرچند خوردم ترشمم انار آبمیوه بودم یفرنگ توت

 :ساراگفتم به وبرگشتم انداختم زباله سطل

  گیربیارم پول هم وترخیصش مامان داروهای بایدبرای شدم انگاراخراج مطب میرم دارم من-

  خواهری خداحافظ-

 :بوسیدموگفت

  نیست متحک بی کارخدا هیچ خواهرم ناامیدنباش

 .بکنم چکارمیتونم ببینم وبیام برم چشم-

  باشی موفق-

 .واردکرد لرزی بدنم به زمستان واول پاییز اخر سوزوسرمای  بیرون اومدم ازبیمارستان-

 

 نیای نشد قرار مگه وا گفت کردو تعجب دیدنم با طناز شدم مطب وارد

 نداره ربطی تو به_

 کوبیدم بهم درو محکم  شدم دوار زدن در بدون  رفتم بهزاد اتاق طرف

  کرد بلند سرشو شد ایجاد  در از که وحشتناکی صدای با بود میز رو سرش

  که نیست طویله اینجا خانم چته_

 نمم بیا گفتی ندارم حوصله اصلا که نده ادب درس موقعیت این تو من برای دکتر اقای ببین_

 کن اخراج بفرما ندارم یحرف منم خب  دلیلی هیچ بی کنی اخراجم میخوای  اومدم

_..... 



 هق قه با  شد سرازیر اشکام لرزید صدام  کنم گم گورمو برم کن معلوم تکلیفمو ساکتی؟ چرا د_

 خودتون که چون چرا میکنین هرکاری بدبخت ادم ی با اشغالین متنفرم همتون از  دادم ادامه

   میخرید ادمارم پولتون با پولدارید

  مارال؟؟؟؟ دهش چی: اومدوگفت طرفم به

    کردم گریه زار زار 

 افتاده؟ اتفاقی دخترخوب_

  کردم تعریف براش پیاز  تا سیر از قضیرو کنه کمکم رونداشتم کسی اعتمادکردم بهش

 هان؟ ناموس بی  دکتر اون دنبال رفتی چرا  نگفتی خودم به اول چرا_

 بود شده  قرمز عصبانیت از صورتش

  میز رو گذاشت وردا در پول دسته میزش کشوی از

  کسی از نمیخوام پول من_

 من الا بگیری پول خری هر از حاضری چی؟؟؟ یعنی_

  دار برش  خودته پول یعنی دوماهته حقوق این

 نکردی اخراجم مگه_

 بیمارستان میریم باهم شرکت بیا بعد و کن تهیه داروهاشو برو نههههه_

 بندازمتون سر درد تو نمیخوام_

 گفتم که همین نباشه حرف_

 ********بهزاد************

 چه دکتر گفت وقتی کشیدم دست موهام تو ؟؟؟؟؟؟؟کلافه کنم؟ کمک دخترو این خواستم چرا

  بود مارال خورد در به ای تقه  گرفت چشامو جلو خون داده  پیشنهادی



 بیرون رفتیم باهم برداشتم کتمو_

 بری میتونی   شماهم نیستم من امروز   ونکی خانم_

 میرید؟ کحا_

 بدم؟؟؟؟؟؟ پس باید جوابم شما به بنده_

 کینگپار از سریع بیارم ماشینو تا  باشه منتظرم گفتم شدیم خارج مطب از نموندم جوابش منتظر

  کردم ترمز پاش جلو بیرون اومدم

  زدیدد نگاشو شد قفل شدرشت چشمای تو نگاهم لحظه ی  کرد بهم شناسانه قدر نگاه ی  بالا اومد

 بود شده فرمز لبو عین

 بیمارستان رفتیم گرفتم ادرسو

 بدم نشون اون به امپولارو و قرصا باید_

 ؟ کی به_

 دکتر_

 کجاست؟ سماواتی دکتر بیمارستان  کادر کنار رفتم

 راهرو انتهای اتاقشون داخل_

 شد  شوکه   کنارم مارال یدند با شدیم وارد و در به زدم تقه چند  اتاقش سمت رفتم مارال با

 امرتون؟ بفرمایید_

  جلوش گذاشتم داروهارو_

  میگم تبریک کردید؟ تهیه مقدم خانم_

 میشی برای بار یک ای هفته بعد بعد ماه از و مرخص فردا کنید تصفیه بیمارستانم با برید_

 کردید تهیه پول اگر  بیاریدش درمانی



 سرشوبالا تو جلو  زنم نذارم که دارم انقدری نباش نکرد جور پول نگران شما سماواتی جناب_

 بگیره

 ********مارال*******

 شدوس شدم جوری چرایه نمیدونم زنم گفت دکترسماواتی به وقتی نشستیم راهرو توی بابهزاد

 .نشست رولبام لبخندی داد دست بهم خوشایندی حس یه ولی نداشتم

 .نپیچه پروپات به دیگه که اوناروگفتم یرنگ جدی زدمو سماواتی تواتاق که حرفایی اون-

  نگرفتم جدی منم-

 .خونه میرسونمت بعدشم دارم کارکوچیک یه مطب من بلندشوبریم هم حالا-

  بمونم مادرم پیش میخوام من شمابفرمائید-

 ?دوبارتکرارکنم بایدبرات  چراهرچیزی-

 !بمونم مامانم پیش دارم دوست من-

 ?بیاری لباس مامانت یابرای مومح بری تونمیخوای دخترخوب خب-

 .بودن داده تحویل بهم مامانو های اینجالباس بودیم اومده که  روزی بااونه حق دیدم

 .میام زیاداصرارمیکنید چون حالا خب-

 .بریم پس: وگفت خندید

  فهبو سمت کردبه راهشوکج که میرفتیم ماشین سمت به داشتیم بیرون اومدیم ازبیمارستان

  میام الان کاردارم اوایس همینجا-

 . شدیم ماشین سوار نگفتم چیزی.اومد خوراکی پلاستیک بایک همراه بعدچنددقیقه

 . ازامیرتتلوگذاشت قدیمی اهنگ یه



 روز یه اگه نبگی بهش میکشم نازنگاشو قدیم هنوزمثل بگه هنوزتوفکرشم بگه بزنه زنگ بهش یکی

  میکنم دق نبینمش

  میکنم ومنطق دلیل با قربونی براش دلو

 ..........و.........

 .کرد ریپیت مطب رسیدیم که تاوقتی اهنگو

 ودرش بالاتر طبقه انگاریکی پائین نیومد فشاردادیم هرچقددکمشو اسانسوررفتیم طرف به

 .بود گیرکرده بودواسانسورم بازگذاشته

 بالا هابریم ازپله مجبوریم-

 ?مهمینجابمون من نمیشه کننده خسته خیلی وایییییییی-

 کرد توساختمون نگاهی

  بالا بیای بهتره نیست کسی نه-

  افتادم وهمونجا نداشتم بلندشدن نای  دیگه پنجم طبقه هابالارفتم ازپله سرش پشت

 ?شد چی-

  میام خودم شمابرید شدم خسته نیست چیزی-

  پاشوبریم نکن تنبلی بیشترنمونده طبقه یک-

  شدم خسته نمیتونم-

  میمونم منم کن استراحت دقیقه0 نداره اشکال-

  کرد نگاه ساعتش وبه

 .شد تموم ات دقیقه سه پاشو:کردوگفت ساعتش به نگاهی بعددوباره یکم

  دوختم روبهش پرازتعجبم نگاه



 ?بودی گرفته ساعت هم دقیقه سه برای یعنی-

  دادبلندشو ازدست نباید وقتو اره-

 .مبودوتمیزکرد شده خاکی که مامنتو پشت وقسمت بلندشدم-

 چه این!!!!!کردیم تعجب اونجا دانیال بادیدن اما روبازکرد42 ودرواحد رفتیم6 طبقه به سرش پشت

 ?????بود قفل که درمطب بود اومده جوری

  پرسید ازش بهزاد سوالو دقیقاهمین

 ?,بود قفل که درمطب?? ?اومدی جوری چه اصلا?دانیال چکارمیکنی اینجا-

 ننگهبا بعدم?مابزنی به سری یه تونمیای نیام من اگه بهزاد آقا شدی سهیل ستاره سلام اولا-

  نگی بهش چیزی دادم قول امابهش میترسید خیلی بازکرالبته دروبرام میشناختم ساختمون

 ?احوالتون خانوم مارال  سلام ااا

 احساس که بود جوری نگاهش ولی بود خوبی پسره نمیومد زیادخوشم پسره چراازاین نمیدونم)

 !! !وایسادم جلوش تلخ میکردم

 خوبم منم مرسی-

 ارتک تواتاقم بیا توهم دانیال تابیام شماهمینجابمون روبردارم ازمریضا چندتا پرونده میرم من-ب

  دارم

 ?برسونمتون میخوای اگه خانوم مارال میکردم زحمت رفع داشتم دیگه من-د

 ?کجامیری داری حالا بببینی منو بودی تونیومده مگه دانی-ب

 ?پیشت بعدبرگردم برسونم ایشونو میشن خسته خانوم مارال مگفت-د

  تواتاق توبیا میرسونمش خودم نکرده لازم -ب

 .بستن ودرو شدن وارداتاق بهزاد همراه به و داد تکون سری هم دانیال



 .نشستم ها ازمبل یکی روی همونجا منم

 ********بهزاد**********

 که درمیرفتم طرف به داشتم نمیکردم پیداش که میگشتم ای پرونده دنبال پروندهام تو

  برگشتم طرفش به دانیال باصدای که مارالوصداکنم

 ?? گذرونی خوش میری میکنی تعطیل مطبو صبح ?روهم ریختی بامارال میگم-

 ینا امیدوارم خوشگلی دختره میاد بهت هم خیلی اتفاقا:وگفت کرد بغلم اومد طرفم به زد چشمکی

  اشهب درست تصمیمت دفعه

 ?تنهابود کنم کمکش رفتم داشت مشکلی یه?چیه گذرونی خوش دانیال میگی چی-

 ?مشکلی چه-

  اسراره دکترمحرم-

 ?کنم بهش کمکی منم بتونم شاید چیه مشکلش نیستی دکترش توکه-

  بدونن شایدنخوادمشکلشوهمه اصرارنکن دانیال نمیتونم-

 !میپرسم ازخودش میرم الان باشه-

  میگم تبه خودم صبرکن -

 بگو خب:گفت نشست میزم وروی برگشت

 مالی وضع که هم خودشون زیاده درمانش وخرج داره خون سرطان مادرش فهمیده انگارتازه-

 هوخانواد کرده انگارفوت که هم بربیادپدرش درمانش های هزینه پس.از ونمیتونسته ندارن خوبی

 میکنه سواستفاده میفهمه وقتی هم دکترمادرش کرده فوت هم مادریش خانواده نداره پدری

 بود نیومده اطلاع بدون دیروز خاطراینکه به منم  اونم بشه صیغش مارال که ومیخواد

 منم کرد تعریف وماجراروبرام زدزیرگریه که تصفیه بود اومده کنم اخراجش سرکارمیخواستم

 . کردم کمکش



 (لعنتی:گفت میززد روی مشتی)

 وبیدهک چندثانیه بعد رفت هم تاپائین صداش فکرکنم که دروکوبید محکم بیرون رفت ازدراتاق

 . شده خارج ازمطب میدادکه خبرازاین هم درمطب شدن

  مقدم خانم مقدم خانم-

 ?داشتید باهام کاری بله-

 ?روپیداکنم ازمریضا یکی پرونده کنید کمکم میشه-

  میکنم پیداش الان شمابفرمائیدخودم-

  زیروروکردن هارو پرونده ردک وشروع

 .بفرمائید ایناهااااش-

  بریم حالا مرسی-

 . بود  شده درست اسانسورهم افتاد راه سرم پشت حرف بدون

  میمیره روزی یه هرعشقی اهنگ بودیم ماشین  توی

 کوتس علامت به دستمو که بزنه حرفی خواست کوچه توی پیچیدم کردم زیاد وصداشو راگذاشتم

  کوچشون توی پیچیدمو بردم بالا

 :وگفتم دادم روبهش ها خوراکی پلاستیک که بشه پیاده خواست

  ایناروبخور کنی درست چیزی نمیشه وقت که الان

 .نمی-

 اومدم بیرون وازکوچه بشه کامل حرفش نذاشتم



 نمیخواست دلم میکردم خفگی احساس. وکوربود سوت مامان بدون خونه. خونه داخل رفتم منم

 کردم گاهن بود خونه بودوگوشه گندیده که هایی سبزی به وقتی بود سخت برام تحملش اونجابمونم

 .کردم وگریه نشستم زانوهام وهمونجاروی شد جاری ازچشمام اشکام

 . بلندشد گوشیم زنگ میکردصدای گریه بودکه ساعتی1

  سارابود

 ?خواهری جونم-

 کوفتی بیمارستان تواون اظهرت من????نمیگی چراچیزی کنم خفت دارم تودختردوس  کجایی-

 !بیرون انداختم بداخلاقه پرستاره هم اخرش بودم منتظرخبر

 بودم  پول دنبال سارا شرمندتم-

 ?کنم کاری یه تابرات پیشم بیا نگفت دکترسماواتی مگه-

 سرخورد هام گونه روی اشکام دوباره دکتر اون اسم باشنیدن

 ?گفت بهت چی ?شده چی مگه?میکنی گریه داری?شد چی مارال-

 (کردم تعریف براش ماجرارو وتمام) نیار من دکتروپیش اون اسم تروخداسارادیگه-

  کردست تحصیل خوبه مثلا احمق دکتر- 

 :گفت شنید هقموکه هق صدای  

 ?نمیکنه کمکت سپهری مگه مرگته بازچه-

 ادبخو ازم نابجا خواسته بعدایه قراربگیرم شده انجام توعمل سارامیترسم میدونی-

 !!باشه گری سواستفاده نمیادادم بهش میگفت اول همون خب داشت ای خواسته اگه فکرنکنم-

 نمیگیره خداموش رضای محض ای گربه هیچ-

 .بابای تموم شارژم میمونم پیشت اونجاشب میام من نفوذبدنزن حالا-



 خداحافظ-

 دمزنگوشنی صدای هک میکردم گریه زیردوش رفتم حموم وبه هاموبرداشتم لباس کردن بعدازقطع

 .دررفتم طرف به پوشیدمو لباس سریع

  شدم سارامواجه ناراحت باقیافه در بابازکردن

 خواهری اومدی خوش سلام-

 سلام-

  کرد کردن گریه به وشروع توبغلم انداخت خودشو

  توکوچه سارازشته بسه-

 وهردوگریه  بود نشسته روم روبه ساراهم  و بودم نشسته طرف یک من خونه داخل اومدیم

     میکردیم

 زنگ هک بشینم خواستم. گذاشتم کوچیکی ساک داخل  بودم شسته مامانوکه  های لباس بلندشدم

 .صدادراومد دربه

 .ودروبازکردم کردم سرم گلدارمو چادرسفید?باشه میتونست کی یعنی

 .داد غذاروبهم بفرمائیدوسینی غذابیارم براتون گفتم خونه اومدی دیدم دخترم سلام-

  کردید لطف خانم خدیج مرسی-

  هواسرده بروداخل دخترم نکردم  کاری-

  بفرمائیدخونه-

 خداحافظ دخترم مرسی نه-

 . نکرده گناه که دخترمردم درک به خودم بخوریم چی میخوایم شام بودم فکرنکرده اصلا



 مونستنت ولی بود پیچیده توخونه بودوعطرش قیمه غذاش اوردم بادوتاظرف مامان ازترشی کمی

 مهارواورد پتو بعدازشام.بود ریخته بهم بدنمم سیستم کل نبودمامان بخورم قاشق بیشتریک

 .کنیم وگریه بهتربودتابشنیم هردوخوابیدیم بود سرشب وبااینکه

 

 هردوعقب اومد بعدماشین چنددقیقه آژانس زدیم زنگ اومدیم بیرون ازخونه زودباسارا صبح

 .بودم بیتاب مامان دیدن برای رونداشتم بمونم منتظراتوبوس اینکه حوصله نشستیم

 یامالبخند کردم بغض توروسری سفیدش وصورت بیمارستان صورتی های تولباس مامان بادیدن

  رفتم طرفش به زدمو

 !!اخه شدی چی جونم مامان سلام-

  ام هنوززنده ببین دخترم نیست چیزی--

 مبش مرگت پیش من  بیوفته برات فاقیات میخواد اگه باشه سرم بالای ات سایه همیشه الهی-

 .بوسیدم وپیشونیشو

 .نداشت معنی برام زندگی اون بدون بود دنیام مامانم

 بودتاکارهای کرده تصفیه بابیمارستان دیروز بهزاد کردیم عوض مامانو های سارالباس باکمک

 رفتیم خونه سمت به شدیم سوارتاکسی بیمارستان جلوی ظهربود2 ساعت دادم انجام ترخیصو

 کنهمی مواظبت ازمامان اینجا میاد که بود ساراگفته.میشد تنها سرکارومامان برگردم قراربود ازفردا

 . هست مامان به وحواسش

 نعمته دوستایی چنین داشتن دنیا توی واقعا

 و مامان پیشونی بخورم یاچیزی ایجادکنم سروصدایی اینکه بدون بیدارشدم زودازخواب صبح

 .بیرون فتمر ساراروبوسیدمو

 بسمت توایستگاهه اتوبوس دیدم که بودم سرکوچه نبود کوچه توی زودبودکسی انگارخیلی

 .داره نگه که دادم تکون دست راننده  وبرای دوئیدم ایستگاه



 .تماینک حوصله

 .کشیدم راحتی نفس بازشد ودرعقب داشت نگه اتوبوس

 مدت این مونده عقب کارهای به میزنشستم پشت و بازکردم بودرمط بودزودتر نیومده طنازم

  باتلفن که درحالی طناز که میرسیدم

 :زدوگفت  زدوپوزخندی خشکش بادیدنم شد واردمطب. میخندید غش میزدوغش حرف

  یتویک حوصله میکنی وگورتوگم کنی جمع خودت وپلاستو جل بهتره تودختر داری رویی عجب-

 .نیستم ساده دکتر مثل من کنی بازی نقش برام نماییت مظلوم  با بخوای که روندارم

 برای بیاید الطف کافیه برام منشی یه الانشم همین ونکی باشیدخانم داشته شماربطی به فکرنکنم-

 .تصفیه

 چرخید سمتش به بهزادباتعجب صدای باشنیدن طنازم زدم لبخندی بهزاد صدای باشنیدن

  سپهری اقای سسلام-

  کنم تاتصفیه ئیدبفرما سلام-

 نکنه شروع خودش میخواست نداشتم تقصیری من-

  نگفتم چیزی من-

  رودوبارنمیزنم حرفی یه نکنید جروبحث-

  رفت اتاق داخل به سرش پشت وطنازم اتاق داخل بهزادرفت

 ولی بیرون رفت مطب از زدم بهت چشمای وجلوی بیرون اومد گریون باچشمای ساعت بعدیک

 . کشید ونشون خط انگاربرام وخشم مملوازنفرت نگاه بایه اخر  ی لحظه

 زنگ گوشیم بودکه اخروقت برگشت طناز بارفتن شدم گم انگارارمش گذشت طناز اونروزبدون

 ی ودکمه کردم تعجب ناشناس ی شماره بادیدن بزنه زنگ بهم رونداشتم کسی سارا بجز خورد

 .سبزوفشاردادم



  چسبوندم گوشم به قنعهم روازروی گوشی بزنم حرفی اینکه بدون

  خالم مارال الوسلام-

 کرد سلام لرزونی باصدای

 ? شما سلام س-

 ?شناختید بهزاد دوست دانیالم-

 ?ازکجااوردید منو شماره بله-

  مطبه نزدیکه(عصرعشق) شاپ کافی بیاید بعدمطب امروز میتونید-

 ?منوارکجااوردید شماره ?چکاردارید-

  میدم چیوتوضیح شمابیایدهمه-

 کرد وقطع

 نمیوفته خوبی اتفاق میکردم احساس داشتم چرادلشوره نمیدونم

 مثل هایی سوال همش. بودم هاموخورده ناخن تمام ازاسترس موندومن نمونده چیزی وقت تاپایان

 ها وثانیه میگرفتن سبقت هاازهم دقیقه تکرارمیشد ذهنم تو?میخوادبگه چی? داره چکارم

. تمام پنج شد پنج ساعت بالاخره بالاترمیرفت منم قلب ضربان میکردن تندترحرکت

 مزتر پام جلپی رنگی مشکی پرادوی موقع همون بیرون اومدم ازساختمون بابهزاد بعدازخداحافظی

 . هارودادپائین شیشه وایساد روم روبه درست. کشیدم کوتاهی جیغ ازترس کرد

  مارال سوارشو-

 مخ هک بزنن حرف سرم یاپشت ببینه  کسی نهنک که گرفتم اضطراب مطب جلوی دانیال بادیدن

 ?زده خاطرپول به پسررو این

  میرفتن رژه ذهنم توی فکرا واقسام وانواع بودم کرده کلاقاطی



 !سوارشو?دختر میکنی استخاره-

 ولی بود نیوفتاده اتفاقی میلرزید ازاسترس همه پاهام دستم صدام میکردم گیجانگاش مثل

  میترسیدم

 ?کنم ورسوارماشینتز به سوارنمیشی-

 ازشانساما شدم دانیال سوارماشین سریع ترسیدمو درمیاورد پارکینگ از ماشینشو که بهزاد بادیدن

 .باشه ندیده خداکنه کشید طول ویکم بود بلند شاسی بد

 .کرد بودحرکت گفته که شاپی کافی همون طرف به

 ?دارید اصلاچکارم منوارکجااوردید شماره بگید میشه-

  میگم بهت میرسیم الان کنصبر یکم-

 .شدیم  کردوپیاده پارک ماشینو زودرسیدیم خیلی نشد ردوبدل بینمون تااونجاحرفی

 .میشد پخش ای زنده لایت  بودوموزیک جالب شاپ کافی فضای

  پیشش برم باید مریضه خونه مادرم من بزنید حرفتونو زودتر میشه-

  دختر صبورباش یکم-

  صدازد گارسونو

 ?یمیخور چی-

 !بزنید حرفتونو ندارم وقت خوردن برای-

  رفت وگارسون داد سفارش وقهوه کیک خودش برای

 کنم ازکجاشروع نمیدونم-

 مادرمم سریعترنگران فقط میخواد دلتون که ازهرجایی-



 خودم نباش هم دیررفتنت نگران بگو خواستی هرچی موقع اون بشه تموم حرفام صبرکن-

 .میرسونمت

 بگو خب باشه-

 .خبردارم مادرت بیماری ازجریان من-

 .ازکجامیدونست کردم تعحب

 هزادب پیشنهاد بابایی دکتر پیشنهاد مالیتون وضع مادرت بیماری خبردارم چی ازهمه بگم بهتره-

 . رومیدونم همه

 مبزن حرفی اومدم. انفجاربودم درحال عصبانیت از زدم خودم پای به ای وضربه کردم مشت دستامو

 :حرفاشوگفت وادامه نداد اجازه که کنم خالی سرش موعصبانیت وتمام

 اینکارو که من هم میدونی تو هم  کارومیکنه این چراداره بهزاد نمیدونم ولی چیزومیدونم همه-

 ?ازت میخواد چی بگودرعوضش نمیده خیرانجام ازروی

 یضهمر درمما داره ربطی چه شماها به میکنید فضولی بقیه توزندگی که نداره ربطی شماهیچ به-

 همچین جنستون هم یه داره ربطی شماچه به ندارم درمانشو پول داره ربطی چه شما به

 نمک روقبول سماواتی پیشنهاد شده اگه ولی?بوده کارچی ازاین قصدش نمیدونم بده پیشنهادی

 . میدم پس بهش پولشو باش مطمئن

  نزاشت که بشم بلند خواستم

  بری رمنمیزا نشنوی حرفامو تاتمام صبرکن-

  ندارم حرفات بقیه دادن گوش به ای علاقه نمیخوام-

 اینبیشتراز حرفاموبگم تاادامه بشین گفتم: وگفت کرد سد وراهمو شد بلند اونم که بلندشدم

  میکنن نگاه دارن همه نبر ابرومونو

  ما روی بود شده زوووم چشم جفت26 تقریبا انداختم کافه توی نگاهی



 .نشستم برگشتمو اروم مدید وضعیتو این که منم

  سریعتربگو لطفا-

 یخوادم ازت بعدا باش مطمئن هم باشه نداشته اگرالان! چیه ازاینکارا قصدبهزاد نمیدونم که گقتم-

 بالااوم انقدرقرضت موقع واون

  

 از تروبدترشهزاربرابربی پیشنهادی شاید کنی قبول پیشنهادشو وباید بدی پسش نمیتونی که  اومده

 !!!!دکترسماواتی

 شهدوست دانیال  بودومیلرزیدم زده یخ استرس از بدنم تمام نداشتم  خوبی حال کردن عرق دستام

 . داره خبر ازتصمیمش حتما پس

  پیشنهادبهتردارم یه من-

 داد ادامه خودش. نگفتم چیزی

  کن ازدواج بامن-

  تهوع حالت سرگیجه شد سفید رنگم شد دگرگون حالم

 لپو خاطر به که ارزشم انقدربی من یعنی کرد خراب امیدمو دنیای کلمه همین. کلمه یه باهمین

 ?میدن بهم پیشنهادی چنین همه

 .داد پرتقال اب وسفارش صداکرد گارسونو. میداد آشفتم خبرازحال ظاهرم فکرکنم

 وکمی کرد لبم نزدیک بزور نداشتم خوردن به میلی اورد پرتقال اب گارسون بعد چنددقیقه

 داد بهم رو ازابمیوه

 .میزد چیزوپس وهمه بود شده عصبی معدم وضعیت ولی

 .کردم خالی معدمو ومحتویات دوئیدم تقریبا دستشویی سمت به



 . کردوبرگشتم وخشک شستم یخ بااب صورتمو بهترشد حالم که بعدازکمی

  جلوم اومد که بیرون ازدربرم خواستم

 فرقی چه سماواتی شمابادکتر?کردید فکری چه من راجب دانیال اقا کنار برید-

 .هستید پستی ادمای هردوتاتون???دارید

 که بگم بهش چیزی خواستم بهزادودیدم رفتن بیرون محض به شدم خارج وازکافه زدم کنارش

  کردم رفتن راه به شروع وتندتند شد جاری اشکام نذاشت گلوم توی بغض

  مارال مارال-

 ?دانیال شده چی-

 .نشنیدم داشونص دیگه

 .بابابود پیش کنم ودردل برم میتونستم که جایی بهترین الان

 بافت  اون میومدن فرود صورتم روی هوامیرقصیدن توی اروم اروم ها برف وایسادم سرخیابون

 .سردونمیداد هوای این کفاف کهنه

 وروی نیومدم پائین وتندترازقبل میگرفتن سبقت ازهمدیگه اشکامم بود شده سرخ ازسرما صورتم

 .سرمیخوردن هام گونه

 .بود ای سالخورده پیرمرده کردم بهش نگاهی ایستاد وکنارم زد بوق رنگی ای نقره پراید

 ?زهراچقدرمیبرید تابهشت-

 !باهم کنارمیای دخترم سوارشو-

 .نگفتموسوارشدم چیزی بدبودکه اونقدروضع منم

 اشکام.بود بخارگرفته ماشین داخل گرمو سردبیرون هوا خاطر به دادم تکیه ماشین شیشه سرموبه

 .میذاشتن جای ازخودشون وردی شیشه روی سرمیخوردن



 ?داخل برم رسیدیم-

 87 قطعه میشم ممنونتون-

 روی دیدنش محض به پدررفتم خونه طرف به. کردم روحساب کرایه. داشت نگه بابا ای کنارقطه

 .زدن رفح کردم وشروع گذاشتم قبرسردش روی سرمو افتادمو زانوهام

 .کنم ازدنیاگله اومدم دوباره ببین باباجونم

 که اییخد اون به ?بکنی کارهایی چه مجبوری  اسکناس چندتا برای. دنیاچقدرپسته بابا میبینی

 کنیم زندگی راحت میکردم تلاشمو تمام من بود خوب مامان. !!!!نمیتونم نمیکشم میپرسیدی

 وازاون لاغرتر هرروز ترمیشه هرروزخمیده جورشرن تن? کارکنم امیدی چه به الان امیدداشتم

 . نمونده چیزی بودی عاشقش روزی یه که  زیباش چهره

 گناهی چه?چرا مامان اما ام راضی همینا به ندارم ای گله?تنمه سرماچی تواین?دیدی خودمو 

 مریضی این دیگه?????داد انجام مردمو کارهای کم?کنه کشیدبزرگم بدبختی کم?اخه کرده

 ????ااومدهازکج

 ومیاریهات وغصه غم چراهمیشه:میگفت میتونست اگه که وازدنیانالیدم کردم انقدرسرقبرپدرگریه

 .بگی هات وغصه ازغم برام بیای نمیخوام ?اینجا

 سرمو. میکرد سبکم باهاش کردن اماباصحبت چیومیبینه همه داره خودش نامردیه که میدونم

 .زندگیم مثل بوددرست شده سیاه اسمون بالاگرفتم

 ?اینجام چندساعته من یعنی

 .برسونه منو که پیداکنم ماشینی شایدتونستم رفتم درخروجی سمت به اروم اروم

 به ماشین ازیه دریغ اما زهرابودم دربهشت جلوی ازسرمامیلرزیدم که درحالی بعد ساعت یک

 .بزنم زنگ اژانس به تا دراوردم گوشیمو



 زده زنگ سارا بارهم29تاازبهزاد46ازدانیال تامیسکال06 نمیخورد زنگ سال به سال که گوشی

 . کردم حذفشون بخونمشون اینکه بدون بودن داده اس بودوکلی

 .ببینم زورمیتونستم به بود کم خیلی نورصفحه بود هواتاریک

 .نبود گوشیم توی ها ازآژانس کدوم هیچ شماره

 .نداشتن ماشین یا بودن یااشغال همه گرفتم اژانس چندتا شماره228از

 . چکارکنم نمیدونستم بودم مونده تاریکی توی

 .میشه ترسناک برات چیز همه میترسی که هایی لحظه توی

 . میزدم جیغ بود گرفته گریم  ازترس درمیومد صدا زمینم روی موز پوست از حتی

 کمککککککک کمکککککککک-

  ازمورچه  دریغ ولی

 . فتگر شدت اشکام بزنم زنگ آژانس به بارهدو که نداشتم ووقت میشد تموم داشت گوشیم شارژ

 .توتاریکی تیریه البته بهزاد میزنم زنگ خورد ذهنم توی ای جرقه دفعه به

 داد جواب بوق دومین بعدازخوردن

 :گفتم لرزونی باصدای

 اااالوووو-

 ?گوشیتونمیدی چراجواب?احمق ی دختره کجایی مارال تویی-

 .گرفت شدت گریم  صداش باشنیدن

  میکردم هق هق

 ?نگرانتن چندنفر نمیگی?کجایی مارال-



  میلرزیدم خودم به ازترس ومن دادمیزد گوشی پشت

 زهرام بهشت-

 ?شب موقع این?اونجاچکارمیکنی-

 

 0ورودی تموم شارژگوشیم بیا تروخدا شده هواتاریک نبود حواسم نمیدونم-

  ردمک وگربه گوشه یه نشستم ازترس شد خاموش گوشیم که بزنه حرفی اومد

 .نیومد ولی گذشت دقیقه بیست گذشت ربع یه

 .کردم چشمام سایبون ودستمو بستم چشمامو. چشمام افتادتوی ماشینی نوری ساعت نیم

 بهزادم اگه چون شدم خوشحال ماشین بادیدن

 .بیشتربود بیاره سرم بلایی که ترس حس امایه نه برسونه منو بود کسی حداقل نبود 

 ?کنید کمکم میشه: گفتم لرزونم اصدایب

 .نبود مشخص ماشین مدل خاطرتاریکی به شده پیاده ازماشین

  مارال-

 ردهک فراموش انگارکه. اینجامهمونم امشب فکرمیکردم گرفتم ای تازه جون بهزاد صدای باشنیدن

  .بود ناجی یه برام الان. بودم چقدرعصبانی ازدستش بوددم

 . دروبازکردمونشستم دوئیدم تقریبا طرفش به

 .نشست فرمون پشت

 *آژانس شارژنداشت گوشیم شدم مزاحتون ببخشید-

  حرفم بازپریدوسط



  نگو چیزی خورده ازدستت اعصابم باشی انقدراحمق فکرنمیکردم واقعا شو ساکت-

 "!!!!شدم زخمیش وصورت پاره لباس متوجه تاره

 ?چرازخمیه صورتت-

 ?نگوفعلا چیزی نگفتم-

 رهرونمی خونه مسیره که دیدم بعد یکم میکشیدم نقاشی شیشه وبابخارروی شدم ساکت منم

 (بودم ترسویی ادم کلا)ترسیدم

 ?کجامیری داری: گفتم  بالکنت

 :زدوگفت پوزخندی.کرد بهم نگاهی

 !بیمارستان میرم دارم ندارم بهت کاری نترس

  ?????افتاده اتفاقی?????چرا?????بیمارستان:گفتم کشیدمو هینی بیمارستان اسم باشنیدن

 بودیم نگرانت هممون شب 9تاساعت زهرا بهشت میری بگی چیزی کسی به اینکه بدون وقتی-

 !بعدشد حالش مادرت

 ?مامان?چیییییی-

 خواهرت  اینکه مثل خونتون زدم زنگ منم ندادی جواب زدم هرچقدرزنگ رفتی بعدازاینکه آره-

 یرهبگ زدخبری زنگ بهم شد نگران وهنوزنرسیدی رفتی ازمطب وقته فهمیدخیلی وقتی داد جواب

 که بیمارستان ببرمش میرفتم داشتم موقع بدشدهمون حالش مامانت پیش ساعت یک همین

 . مامانت دنبال رفت ودانیالم دنبالت اومدم من زدی توزنگ

 .بودم کرده فراموش چیو همه که بودم باباشده با صحبت انقدرغرق ولی چکارکردم فهمیدم تازه

 .نداد جواب ولی شده چرازخمی که پرسیدم ازش البته نگفتم چیزی ابیمارستانت

  پذیرش سمت رفتم شدم پیاده سرعت به بیمارستان رسیدیم



 بخشه کدوم بهاری ببخشیدلیلا-

  مانیتورکرد صفحه به نگاهی

  چهارم طبقه ویژه های مراقبت بخش-

  هارفتم پله سمت وبه گفتم ممنونی-

 بالا میومد سرم وپشتبود اومده بهزادم

 نشسته راهرو رنگ ابی های ثوصندلی ساراروی بودن توراهرو وسارا دانیال راهرو توی پیچیدم

  بود کرده دیوارتکیه به بودودانیالم

  کردم اخم دانیال بادیدن ناخوداگاه

  سلام-

 .ترسیدم ازش که کرد غرش سارا دفعه یه شد جلب بهمون ساراودانیال توجه

 مموهاتوبکن دونه دونه دارم دوست مارال?بودی قبوستونی کدوم?میخواستی همینو کوفت سلامو-

 ? میره هزارراه دلش دارم مادرمریض نمیگی عقل بی ی دختره اخه

 بگم که نداشتم چیزی بازیعنی نگفتم چیزی

 ?ببینم مامانو میتونم-

 داد جواب دانیال بار این

  نداده دکتراجازه فعلا-

  پرسیدم وازش سارا طرف ردمروموک بهش توجه بدون

 نداری اجازه که فعلا نه-

 ?کیه دکترش-

 !دکترمجد-



 ?کجاست الان-

 !بدونن شاید بپرس ازپرستارا ازیکی نمیدونم-

  رفتم سمتش به سرعت وبه اومدانداختم بیرون ازاتاقی اخرراهرو که پرستاری به نگاهی

 ?استنباشیدببخشیددکترمجدکج خسته-

 !میکنن رومعاینه بالا طبقه مریضای دارن که الان-

  ممنونم مرسی-

  میکنم صحبت باهاش میرم خودم جابمون شماهمین:گفت بهزاد که بالابرم سمت به خواستم

  اخه-

  میرم که گفتم-

 .ندادورفت بهم زدن حرف واجازه

 یتو الودشو عضب اهبارسارانگ یه ای چنددقیقه نمیزدیم حرفی کدوم هیچ گذشت ای دقیقه10

 میکرد نگام دانیال هم اوقات بعضی مینداختم پائین سرمو شرمزده ومن میدوخت چشمام

 .میچرخوندم ای دیگه طرف به سرمو من که بگه چیزی باچشماش انگارمیخواست

 :وگفت اومد بهزاد ربع یه بعدازحدود

   دقیقه4 امافقط مادرت پیش بری میتونی گرفتم ازدکتراجازه-

 .رفتم مامان اتاق وبه گفتم یممنون

 .دبیشترمیش هام غصه وهرباربادیدنش بود شده ترازقبل لاغر تروخیلی شکسته چندوقت تواین

 انگارسیراب ولی کرد خواهی معذرت ازش بوسیدمو چندبارصورتشو بالاسرش رفتم بود خواب مامان

  نمیشدم

  مامانم ببخشید بشن فدات مارال.الهی-



 :اومدوگفت پرستاری نشد هم ثانیه نیم شایدبرام هک کوتاه مدت بعدازیه

   کنه استراحت بیمارباید بفرمائیدبیرون خانم

 ????شد دقیقه4اصلا???بمونم دیگه یکم میشه تروخدا خانم-

 :گفت پرستاربابداخلاقی

 استراحته درحال بیمار بفرمائید زیادبود هم دقیقه4 بیرون گفتم بهتون خانم-

 وسیدموب باراخرمامانو برای وبیشتربمونم کنم صحبت نمیتونم عنق تارهپرس بااین دیدم که منم

  بیرون ورفتم

 ?چطوربود حالش-

  بودن جواب منتظر پرسیدوهمه سارا سوالو

 بود خواب نمیدونم-

 .فهمیدن معنای به دادن تکون سری

 نمرکفک که سفید بالباس مردی که بودیم شده غرق فکروخیال توی هرکدوم سکوت توی تقریبا

 .بیرون اومد وبعدازچنددقیقه رفت اتاق داخل اومد بود مامان پزشک

 .بردیم هجوم سمتش به نفری4

 ?دکتر اقای چطوره حالش-

 یکس نیست هم نیازی  بودمرخصه نرمال فردااگروضعیتش اینجابمونه امشب بیماربهتره حالا-

 .میتونیدبریدخونه بمونه همراه

 ?بمونم راهرو توی من میشه-

 . نیست  نیازی اینجاپرستارداریم هک گفتم-

 !!ورفت



 رداف واحتمالا خوبه وضعیتشون دیروقته بریم که بهتره خب:بهزادگفت وبهزادبلندشدن دانیال

 . میشه مرخص

  اینجامیمونم من شمابرید-

 میمونم منم بمونه مارال-

 .هستم من برو چندروزتوهم این افتادی توزحمت خیلی نمیخوادسارایی-

 :گفت بحثمون وسط دنبهزادباپری

 نمیذاشتی خبرش بی بودی فکرمادرت به شماهم خانم مارال  میریدخونه دوتاتون نکنید بحث

  نمیکنه روحل مشکلی یانموندنت اینجاموندن بده دست بهش عصبی حمله

 . نمک عوض واوناهم بهتربودبرم بود شده وکثیف خاکی که لباسامم شدم قانع باحرفاش تقریبا

 .رفتیم  سرشون پشن ساراهم ومنو رفتن بهزادودانیال یحرف هیچ بدون

 .. رفتم هاپائین ازپله  انداختم مامان اتاق بسته در    بارنگاهی اخرین برای

 :گفت دانیال پارکینگ تو

 بدم توضیح رابراتون چیزایی یه میخوام.  ?برسونمتون میتونم خانوم مارال

  برم میتونم خودم باشماندارم نخیرکاری-

 :بهزادگفت که هابرم تاکسی سمت به ماومد

 دهنش تموم باهات کارم بروخونه توهم دانیال میرسونمتون تنهابریدخودم ساعت این نکرده لازم-

 !!! میرسم توهم حساب وقتش به نیست وقتش الان

 پوفی دانیالم. درجلوروبازکردوسوارشد سوارشیدوخودش;گفت بهزاد که بزنه حرفی خواست

 .ورفت گرفت گازشو وزودترازماشد کردوسوارماشین

 ?اونجا میای امشب توهم?شده وباباتنگ مامان برای دلم نرفتم خونه که چندروزه مارال میگم-



 ?پیشم بیای تونمیتونی کاردارم یکم خونه-

 دبای وفردا(سربازه که  برادرش)داره مرخصی  سپهرم بزنم خانوادم سربه یه خونه برم بهتره منم-

 !! بیمارستان میام کنیم مرخص مامانو خواستی فرداکه""نمبببی اونم برم بره

 برادرت پیش بمون بندازی زحمت به نمیخوادخودتو دیگه شدی اذیت خیلی ببخشیدشرمنده-

 !!!بیاد بعدکی دفعه نیست معلوم

 .بود اسکوتتقریب رسیدیم که وتاوقتی یافت خاتمه بحثمون بیام بایدحتما نگرانشم خیلی باگفتن

 ?حالاکجابرم:وگفت داشت نگه سرکوچه

 .شد وپیاده کردید لطف نزدیکه خونمون  میشن همینجاپیاده من مرسی:ساراگفت

 !اینجانیست خونتون توکه توکجا:گفت که بشم پیاده منم خواستم

 .بود سردشده برف خاطر به وهواهم بود مونده زیادی راه پیاده تاخونه نگفتم چیزی

 چی نفهمیدم کردکه زمزمه چیزی یه درجوابم کردم یتشکروخداحافظ رسیدیم بعد چنددقیقه

 .گفت

 ********بهزاد**********

 .دش بستکتبال توپ اندازه چشمام شد دانیال سوارماشین که دیدم مارالو ازمطب شدن بعدازخارج

  !بود نگفته بهم چیزی چرادانیال?داشتن ای رابطه باهم بعنی

 رفتن مباه بود وکوچیکی شیک شاپ کافی مطب به نزدیک خیابونی توی کردم حرکت دنبالشون

 روی روبه که میزنزدیکی روی!!!بودن صمیمی انقدرباهم یعنی کرد اضافه تعجبم به! داخل

 بار یه ای چنددقیقه. میزد حرف دانیال پس نمیخورد تکونی که مارال های لب   دربودنشستن

 انگارحالش رفتw.c سمت به رتقالپ اب بعدازخوردن. نمیزاشت دانیال بیادولی بلندمیشدکه مارال

 گفتنام مارال مارال به. شد خارج  الودی غضب باقیافه مارال که داخل مبر میخواستم. نبود خوب

  اومد بیرون ازکافه دانیالم. ندادوسرعتشوبیشترکرد اهمیتی



 ?دانیال شده چی-

 !نشده چیزی-

 ??? ?رفت اینجوری ودخترمردم نشده چیزی-

 !ورفت بشه تموم حرفم نذاشت ولی زدم حرف باهاش یکم-

 ?گفتی بهش چی-

 !نگفتم چیزی-

 .شد اینجوری که گفتی چی یه آخه د نگفتم چیزی گفت دوباره/ گفت دوباره-

  .......... ................ فقط نگفتم چیزی که بابامن-

 یتاجای  میشد تر مشت ودستام تر منقبض هام رگ هرکلمه ماجراکردباشنیدن تعریف به وشروع

 ربهض شدت زدم دماغش توی ومحکم کنم کنترل مشتمو نتونستم گفت ازپیشنهادش وقتی که

 .کرد فوران ازدماغش کشیدوخون اخی بودکه زیاد اونقدر

 .برد یورش سمتم وبه?وحشی چکارمیکنی-

 کردن وجدامون چندنفراومدن که هم جون به بودیم افتاده جنگی خروس بودعین ای چنددقیثه

 . وسوارشد رفت ماشینش سمت به.

 :اومدوگفت سمتم به مردمسنی

 ??? گرفته تکلموازتون خداقدرت مگه دعوادارید به علاقه چراشماجوونا پسرم-

 موعصیانیت اونجامیموندم دیگه یکم اگه نبودم مطمئن رفتم ماشینم طرف به دادمو تکون  سری

 .نکنم خالی بیچاره سرپیرمرد

 .بزنم زنگ مارال تابه برداشتم رو گوشی میچرخیدم شهر ویت هدف بی

 بار یه



 دوبار

 .......بار  سه

 .شد تشویش بودنگرانیم پریشون خیلی رفت که وقتی بودم نگرانش. نمیداد جواب نه

 .پیداکردم خونشونو شماره  گوشیم ازتوی

  بوق یه

  دوبوق

  پیچید توگوشی بود خواهرش فکرکنم که دخترجونی صدای

 الوبفرمائید-

 ?مقدم منزل-

 بفرمائید-

 ?بدید بهش گوشیو میشه کارداشتم خانم بامارال-

  سرکارباشه کنم فک خونه نیومده اماهنوزکه-

 .میکردم حش تلفنم ازپشت توصداشو تعجب

  خونه اومده که وقته خیلی-

 ?هرببگی تماس باکی بگم فقط بگیره تماس باهاتون میگم اومدم سرکاره فکرکردم من?جدی-

  سپهری بهزاد هستم سپهری-

 خداحافظ بگیره تماس باهاتون میگم باشه-

 .کردم روقطع گوشی خداحافظی بدون

  خورد زنگ گوشیم که سرمیبردیم به تونگرانی بودهممون چندساعت



  بله-

 شد پخش توگوشی دختر همون صدای

  شد شوبیهو بدشد حالش نگرانی از مارال مامان تنهام کنیدخونه کمکم تروخدا-

  میرسونم خودمو صبرکنید-

 کمک اینا به که مادرچقدربده غم میدونستم مادرنداشتم خودم کردم حرکت محلشون طرف به

 میکردم

 .دادم جواب گوشی صفحه به کردن نگاه خوردبدون زنگ گوشیم که بودم خونه نزدیک

  بود مارال صدای..... بزنه تاحرفی منتظرشدم

 الوو-

 به مادرشو تا گفتم دانیال به کردم خالی سرش لحظه اون  داشتم رودوس عصبانیتم تمام

 .مارال دنبال رفتم هم خودم ببره بیمارستان

------------------------------------ 

 برم افتادامروزمیخواستم یادم که بود راه وسطای. کردم حرکت خونه طرف به مارال رسوندن بعداز

 .بودن خواب همه احتمالا موقع این رفتم ویلا طرف به دمدورز کشیدمو توموهام دستی.نیاز پیش

 . داخل رفتم کردمو باز دروباریموت

 ورصورتین بازکردم دراتاقو. رفتم نیاز اتاق بالا طبقه سمت به بیدارنبود وکسی بود تاریک خونه توی

 مظلوم رنگ بانورصورتی توخواب نیاز مظلوم ی چهره. زد بیرون ازاتاق خواب چراغ از حاصل رنگ

 .کشیدمش تواغوش خوابیدمو کنارش کتم دراوردن بعداز بوسیدمشو. بود ترشده

 *****مارال****            

 امکفش ازدراوردن بعد داخل رفتم سری کردم دروباز کلیدوپیداکردمو لرزیدم خودم به ازسوزوسرما

 رگرمانگا دازچنددقیقهبع. میکردم گرم خودمو بودمو وایساده خونه گوشه کناربخاری. رفتم خونه به



 داشتم روجاروکردم وخونه دراوردم ومقنعمو مانتو بود ریخته بهم یکم کردم توخونه نگاهی. شدم

 .خورد زنگ خونه تلفن که رومیشستم ظرفا

 فرش هک کردم دوئیدن به شروع ازترس باشه افتاده اتفاقی مامان وبرای باشه ازبیمارستان ترسیدم

 هگوش زده زنگ کابینت به دستمو که زمین بخورم بود ونزدیک رخوردس ها موزائیک روی پام زیر

 .دادم جواب رفتمو تلفن سمت به ارومتر کردم خودموکنترل گرفتمو اشپزخونه

 الوبفرمائید-

 ?مارال بیداربودی-

 :گفت که کنم روقطع گوشی بودخواستم دانیال

 ???? ?مارال باشه ?بگو خواست دلت هرچی اونوقت بده گوش حرفام به و نکن قطع تروخدا-

 .سوخت براش دلم امیزبود التماس لحنش

 بگومیشنوم-

  بدم چیوتوضیح بزارهمه نکن قطع تااخرحرفام مارال ببین-

 سریعتر باشه-

  **;*بهزاد****           

  بیدارشدم شکمم روی جسمی بااحساس صبح

 .شد خندونش های بالب نیاز توچشم چشم که بازکردم ازچشمامو یکی-

 . شده تنگ بلات دلم دیجه شو بیدال بابایی-

 :گفتم توبغلمو کشیدمش

 ?باباچطوره دخمل

  نیستم خوب نیستی پیشم که تو ولی بابایی خوبم-



 .گرفت خودش به غمگینی وقیافه

  پیشت زودبیام زود میدم قول نباشه ناراحت دخملم حالا-

 !اونجا میام من اصلا! !!ونمیای میدی قول توهمیشه نیخوام-

 .میشن مریض هم اونا چون باشن پیشش هانمیتونن وبچه مریضه بابابزرگ قشنگم دختره-

 نشی مریض من توبیاپیش خب-

 هباش بابابزرگ پیش میخواد کی پیشت بیام من بعدم بابایی نمیشن مریض بزرگاکه ادم-

 . رفت دستشویی طرف وبه کرد اخمی

  دخترت بشه بعدبابابزرگ به ازاین قهلم باهات من-

 نیاز-

 نازمیکنه امبر دخترم این کشیدم توموهام دستی. نشنیدم جوابی

 بیا توهم پائین میرم دارم نیازمن-

 .بخور صبحونه

 .میکرد اشتی خودش وبعدش قهربود ساعت تایک میومدم وقتی همیشه. نداد جوابی بازم

 .کرد تعجب صبح موقع اون بادیدنم خانوم اکرم

  لامس-

 ???? ?صبح?اومدی کی پسرم سلام-

 ? تصفیه نیازمیادبرای پرستاره امروز اومدم دیشب نه-

 .کردم میزنگاه وبه نگفتم امروزمیادچیزی گفت اقا اره-

  کره



  مربا

  مرغ تخم

 .....و صبحانه شکلات

 الح به مه فکری یه باید. برسه دادت به نیست کسی بمیری ازگرسنگی خونه تواون خوشبحالشون

 .اونجاکنم

  جون اکرم سلام-

 ! !اومده بابات دخترخوشگلم سلام-

 :کردوگفت بهم نگاهی

  باهاش اماقهلم میدونم-

 ?چرا-

 ?میبندی بلام حالاموهامو نمیادپیشم اخه-

  ببندم بیاتابرات دخترم اره-

 .تایادبگیرم کردم نگاه خوب. بست خرگوشی موهاشو وبراش گرفت صورتیشو های وکش

 . کنه توجهی بهم اینکه بدون کرد خوردن به شروع و سرمیزنشست مداو نیازم

 ?نیازکجایی اومدم من سلام-

 جا بادیدنم. بود خودش. کردم نگاه عقب به برگشتمو. بود نیارنفیسه پرستاره صدای فکرکنم

 :خوردوگفت

  سپهری جناب سلام-

 .کردم جمع صبحونم به حواسمو وگفتمو سلامی

 .کشیدن همدیگروتواغوش رفت متشس وبه نیازبلندشد ولی



 شد تنگ بلات دلم نفیسه خاله.سلام-

  رفتم دیشب که من-

 شد تنگ توخواب خب-

 ?نیست اینجوری پدرشم که چرابامن شد حسودیم یکم.زد گونش روی ای وبوسه

 .داد صبحونه نیاز وبه سرمیز اومدنشست هم نفیسه

 :گفتم نفیسه به بلندشدمو صبحونه بعدازخوردن

  منتظرم کارم اقتوات-

 .کردم اماده بودمو گرفته ازش اول که ملیونی26 سفته اتاق توی. بالا ورفتم

 .میزگذاشتم روی. رو همه. بود چندوقتش این حقوق که شماردم پولی ودسته

 .داخل درزدواومد بعد چنددقیقه

 : وگفتم گذاشتم روجلوش وسفته پول چینی حاشیه بدون

 راغس اعتمادی پرستارقابل اگه بود کرده عادت بهت ونیازم بودی دیاعتما قابل ادم یکسال تواین-

 .پرستارم دنبال چون کن معرفی داری

 . رونمیشناسم کسی سپهری اقای نه-

 . برید میتونید میبرمش باخودم وشبم نیازمیمونم امروزپیش پیدامیکنم خودم باشه-

 : وگفت برداشت وپولو سفته

 خدانگهدار مرسی

 خداحافظ-

 .اومد نیاز جیغ صدای که کنم عوض لباسامو میخواستم اتاق توی



 فیسهن مانتوی پائین که درحالی نیاز دیدم دیدم بیرونو رفتم که بازبود لباسم بالایی های دکمه

 .میکنه گریه داره روگرفته

 ??خبره چه اینجا-

 :داد جواب خانوم اکرم

  بره نفیسه نیازنمیزاره مادر هیچی-

  نیاز-

 :گفت بود پرازاشک توچشماش که درحالی برگشت طرف به

  بره خاله نزار فقط میکنم اشتی باهات تولوخدا بابایی-

 میاد دوباره بره الان برمیگرده بابایی-

  نمیادبابانزاربره نه-

 . گرفت شدت وگریش

 یزدوپام میکردودست گریه بالا اوردمش ها ازپله توبغلمو گرفتمش پائین رفتم

  تولوخدا بره خاله نزار بابا کن ولم-

 .میکرد میزدوگریه سینم به بامشت ودروبستم اتاق توی بردمش

 .داشتی دوست که هرجا امروزمیبرمت بجاش بابا نکن گریه-

 ????بابا میگی راست: کردوگفت نگاه بهم چندثانیه

  بابایی اره,-

 

 ?میخری بلام هم(قرمزی توکلاه)جیگر عروسک جون اخ-



  بابا اره-

  کن بیاکمکم بشم اماده برم من پس-

  میبرمت اومدم بعدازاینکه سرکار بره باید بابا که الان-

 یامم باهات من.دیجه نمیای میگی دلوغ تو هم بعدش سرمیره حوصلم نیست نفیسه خاله نمیخوام-

 .سرکار

 .وابروهاشودادبالا سرش بردپشت ودستاشو

 . هبد انجام زبانتو کلاس تکالیف خب-

 . برگرده خاله باید نبری منو اگه بعدهم ندالم-

 شو اماده باشه خب-

 **** مارال*****       

 .روکشیدم طاقچه روی قدیمی رنگ مشکی تلفن وسیم زمین روی نشستم

 نیست مقایسه وقابل داره فرق درجه066 بابایی بادکتر پیشنهادمن بزنم کامل حرفامو نذاشتی-

 عمرزندگی یه برای تورو من نمیخوام تختم روی یابرای نمیخوام دوشب شب یه توروبرای من.

 بودی تنهاکسی دارم دوست ولی من ولی ندارم اعتقادی بهش چون شدم عاشقت نمیگم. میخوام

 .باشی زندگیم شریک ومیخوام فکرکردم بااون ازدواج به که

  :کردوگفت مکث کمی

 ?مارال هستی-

 ?شد تموم حرفات اره-

 منت دیگه. میکنم تقدیم منت بدون مادرت درمان خرج تمام میریزم پات اروبهدنی کن توقبول-

 وشوهرای زن مثل توخواستی که هروقت ندارم ازت فعلا هم انتظاری هیچ. نیست روسرت بهزادم

 ?میخوای چی دیگه چطوره هوم. میشیم واقعی



 چیه اشکمک ازاینبهزاد قصد نمیدونستم که همین  بودم دودل پیشنهادش به نسبت نگفتم چیزی

 .بودم شده مصمم پیشنهادش راجب فکرکردن به بیشتر

 رکمنذا زیادمنتظرم فقط بده وجوابمو فکرکن لازمه میدونی که تاهروقت پیشنهادموگفتم مارال-

 ?مارال باشه!بود منفی جوابت اگه حتی طاقتم

  نگفتم چیزی بازم

 :گفت که

 ارخدانگهد بکن فکراتو خوب نمیشم مزاحمت حالاهم-

  نگفتم چیزی بازم

 .بود دانیال توسط کردن خبرازقطع بوق صدای بعد چندثانیه

 .فکرمیکردم بودوداشتم دستم هنوزتوی تلفن گوشی بودم شده سست جانشستم همون

 .وشغلی مالی موقعیت. نکنم ازدواج امابادانیال باشه سرم بهزادروی منت بودم چراحاضر نمیدونم

 دوست یه حس حتی خاصی حس هیچ من اما بود نظربهترازبهزاد هازهم دانیال کلا....و قیافه

 .نداشتم بهش هم معمولی

 که خواستگارهایی تمام نداشتم مدلی خواستگاراین تاحالا بودکه خاطراین شایدبه بودم کرده هنگ

. مناسب وحقوق شغل نه داشتن خوبی قیافه نه کدوم هیچ.بود خودمون محله های علاف از داشتم

 .بود کرده جواب خودش مامان روهم همه

 .رفتم اشپرخونه به گذاشتم سرجاش تلفنو گوشی بلندشدم

 .وااااااایییییی ای

 زخونهاشپ بودوآب بسته آبو خروج راه سینگ داخل های ظرف ببندم بود رفته یادم ابو واااااایییی.ای

 .بود روبرداشته



  هم هک بردم حیاط داخل زیرسایبون به سختی بودوبه شده سنگین شدن بخاطرخیس که فرشی

 .بکنم حالش به فکری تایه نشه خراب وبارون زیربرف

 ستنش به وشروع کردم ابوتنظیم. بود شده ازاب خالی بودوسینگ رفته اب تمام توخونه برگشتم

 .کردم ظرفا بقیه

 ?شستم اصلا?تمیزشدن ?شد تموم کی نفهمیدم که بود مشغول فکرم انقدرم

 جمع سرم بالای سیاهمو موهای بیرون اومدم کردمو حمومی سریع تمرف حموم وبه شدم بیخیالش

 . کردم

    .گذاشتم بخاری کنار اوردمو وپتویی تشک

 ..... رسیدم ای نتیجه تابه فکرمیکردم تاصبح

 .نبودم هنوزمطمئن. فکرکنم تاخوب بدم جوابوچندروزیگه گرفتم تصمیم ولی

 بودکه شده تنگ مامان  برای دلم. رشدمبیدا گوشیم وصدای صورتم نورتوی باتابیدن صبح

  .میکرد بیدارم هرروزباعشق

 چشمایو همیشگی سردردهای بودم نخوابیده اصلا وتقریبا  فکرمیکردم پیشنهاددانیال به تاصبح

 .میداد کم خبرازخواب کرده پف

 ییودارو قرص باهیچ بودکه سردردام اما بهترشدم شدم سرد بااب چندبارصورتمو زدن بعدازمسواک

 .نمیشد خوب

 ایداولینش. روپوشیدم همیشگی مشکی مقنعه باهمون پوشیدم پررنگ ابی بامانتو کمرنگ شلوارابی

 بودم پوشیده ای دیگه لباس حندوقت.بعداین بودکه بار

 نرم بارم این اگه میترسیدم نداشتم امامرخصی میشد ترخیص امروزمامان بیرون زدم ازخونه

 این هب من بیمارستان بعدبرم بگیرمو اجازه ازش مطب برم اول که بهتردیدم پس. بشم سرکاراخراج

 .اینکاروبکنم مجبوربودم پس داشتم احتیاج پول



 .چندماهه این اززندگی  هرورق تکرار صحنه بودم وایساده اتوبوس توایستگاه

 .شد هواپخش توی ازگازوئیل حاصل اومدبوی سفیدرنگی اتوبوس

 روی مقنعمو گوشه بگیرم تهوع حالت شد باعث هام ریه به دود   ودوربا  و بودم نخورده صبحونه

 .بود مشخص چشمام فقط که جوری گرفتم صورتم

 .... شدم سواراتوبوس

 اونم فکرکنم میدیدمش اتوبوس توی موقع هرروزاین تقریبا که ای ساله42.44دختر اتوبوس توی

 تا4.0و بود گذاشته صندلیش جلوی رنگی ای سورمه بدس که پیرزنی.کارمیکرد جایی من مثل

 .بودن موهاشون کردن درست مشغول دست به اینه که دختردبیرستانی

 ههمیش بودم کرده عادت شدم خیره شهر به همیشگیم عادت وبه دخترانشستم جلوی صندلی روی

 . ردمخاطرمیسپ به رو سرکوچه گربه تا مغازه ازاسم که میشدم خیره بیرون به انقدر

 شدمی شهرمحسوب های برج جز فکرکنم که بلندشرکت ساختمون سرخیابون به رسیدم بالاخره

 .شد نمایان

 .داشت روی پیاده هنوزکمی

  .شدم خیره زمین روی های کاشی خط وبه میزدم قدم

 .بود نگهبان مهربون پیرمرد همون فقط نبود سالن توی کسی

 سلام-

  دخترم سلام-

 ?بالا رفته کسی-

  ببر کلیدارو بیا دخترم نه-

 .داد بهم کلیدی ودسته



 .میزنشستم وپشت گذاشتم وکناری دراوردم همیشگیمو بافت همون. بازکردم درمطبو

 .بوداومد شده استخدام تازه که جدیدشرکت منشی مریم بعد چنددقیقه

 ?خوبی جون مارال سلام-

 ?توخوبی عزیزم مرسی-

 ?دکترنیومده! خوبم منم ممنون-

  زهنو نه-

 .نبود شناسی انگاردکتروقت.بود اماهنوزدکترنیومده9:06شدساعت

 .میشدن وازنبوددکترشاکی بودن میومده کم کم ها مریض

 . شدم اینجاالاف ساعت یک الان?? ?دکترتونم شماواون مسخره من مگه محترم خانم+

  اومده پیش براشون شایدکاری بفرمائید خانم-

 ........ دادوفریادکه به کرد وشروع بدهکارنبود گوشش زن ینا وانگار پاشد به ای همهمه کم کم

 . بهزادوشنیدم صدای که 

 .ومیتونیدبرید منتظربمونید مجبورنیستید ناراحتید خانم-

 .کرد دراشاره به وبادست

  نمیدن ادمو جواب که هاتون منشی این اومدید دکترخداروشکرکه اقای نه-

 .داد تکون سری

 ?????مادرتون نمیخواستیدبریدپیش مگه?امروزاومدید شماچرا:کردوگفت تعجب بادیدنم

 .بعده ظهربه24 هم ترخیصش ساعت بگیرم اجازه چرااومدم-

  مریضاروبفرستیدداخل:وگفت. رفت اتاقش سمت به نگفت چیزی



 اعثب وخوشگلش بانمک قیافه رنگی باچشمای وبوربود ریزنقش که رفت دختری پیش نگاهم تازه

 !بشینه لمد به لحظه همون شد

 ????بود دخترکی امااین

 .شد اتاق سردکتروارد پشت

 :وگفت بیرون اومد که بود نگذشته ساعت هنوزنیم

 .سرمیره حوصلم بابا پیش?شما پیش بیام میشه خاله-

 .شد بسکتبال توپ اندازه چشمام بابا اسم باشنیدن

 ?بود متاهل دکتر یعنی

  بیااینجابشین عزیزم اره-

 .کردم اشاره مکنارخود صندلی وبه

 :وگفت اومدنشست

  خاله مرسی-

 ?.کرد تعریف وبرام موند پیشم ناهاربشه وقت که ای تالحظه تقریبا

  نیازه اسمش که

  خدا پیش رفته مادرش

  میزاره تنهاش باباش

  داره دوس خانوم اکرم

  شده تنگ نفیسش خاله برای دلش

 .میداد ادامه نماو میدادمو گوش حرفاش به ولی هستن ایناکی نمیدونستم



 

 .باباش پیش رفت نیاز ناهارشد وقت

 .بیمارستان برم بگیرم تااجازه رفتم منم.میزد حرف خیلی بوداما بانمکی دختره

 داخل رفتم درزدمو به دوضربه

 ?برم میتونم من دکتر اقای-

 ?بیمارستان-

 !بله-

  میرسونم شماهم کلاس ببرم میخوام نیاز من صبرکنید-

  یشمنم مزاحمتون نه-

  دیگه میبرم شماهم نیازوببرم میخوام که گفتم-

  .برداشت صندلی ازروی وبلندشدوکتشو

 .میرفتیم راه سرش پشت باهم نیازهم منو بیرون رفت ازاتاق

 :رسیدوگفت مریم به

 هم مقدم خانم باشه حواستون عصرمیام کاری ساعت تاشروع بیرون میرم دارم من پورمنش خانم-

  باشه واستونح دارن مرخصی امروز

  چشم-

 .بیرون اومدیم بعدازخداحافظی

                  ________ 

  بود ای دیگه زن مامان جای به اما دروبازکردم باعجله رفتم مامان اتاق طرف به

 اومدم ببخشیداشتباه-



  رفت ای غره چشم بهم زن

 .بود سرم پشت پرستاری چرخیدم وقتی بیرون اومدم ازاتاق عقب عقب منم

 کشیدم بلندی یییییینه

 بفرمائیدبفرمائیدبیرون اینجاورودممنوعه خانم-

 

 :وگفتم پذیرش سمت رفتم بیرون اومدم نگفتمو چیزی

 ?بخشه کدوم بهاری لیلا خانم ببخشید سلام-

 04اتاق راهرو انتهای-

  مرسی-

  میگشتم04  اتاق دنبال میکردم نگاه توراهرو

 . بودن مامان های وسال همسن تازن0 بودکه اتاق توی تخت0  داخل رفتم کردم پیداش

  مامان سلام-

  شد جمع چشماش توی اشک دیدم چرخیدوقتی مامان

 ?مامان کجابودی بشم قربونت مارالم-

   زیرگریه دم وز کردم بغلش تخت روی

 ببخشم کردم غلط مامانم شرمنده-

 ?نگرانمه پیردارم مادر یه نمیگی مامان کجابودی-

 .رفت یادم بودکه باهاش صحبت انقدرغرق مانما بابابودم پیش-

 :وگفت بوسید پیشونیمو



 .اینجا پوسیدم که بده ترخیصوانجام بروکارای حالا مامان نکن ناراحت خودتو گذشت دیگه-

 چشم-

 . بدم تاکارهاشوانجام رفتم کردمو دیگه کوچولو بوسه یه

 .کرد پرستارصدام  که راهروبودم توی

 ?هستید هاریب خانوم شماهمراه خانم- 

 .بله-

 .داره کارتون دکترسماواتی گشتم دنبالتون بیمارستانو کل شماکجائید خانم-

 .شد دگرگون وحالم افتادم یادپیشنهادش ودوباره لرزکردم احساس اسمش باشنیدن

 ?بریدکنار میشه خانم-

  بودم سرراهش بودوانگار ویلچری زن کردم نگاهی

 بفرمائید: وگفتم کنار رفتم

 .کنم ش کنم فراموشش تااخرعمربتونم فکرنکنم رفتم سماواتی اتاق طرف به

 دمش پشیمون دربزنم.که بالا اوردم کردم دستمومشت. بود تووجودم ترسی وایسادم دراتاقش پشت 

 یروناومدب یخانم و بازشد دراتاق که بالا اوردم دستمو بارچهارم نمیتونستم ولی کاروکردم باراین0

  داخل برم مجبورشدم منودید ودکترم

  سلام-

 !میای ناامیدمیشم  ازاومدنت وقتی همیشه ?دیراومدی که بازم سلام-

 ?مادرمه ی درباره?داشتید کاری باهام گفتن-

  بیابشین اره-

  کرد اشاره میزش جلوی چرم های صندلی به وبادست



 اعضای بودو لباسشویی ماشین انگاردلم داشتم اضطراب نشستم رفتم حرفی هیچ بدون منم

 .میچرخیدن دائم لباس مثل داخلش

  میزگذاشت دستاشوروی   

 بهت بیشتری پول بودنکنه کی مردک اون?نداشتی وکاری کس توکه شد چی-

 !میگفتی خودم به بیشترمیخواستی???میده

 . وایساد روم روبه واومد یلندشد

 .برداشتم عقب به وقدمی بلندشدم ترسیدم

 . جلو اومد قدم یه

 .برداشتم عقب به قدمی دوباره

 .برخورد سفتی جسم به پشتم که تربرم عقب دوباره خواستم.جلو اومد قدم یه اونم

 ... برگشتم

 .بودم ترسیده خیلی نداشتم راهی.بود اتاق گوشه چوبی کمد

 .روپرکرد بینمون وفاصله جلوتراومد قدمی

 وچپش دست که بزنم جیغی اومدم نخورد تکون انتس نیم حتی ولی عقب به بدم هلش خواستم

 .بود گرفته دستامو محکم راست وبادست گذاشت دهنم روی

 رموس سریع ولی  بزاره لبام روی کثیفشو لبای وخواست زد اوری ولبخندچندش شد خم طرفم به

 برداشته دهنم ازروی دستاشو. شد بوسیدچندشم سرمو چپ سمت شد باعث که چرخوندم

 .بازشد دراتاق که بکشم جیغی خواستم بود شده سرازیر بوداشکام

 وتاد توچشم چشم برگردوندم سرمو چرخید سریع(????دکتروداره اسم لیاقت اصلا)دکترسماواتی

 شدم عسلی تیله

 .الود غضب شدت به قیاقه. ظاهرشد درگاه توی دانیال قامت



 .جلوش ریدمپ سریع که بزنه صورتش به مشتی بردوخواست یورش سماواتی طرف به

 :گفتم هق باهق. میکردم سکسکه ازترس که درحالی

  بدمیشه برات دانیال کن تروخداولش-

 .افتاداونجاحضوردارم ویادش شد عصبانی بیشتر من انگاربادیدن

 .میکشیدم سمت وبه گرفت دستمو مچ

 زهمینا وپلاستو جل بهتره ناموس بی کنن گریه حالت به اسمون مرغای که بیارم سرت به بلایی-

 !اینجانیستی دیگه فردا که کنی جمع الان

 :زدوغرید پوزخندی سماواتی

 .داره ارزش شب یه برای فقط من برای. تو وامثال خودتو ارزونی هم  دختردهاتی این هررررری-

 :گفتم باالتماس که بگه چیزی خواست سائید هم روی دندوناشو دانیال

  میشه دعواتون الان بیابریم تروخدا دانیال-

 .اقازات بیرون وبردم بیشترکرد فشاردستشو گفتو میرسمی حسابتو زیرلب نگفتم چیزی

 .بردم کشون کشون بیمارستان تامحوطه

  روانی کن ولم-

 شومارال خفه فقط نگو هیچی

 همه هم همینجوریش میره ابروم کنم دادکاری باجیغ وبخوام نمیده گوش حرفم به دیدم منم

 .میکردن نگامون باتعجب

 .حیاط توی اهنی محکم صندلی روی کرد پرتم حیاط گوشه به رسیدیم اخرهبال

 ?پستیه ادم نگفتم ?چندشبه براش ارزشت نگفتم?مارال دیدم من بود چی اینا-

 ???? ?یانگفتم گفتم



  نیست فکرمیکنی که چیزی اون-

 

 :گفت وایسادجلومو تابرم وبلندشدم

 سرجات بتمرگ بری نمیزارم-

 یتویک به بدم توضیح بخوام که هرکسی به?میزنی حرف باهام اینجوری که هستی کی هوووی-

 .نمیدم

 !!!بازشد ازهم کمرم های مهره کردم احساس ها صندلی روی کرد پرتم که بلندشدم دوباره

 ?اره دادی منفی جواب من به خاطراون به-

 بود عصبانی خیلی بدم کشش بدترازاین نخواستم

 ?????یامثبت باشه بخوادمنفی که?? ?دادم جوابی بهت اصلا من-

 بود کرده فروکش کمی انگارعصبانیتش

 ?????باشه مثبت جوابت که داره امکان یعنی یعنی-

  ممکنه هرچیزی گفتم من-

 وازتصمیمت گرفتی تصمیمتو حالاهم همین میدونم که من?مارال میکنی چراانقدراذیت-

  جرمیکشمز بخدادارم بگو منم به خب میکنی اذیت چرامنو!!?مطمئنی

  نگرفتم تصمیمی هنوز نه-

 بگیر الان خب-

 ????الان-

 باشه مثبت جوابت امااگه نمیکنم نگاه سرمم پشت میرمو نه بگی اگه فکرکردی کافی اندازه به-

 کنم خوشبختت میدم قول



 بود گرفته تصمیم دیشب همون بودم جوابموپیداکرده من کردم مکثی

 چیزی هاش کمک برای بهزادم بود منطقی میزد که یحرفای درواقع. بدم بهش مثبت جواب که

 چیزی ازم زمانی میترسیدم. نمیگیره خداموش رضای محض ای گربه هیچ وگرنه حتما میخواست

 تصمیمو گزینه بهترین دانیال انتخاب. بشم خواستش انجام ومجبوربه دیگه روندارم کسی که بخواد

 .بود زندگیم برای

 ازاین یکم!والا)ادمونمیزنه درخونه دوبار شانس وقت هیچ اوعمر هاروداشت موقعیت بهترین

 .(کلیدداره خودش هم بره اگه نمیره وبیرون توخونه خوابیده یادبگیرکه  بدشانسی

 ..... من-

  پائین انداختم سرمو

  گفتی خودت که اماباشرطایی ندارم مشکلی من-

  نمیشه باورم???ثبتهم جوابت واقعا????یابیدارم خوابم الان???میشنوم درست دارم-

 :بلندکردوگفت تهران دودگرفته اسمان سمت به دستاشو

 شنیدی دلمو صدای باربالاخره یه ممنونتم خدایااااا-

 باش مطمئن مارال میکنم بخداخوشبختت:بودگفت لباش روی لبخندبزرگی که درحالی بهم روکرد

 .مارال ممنونتم. نمیشی پشیمون ازتصمیمت وقت هیچ وقت هیچ

 تربود تلخ هم ازگریه من تلخ لبخند این ولی  زدم لبخندی

 خواستگاری برای که کنم صحبت باهاش منم بدیم م مادرتوانجا ترخیص تاکارهای داخل بریم-

 .خونتون بیایم

 .میومد شونم به شونه هم دانیال و برداشتم قدم درورودی سمت به بلندشدم

 به ازفرش بودکه خوشحال. اورد درمی بال داشت بودالان من جای ایدهردختریش نبودم خوشحال

 .نبودم من ولی رسیده عرش



  بودم کرده بیشترکارهارو تقریبا شد انجام سریع خیلی مامان ترخیص کارهای 

 :گفت دانیال که راهروبودم توی

 ?مارال راستی-

 !بله-

 ???سماواتی پیش بودی چرارفته نگفته-

 .میکشیدم خجالت پائین تمانداخ سرمو

 تاقشوا توی رفتم مامانه مریضی راجب خب گفتم منم داره دکترکارم که گفت ازپرستارابهم یکی-

 تمبودونتونس دهنم روی هم ودستاش نرسید بهش کاروکردزورم کشیدواون پیش پیشنهادشو بحث

 .بکشم جیغ

 :گفت دستشو کوبیدکف کرد مشت دستاشو

 . بریم که کن ومادرامادهبر توهم میرسم حسابش به-

 .زدم لبخندی بادیدنش رفتم مامان اتاق طرف به گفتمو ای باشه

 .شدی مرخص خوشگله خانوم خونه بریم که شو اماده-

 .اوردم لباساشو زدمو لبخندی اینحا شدم خداروشکرخسته-

 سطل داخل بیمارستانو های لباس پوشید مشکیشو های دراخرکفش کردم تنش دونه دونه

 .بیرون ورفتیم ختماندا

 .بود درمنتظرمون جلوی دانیال

 بفرمائید مامان سلام-

 .نگفت چیزی اما کرد تعجب صمیمت همه ازاین مامان

 رسید شادی اهنگ کردتابه  عوض  اهنگ چندتا بودیم نشسته ماشین توی



 

  دارم دنیارومن عشقمه تودست دستام

  روزمینم ادم ترین باتوخوشبخت

  عزیزترینم تویی تاابد که تو به قسم

  روزمینم ادم ترین باتوخوشبخت

  نشینم کنارماه اسمون تواوج امشب

 ....عطرتنت نازنین

 احمدسعیدی

 .میخندید باهاش سرخوشانه هم خودش و گذاشت

 . شهرمیرسیدیم پائین های محله به کم کم

  خیابون یه

  دوخیابون

 خیابون سه

 اراشدیو بودکه قدیمی خیلی خونه به  سرکوچه. قدیمیمون کوچه توی پیچیدم. رسیدیم بالاخره

 .بود کاهگلی

 لویج بالشتی کمرش قوزپشت باون بود خانوم صغری اسمش.میکرد زندگی توش فضولی پیرزن

 .میکرد نگاه ماشین به بودوباتعجب خوابیده شکمش  بودوروی درگذاشته

 بازی که هایی بچه یحت. پیروجوون.ومرد اززن اعم همسایه همه  توکوچه پیچید ماشین وقتی

 .میکردن نگاه باتعجب میکردن



 چه ودمب ندیده چشم به هایی ماشین چنین حتی بشم بابهزاداشنا ازاینکه قبل خودمم داشتن حقم

 !!!!!!!توخواب حتی?سواربشم اینکه به برسه

 .بزنن سرم پشت حرفایی چه خدامیدونه

 پشت زدن حرف کارشون که بیکارن زن مشت یه نیشت مهم برام دیگران های حرف  امابیخیالش

 .سربقیس

 الدانی که بشه پیاده کنم مامان کمک خواستم شدم پیاده. رسیدیم بزرگمون دراهنی به بالاخره

 :گفت

 .بزنم حرف بامامان  تنهایی میخواستم شماومادر بااجازه-

 .بگه میخواد چی میزدم حدس

 ...... امامامان ندارم مشکلی من-

 

 !باشه راحت خیالت اینکه علامت کردبه بازوبسته چشماشو کردم انمام قیافه به نگاهی

 .رفتم درخونه طرف به دادمو تکون سری منم

 .سرکارم های برگه بگیرتا مامان داروهای بودازانواع شلوغ خیلی کیفم کلیدمیگشتم دنبال

 تابازشد چندبارکلیدوچرخوندم ایرادداشت یکم درمون

 یزند چیزاین تاهمه درگرفته صدای ازاین چی ازهمه بودم دهش خسته دیگه بازشد بدی درباصدای

 .نمیگیره خودش به ارامش رنگ که

 .دورمیشم بیشترازارامش میکنم هرچقدربیشترتلاش

 .بیاد جوش گذاشتم واب روشستم وکتری قوری اشپزخونه توی رفتم

 . کردم پهن کناربخاری مامان برای وبالشتی پتو



 بگه میخوادچی میدونستم که بااین خوردم هامو ناخن مومت ازاسترس همونجانشستم خودمم

 .استرسموبیشترمیکرد میدونستم که همین شایدم

 .دروبازکردم پوشیدمو چادررنگی دراومد صدای بالاخره

 .بود دانیال

 ! بیارم ازدیوار مامانو بودونمیتونستم دربسته ببخشید-

 .کرد خندیدن به شروع وخودش

 .رفتم ماشین سمت به وگفتم بهش ای مزه بی تودلم

 نکردورفت قبول که کردم دانیال به هم تعارفی  داخل وبردمش مامانوگرفتم زیربغل

 .زده زل بالبخندبهم مامان دیدم که خونه برگشتم

 ?مامان شده چیزی-

 :پیشونیموبوسیدوگفت

  شدی انقدربزرگ که بشم قربونت من الهی-

 .کرد بهم نگاهی ودوباره

 ?مامان تبه گفت اریاچی اقای-

 تصحب بایدباخودمارال گفتم اولش البته. بیان باخانواده گرفت کردواجازه خواستگاری توروازم-

  گرفته اجازه ازخودتم گفت ولی کنم

  کنه صحبت خودتون شخصامیخوادبا گفت ولی گرفت اجازه ازخودمم اره-

 . کنه حفظش پدرومادرش خدابرای پسره این اقاست که ازبس-

 پائین انداختم موسر نگفتم چیزی

 ?بدی ردبهش جواب میخوای نکنه ?مادرچراناراحتی مارال-



  .نداشتم حسی وبهش نمیومد خوشم ازش طرف ازیه مجبوربودم طرف ازیه نگفتم چیزی بازم

 ? بهترپیدانمیکنی ازاین?هااااا نزنی خودت بخت مادرلگدبه-

 نمیدونم مامان نمیدونم-

 مه اخلاقش! میاد برنمیادکه زندگیش خودشو ازپس!تهس که نیست خوشگل?چیونمیدونی اخه-

 !عالیه که

 !نمیشه دوروبراپیداش  این کسی همچین دیگه بره این?مادر چیه مشکلت

 همونحا بود من جای هردختری نبودشاید مهم برام کدوم هیچ ولی اینارومیدونستم ی همه خودم

 مامان ولی میخواستم عاشقانه ندگیز یه من نبود مهم برام ها ویژگی این ولی رومیگفت بله سریع

 !نیست کافی تنهاعشق بودکه معتقد

 :گفتم مامان ازجواب رفتن طفره برای

 .کرده هوس بدجوری دلم که کنم دم ایی چ برم اومده جوش اب-

 .  نگفت اماچیزی دررفتم دادن اززیرجواب فهمیدکه خودمامانم

 .کردم وسایل کردن مرتب خودموسرگرم خونهاشپز توی تااخرشب دیگه

------------------------------------ 

 استکانو بالیوان یکی باپشتی یکی بود جهانی انگارجنگ ازسرکوچه ازسرکارمیومدم روزبعدوقتی

 :گفتم دخترهمسایمون سمیه جلوبه رفتم کردم بودتعجب سینی تودستاش یکی دست پتوبه یکی

 ????اینجا خبره چه-

 !خونتون هارومیبریم وسیله داریم بیاد برات خواستگارباکلاس یه قراره???مارال نمیدونی-

 بدترو روزبفهمن یه که کنیم هاروعوض چرابایدوسیله اصلا ?داشت چراانقدرعجله بیشترشد تعجبم

 ???بره ابرومون



 !!!نمیشد حریفش بودوکسی مامان کارهای ولی

 .میبرد خونمون اینجوبه49یونتلویز که رودیدم پسرهمسایه دفعه یه

 هرکس حتی خلاصه(هارومیگم همسایه) میخورن درد به جایی یه فضولن اگه حداقل گرفت خندم

 !خونمون رواوردن همه داشت هم ای میوه

  .گذاشتیم خواب اتاق قدیمیوگوشه وتلویزیون کردیم عوض تلویزیون

 .گذاشتیم زهراخانوم سینی داخل و هاروشستیم استکان

 ودب شده قدیمی هم نبودومدلش نو وپوشیدم گرفتم ازسمیه مشکی وشلوار کت یه خودم همدراخر

 .بود خودم های بهترازلباس اما

 .کردم سرم رنگی شیری وشال بافتم موهامو بودم تغیرکرده زد ورژلب ریمل برام یکمم

 منتظربودیم

 6ساعت

 7ساعت

 درخونشون یادرز هاازپنجرهاشون سایههم تمام شدن پیاده دانیال ازماشین.اومدن8ساعت بالاخره

 .میکردن نگاه

 خواهراشن بفهمی میشد ارشباهتشون دخترکه بادوتا پدرومادرش. خونه سمت کردم راهنمائیشون

 .میکردن نگام پوزخندی با

  داخل بفرمائید اومدید خوش سلام-

 :گفتم که داخل میرفت باکفش داشت خواهرکوچیکترش

 .دربیارید کفشاتونو نمازمیخونیم ببخشیدتوخونه-

 !!!!خواسته اینطوری پسرخودشون خب چه من به بودن وناراحت عصبی انگارهمشون



 .میکرد نگاهم عمیق افتادبالبخندی دانیال به نگاهم

 خوشگلترشدی بودی خوشگل-

 انداختم پائین سرمو

  بفرمائیدداخل-

 خانوم عروس چشم-

 رمس حرف این باشنیدن ولی نبودم خجالتی فروکردم سرموبیشترتویقم کلمه این باشنیدن

 تکرارکردم رودوباره جمله و رفت پائین ناخوداگاه

 بفرمائید-

 .دراوردم بودوچادرمو پوشیده لباسم داخل رفت بالاخره

 .بود هنهوک قدیمی خییییلی خییییلی لباسم بودن پوشیده خانوادش که هایی لباس به نسبت

 .مینداختن هوخون خودم باپوزخندنگاه همش هم همین برای

 .کرد شروع باباش

 

 .مطلب سراصل میرم راست یه نیستم رفتن حاشیه اهل من مقدم خانم-

 و یلفام ازدخترای خیلی وارزوی گرفته کانادا وتخصصشو خونده پزشکی چشم دانیاله پسرم تک

 کردنش دخترانتخاب بااین بازاروکورکرده چشم.پسرم ولی هاست اشناوغریبه

 خانوادموشکستن خودمو غرور شد انگارناراحت مامان'

 :گفت دانیال

 بشن پشیمون که کنی کاری نکن سعی کس یاهیچ یااون ماراله انتخابم من????بابا حرفاچیه این-

 ببینی خواب عروسیموتوی باید دراونصورت



 ?مادر میشی چراناراحت حقیقته پسرم-

 ?سربزنم بهتون نمیام.بارم یه ایناروبگیدسالی بخواین گفتم مامان-

 .میکردم احساس تحقیرانشونو هنوزنگاه فقط. نگفتن موضوع این راجب چیزی دیگه

 ?شماچقدرسوادداری ازاقاپسرما اینم خب-

 .بود مادرش سوال

 خوندم تادیپلم-

 :کردوگفت نازک چشمی پشت

  دیپلمی یه روی گذاشته دست وقت اون داره چشم تخصص فوق پسرمن-

 دادن ادامه تحقیرشون وبه گذشت دیگه یکم خلاصه

 .کردیم وسکوت نگفتیم چیزی مهمونن اینکه احترام به هم مامان منو

 .گرفتن تصمیمشونو هرچندایناکه کنن صحبت باهم برن بااجازتون مقدم خانم خب-

 .کردم تزریق تونگاهش ارامشو کردباچشمام بهم نگاهی مامان

 . وابکنن سنگاشونو برن میتونن ندارم حرفی-

 . تواتاق اومد سرم پشت بلندشدم منم بلندشد دانیال

 .وایساد کنارطاقچه گوشه به بود اتاق گوشه خونمون وتلویزیون موکت یه

 .بودیم هردوساکت گذشت ای چنددقیقه

 ?نداری حرفی-

 !نه-

 !بده مثبت جواب بیرون رفتیم الان-



 ????چرا-

 چون بده جواب نالا داریم تمایل ازدواج این وهردوبه هستیم پیشه عاشق فکرمیکنن خانوادم-

 .  غیرممکنه اینجاایندفعه به پدرومادرم اوردن

 بدم جواب الانم اینکه حال به وای میکنن باتحقیرنگام خانوادت همینجوریش-

 !دستوره نیست خواهش میدی مثبت جواب-

 نمیگم بله من نیستی ای کاره-

 مارالللل-

 بله-

  دیگه بده مثبت جواب کنم راضیشون نمیتونم دیگه-

 :گفت وکسی صدادرواومد به دراتاق که بزنم حرفی تمخواس

  منتظرن همه بیایدبیرون?چکارمیکنید تواتاق چکارمیکنیدتوساعته-

 :کردوگفت بهم نگاهی دانیال

 ?مارال قبوله-

  بریم-

 :گفت پدرش بیرون ازدراومدیم

 ?خانوم عروس کنیم شددهنممونوشیرین چی-

 .بله مادرم بااحازه وگفتم مادرکردم به نگاهی

 .لبخندمصنوعی هم دانیال زدوخانواده مادرلبخندی

 . نخوردن وشیرینی ازچایی کدوم هیچ



  ازمایش کارهای دنبال بریم باش اماده فرداصبح:گفت دانیال رفتن موقع

 انمام. داخل اومدیم محوشد که تاجایی دورترمید کم کم ماشین شدن سوارماشین گفتمو ای باشه

 !دخترم گرفتی میصمیت خوب بوسیدوگفت پیشونیمو

 : گفت مامان که پائین انداختم سرمو

  گرفتی تصمیمو بهترین نباش ناراحت-

 . داخل رفتیم نگفتمو چیزی

   فکرمیکردم بودم گرفته که تصمیمی به تاخودصبح

 ?یانه گرفتم درست تصمیم نمیدونم

 .کردم ساعت به بودنگاهی خوردکرده اعصابمو ساعت تیک تیک

 .نمازخوندم دورکعت وضوگرفتمو بودبلندشدم6ساعت

 ترش سخت کشیدم چقدرسختی بهترمیدونی خودت خدایا بده انجام همونو صلاحمه خدایاهرچی-

 ......و نمیکشم دیگه نکن

 .شده سر پاهام موندم سجده توحالت ازبس کردم احساس که میکردم باخدامنادا همینجوری

 . بخورم چیزی ونباید بدم ازمایش باید افتاد یادم که بخورم چیزی خواستم بلندشدم

 یمشک مقعنه ابیم ومانتوی شلوارمشکی کردم تنم لباسی تند تند بود7 کردم ساعت به نگاهی

 .شدم واماده کردم تنم هم همیشگی

 . درنشستم وجلوی برداشتم بافتمو در ازروی

  صدادراومد دربه زنگ بعدازچنددقیقه

 ?کیه-

 بازکن رالما منم-



 .بود دانیال صدای

 .دروبازکردم هاموپوشیدمو کتونی

 .زد لبخندی امادم پوشیدمو لباس که بادیدنم

 خانومم بریم-

  دست بهم بدی حس یه

 .شدیم سوارماشین و دادم تکون سری

 .زیادکرد کردوصداشو روشن ضبطو

  امیرتتلو جون ماری اهنگ

 .میخوند باهاش بارم یه ای هوچنددقیق بود صورتش روی ولبخندپهنی روگذاشت

 بگیروگردوخاکاشوبتکون دلمو جون ماری دوتکون جون ماری تکون یه جون ماررری-

 میکرد بهم نگاهی وباهرجمله

 

 مارال راستی-

  بله-

 ?? ?بدیم ازمایش میخوایم نخوردی که چیزی-

  نخوردم بود حواسم نه-

  خوبه-

  سپری وتسک توی تقریبا وتاازمایشگاه نگفتیم چیزی دیگه



 حرکت ازهم متری یه بافاصله کردیمو پارک سانتافه ویه پراید کناریه ازمایشگاه به رسیدیم

 . میکردیم

 (دشمنیم فکرمیکنه ندونه هرکی)

 .بودن هم دیگه چندتازوج مانبودیم انگارفقط شدیم ازمایشگاه وارد

 شونه روی سرشو دختری. میزدن وحرف هم روی روبه بودن وایساده هم تودست دست ها بعضی

 .بود گذاشته مردش  های

 .اونجابود هم ساله22،24 دختربچه یه

 ازم زیادی بافاصله هم ودانیال نشستم اول ردیف های صندلی روی من نشستیم رفتیم ماهم

 .نشست

 .صدازد که بودیم بودمعطل ساعت نیم

 اریامنش اقای-

 بله-

 شماس نوبت بفرمائید-

  ممنون-

 .رفتیم بلندشدیمو

 ردمک احساس سرنگو سوزش. انداخت دستم دور کشی اومدو پرستاربداخلاقی نشستم صندلی روی

 ناچیزبود درزندگیم درمقابل امادردش

 .بیرون ورفتم کشیدم پائین استینمو کردم رواحساس پنبه دراوردخیسی سرنگو

 چپشوماساژمیداد دست راستش بادست.اومد دانیالم موقع همون

 ?نگرفت که دردت-



  نداشت دردی نه-

 .میدن ازمایشو جواب دیگه ساعت تونیم که گفتن شدیم سوارماشین بیرونو ورفتیم نگفت چیزی

 نگم چیزی دادم ترجیح ولی کنجکاوشدم رونمیرفت خونه راه کرد حرکت

 

 :وگفت داشت ترنگه اونطرف چندخیابون

 شو پیاده-

 ?بریم کجامیخوایم-

 شومیفهمی پیاده-

  عدالت طباخی طرف رفت

 ندارم دوست پاچه لهک من-

  میشی بیابخورمشتری دارم دوست من-

  نشستیم  مغازه داخل پلاستیکی های صندلی روی

 ?دارید میل چی اومدید خوش سلام-

 کامل پاچه کله ویه تاپاچه8-

  چشم-

 .هارواورد اومدوسفارش گارسون که بودیم شده خیره بهم چنددقیقه. ورفت

 .دممیکر نگاش ومن کردخوردن شروع خودش

 بخورمقویه:وگفت گرفت روم روبه رو ازچشم تیکه یه

 !بدمیشه خالم طرف اون ببرش اه-



 بایدبخوری--

 نمیخورم-

 بیرون ازاینجانمیریم تانخوری-

 .انداختم دستش توی لزج چشم اون به نگاهی

  طرف به بالاوبسرعت اومد دلم محتویات انگارتموم

  .رفتم طباخی گوشه کوچیک دستشویی

 مقنعه زیر کردم اوناهم بود اومده بیرون مشکیم ازموهای کمی خوردم وکمی زدم رتمصو به ابی

 بیرون ورفتم

 

 کردن حساب درحال که دانیال به نگاهی نبودباتعجب روش چیزی میزکردم روی نگاهی

 :وفتم بودانداختم

 ?دانیال چرانخوردی-

 ? داری دوست جیگرکه!نمیخورم منم نخوره خانم-

  دارم دوست اره-

  جیگرکی بریم پس-

 ادهوپی داشت نگه شیکی کنارجیگرکی جلوتر کمی میکرد وحرکت شدیم سوارماشین ودوباره

 .شدیم

 .جیگره میکردی بوداحساس ومشکی جیگری رنگ ترکیب داخلش فضای

  میزنشستیم ترین نزدیک روی

 :صداکردوگفت گارسونو



 دل هم تاسیخ26جیگر تاسیخ32-

 زوم ومنر دانیال خیره ونگاه میکردم نگاه کفشام به پائین سرمبود بینمون سکوتی رفت گارسون

 .بود

 .خورد دانیال وبقیشو خوردم تاسیخ4 کردیم خوردن به اوردوشروع جیگرارو بعد چنددقیقه

  شنیدم صداشو که توفکربودم

 ???بریم-

 ?خوردی بریم-

 اره-

 .میکردن گاهن جورخاصی یه همه میرفتم راه سرش پشت منن کنه حساب رفت بلندشدیم

 .باهم داشت فرق تااسمون زمین دانیال و من تیپ میکردن نگاه هم باید خب اره

  .رفتیم بیرون سمت به حرفی بدون اومد.طرفم به

 .رفت ازمایشگاه طرف به بود اماده ازمایشا جواب دیگه

 همینحابشینداش بیای نمیخوای تودیگه ازمایشاروبگیرم جواب میرم من-"

  باشه-

 . میومد ماشین سمت به داشت بعد دقیقه20

 .نشست مغمون قیافه دروبازکردوباهمون

 ?دانیال شده چی-

  نمیخوره بهم خونامون-

 ????چی-



  بود عروسی جشن تودلم

 :کردوگفت بهم نگاهی

 .بیاریم بچه تا بیست. ده میتونیم تازه نداریم مشکلی هیچ کردم شوخی-

  پائین انداختم وسرمو شدم سرخ

 خندید وخودش منو یخجالت خانم-

 ?ای پایه نرفتم امروزمطب خریدکنیم یکم حالابریم-

  نیست نیازی-

 .داشت نگه ومعروف پاساژبزرگ یه جلوی حرفم به توجه بدون

 

  شدیم پیاده

 نزنه حرفی کسی باش خودم پیش مارال-

  باشه-

 .داخل رفت  دانیال بود ایشیار لوازم مغازه سومین میکردیم هارونگاه بوتیک

 ?میکنم استفاده من بگو اخه

  رفتم دنبالش ناچاربه منم

 ?بدید ارایشتون لوازم بهترین از کامل دوتاست میشه ببخشیدخانم-

  رومون روبه واومد کرد روول بقیه داره توپی مشتری دید که زنه

 ?میخواستید ببخشیدچی-

  اشمارک ازبهترین ارایش لوازم کامل دوتاست-



 .کنید انتخاب داشتید  دوست هرکدومو میارم مارک چندتا الان من-

 گذاشت ویترین شیشه سر مارک نوع وچند

  خودت نمیشناسم نمیکنم استفاده ارایش لوازم که من-

 .کن انتخاب

 .کنید انتخاب دوتاشو خودتون خانم?بدونم کردم استفاده من احتمالا-

 ?نهگرو یکم ولی مارکن بهترین دوتا این-

 ?مارال میخوای چی دیگه! نیست مهم پولش - 

 روی گذاشت لاکو زنگ42 ای جعبه افتاد ها ورژلب رنگی لاکای به چشمش سرش چرخیدپشت

 هم هاجداگونه ارایشی ازوسیله وازهرکدوم مو سشوارواتو ست.کرد انتخاب رژلب وچندتارنگ میز

 .خریدکرد

    اینارونمیدیدم توخوابم حتی من

 بیرون مدیدمکردواو حساب

 ویترین توی های مجلسی لباس به خورد چشممون که.میکردیم هارونگاه مغازه چرخیدیمو یکم

 بخر مجلسی لباس مارال بیا-

 ندارم نیازی اخه-

  میشه نیازت-

  داخل ورفتیم

 داد روبهم همه ازویترین هم چندتایی برداشت رگال ازروی لباس چندتا

 کن پرو برو-

  لباسو همه این-



 برو اره-

 ییوزنجیرطلا بود ساده زانو بودتاروی رنگ مشکی اول لباس پوشیدمشون یکی یکی داخل رفتم

 میخورد نازکی

 بود قشنگ ولی بود وکوتاه تنگ یکم میخورد کوتاهی وکت سفیدبود دوم لباس

  بیرون واومدم  پروکردم تاشونو یاهشت هفت همینجوری

 کردم ایناروپرو شدم خسته-

 بودن قشن-

 .بیرون کردورقتیم حساب چندتاشو خودش سلیقه به دادم ونتک سری

 .خریدم لباسامم همرنگ وکفش کیف

 .شد تموم خریدمون مامان برای لباس دست ویه ودوتاپالتوشیک مانتو تا یه باخریدن

  عقب صندوق خریداروگذاشت شدیم سوارماشین

  پشته انگارلاک میرفت ارومی باسرعت

 :وگفت داشت نگه بابا حاجی فروشی بستنی جلوی

 ?میخوری بستنی-

 ????????بستنی-

 !اره-

 ?سرما تواین-

 میچسبه-

 .اومد بابستنی بعدش وچنددقیقه شد وپیاده



 کرد وحرکت

 بخوری؟ میخوای جوری چه-

 میزد موج شیطنت کردتونگاهش نگاهی

 ?میدی توبهم-

 بخورم خودم میخوام من!!! اصلا-

 دیگه نکن اذیت مارال-

 !!نه بگم وزشته کشیده زحمت امروزخیلی دیدم

  باشه-

 . دانیال   میدادم هم قاشق یه میخوردم خودم قاشق یه کشید طول تاخونه بستنی خوردن

 .شد شهرنمایان پائین های کوچه پس کوچه بالاخره

 بازی فوتبال  مشغول هاهم بچه بودن زدن حرف ومشغول بودن نشسته رنگی چادرهای زنابا 

 .بود شدهقرمز ازسرما وصورتاشون

 میکردن نگاه باراول تعجب همون با بودن ماشینودیده چندبار بااینکه همه خونه رسیدیم

  ممنونم کشیدی زحمت خیلی مرسی-

 بود وظیفم-

 ?میادخونه اونم یعنی کردم تعجب شد پیاده

 

 .اورد وخریدارو رفت صندوق طرف به

  اوردشون تاکنارتخت دروباکلیدبازکردم



 ?دارین کاری برم دیگه من-

 خدانگهدار مرسی نه-

 خداحافظ-

 سمانه خندون ی باچهره که دروبازکردم دانیاله فکرکردم درزدن که اومدم کنارحوض تا دروبستم

   (همسایه دخترای) وسمیه

 سلام-

 ببینیم اونارو اومدیم?خریدی چی سلام-

  گفتم کردمو ای خنده

  بفرمائید-

 بردیم خونه به دارو خرید باکمکشون

 امانیم سلام-

 اومدی دخترم سلام-

 مامان اره-

 کرد دیدتعجب خریداروکه

 ?ایناازکجااومده-

 خریده دانیال-

 ?هستن چی حالا دردنکنه دستش-

 :گفت سمانه

 !کن بازشون?هستن چی مارال میگه راست-



 باشه-

 هارودراوردم مجلسی لباس ازهمه اول

 .میگرفت اینه جلوی وهرکدومو رواورد خونه گوشه اینه سمیه

 .دادم بهشون بودوچندتاشو اومده خوششون لاک ازچندتارنگ

  گلم مامان برای اینم بیا-

 :کرداماگفت ذوق گرم وپالتوی ها لباس بادیدن مامان

 !نگیر من برای چیزی ایندفعه بودمامان زشت-

 خرید خوددانیال-

 شانسا ازاین خدابده-

 شما قسمت ایشالا-

 :گفت سمیه

  شوهرکنه قراره خواستگاراومده سمانه برای-

 مبارکه پس ااا-

 !نیست-

 ??????چرا-

 مکانیکه داوود خواستگارش-

 ?????باباته همسن که اون-

 رومیخواد سمانه وحالا بده پسش ونتوسته کرده قرض پول ازش بابا انگاری اره-

  شد سرازیر دفعه شدویه پرازاشک سمانه چشمای



  میشه درست جان سمانه -

  بیرون نکردورفت گوش حرفام به

 .نذاشت سمیه که دنبالش برم خواستم

 نیازداره بهش تنهاباشه بزاریکم-

 .رفت اشتهام ذوقمو تمام برگشتم تاچایی2وبا اشپزخونه رفتم دادمو تکون سری

 .رفت خوردن بعدازچایی هم سمیه. گذاشتم خونه وگوشه کردم هاروجمع وسیله

 . رفتم  خواب به چیزی خوردن بدون

 . بودبیدارشدم دانیال صدای شبیه جیبع که باصدایی صبح

 سلام-

 افتاد بهم نگاهش

  بلندشو تنبل خانوم سلام-

 .خرید بقیه دنبال بریم بخوریم صبحونه

 بخوام میخوام خستم من-

 ?ای توخسته کردم هاروحمل وسیله قاطر مثل من که دیروز ای خسته که چکارکردی-

 خندید وخودش

 کلاشبیه بادکرده وصورتمم خورده گره دمیشمبلن خواباز وقتی موهام افتاد یادم دفعه یه

 هیولامیشم

 تابیدارشم بروبیرون دانیال-

 نمیشه-



 بیشعور ی پسره بزنن گندت اااه

 بیرون برم اومدم فکرم ازاین خوشحال.بود معلوم غم دما وفقط بلندشدم خودمو روی پتوروانداختم

  که

 ?ورخودتد پیچوندی چیه این-

 وپتوروکشید

 هابیدارشدن همسایه کل که میکرد ای خنده چنان قیافم بادیدن دفعه به

 .شهن عوض نظرم بیاری شانس ردنمیشه فرسخیت ازده دیگه ببینت اینجوری کسی مارال یعنی-

 لووس-

 .داد ادامه خندیدنش به

 .بیچاره داشت حق گرفت خندم قیافم بادیدن دستشویی رفتم منم

 بود شده(دراز  بابالنگ)ابوت جودی مثل بودوموهام بادکرده مصورت تمام

 . بستم سرم بالای مشکیمو وموهای شستم خنک چندباربااب صورتمو

 .پوشیدم وشالی سارفون اتاق ازتوی

  .میخوردن وحلیم بودن نشسته ومامان دانیال

  بخیر صبح سلام-

 مامان سلام-

 کرد بهم نگاهی دانیال 

 چراانقدرتغیرکردی-

 ازکجااومده حلیم-



 اورده دانیال اقا-

  مرسی-

 .خوردم زیادی وروغن بادارچین وحلیمو نشستم

 شو اماده پاشو توهم مارال مامان دردنکنه دستت-

 میام الان-

 .شدم اماده ورفتم خوردم دیگه دوتاقاشق

 .دیروزافتادم خریدهای  یاد که بپوشم کهنمو های لباس میخواستم

 .تمرف سمتش به زدمو لبخندی

 التویباپ خوشگلی سفیدرنگ وکلاه شال پوشیدم هم شالی ای سرمه مانتو با ای سرمه شلوارتنگ

 .پوشیدم رنگم سفید

 .چقدرتغیرکردم کردم خودم به نگاهی

 .  خندیدم طرزفکرم به  شدم باکلاسا ادم مثل

 .بزنم رژلب بزاریکمم تغیرکردم حالاکه

 .پیداکردم مرنگیک خیلی ورژکالباسی گشتم ارایشا لوازم داخل

 .نیست مشخص زیادم خوبه

 .میزنن حرف باهم دارن ومامان دانیال دیدم بیرون رفتم زدمو ازش یکم

 ام اماده من-

 میکردن نگام باحیرت هردونفر

 .انقدرتعیرنکردم تاحالا فکرکنم



 ?تواتاق رفت روندیدی هیولا مارال این ببخشیدشما-

 .رفتم مامان سمت وبه کردم نازک براش چشمی پشت

 نکن هم کاری هیچ بلندنشی زیاد کن سعی کنارت گذاشتم قرصاتو میرم دارم جونم مامان-

  راحت خیالتون شمابرید مامان باشه-

 خداحافظ-

 مادر وپناهت خداپشت-

 .رفتم بیرون دانیال دنبال هاموپوشیدمو پوت نیم

 .میکردولبخندمیزد نگاهی دانیال یکبار چنددقیقه توماشین

 .داشت نگه عروسی باسل کنارمزون

 کن انتخاب همینجایکی داره هاهم لباس انواع نداره حرف ولباساش مامانه ازاشناهای یکی اینجا-

 ?بگیریم محضری عقد به که قرارنبود مگه-

 !گذاشتیم قراری چنین کی نه-

 میزاریم الان خب-

 نداره راه اصلا-

 ???چرااونوقت-

 به برسه چه مخالفن ها خانواده هم همینجوریش پسرارشدفامیل هم ام خانواده پسر تک من-

 .نگیرم هم عروسی اینکه

 ندارم دوست منم-

  نمیشه هزارشب که شب یه همش شبه یه نکن لج-



 .خوردبود اعصابم نگفتم چیزی

 ذشتبخیرگ که کنه نصفم بودبزنه نزدیک ماشینی که ردبشم ازخیابون.خواستم شدم پیاده منم

 .برگشت دانیال ماشین بوق وباصدای

 ?دختر کجاست حواست-

 !چه من بودبه تقصیرماشینه-

  بریم بیا حالا باشه خب-

 .داخل بازکردورفتم ایشو درشیشه رسیدیم مزون تابه میرفت راه کنارم

  سلام-

 ?اومدیدایران اریامنش اقای سلام-

 .بگیریم لباس خانومم واسه اومدیم هم الان وقته خیلی-

 کرد بهم نگاهی زن

  سلام-

 ماشالا گرفته عروسی چه منیرجون دخترم امسل-

  مرسی-

  بخوره چشم میترسم اسپنددودکن یه خونه رفتی-

 .زدم لبخندمحوی

 .نمیزدی حرفی چنین وبیچاره بدبخت وخودمم فروشه سبزی مامان میدونستی اگه توهم

 !کن رونگاه بیامدلا بیادخترم-

 . میگرفت ایرادی یه ازهرکدوم یالامادان نمیکرد فرقی که من برای



 بازه زیادی این-

  نیست قشنگ این-

 .کوتاهه  یکم این-

 بلنده این-

 شلوغه این-

  سادست این-

 .میگرفت ایرادی یه ازهرکدوم خلاصه

 طمئنمم ایتالیاییه همه مدلاش این کن نگاه بیاکاتالوگو نمیکنی ایناروپسند نمیشه اینجوری-

  پسندمیکنی

  بود قشنگ خیلی مدلاش گذاشت لومونج وکاتالوگی

  کردیم انتخاب وقشنگی ساده رنگ شیری لباس کردن نگاه بعدازکلی دیگه

 .امادست اینده تاهفته نداره حرف انتخابتون-

 ?بدید تحویلش زودتر نمیشه-

  میبره زمان یکم نیست ایناکارخودمون-

  میشیم مزاحم دیگه هفته پس صبرمیکنیم نداره اشکالی-

  باشه مبارکت پسرم میمراح-

 خداحافظ مرسی-

 خداحافظ-

 . بیرون اومدیم



  خریدکنیم من برای حالایکمم خب-

 حسود-

 !شمابخری نمیشه که همش چی پس بله-

 قانهعاش زندگی یه نداشتم چیزی حداقل داشتم دوست بود پرازغصه دلم ولی بود لبام لبخندروی

  نبود مهم برام قعیتومو پول دخترا ی ازهمه شایدمتمایز باشم داشته

 نشده باورش مامان بابامیگذره ازمرگ سال27حالاکه بودن عاشق ولی نداشتن پول وبابام مامان

 .میکنه پرستشش وعاشقانه

 الو-

 کردم جمع حواسمو

 ?گفتی چیزی بله-

 ?نفهمیدی چی توهیچ یعنی-

 فکربودم تو نه-

  . میزنم حرف  دارم زودتربگودوساعته خب-

 میگفتی یچ حالا ببخشید-

 ?فکرمیکردی چی توبه!!نیست مهم کن ولش-

 نیست مهم کن ولش-

 ?دیگه میکنی تلافی-

 جورایی یه-

 .کرد پارک کنارخیابون

 ?ها ینظربد باید برات نظردادم همه این بخریم منو لباسای بریم ازدوستامه یکی بوتیک اینجاهم-



 ?پوشیب چی  میکنه فرقی چه!!! حرفارونداره این صوری ازدواج یه-

 خوشم هرچندازش بودم تندرفته انگارخیلی شدم پشیمون خودمم شد غمگین شادش ی چهره

 .کنم ناراحتش خوبی همه این ودرمقابل باشم نشناس نمک نداشتم دوست ولی اومد نمی

 .دخترادربیاد مخصوصا فامیل ی همه دهن کنم انتخاب برات لباسی میبینی منم سلیقه حالا-

 .توبالش زدم بدجوری دفکرکنمنکر تغیری چهرش حالت

 .داخل رفت اول بازکردوخودش دربوتیکو قبل دفعه برخلاف

  سلام-

 .کرد ای خنده دفعه یه کرد نگاه باتعجب کمی. شد جلب بهش پسرفروشنده حواس

 هم اریشهری یه نگفتی نیومدی دیگه مکه حاجی حاجی رفتی?برگشتی کی?پسر خودتی دانیال-

 ?منتظرمه تهرون کنج هست

  اومدم نیست وقت خیلی-

 ???دخترجدیده دوس اومدی خوش-

 .کرد بهم نگاهی

 عروسی خرید اومدیم خانوممه-

 .دارمیشی بچه خبر بی فرداهم  میگیری خبرزن بی خبرمیای بی???جدی-

 .جادیگه یه یابریم وشلوارمیدی کت دست حالایه شهریار شرمندم-

 . اوردیم جدیدی های مدل بیااتفاقا-

 پوشید رنگی ای ورمهوشلوارس کت

  میاد بهت خیلی دانیال عالیه واااای-

 ?بپوشم هم مشکیش رنگ میشه-



 بیا اره اره-

 .نبود جالب مشکیش رنگ

 .میومد بیشتربهت قبلی زشته این  -

 شهریار همینومیبرم-

 .انداخت بینمون معناداری شهریاربودنگاه اسمش فکرکنم که بوتیک صاحب

 .میاد بیشتربهت ای سورمه باشه باخانومت حق فکرکنم-

  خوبه همین نمیاد خوشم رنگ ازاین من نه-

 باشه-

 کردنمی قبول شهریارپولو حساب موقع کردم نگاه ویترین داخل های کروات وبه نگفتم چیزی منم

 .بیرون کردواومدیم زورحساب به دانیال ولی

 ریممی خونه به که شد راحت خیالم رورفت مسیرخونه وقتی اما هنوزخریدکنیم میخوایم فکرکردم

 خریدنداشتم وحوصله حال

 .نیست مهم کن ولش میبردم تاخونه همیشه داشت نگه سرکوچه رسیدیم

  شدم پیاده

 خداحافظ-

 .بشم ناراحت ازناراحتیش نبودکه مهم برام دانیال هرچند نشنیدم جوابی

  بود شهرچقدرسخت پائین های توکوچه زدن قدم وگرون نو های لباس بااون

 .مینداختن تیکه به دومشونهرک

 شدی باکلاس خانم مارال-

 بدم شماره خانوم-



 میدزدنت نیابیرون اینجوری-

 ردممیک نگام وبابهت شد مترباز یه دهنش بادیدنم بود سرکوچه اسی.بود خوردشده اعصابم دیگه

 .بزنه. حرفی نمیتونست که بود انقدرتوشوک

 حق میکردن پچ وپچ میکردن نگاه سرتاپام به جبباتع هم توکوچه های زن توکوچه رسیدم بالاخره

 .بودن ندیده من تن چیزی وقدیمی کهنه های جزلباس به تاحالا داشتن

 .روشنیدم(سمانه مامان)خانم غزل صدای که دروبازکنم کلیدانداختم

 من اونوقت میادخواستگاریشون کی.ببین اونوقت گداگوری خودش دارن شانس مردم والا خوبه-

  داوودمکانیک به بدم گلمو دست دختر باید

 دروبازکردمو فشاردادم دستم توی کلیدو کردم شدموسکوت پشیمون ولی بگم چیزی خواستم

 . داخل رفتم

 . نمیکنه دوا ازم دردی آدما بااین کلکل

 .کنن بازی فوتبال رواعصابم قصددارن امروزهمه

 .بستمش ومحکم زکردمروبا درخونه باعصبانیت  کناری کردم وشوت دراوردم پوتامو نیم

  مامانوشنیدم صدای

 ?مارال خبرته چه-

 ما هیچی-

 .کرد فروکش عصیانیتم تمام سارا بادیدن برگشتم

 میدادم کردوفشارش بغلش محکم.رفتم طرفش به

 نامرد میزدی زنگ بودیه شده تنگ دلت  دختر شدم له-

 



 وهربارهم میکردم شفراموش همیشه ومن بود هاکنارم سختی موقع همیشه نامردم میدونستم

 مدخونمونومیو میذاشت پاپیش خودش

  کردم روفراموش همه کلا افتادکه مختلفی انقدراتفاقات شرمنده ارایی س شرمندتم-

  نداره راهی نوچ-

 :گفت مامان که شرمنده بگم دوباره خواستم

 خاطرمن به مادر  ببخشش هم دفعه این دخترم-

  پورو ی دختره بخشیدمت مامانت بخاطر مه دفعه این-

  انقدرمهربونی که سارایی فداتشم-

 شدم خفه کن ولم حالا-

 .کردم بوسیدموولش گونشو

 .بود شده تغیراتم متوجه انگارساراتازه

 ?ازکجااوردی اینارو شدی دخترچقدرعوض -

 میکنم تعریف برات بخوریم چیزی بیایه داره جریان-

 . کردم تعریف ماجراروبراش وسیرتاپیاز تواتاق رفتم توبیسکوی چای بعدازخوردن

 ثلم یکی بایدزن نشی دانیال زن اگه لگدنزن خودت بخت به برات موقعیته بهترین این مارال-

 ?بشی مکانیک داوود

 زندگیم داشتم دوست من-

 بدم ادامه نذاشت

 همین هب محدودمیشه زندگیمون بشی کی عاشق میخوای خنگ ی دختره اخه?باشه باعشق-

  فکرشونکن که هاهم بالابالایی تون محله معتادوعلاف پسرای



 سارا نمیدونم-

  العادست فوق نظر ازهمه رفتارکن خوب بادانیال خنگی ازبس-

 من برای اینا اخه-

 ازنوع اونم سرطان داری احتیاج پول به مریضه مادرت توالان بخوری کتک تایه بده حرفتوادامه-

 ?میکنه کمکت بهزادتاکی فکرمیکنی کنی بایدخرج اخرعمرتتا نداره درمان بدخیمش

  بگم که نداشتم درواقع ندادم جوابی

 .داد ادامه خودش

 پس اگه میشی خوشبخت بادانیال میدونم دارم خوشبختیتو ارزوی ومن توخواهرمی جونم مارال-

 ظیفشهو دانیالی زن اینجوری نداری حامی دیگه اونموقع???چی خواست چیزی فردابهزادازت

  خرجتوبده

 نمیاد خوشم ازدانیال حساب بااین ولی اینارومیدونم ی همه سارا میدونم-

 یزارهم نمیرسه ازتوبهش فهمیدچیزی که دیگه چندوقته بهزادم بپره اینم میخوای میکنی توغلط-

  نمیدن مادرتم خرج بشی پیرمرد یه معتاد به زن باید اونوقت ومیره

 نکن بدترش تودیگه موندم دوراهی توی همینجوری خودم سارا کن ولش-

 .روزمهمونتونم سه.دو که کنیم درست شام بریم حالا باشه-

 ?چی وبابات مامان?سارا میگی جدی-

 .شما پیش اومدم بودم تنها منم چندروزنیستن سربزنن سپهر به رفتن اونا-

 .بود دردام برای خوبی سارامرحم بودم خوشحال

 'اشپزخونه توی رفتیم

 ?کنیم درست یچ حالا-



 !کنیم درست ماکارانی?دارید ماکارانی-

  دراوردم ازکابینت ماکارانی ودوبسته داریم اره-

  بزاربپزه توهم میکنم درست من موادشو خوب-

  باشه-

 .سارادادم به وروغن(گوشت جای به)وباسویا گوجه پیازورب

 .گازگذاشتم روی بودو جهازمامان مال که سنگینی روحی قابلمه خودمم

 لمهتوقاب ریختم ماکارانی اومد جوش که ربع بعدیه. بیاد جوش وصبرکردم کردم پرازابش تانصفه

 .سالادشدم کردن درست ومشغول

 :میکردگفت خردمیکردوگریه پیاز که سارادرحالی

 ?سمانه عروسی اخرهفته میدونی راستی-

 چراانقدرزود!!!!!!نه-

 بپره ازدستش دختره و جورکنه پول پدرش ترسیده پیرمرده این-

 براش ناراحتم خیلی-

 !!!سمانه مثل میشه عاقبتت بپرونی دانیالو توهم-

 تکرارکن اینو همش توهم حالا-

 .کنم تکرارش باید نمیره تومغزت خنگی ازبس خب-

  روش ریختم وموادشو کردم اومدابکشش جوش ماکارانی اب

 .شد تموم وبحثمون

 سرسفره بودو بودوخوشمزه هااورده ازهمسایه یکی هک وسالادودوغی تاظرف سه کردم رواماده سفره

 .گذاشتم



 .چسبید بهمون غذاباحضورساراخیلی شب اون خلاصه

 .خوابیدم ظرفا شستن بدون که بودیم انقدرخسته بعدازخوردن

 .بیدارشدم درازخواب باصدای صبح

 .دروبازکردم ورفتم کردم سرم چادررنگی بلندشدم بودن خواب همه

 .دربود پشت مغمون ای بودباچهره دانیال

  صورتم روی چادروکشیدم افتادم یادصورتم زد لبخندی بادیدنم

 سلام-

  سلام-

 قهرقهرو اقای اینطرفا-

  زدم یخ داخل بزاربیام اول-

 .بود ظرف دوتا بود سنگک نون دستاش توی داخل کنارواومد.رفتم

 !لاسهاینجاپ هرروز داره به نه باره به هنوزنه بیکاره انگار پسره این

 !ایناچیه-

 کردم اشاره دستش وبه

  پاچه کله-

 لجباز پسره گفتم ایشی بهش تودلم

 خریدم حلیم تو برای نکنه وکوله قیافتوکج-

 ممنون-

 داخل ورفتیم نگفت چیزی



 .نشستیم  رنگمون صورتی دورسفره مامان و دانیال،سارا و من

 .کردم اضافه بهش شکر کوه یه و ریختم حلیم خودم برای

 .بودن زده زل من به همه.اوردم بالا سرمو

 شده؟ چیزی چیه:گفتم

 مادر؟ نیست زیاد شکرت:انداخت بالا ابروهاشو مامان 

 .دارم عادت من مادر نه_

 .شد صرف سکوت در صبحونه و نگفت چیزی کسی دیگه

 .شو آماده:گفت دانیال شد تموم ام صبحونه که این محض به

 ?بریم کجامیخوام-

 شو اماده چکارداری-

 فادهبوداست اولم بار تازه نوکه وشلوارمشکی مشکی مانتو تواتاق رفتم اخلاقش ازاین میومدن بدم

 کردم جمع سرم بالای موهامو برداشتم مشکی ازمقعنه دست سال بعدازچند میکردموپوشیدم

 . بیرون رفتم ازاتاق زدمو کمرنگی رژکالباسی یکمم پوشیدم رنگی طوسی وشال

 .نبود دانیال

 ?مامان کجاست الدانی-

 منتظرته توماشین گفت-

 خداحافظ باش مامان مراقب میزارما ساراتنهات شرمنده خداحافظ دیگه برم من خب-

 بابای-

 !!!!بابای کلمه ازاین میاد بدم اییی گفت دوباره

 :گفت که مامانوشنیدم اخرصدای لحظه



 دخترم وپناهت خداپشت-

 .بود سرکوچه که ادافت ماشینش به چشمم کردم رونگاه کوچه توی

 .وتوفکربودبود گذاشته فرمون سرشوروی

 .اومد بیرون تاازهپروت زدم شیشه به چندبار بود قفل درماشین

 .درماشینوبازکرد دیدم کردوقتی نگاهی

 ?چراانقدردیراومدی-

 .بستم قندیل بیرون ومنم توفکربودی ولی اومدم وقته خیلی-

 .نگفت چیزی

 .بودم چسبیده صندلی به کرد زیاد ماشینو تسرع

 ?کجامیری نگفتی-

  گفتم صبرکن-

  شد قاطی خوردم تربروهرچی یواش یکم-

 .کنم زودترتمومش قضیه این بهتره برسیم زودتر-

 .شدم ساکت پس نمیده بهم جوابی بپرسم هزاربارم اگه میدونستم

 .کرد ظبطوروشنش بردسمت دستشو

 ارید دوسش که بااون تنهاشو*

 جامو میگیره که اون

 برداری دس نمیشه

 تکراره روی قلبم طپش



  تصمیمت چیه

 .... کارت اخره

 .اشناتربود برام چندوقت تواین ازهرجایی  که رسیدیم جایی به کم کم

 ????چکارداشت بابهزاد?اینجا بود چرااومده ولی

 . گرفت طرفم وبه نوشت روش مبلغی اومد بیرون چکی دسته اسپرتش کت ازجیب کرد دست

 .کردم نگاش گیج

 .بده توضیح واسم باید که اونقدرگیجم من فهمیدکه کنم فک

 .باشه سرزنم بهزاد منت ندارم دوس بهزاده به بدهکاریت-

 منو میشدیم وشوهرواقعی زن مثل باید بالاخره?باشم دانیال زن ازاینکه بدشد چراحالم نمیدونم

  .متنفربودم ازش

 !بشه ماجراتموم این زودتر یگهبرود میکنی دست چرادست-

 .شدم وپیاده انداختم بهش مملوارناراحتی نگاه

 .کرد تعحب بادیدنم نگهبان پیرمردمهربون رفتم ساختمون سمت به

 ?کجابودی.دخترم سلام-

 دادم استفا عموجون سلام-

 ?چرا-

  نداشتم احتیاجی بهش دیگه-

 دخترم باشی موفق-

 خداحافظ مرسی-



 .فشاردادم6 دکمه داشتم استرس روزاول مثل درست اسانسوررفتم طرف به

 .دربزنم نمیتونم وازاسترس وایسادم42واحد پشت دیدم که اومدم خودم به

 .فشاردادم پائین ودستگیروبه کردم جمع جسارتمو

  داخل ورفتم کشیدم عمیقی نفس موندم حالت توهمون ای چندلحظه

 .بود روش مانتیورروبه گرم کاربودوسرش مشغول سخت مریم

 . خلوت مطب زودبودو صبح

 سلام-

  زد لبخندی بادیدنم اوردبالا سرشو

 ?تو کجایی معرفت بی سلام-

 .کنم خداحافظی نکردم وقت اومد پیش برام مشکلی ببخشید-

 بیارم قهوه فنجون تادوتا بشین بیا حالا-

 ?دکترنیست-

  هنوزنیومده نه-

  بیاره قهوه بره بلندشدکه

 ?مریم-

 !جونم-

 .ندارم عادت قهوه به بیار چایی من برای-

 عزیزم باشه-

 .شکربوداومد وظرف فنجون دوتا که بعدباسینی چنددقیقه



  دکترمیاد الان بخوردیگه بفرما-

 فهمیدمایل هم انگارخودش دادمو جوابشو کوتاه پرسیدکه چندتاسوال مریم بینش چائیموخوردم

 .نپرسید چیزی ودیگه بدم جوابی که نیستم

 .ازدکترنبود خبری اما بود پرشده نسال کم کم 

 .اومد  واتوکشیده مرتب همیشه مثل اومد بالاخره

  مریم به رسید

  دکتر اقای سلام-

 بفرستیدداخل یکی یکی سلام-

  چشم-

  داخل ندیدورفت منو که کنم سلامی خواستم

 ?داخل برم من اول جون مریم خب-

 برو عزیزم اره-

 :گفت مطب توی های خانم از یکی که داخل برم بلندشدم

  بودم نفرمن امروزاولین دارم وقت من کجاخانوم-

 !تودوم بودم اول من که نونوایی صف مگه-

  سرش روی گذاشت مطبو جیغشو جیغ باصدای زن که دربرم طرف به خواستم-

 ?داخل زودترمیره باشه داشته پارتی کسی  هر ?نداره اینجاقانون-

 :بلندشدوگفت مریم

 ازشمااومدن زودتر خانوم این کنید صحبت درست میدون چاله یداومد مگه خانم-



  شد درنمایان الودبهزادتوی غضب ی وقیافه بهزادبازشد دراتاق دفعه یه

 !سرتون مطبوگذاشتیدروی ?خبره اینجاچه-

 

 . افتاد بهم چشمش که بده ادامه خواست

 ?سوال?بود چی توچشماش نمیدونم

 ?خشم

 ?تعجب

 :گفتم کردمو عبیرشت سوالی خودم برای ولی

 ?هست اجازه کارداشتم باهاتون-

 .رفتم سرش پشت منم تواتاق دادورفت تکون سری

 .میومد هنوزم زن غرغرهای صدای

 !!!بودومیلرزید کرده عرق ازترس دستام دوباره بستم سرم دروپشت

 !!!ترس

 .باشم محکم کردم سعی کردم ظاهرموحفظ ولی میلرزیدم اما دیگه بودیاچیز ترس نمیدونم

 !خانم کردی گم راه"!!!عجب چه مقدم خانم به به-

 !افتادودرگیربودم اتفاقاتی چندوقت این سپهری اقای شرمنده-

 ?ادامشومیخواست انگار بانگاهش کرد.نگاهم

 .کردم عوض بحثو بدونه چیزی نداشتم دوست

 . میزگذاشتم وروی دراوردم بودو داده دانیال که.چکی کیفم ازتوی



 اه سختی تواوج ممنونم مدیونیم بهتون تااخرعمر مادرم منو. کشیدید زحمت خیلی چندوقت این-

 .کردید کمکمون

 !بود شده توپ اندازه تعجب ازفرط چشماش کرد ونگاش چکوبرداشت

 ????ازکجااوردی پولو این مارال-

 !کرد صدا مارال نبودمنو حواسش انقدرکه میلرزید ازعصبانیت صداش

 .برم که بلندشدم دادن ازجواب  طفره برای

  خداحافظ ممنونم-

 داخل کردوکلیدگذاشت قفل ودرو کلیدوچرخوند وایساد جلوش دررسوند به خودشو ازمن زودتر

 جیبش

 !بری نمیتونی ازکجااوردی پولو تانگی-

 .ازکجااومده نیست مهم-

 !مهمه من برای-

 .بگم دانیال راجب چیزی نمیخواست دلم

  برم بریدکنارمیخوام لطفا-

 دراومدکنار لویازج

 !پرتی حواس این به لعنت اااه. کشیدم دستگیروپائین

 دارم عجله دروبازکنید میشه-

 ?ازکجااوردی پولو این بگو داری عجله-

  گرفتم قرض فکرکنیدازکسی-

 .کردم خرج من که چیزیه برابره سه?پول همه این-



 ?چکارکنم حالا کردم سکوت

 :گفت باعصبانیت که کرد بیریتع چه خودش پیش نمیدونم دید که سکوتمو

 ???کردی قبول اتیپیشنهادسماو نکنه-

 .بود شده ریده ب بریده صدام ازترس پریدم توجام که کرد غرشی چنان

 .نمیگرفتم.....کمک...ک ازت.... کنم....کاری.... چنین میخواستم..  اگه... من.... نه..... نه-

 . میزد   موج صداش توی عصبانیت های رگه هنوز ولی شد اروم انگارکمی

 ??ازکجااوردیش پس-

 .کنه خودش پیش هزارجورفکرناجور که بهتربود بگم گرفتم تصمیم

 !گرفتم ازدانیال-

 ?چییییی-

 .کرد تعجب گفتم راحت دانیالوانقدر ازاینکه فکرکنم

 ????حالا برم میتونم گرفتم ازدانیال-

 ?توداره به ربطی چه دانیال?کجا.ببینم صبرکن-

 بگم چی فکرمیکردم داشتم

 ?کردی قبول پیشنهاداونو نکنه?نمیگی چراچیزی-

 

 .خورد قلبم به انگارخنجری دوباره

 کردم قبول..قبول... اره-

 .کرد تعجب



 ???میکنی شوخی????مارال میگی چی-

  میشدن وجاری میشد شکسته بهزادسدشون جلوی اشکام انگارهمیشه

 !داری زبون خوب توکه ?شدی لالچرا?میکنی چراگریه-

 !کردم قبول پیشنهادشو-

 ?چرا-

 اون ولی باشه داشته ازم درخواستی بعدا فکرمیکردم که بااین بود اعتمادی قابل بهزادادم بنظرم

 .بود برادرم مثل وبهزادم خواهرم سارامثل چیوگفتم همه اعتمادکردمو بهش لحظه

 :گفت ازعصبانیت سرخ وصورتی شده منقبض های بارگ حرفام شدن بعدازتموم 

 ?کنه خراب ذهنیتتو بخوادت که کردم.کاری?کردی من راجب فکری توچراهمچین-

 .... گمب خواستم میشن گرگهاتولباس که ای توجامعه میترسم فقط! نه بگم جوابشوبدم خواستم

 .صدادراومد به دراتاق که

 ?برن بفرستمشون دراومده مریضا.ی همه دکترصدای اقای-

 ?بودم اینجا که بود چندساعت مگه.بود مریم صدای

 .کردم رنگم مشکی ساعت به نگاهی

 .منتظره دانیال شدم بدبخت واااای. بود26/09ساعت

 .بلندشدم برداشتمو کیفمو

 ??کجا-

  خداحافظ دراومده صداش تاالان دیگه منتظرمه دانیال-

  کن صبر-



 .روم روبه گرفت چک اومد.طرفم به

 .کردم نگاش سوالی

 !کنی چکارش بگم تابهت دار نگهش. من به دادیش بگو دانیال به بگیرش-

 ?خودت پیش نمیداری چزانگه-

  بکن گفتم که کاریو نپرس سوال-

 ...اما-

 .گفتموبکن که کاری امانداره-

 هدار براش دلیلی میزنه هرحرفیوکه دانیال برخلاف که میدونستمم گذاشتم کیفم توی چک

 .نمیگه چیزی وهمینجوری

 .رفت الزایمرگرفتم فکرکنم. بازنشد دستیگروکشیدم لندشدمب

 .برگشت میزش دروبازکردوپشت اومد کلافه دانیال

 .بودن شده علاف چندساعت داشتن حق ها بیچاره میکردن نگام باخشم همه بیرون رفتم منم 

 ?نداری باهام کاری مریمی میرم دارم من-

 .بدنیست هم ازمابگیری راغیس بار یه چندوقتی باش خودت مراقب عزیزم نه-

 حتما چشم-

 .رفتم ومنم کردیم همدیگروبغل

 .گفت چیزی جیغو جیغ.زن همون که بیرون بیام اومدم

 .بیرون ورفتم شدم بیخیال پس نشنیدم

 .بیرون اومدم نشدمو بودومزاحمش کردن نگاه فوتبال مشغول نگهبانم



 ! !باشه رفته میکردم دعا دعا چرخوندم چشم توخیابون

 .اشناشدم زرشک باکلمه ماا

 ?بگم چی دانیال به داشتم استرس دوباره حالا

 .بیرون اومد ازماشین دودزیادی بازکردم درماشینو

 ????سیگارمیکشی دانیال-

 . گفتم زیادی خیلی باتعجب جملمو

  آره-

 .گرفتم صورتم روی وشالمم پایین هاروکشیدم شیشه میشدم خفه داشتم دود توی

 !شدم خفه الدانی چکارمیکنی-

 !بالا اون چکارمیکردی چندساعت این کجابودی-

 . لبومیشن من امروزبرای همه من شانس

 !دکترنبود-

 :زدوگفت پوزخندی کرد بهم نگاهی

 مطب اومد8/06 بهزادساعت-

 .اینجابوده هم نبودخودش حواسم اصلا

  داخل برم مریضا تابین منتظرشدم نداشت وقت-

 منم فکرمیکنی که دوگوشی حیون اون انگارمیگفت که دکر نگام جوری ولی نگفت چیزی

 !!!.خودتی

 !میشه قفل مخم واضطراب ترس های لحظه ولی باورنمیکرد منو ی ساده تیزبودودروغ



 تصادف الان همین میکردم احساس که میرفت انقدرتند میکشید گازمیدادولایی اتوبان توی

 .میکنیم

 .چسبوندم صندلی وخودموبه بستم چشمامو

 .کشیدم جیغی منم بوقی صدایبا

 .رفت سرعت ندادوباهمون اهمیتی. کرد نگاهی

 .داشت نگه خونه جلوی

 خداحافظ-

 . محوشد ازدیدم ماشین جواب بدون وبازم

 

 .بود ای کننده روزخسته داخل ورفتم کلیدودراوردم

 .دراوردم کفشامو

  سلام-

  مامانوشنیدم سلام صدای

 مادر سلام-

 .داد سلام بود تودراشپزخونه دست یربهکقگ که درحالی ساراهم

 سلام-

 .دادی انجام ماهم اینجاکارهای اومدی سارا شرمنده-

  نمیکنن همدیگروخالی دوتاخواهرپشت?حرفاچیه این-

 .بود فرشته سارا واقعا اومد لبام لبخندروی امروزبالاخره



 .کرد صدام مامان ساراکه کمک برم کردم لباساموعوض

  دارم رتکا بیا مامان مارال-

 ?داشت چکارم یعنی رفتم سمتش کردموبه راموکج

 مامان بله-

 ?امروزکجابودی-

  قبلیم صاحبکار پیش تصفیه برای رفتیم-

 . امروزم دروغای بابت منوببخش خدایا

 .نداد بحثوادامه این که دید توچشمام چی نمیدونم کرد نگاه چشمام.به 

 نشو ناراحت میگم که ازچیزی پس دخترم میخوام صلاحتو مادرتم من مارال ببین-

 .میگید درست شماهمیشه میدونم مامان چشم-

 .ببینم توچشماش تحسینومیتونستم برق

 کاراتون انجام برای هرروز یاکه هامیاداینجا صبح ونامزدت نامزدکردید که چندوقته شما دخترم-

 مارال میترسم.نامحرم وهمچنین خوشگلید هردوتون جونید  میریدبیرون

 اعتمادنداری بهم مامان میترسی ازچی-

 نیدبخو صیغه ازعقدیه قبل بهتره بشید مرتکب گناهی میترسم ولی دارم هم خیلی دخترم دارم-

 .باشید راحت که

 ?چکارکنم باعقدمیخواستم شدم اینجوری صیغه بااسم که من کرد دوران به روع ش سرم

 . بودم شده درمونده دیگه واقعا بگم چی نمیدونستم

 هم مامان خواسته نمیکردوبه فرقی میکردیم هم صیغه اگه پس عقدکنیم زوی به  قراره ماکه ولی

 .میشم نزدیک بدبختی به زودتر قدم یک ولی بودم گذاشته احترام



 

 میگم دانیال به من شمامیگیدچشم چون ولی زودعقدکنیم خیلی قراره ماکه-

 

 شوچروک ی گونه کردم پاکش باانگشتم سرخورد چشمش ی ازگوشه اشکی قطره.کرد نگاهی مامان

 :گفتم بوسیدمو

 

 ?مامانم چیه برای گریت دیگه-

 

 این اگه حالا' مامان کافیه برام خودت برای شدی خانمی میبینم که همین مادر شوقه اشک-

 ' راحته  خیالم دیگه ازپادربیاره منو هم مریضی

 

 . باشی داشته عمرباعزت صدسال که ایشالا گازبگیر زبونتو مامان-

 

 !میده کارهاروانجام داره ازصبح که کن معصوم طفل این کمک پاشو حالا خداست عمردست-

 

  چشم-

  اشپزخونه بودتوی پیچیده بادمجون بوی تواشپزخونه رفتم

 

  ساراخانم چکارکرده به به-

 ?کنم کمکت هست کاری

 



 مونده.سالاد فقط شد تموم دیگه نه-

 

 میکنم ستدر الان-

 . کردم خردکردن به شروع پیازبرداشتمو نصفه ویه خیاروگوجه ازتویخچال

  !بودم بهزاد امروزپیش-

 !شکست گردنش های مهره فکرکنم که یهوبرگشت

 ????چرارفتی اصلا??چکارمیکردی اونجا-

 خرج مامان درمان بهزادبرای که ای هزینه که داد بهم چک یه مطب جلوی رفت دانیال  صبح-

 !بهش بدم بودو دهکر

 ?شد چی خب-

 !کنی چکارش تابگم خودت دارش نگه گفت نگرفت چکو.هیچی-

 !عحیبه کارهاش-

 !نمیفهمی بعدیشو حرکت وقت هیچ فکرمیکردم همین به خودمم آره-

  

  جنگه هبزرگ  وروده کوچیکه روده بین که بندازیم بیاسفره گجت کارگاه انگارشدیم کن حالاولش-

 

 افتاب مثل داشت جالبی شخصیت بود جدی موقع وبه شوخ موقع دختربه سارا کردم ای خنده

 همون این بفهمی نمیتونستی.که جوری!میشد عوض شخصیتش مختلف های توشرایط پرست

 ?ساراعه

 



  بندازم سفره تا بزن اینو توابلیمو-

 

  باشه-

 

 سارا هم موقع تااون وظرفاروبردم مجونباد وخورشت برنج با خوردن وسبزی کوچیک سفره یه

 .بود کرده اماده سالادو

 . کردیم خوردن به شروع.......... ا بسم باگفتن نشستیم دورسفره

 میخوردم بودهرچی خوشمزه سارا پخت دست عجیب. شد خورده سکوت توی شام تقریبا

 .سیرنمیشدم

 

 افتادی توزحمت حسابی سارا دردنکنه دستت..  شکرت الهی-

 

 !حرفیه چه این خاله نه-

 

 پختت دست که ازبس حامله زن اندازه میشه شکمش ماهه یک شوهرت کنی توازدواج سارا-

  .خوبه

 

 . پائین انداخت زدوسرشو لبخندمحوی

 

  بامن ظرفا خب-

 



  تنبل پاشو بشورم من ظرفاهم میخوای نه:ساراگفت

 

  میشه عالی که بشوری اگه-

 مشغول وخودمم گازگذاشتم.روی رو کتری. رفتم اشپزخونه به موروبرداشت چندتاازظرفا خندیدمو

 .شدم ظرفا شستن

 .شد بودوزودشسته کم وظرفا.نفربودیم0 همش

 .مخوابیدی یکم چایی وبعدازخوردن وسارابرگشتم مامان پیش رنگی های وبانقل ریختم تاچایی3

 

 .کردم نگاه گوشیو. بیدارشدم گوشی زنگ باصدای

 جدید پیام یک

 .یکردم خودنمایی صفحه بالای بهزاد اسم بازکردم پیامو وقتی ولی. دانیاله حتما اینجاست ساراکه

 

 * دارم مهمی کار مطب پشت شاپ کافی همون بیا فردا*

 

 ???کاری چه! فرستام براش

 

  منتظرتم24ساعت نمیشه گوشی پشت* 

 

 .میرفت دمردمیکر فردا دانیالو جوری یه باید. نداد چیزی اونم. نگفتم چیزی دیگه



 شدت وبه بدم انجام نداشتم کاری بودم نشسته خونه وگوشه شکمم توی کردم جمع هامو زانو

 .بود سررفته حوصلم

 

 ?توفکری-

 

 .بود بیدارشده سارابودازخواب

 

 .سررفته حوصلم بدم انجام نداشتم کاری نه-

 

 ?کنی امروزوتعریف های اتفاق برام میخوای خوابه مامانم که حالا-

 

 .بیدارنشه تامامان نزدیکتر بیا اره-

 

 من دار وراز مرحم تنها. کردم تعریف براش بودو افتاده که اتفاقایی تمام ومن نشست کنارم

 .میکردم دق ازتنهایی حتما نداشتم اونو سارابودواگه

 روزبعد--------------------------

 .فکرکنم سردبود روزهای ازاون امروز بیدارشدم سرمایی بااحساس صبح

 .انداختم ساراومامان وروی اوردم پتو دوتا رفتمو اتاق به

  انداختم ساعت به نگاهی

 .بیداربودیم شب ی تانیمه دیشب البته. موندن خولب همه9/30



 . خورد زنگ گوشیم که میکرد رواماده صبحونه وسایل داشتم تواشپزخونه

 .. میشد وروشن  خاموش نمایش صفحه روی دانیال اسم

 .اردادمسبزوفش دکمه

 

 الو-

 

 ?مارال کجایی-

 

 ?چطور!خونه-

 

 .منتظرم سرکوچه سریع شو اماده الان.زدم زنگ گوشیت به بارم28 ?چرادروبازنکردی-

 

  کنم استراحت میخوام نیست خوب حالم-

 

 ?دکتر بریم میخوای-

 

 .میشم خوب کنم استراحت خستم یکم نه-

 

 !تالارببینیم شدبریم خوب حالت غروب اگه باشه پس-

 



 خداحافظ باشه-

 

 خداحافظ گلم باش خودت.مراقب-

 

 .کرد قطع گوشیو وسریع

 .حموم ورفتم ظهرپختم برای پلوهم عدس یکم

 . بیرون اومدم گرفتمو ساعته نیم دوش یه

 .میبارید شدیدی وبارون بود22 ساعت

 .میرفتم تاکافه باید بودوخودمم کم ماشین تاروزبارونی چون میرفتم کم کم باید

 یمممشک شال پوشیدم بودو قبلیم ازمانتوهای تر کوتاه تقریبا لی ومانتوی مشکی مخملشلوار

 .شد کامل تیپم رنگم مشکی های کتونی کردوباپوشیدن.سرم

 .باشه مامان به حواست.سارا میرم دارم من خداحافظ-

 

 بروخواهری هست حواسم راحت خیالت-

 

  خداحافظ-

 

 خدافظ-

 

 .بود شده یکی وگل  بااب لباسم نبودوتمام هنوزاسفالت جاها از بعضی رفتم تاسرکوچه



 .نکرد ترانتخاب رونزدیک چراکافه که.میدادم بهزاد به فوش ویه.میرفتم قدم یه

 

 خیس ادبی میخواست تااتوبوسم گیرنمیومد که تاکسی. گرفتم رفتموماشینی سرکوچه اژانس به

 . میشدم

 .میدرخشید کافه بالای عصرعشق اسم کافه جلوی بعدرسیدم ساعت نیم

 .کرد یکی گل با هیکلمو ردشدوتمام ماشینی که ردبشم ازخیابون اومدم کردمو روحساب کرایه

 .خرسوار ی مرتیکه

 .بود اومده زودترازمن بهزاد داخل رفتم

 .ازجابلندشد بادیدنم بودم نشسته ای میزدونفره روی کافه گوشه

 .بود شده افتضاح لباسام وضع .میکردن نگاهم باتعجب همشون. میزرفتم طرف به منم

 .ودب کرده درست نفهم یه که خاطروضعی به بارم ویه تحقیرشدم کهنه لباسای اون خاطر باربه یه

 

 سلام-

 

 ?شده چی سلام-

 .کرد اشاره لباسام وبه

 

 کرد لمنتق من روبه خیابون توی گل زیادبودتمام سرعتش باماشین کافه بیشعورجلوی یه هیچی-

 

 .وگارسونوصداکرد میشه خشک الان نداره اشکالی:فتکردوگ ای خنده



 

 اباعص امروزکه حالا.)بهزادشد ی خنده موجب باردیگه که.کردم کردموقیافموکج لباسام به نگاهی

 (شده خنده خوش خاله اینم ندارم

 

 .دادم شیرموزسفارش ومنم وکیک قهوه بهزاد

 

 ?بگی میخواستی چی خب-

 

 .بعدمیگم بیارن سفارشو صبرکن-

  میپیچیدم هم توی انگشتم رواوردن سفارشا بالاخره. بود گیراورده وقت اینم الاح

 !اوردن هم سفارشا کنی شروع میشه خب-

 

 .کردم میزاشاره به وبادست

 

 کن شروع خب تو چقدرعجولی-

 

 !کردم نگاه گیج

 

 

 

 ????چیو-



 

 !دانیال با ازدواجت دلیل -

 

 .بود هم کننده قانع که.گفتم دلیلامو وزاونر که فکرکنم-

 

 !کنم کمکمت.که کردم قبول من چون نبود کننده قانع اصلا! نبود نه-

 

 ?کنی کمکم.که بودی تاکی  کنه دارومصرف باید تااخرعمرش سرطااان.سرطانه مادرم بیماری-

 

 !!هستم سرحرفم باشم که هم سردنیا اون میکنم کمک گفتم وقتی-

      

 قطف که برسم جایی وبه بدم خوبوازدست های موقعیت حرف یه خاطر به نمیتونم ولی ببخشید- 

 رضای محض ای گربه هیچ! بخوایداینکاروکنید که  ندادم انحام براتون کاری منم.باشم درمونده

  سپهری جناب نمیگیره خداموش

 

 .شنیدم صداشو که ازجابلندشدم.بود تکراری بحث بلندشم خواستم

 

 ! بده انجام.برام کاری یه خب?اینه فقط مشکلت -

 

 !کردم نگاش سوالی!میگه چی کنجکاوبدونم برگشتم

 :کردوگفت صندلی به ای اشاره بادست



 

 بگم حرفمو تاادامه بشین-

 

 یه به بمونم کنارش نمیتونم منم و  مادرنداره سالشه2نیازه اسمش دارم دختر یه من که میدونی-

 !ساعته42پرستار یه پرستارنیازدارم

 

 ? ?بشم پرستاردخترتون من یعنی-

 

 !دقیقا-

 

 ?بدم جواب باید الان-

 

 !متنفری ازش که باکسیه بهتراززندگی نیست سختی تصمیم اره-

 

 هم انمام درضمن نداشت نیازی فکرکردن وبه.بود بهترازدانیال مراتب به تصمیمش میگفت راست

 !! بزنه بهم اسیبی ونمیتونست کناربود

 !خوردم ازش یکم گذاشتم دهنم توی شیرمز نی

 !! !کرده انتخاب تالارم حتی?چکارکنی میخوای دانیالو اما ندارم باهاش مشکلی من-

 

 !بامن دانیال???دیگه کردی قبول-

 



 .بلندشدم ازش تبعیت به بلندشدمنم

 !بیرون رفتیم وازکافه گذاشت هزارتومنی ده تا سه میز روی

 

 دیگه برم من خداحافظ-

 

 !میرسونمت بیا-

 

  نمیشم مزاحم-

 

 !میرسونم گفتم کردن ازتعارف میاد بدم-

 

 .نشستم کنارش ومنم شد سوارماشین

 

 !روگرفت کسی رودراوردوشماره چیه مارکش نمیدوستم که لمسیشو گوشی

 

 !کجایی الوودانیال-

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

 !ایناباش مارال خونه دیگه ساعت تایک-

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

 احافظخد! نه-



....... 

 -روگرفت نفردیگه یه کردوشماره قطع

 

 ?کردی.اماده گفتمو.صبح که چیزی خانم اکرم سلام-

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

  باشه-

 .کرد وقطع

 .کرد بردوضبطوروشن دستشو

  بدترازهمست روزا این حالم میدونی

  روشکست من ی ساده دل رسید هرکی اخه

  بگو راستشو

  بازیه یه این

  سازیه صحنه همه حرف تومثل رفایح ی همه نکنه

 بازیه یه این

  شدم قفس تو پرواز

  شدم نفس بی

  خودم بدون دنیا توی شدم تنها اخه

 ....و

 یکطرفه جاده-پاشایی مرتضی

 



 .رسیدیم بالاخره

 .شد پیاده بهزادم دیدم. شدم پیاده

 .نگفتم چیزی اما کردم تعجب

  داخل بره کردم تعارف بهش دروبازکردم باکلید

 .بفرمائید-

 بروتو-

 .دستوربده بهم کسی نمیومد خوشم گفت دستوری جورایی یه

 :گفت بهم حیاط توی

 بردار رو واجبه خیلی که چیزایی فقط مادرتو خودتو های وسیله برو-

 : گفت که برداشتم قدمی

  کن جمع هم خریده دانیال که هایی وسیله چکو اون-

 

  باشه-

 

 داخل رفتم

 سلام-

 

 ?مارال نجاستای کی.سلام-

 

 دکترسپهری..دکتره-



 

 ?چکارمیکنه اینجا اون-

 

 .بود مامان صدای

 

  نمیدونه دقیق خودمم میفهمید حالا-

 

 دررفت سمت بلندشدوبه

 

  بیاداخل سرده حیاط تو چراوایسادی اومدی خوش پسرم سلام-

 

  راحتم همینجا نه-

 

 بیاتو پسرم ناراحتم من-

 

 .اومد خونه طرف دادوبه تکون سری

 :وگفت کرد ای سارااشاره به مامان

 بپوش چیزی یه توهم دخترم-

 

 .تواتاق رفت کردوسریع تیشرتش به سارانگاهی



 .اومد ازفکربیرون گرفتم جلوش که چایی باسینی. توفکربود. نشست گوشه یه خونه اومد دانیالم

 ممنون-

 .میکنم خواهش-

 .اومد بیرون ازاتاق همقنع بامانتو سارا موقع همون.اورد میوه براش مامانم

 سلام-

 سلام-

 .دراومد صدا به در زنگ که کرد لباش رونزدیک چایی لیوان

 . رفت حیاط وبه گذاشت کناری لیوانو

 .داشتم استرس همین برای بشه میخوادچی نمیدونستم. بودم دانیال.دروبازکرد

 .کردم ناخونام خوردن به شروع استرس توموقع عادتم طبق

  مارال نکن-

  .دممیکر ناخونام خوردن به شروع دوباره لجبار دختربچه یه مثل ومن پائین دستمومیکشید سارا

 اومدداخل دانیال

 ??اینجا.بیام چراگفتی بهزاد شده چی-

 

 .کنم تعریف برات تا داخل بیا نشده چیزی-

 

  بگو همینجا دارم عجله نیست خوب دریا حال-

 



 تمومش زودتر هرچی بهتره هم حالا بود اشتباه لبامارا ازدواج درباره تصمیمت که میدونستی-

 !کنید

 

 .منفجرشد دفعه یه.بود شوک تو دانیال!دقیقه شایدهم چندثانیه

 

 میگی توچی عروسیمونه روزدیگه چند?بزنی روبهم حرفا این که اینجا کشوندی منو-

 ???وسط.این

 

 .. بیارم چکووسایلو کردکه اشاره بهم نگفت چیزی بهزاد

 .ورشد حمله بهزاد سمت کردوبه نگاهی میرفت سمتش به که تودستم وسایل دنبادی دانیال

 

 .کردم زدن جیغ به وشروع کردم رها همونجاوسایلو

 .خواستم وکمک کردم باز حیاطو در

  کنه کمک یکی تروخدا همدیگروکشتن کمک-  

 .کردن بیرون راهی دانیالو کردنو جداشون ازهمدیگه اومدنو چندنفری

 :کردوگفت بهم گاهیاخرن ی لحظه

 خانم مارال دارم توهم برای-

 .بیرون بردنش و ندادن بهش زدنو حرف بیشتر اجازه

 .شده بیهوش الکنب توی مامان دیدم چرخیدم طرفش به بلندشد  ساراهم جیغ صدای دفعه یه

 ???مامان?شد چی مامان-



 

 .مامان سر الایب اومد پاره ولباس زخمی صورت با بهزادم

 .قندبیار آب لیوان به براش افتاده فشارش نیست چیزی-

 .ردمیک مخلوط محتویاتشو وباقاشق بود تودستش لیوانی وبعدازچنددقیقه ورفت سارابلندشد

 

 .کرد دهنش نزدیک لیوانو اومد مامان طرف به

 .بودن شده جاری دوباره اشکام

 .کشیدم راحتی نفس.ومدا بهوش قنددادیم اب بهش که ازچنددقیقه بعد 

 دردسرم باعث همش من مامان ببخشید-

 ?بدی پس وسایلوچرامیخواستی?کرد چرااینجوری دانیال?مامان حرفیه چه این-

  میدم توضیح هواسرده تو بریم-

 .داخل بردیمش سارا باکمک

 

 ?کردی جمع وسایلو- 

 ,! اره-

 .کن شروع کارتو امشب ازهمین بشید اماده پس-

 .کردم قبول حرفی  بدون

 

 !اوردم براش مامانو های لباس

 .کرد نگاهم باتعجب



 . میکنم تعریف چیو همه من شماایناروبپوشید-

 ارییادگ و لباس دست یه که رنگی مشکی وساک پوشیدم لباسامو خودمم شد اماده کردم کمکش

 .برداشتم بودو بابا های

 !وبریم ببندم اب فلکه برم ای  اماده که هم تو سارا-

 .برم که توبیای منتظربودم اومدن غروب اینا مامانم خونه میرم من? برید اکجامیخوایدشم-

  برسونمتون حداقل صبرکنید:گفت بهزاد که دررفت طرف به

  نمیشم مزاحم-

  صبرکن نیستی-

 دستم رنگم مشکی وساک چپ ازسمت میکردومن کمکش مامان طرف یه سارا شدیمو بلند ماهم

 .بود

 .رفتم یدیجد زندگی سوی وبه

 .گذاشتیم مسیرجدیدی پابه وخودمون.کردیم پیاده ساراروسرکوچه

 مردم بااین من تعجبشون به پرحسرتشون نگاهای نقلی های خونه میکردم هانگاه کوچه.به

 . تونستم یانمی میتونستم نمیدونم بودم شده بزرگ بودمو خوگرفته

 . رسیدیم بالاخره گذشتیم ناتوبا٬ ها خیابون٬ ها ازکوچه

 هکاری فهمیدم نمیدونستم ازمعماری چیزی که منی ولی نبود جدید خیلی معماریش  ویلا یه به

 ایه حرفه معمار

 .زد بوقی

 درو بالبخندی بود زندگی های سختی از حاکی صورتش روی های هاوخط چروک که پیرمردی

 .بازکرد



 

  اقا اومدیدید خوش-

 

 .افتاد دلم به مرد اون مهر اول لحظه ازهمون میزد فحر گیلکی لهجه بایه

  .دادوداخل تکون سری بهزادم

 

 .داشت نگه ماشینو داشت ازویلا تری کوچیک نسبت به حیاط

 :وگفت انداخت نگاهی.شد پیاده خودش

 

 ??همونجابمونید میخوای-

 

 ویلا طرف وبه برداشتم هم کوچیکمون وساک شد تاپیاده.کردم مامانم به شدم پیاده ازماشین

 .رفتیم

 .بود ویلا مینی بودفکرکنم کوچولو خیلی ولی بود ازبیرونش تر قشنگ خیلی   ویلا داخل

 

  خانوم اکرم خانوم اکرم-

 

 اومدم اقا بله-

 

 .میومد سمتمون به کنان بدو وچاقی کوتاه تقریبا زن

 



 .میشد بریده بریده میزدوحرفاش نفس نفس

 

  اقا بله-

 

 این. بودم پوشیده خودمو مندرس و قدیمی های لباس دوباره من ماانداخت به مملوازتعحب نگاهی

 .نداشت من ازسمت واکنشی کارش

 .بودم کرده عادت

 

 ?امادست کن اماده گفتم که هایی اتاق-

 

 اقا بله-

 

 راستی!کارمیکنه اینجا نیاز پرستار عنوان بعد به ازاین ومادرشه مقدم خانم.این!خوبه-

 ???نیازکجاست

 !اقا اتاقشهتو-

 

 نیاز پیش برم منم پیداکنن تااتاقشونو کن کمک.مقدم خانم به تو خب-

 

 اقا چشم-

 

 .رفت ها پله طرف به



 :دورشدگفت ازمون بهزاد که کمی کرد نگاهی زن

 

  بره جوب توی ابمون امیدوارم اینجاست نگهبان غلام اقا شوهرم اکرمم من-

 

 : جلوگفتم.بردم دستمو

 

  مادرمه اینم مقدم لمارا مارالم منم-

 

 بالا بریم درنیومده اقا تاصدای بهتره حالا -

 

 .بالارفتیم طرف به سرش پشت اروم اروم کردوماهم حرکت خودش

 .کردم نگاهی رسیدیم دوم طبقه به وقتی

 .ممیمرد ازفضولی وگرنه میکردم اینارونگاه سرفرصت بار یه متعددباید بادرهای طولانی راهروی

 

 اتاق مه مادرتون اتاق کنید کمکشون خواست کمکی اگه که نیازه اتاقه نزدیک استاینج اتاقتون-

  کناریه

 

 .روبازکرد دراتاقی نداد کردن صحبت واجازه

 

 مادرتونه اینحااتاق بفرمائید-

 



 .نمیومد ازش صدایی بودولی شده خسته. کنه استراحت تاکمی داخل بره کردم کمکش

 

  کن استراحت یکم بیامامان-

 

  اومد.سرش پشت خانومم اکرم. اومد سرم پشت

 

 گذاشتم براتون هاروهم ملاحفه اماابن هستن نو همشون و کردم عوض تازه هارو روتختی-

 

 .برداشت سفیدی های وملاحفه

 

 .کشیدم بالا تاصورتش رو وپتو بخوابه تخت تاروی کردم کمک مامان به

 :گفتم بوسیدمشو

 

  مامان میام کن استراحت یکم-

 

 ای خسته کن استراحت خودتم مادربرو-

 

 .کرد زدن حرف  به شروع دوباره خانم اکرم

 

  طرفه این هم بهداشتی سرویس.-



 

 .کرد اشاره اتاق گوشه وبه

 

  بریم بهتره دیگه خب-

 

 .گذاشتم میزکوچیکی روی تخت وکنار اوردم بیرون ازساک مامان های قرص

 

 .میارم ابم براتون الان-

 

 .برد خوابش موقع همون کرکنمف بودکه انقدرخسته

 

 .رفتیم روش روبه در طرف به بیرون اومدیم

 

 .میگفتن نبودچی مشخص میومدولی کوچیکی.بابچه بهزاد صدای

 

  شماست اتاق اینجاهم بفرمائید-

 

 . میکردیم زندگی توش که بود ای خونه بزرگتراز اتاق

 .اتاق چپ سمت ای دونفره بودتخت روم روبه بزرگی پنجره

 ?????دونفرست چراتخت که.ترسیدم کمی



 .شد راحت بودخیالم دونفره اونم تخت که مامان اتاق خاطراوردن امابابه

 

 وحوله لباس بگیریم هم لباس براتون که بودن دستورداده اقا   تونه کمد و بهداشتی سرویس این-

  کمده.داخل هم وملاحفه تمیز

 

 خانم اکرم مرسی-

 

 .اومدوصدامیکرد جیغی جیغ صدای که بزنه حرفی دوباره خواست

 

  جونم اکرم جونم  اکرم-

  

  پائین وبیا کن استراحت یکم توهم داره چکارم نیاز ببینم برم من خب-

 

  باشه-

 

 :گفتم که.بیرون بره خواست.رسید درگاه.به

 

 ?ببری مادرم برای ابم لیوان یه میشه خانم.اکرم شرمنده-

 

 میبرم الان اره-

 



  ممنون -

 

 .کردم قفل  دراتاقو رفتم سرش پشت بیرون رفت گفتون چیزی

 

 برم حموم به بردارمو تالباسی رفتم کمد سمت به

 

 توپ شداندازه تعجب ازفرط چشمام بازکردم درکمدوکه

 .بود هاکمد لباس ازانواع

 .رفتم حموم طرف وبه لی وسارافون رنگ وباشلوارمشکی برداشتم ای حوله

 

 .....ها ولوسیون مپوشا وانواع بود حموم وسط وانی

 

 .کنم تنظیم وان اب ونمیتونستم بودم حموم داخل بودکه ساعت نیم

 .رفتم حموم دوش طرف به و شدم بیخیالش

 .شستم سرمو روبرداشتمو شامپو

 ?نمیکنه کف چرااین ااه-

 !روخوندم شامپو روی

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بدن کننده خنک:بود نوشته

 .وموهاموشستم پیداکردم مپوییشا ازبینشون بالاخره

  .هاروپوشیدم ولباس بیرون بعداومد دقیقه20



 .گذاشتم سرم روروی حوله وکلاه

 . رفتم ایینه طرفم به بیرون اومدم

 .میزبود روی...سشوارو وست ارایش.لوازم انواع

 .بیرون ورفتم پوشیدم رنگی مشکی شال بستم سرم بالای موهامو برداشتم برسی

 

 اشپزخونه ویت خانوم اکرم

 .رغرمیکرد غ وزیرلب بودوغذامیپخت 

 

  دوباره سلام-

 

 زد برقی چشماش کرد نگام برگشت

 

  شدی ماه تیکه یه دارم ای سلیقه چه میگما-

 

 خانم اکرم مرسی-

 

  نیازن تواتاق پیششون بری بگم اومدی گفتن اقا راستی-

 

 میرم الان باشه-

 



 . وایسادم نیازه اتاق گفت خانم.اکرم که خودم  اتاق روی روبه بالا رفتمها ازپله دوباره

 .زدم ودر بالا بردم دستمو

 

 بفرمائید-

 

 .بود بهزاد صدای

  داخل رفتم

 

 ...گف خانم اکرم?داشتید کاری بامن سلام -

 

 :حرفموگفت پریدوسط بشه تموم حرفم نذاشت بازم

 

 نیازاشنابشی با که گفتم اره-

 

 

 :کردوگفت نیازاشاره به بادست

 

 :کردوگفت اشاره من به وبادست نیازخانم این خب-

 

  خانم مارال اینم-



 

 .کرد نگاه گیج نیاز

 :بهزادگفت که

 

 اومده نفیسه خاله جای به-

 

 ;گفت می میکوبیدو سینش وروی بهزادرفت طرف به

 

  برمیگرده برمیگرده نفیسه خاله بگوبره بهش-

 

 .بهزادمیزد ی سینه به میکردوبامشت وگریه میگفت

 

 .رفتم طرفش به

 

 ?منونمیشناسی نیارخانم-

 

  کرد پاک اشکاشو دست باپشت.کرد نگاه باتعجب سمتمو برگشت

 .بود مونده صورتش روی اشک های رده

 

  نه-



 

 ?نیست یادت کردی تعریف داستان برام شرکت اومدی-

 

 توبرووو رومیخوام نفیسه خاله من ولی اومد چرایادم-

 

 .کرد گریه به شروع ارهودوب

 

 . کردم پاک اشکاشو کاغذی.وبادستمال چرخوندمش خودم طرف به گرفتم دستاشو

 

 ولی رگردمب تامن  تنهانباشه توبروپیشش نیازتنهاست گفت من به مسافرت رفته الان نفیسه خاله-

 !تابرنگردم بگو من به کرد گریه اگه

 

 ?میگی راست-

 

 ?کردی گریه که.مبگ بهش حالا میگم راست که بله-

 

 :کردوگفت پاک اشکاشو

 

 .نمیکنم گریه.دیگه تروخدانگو خاله.نه-

 

  بره بلندشدکه بهترشده اوضاع دید وقتی بهزادم



 :نیازبلندشدوگفت که بود بیشترنرفته چندقدمی

 

 ?باشی پیشم امشبم بابامیشه-

 

  بره باید کارداره بابایی نه-

 

 تلوخدابمون بابایی-

 

 .کنم سرگرمش که ردک ای بهزاداشاره

 

 ? بدی نشون اتاقتوبهم نمیخوای نیازخانوم-

 

 میره بابایی نه-

 

 شده کثیف کردی گریه لباسش روی نگاه کن عوض لباساشو اتاقش بره الان نمیره-

 :گفت ودید.اشک های رده وقتی بهزادانداخت لباس به نگاهی

 

 ?برمیگردی بابایی-

 

 میام.کنم عوض لباسامو بابا اره-



 

 

 ??باجه زودبیا کن بلوعوض پس اشهب-

 

 :زدوگفت گونش.روی ای بوسه بشه کردخم ومجبورش گرفت.ازلباسش

 

 بابایی دارم دوست خیلی-

 

 عروسکم.دارم دوست منم-

 

 ?مونی نمی پیشم چلا پس-

 

 . کنم سرگرمش که کرد ای اشاره بهم

 

  دیگه کنه عوض لباساشو بره بزاربابا٬نیاز-

 

 .رفت وبهزادم ومدعقبا بوسیدشو باردیگه یه

 

  انداختم کوتاهی میزصورتی انداختم اتاقش توی نگاهی

 .بود رنگی های خطی بودوخط شده زده نامرتب باچسبA4 های میزبرگه بالای

 



 ?بکشم برات تامنم بگی خاله به میای?کشیدی چی نیاز- 

 

 اهوم-

 

 :وگفت صندلی اومدبالای

 

  بابامه اینم منم این-

 :کردوگفت اشاره ابیش ایه خط.خط.بالای به

 

  خدا پیش رفته مامانمه اینم-

 

 .اومد ازتوحیاط ماشین صدای که بگم ای دیگه نقاشی خواستم

 .رفت پنجره سمت وبه اومد پائین ازصندلی سریع

 .افتادگریه بیرون میره داره که بهزاد ماشین بادیدن. هاروکنارزد پرده

 

 .ندالم دوشت دیجه٬بدی خیلی خاله٬ کنه عوضلباساشو میره بابام که تونگفتی مگه خاله-

 :گفتم کردمو بغلش سمتش بودرفتم نشسته تخت روی

 وبیاد بپوشه خوشگل لباس رفت نداشت اینجاشودوست لباسای بابایی?نداری دوسم چرا-

 

 ????واقعا-



 

  اره-

 

 ?کنی کمکم توهم بکشم نقاشی برات میخوای نیاز-

 

 ?بلدی-

 

 !کنی کمکم باید توبلدنیستم اندازه-

 

  باشه-

 ٬نقاشی دفترA4٬های برگه با شاسی تخته رفت کمدش سمت وبه پایین اومد تخت ازروی سریع

 ......و مدادرنگی٬شمعی مداد٬ابرنگ

 :وگفت تخت روی روریخت دیگه وسیله کلی

 

 !بدم تایادت بیاخاله-

 

 :گفتم گرفتمو ازش برگه یه

 

  کشیدم بگوکجاشوغلط توبهم میکشم من-

 

  باشه-



 

 .بود خوب نقاشیمم بودم نقاشی عاشق همیشه. نشست کنارم

 ربچهدخت دست که کشیدم مردی. کردم ابی دریا علامت وزیرشوبه کشیدم صفحه بالای خورشیدی

 :وگفت.گرفت.روازدستم برگه دفعه یه.میزنه قدم ساحل توی وداره گرفته ایو

 

  بشه قشنگ کنم رنگش تامن بده ولی خوبه نقاشیت-

 

 .کرد مردورنگ لباس ابی وبامداد کردی خط دختروخط لباس زردبامداد

 

  چسبوندش بقیه کنار وباچسب صندلی بالای رفت. برداشت برگه

 :زدوگفت زیرچونش دستشو رفت عقب کمی پائین اومد

 

 میشه ناراحت الان?نکشیدی مامانمو چرا خاله-

 

 ?پائین بریم حالا بکشیم مامانتم بعدا میتونیم خب-

 

  بریم-

 

 پائین هااومدیم ازپله گرفتمو دستشو

 

 ?چنده ساعته الان- 



 

 .انداختم روم روبه بزرگه ساعت به نگاهی

 

 !!!7ساعت-

 

 .بیشترکرد سرعتشو

 

  میشه شروع اسفنجی باب الان بدوووبیا-

 

 .تلویزیون طرف رفت سرعت رهاکردوبه دستمو

 .نشست نفره سه ی کاناپه کردوروی روشنش

 

  مارال-

 .بود خانوم اکرم صدای

 

  خانم اکرم بله-

 

 دارم کارت بیادخترم-

 

 پیشش رفتم بلندشدم



 

 نیازعصرونشه برای روببر اینا-

 

 .....پفیلاو٬کیک٬پرتقال اب٬ انداختم سینی توی نگاهی.گرفتم ازش

 .نداشتیم.شام حتی ما روزی ویه داره انقدر عصرونش برای یکی

 

 بخور بیاعصرونتو نیاز-

 

 ببینم باب میخوام نمیخورم-

 . دادم زوربهش به نشستمو نارش

 لبام روی لبخندو تونست ساعت نیم اندازه به بودشاید باحال خیلی میدیدم اسفنجیو بودباب باراولم

 بیاره

 .اینجا بودیم اومده تقریبا میشدکه ای هفته یک

 .بود اورده لبام ویلبخندر حسابی هفته این بودوتوی شیرین بوداما نیازدخترپرحرفی

 وسروقتم میپخت مقوی غذاهای براش هرروز خانم اکرم بود بهترشده مامانم وضعیت

 .داروهاشومیخورد

 .بود نیومده مدت تواین بهزادم

 

  مارال خاله٬خاله-

 



  خاله جونم-

 

 کنی کمکم بیای میشه-

 

 !میپوشه لباساشو دیدم بالا رفتم

 

 ?خاله بری میخوای جایی-

 

 زبان کلاس.برم اممیخو اهوم-

 

 ?میرفتی توکلاس مگه-

 

  میشه شروع(4)تو ترم امروز اهوم-

 

 .بلدنیستم من انوقت میره زبان کلاس بچه ذره یه گفتم خودم پیش

 .اوردم بیرون سفیدی وبافت صورتی شلوارلی براش ازتوکمدش

 

  بیااینجالباساتوبپوش خاله-

 

. وشیدپ رنگی صورتی وکلاه وشال کردم شونه وبازکردم موهاشو صورتی پالتو. کردم لباساشوتنش

 .برداشت کیفشو اتاق ازگوشه



 

 ?بریم امادم من-

 

 ?ببرمت من-

 

 میبردم نفیسه خاله همیشه اهوم-

 

  بهش بزنم زنگ صبرکن نگفت چیزی بابات-

 

 :گفت که میگرفتم شماره داشتم

 !خاله-

 

 جونم-

 

 ?بیاداینجا شب بگی بابا به میشه-

 

 .  کرد نگام شرک گربه ومثل

 .نمیسوخت بچه این برای بودودلش بهزادچراانقدرسنگدل. سوخت براش دلم

 

 .داد جواب  که خورد بوق چندتا



 

 !بله-

 

 ?کلاس میره باکی نیاز بپرسم میخواستم مارالم دکتر سلام-

 

 ?میشه شروع کلاسش امروز-

 

 گفت خودش اره-

 

 .بده بگیروشهریشو خانم ازاکرم هست عابربانک کارت یه ببرش خودت پس-

 

  خداحافظ مرسی-

 

  باش نیاز مراقب-

 کرد قطع خداحافظی وبدون

 

 ???نگفتی چرابهش خاله-

 

 .میزنیم زنگ دوباره بیرون بزاربریم کرد قطع-

 



 ??بریم-

 

 وبیام بشم اماده.برم-

 

 .دیرمیشه  کلاسم ها زودبیای خاله-

 

 .بیرون فتمور مشکیموپوشیدمو شال شیدمسفیدموپو وپالتوی ابی چسبون شلوارلی اتاق. توی رفتم

 :گفت بادیدنم نیاز

 

  خاله شدی خوشگل چه-

 

  دیگه بیرون میرم خوشتیپ.خانم بایه دارم خب-

 

  پائین هارفتیم وازپله دستموگرفت

 

 .ازشمابگیرم کارتو که گفت.سپهری اقای کلاس نیازومیبرم.دارم من جون.اکرم-

 

 داد بهم کارت یه میز شابک وازتوی میدم بهت بیا دخترم اره-

 

 بگیر میتونی اگه ایناهم میای داری سرراه شده نوشته روش رمزشم-



 .داد بهم ولیستی

 کردم نگاه

 پودرکیک

 وانیل

 پودر بگینک

 

 چقدرمیخوام.نوشتم ازهرکدوم-

 

  ماشین بزنم زنگ من پس باشه-

 

 طرفمون به باسرعت خانم اکرم که بیرون میرفتیم داشتیم زدم زنگ خونه نزدیک اژانس به

 .خندیدم فکرم طرز به بودم شده پنگوئن شبیه چاقش تقریبا میومدوباهیکل

 .نیازگذاشت کیف داخل دستشو توی وکیک پرتقال شیرواب

 

 بخور کلاس تامیرسی ایناهم-

 

 ? ?دارم دوست که کیکاس ازاون-

 

  دخترم اره-

 



 .میاد ماشین الان بریم مادیگه خب-

 ?? ?نبود زمستون مگه بود شده هواچقدرخوب رفتیم مغلا اقا تاپیش بانیاز

 .انداختم گوشیم ی صفحه به نگاهی
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 .نمیکردم احساس گذرزمانو.که داشتم فکری مشغله مدت انقدراین!!!بهاریم نزدیک پس

 .بود اومده ماشین انگار اومد بوقی صدای

 

  غلام اقا خداحافظ٬ نیاز بریم-

 

  باشید خودتون مراقب مدختر خداحافظ-

 

 ازطرف میدادکه ازاین نشون سرش بالای اژانس واسم بود سفیداومده ریوی یه٬ بیرون اومدیم

 .اومده اژانس

 .سوارشدیم

 .بود سالش42٬44تقریبا بود پسرجوونی راننده

 .کرد ضبطوروشنش سمت به برد دستشو

  بارید بارون

 

 چشاموندید اشکای توبارون

 



 گرفت مهاشواز شونه گرمی

 

 شدید تب موندمویه من 

 

  تنهام من

 

 باهام قهری توکه

 

  برام عشقی ات توسینه نمونده

 

  هام اسیرفاصله من حالا

 

 بامن عشقتو زدی بهم

 

  نامرد گرفتی تصمیمتو 

 

 برام چشم هنوز من حالا

 

  مستم خیلی

 



 ولو دیگه یکی توتوبغل توفکرتوامو من

 

 میرقصم هی زدی که هرسازی به که بس شدم خسته خودمم اصلا عیبی نداره ولی

 

 برام نمونده طاقتی بخوای راستشو

 

 الان شه تموم چی همه دارم دوست

 

 برات شه حروم الکی وقتم نمیخوام

 

 پسرا همون فقط تومیخورن بدرد

 

  تو وامسال باتو کنن بازی که

 

 ..و میکنن خال دوشب یکی واسه فقط

 

 وعلیشمس ملانی-بارید بارون اهنگ

  

 :دادموگفتم ازدست کنترلمو دفعه یه. بود مخم روی حسابی بلندبودو اهنگ صدای

 



 ! فلکوکرکنه تاگوش کن انقدرزیادش تنهابودی هروقت کن لطفااینوکمش-

 

 :میچرخوندوگفت دهنش ادامسشوتوی

 

 میکنم کمش چشم خانم میاری چراجوش-

 

 !دینمیشنی دیگه صدایی کردکه بردوانقدرکمش ضبط سمت به ودستشو

 

 :نیازگفت دفعه یه بودیم ساکت که بود ای چنددقیقه

 

 خاله-

 

 جونم-

 

 دارم دوست توروخیلی من-

 

  دارم دوست خیلی عزیزم منم-

 

 ?نفیسه خاله مامانمو  مثل نمیزاری تنهام خاله-

 



  عزیزم نه-

 

  خوشگلی خیلی خاله میدونستی راستی-

 

 ?میگفت الدنگ پسره این جلوی باید الاح شدم سرخ ازعصبانیت هم ازخجالت هم حرفش بااین

 

 .گرفت جلوم کارتی پسره که کردم روحساب کرایه  شدیمو پیاده رسیدیم دیگه

 

  بیشتراشنابشیم بزنگی میشم خوشحال-

 

 . رفتم اموزشگاه طرف به نیازگرفتمو دست نگفتم چیزی ولی کنم نصفش ازوسط بزنم میخواستم

 :بلندترکردوگفت صداشو

 

 گیربیاب حالا.یچرانازمیکت-

 

  اموزشگاه داخل رفتیم تندترکردمو قدمامو

 به مپیچیدی بود رنگی نارنجی تاب شرقیش توضلع که اموزشگاه وچیک ک حیاط کردن بعدازطی

 .ساختمون سمت

 .بود زده راهروفلش توی

  دوم طبقه خردسالان



 اول طبقه بزرگسالان

  بالا هارفتیم ازپله

 .بود سالن نیازتوی وسالای سن بودوچندتادختروپسرهم وشیکی تقریباکوچیک بالاسالن طبقه

 .رفتم منشی طرف به

 

 سلام-

 

 بفرمائید سلام-

 

 ?جدیده ترم های کلاس امروزشروع-

 

 .نیازکرد به نگاهی

 

 بروسرکلاست??دیر چراانقدر ساعته نیم اره-

 

 .رفت کلاسش سمت وبه گرفت کیفشوازدستم

 

 !کتاباشه پول تومن26تومن266میشه شهریشون-

 

 .داد کارتوبهم شهریه پول بعدازبرداشتن دادم کارتوبهش



 

 .هانشستم صندلی رفتموروی

 .بودم فرورفته فکر توی حسابی

 !کنارمادریاپدرشه بودن ثانیه یه ومحتاج داره چی همه نیاز مثل یکی

 !!!ها ازاون کوچیکی محبت دیدن یا

 !نمیرفت لباش لبخندازروی کردولی.بزرگش باسختی که داشت مادریو محبت من مثل هم یکی

 !!!معنوی.یکی مادی.یکی داره نیازی نوع به هرکسی

 

 .شنیدم صدایی که فکربودم چقدرتوی نمیدونم

 

 ???کجائید خانم خانم-

 

  فکربودم ببخشیدتوی-

 

 !پرکنید فرمو بفرمایید مشخصه-

 

 .دنمکر پرکردنش به شروع گرفتمو ازش فرمو بلندشدم

 

 ???مادرشی-

 



 ??مادرکی-

 

 !!!!!نیازدیگه-

 

  پرستارشم نه-

 

 .گفت کردواهانی.سروعضم به نگاهی

 

 .داد بهم کتاب سه فرم بعدازپرکردن

 

 . شهریه فیش واینم کتاباشون اینم-

 

 .بشه تموم تاکلاسش نشستم سرجام دوباره گفتمورفتم ای مرسی

 

 :اومدوگفت سمت به متمو کلاسش بالاخره

 

 میره بامامانش صحرادوستمم ?پارک بریم میشه خاله خاله-

 

  میریم روزدیگه یه نداریم اجازه خاله نه-

 



  بابام بزن زنگ خاله برم داشتم امروزدوست من-

 

 .دراوردم ازکیفم گوشیمو گفتمو ای باشه

 .گشتم سپهری اسم دنبال

 .فشاردادم سبزرنگ دکمه روی کردمو پیداش

 بوق یه

 دوبوووق

 بووووق سه

  چهاربوووووق

 

 .نداد جواب گوشیشو  

 .نداد اماجواب زدم زنگ هم باره سه٬دوباره

 

  خونه بریم نمیده جواب بابات نیاز-

 

 جازها ازباباهم منومیبردپارک همیشه نفیسه خاله پارک بریم خاله سرمیره حوصلم نریم خاله نه-

 !نمیگرفت

 

 :صحراگفت دوستش مامان

 



 !رونشکونید بچه دل داره اشکال چه الاح-

 

 ....اخه-

 

 .زودبرمیگردیم بابانمیگم به اصلا خاله-

 

 .کرد نگام ومظلومانه

 .بود تنها توخونه ساعت42 سوخت براش دلم

 :گفتم ولی نبودم راضی هرچندکه

 

 بریم باشه-

 .نیازوگرفتم دست بیرون اومدیم ازاموزشگاه

 

  باصحرابرم میخوام من خاله-

 

 بدم باباتو جواب نمیتونم بیوفته برات باراتفاقی یه خاله میشهن-

 

 .کرد اویزون هاشو لب نگفتو چیزی

 

 ?میرید پیاده-



 

  نزدیکه پارک اره-

 

 .دادم ادامه راهو باهاشون قدم هم نگفتم چیزی

 

 .میفروخت پشمک ای پسربچه پارک نزدیک جلوتر کمی

 :گفت نیازبادیدنش

 

  میخوام پشمک خاله-

 

  .خریدم دوستش خودشو برای پشمک دوتا دربیارم ازدلش اینکه یبرا

 .رفتن بازی های وسیله سمت به گرفتنو پشمکاشونو

 

 ?میشی خالش-

 

 : کردموگفتم نگاهی

 

 پرستارشم نه-

 

 !خانم بخوام سخته هی بود چی اسمتون-



 

  مارالم-

 

 ?حون مارال بگم نداره که اشکال-

 

 !"اشکالی چه عزیزم نه-

 

 ???بود ماچیش اسم-

 

  زهرام-

 

 !!!قشنگی اسم چه-

 

 زهراست فاطمه اسم!دارم دوسش خودمم اره-

 

 !!! !نیازوشنیدم جیغ صدای که بگم چیزی خواستم

 

 .بود افتاده زمین روی ها سرسره پیش کردم نگاهی

 . رسوندم خودموبهش سرعت به

 



 ????نیاز شده چی-

 

 .میکرد وگریه نمیگفت چیزی

 :صحراگفت

 

 داد هلش پسره ینا خاله-

 

 .بود ای ساله7.8 پسره سمت به دستش کرد نگاهی

 

 : گفت وبدهیکلی چاق زن که بزنم حرفی که بودم بازنکرده هنوزلبامو

 

 چتونب به حواستون یکم میرسید گریتون جلف به میکنیدتوپارکوخودتون ول رو بچه که وقتی-

 .باشه

 .توپارک ریخته شخصیته بی هرچی مادر امیررضا پاشو

 

 .کنید.خواهی معذرت یه بلدنیستید حتی که ?یاشما شخصیتم بی من خانم میگی چی-

 

 .گرفتورفت پسرشو دست کردو نازک چشمی پشت

 

 ??نیاز خوبی-

 



 .میکنه.درد پام خاله-

 

 .بود شده زخمی پاهاش بودو شده پاره انداختم زانوهاش به نگاهی

 

 .زدم زخم چسب روش اشتموگذ زخمش روی برداشتمو.کاغذی دستمال کیفم ازتوی

 .اوردمش صندلی تاروی بغلو گرفتمش

 

 !بدشده حالش?بخوره بگیرم براش چیزی یه برم هست نیاز به حواست زهراخانم-

 

 

  راحت خیالت هست حواسم اره-

 

 .رفتم بوفه سمت به

 

 !رانی ودوتا معدنی اب یه-

 

 ??بدم داریم فرنگی موزوتوت فقط رانی-

 

  نداره اشکالی-

 



 .رفتم بودن نشسته که جایی سمت تموبهگرف

 

 بشورم تادستاتو بشین نیازپاشو-

 

 . بهشون رودادم ها ورانی تمیزکردم براش بااب ولباساشو ودستاشو نشست

 :وگفت خورد ازش نیازکمی

 

 !دکترومیده میری که شربتایی اون مزه! چقدربدمزست خاله اه-

 

 .میداد سرماخوردگی تشرب بوی میگفت راست کردم بوش گرفتمو.ازش رانی

 

 خاله-

 

 !جونم-

 

 !میخوام ازاونا منم-

 

 !بیرون وبیارمش بسوزه بچه این برای دلم کنم غلط من دیگه کردموبرگشتم پوفی

 

 .عقب اومدم زدمو بودجیغی متریم یه توفاصله که پشمالویی سگ بادیدن



  .کردن پارس کرد شروع من باجیغ سگم

 : بودگفت سگ صاحب که ای پسربچه

 

 دختر ساکت دنسی-

 

 . رفت سگ طرف به ازجابلندشدو نیازم

 .نیازبودم نگران.طرفم ازیه  میترسیدم ازسگ طرف ازیه

 

 نرو طرفش نیازخطرناکه-

 

 .لجبازنمیرفت بچه این توگوش حرف ولی

 

  زده واکسناشم نیست خطرناک خانم نه:گفت سگه صاحب

 

 .رفت طرفش شدوبه ترقیب انگاربیشتر نیازم

 .کرد نوازشش به وشروع شستن کنارش

 .میزد بودوقلت اومده انگارخوشش سگم

 .میترسیدم همچنان.خودم ولی نمیزنه بهش اسیبی شدکه راحت خیالم

 

 ترسید هم سگه همون حتی خوردهممون اسمون توی که.بارعدوبرقی دفعه یه



 

 هدهند نشون هک ای توده وابرهای بود داده تاریکی به خودشو جای روشنی کردم آسمون به نگاهی

 بود اسمون بودتوی بارون

 :گفت زهرا

 جون مارال خداحافظ نداریم شام میرسه شوهرم الان دقیقست6:06ساعت شد دیرم واییی-

 

 .نیازگرفتم دست کردمو خداحافظی

 

  پاشونیازدیرشد-

 

  کنم بازی دیگه یکم خاله-

 

  میشیم خیس الان خاله نمیشه-

 

 .ورفتیمداد تکون دستشو سگ برای بلندشدو

__-____ 

  میبارید شدیدی بودوبارون شده بودوهواتاریک بودزمستون شده7 ساعت

 .ازسرمامیلرزیدیم وهردوتا بودیم مطمئنی ماشین ومنتظره بودیم وایساده سرخیابون

 .بود رانندش پیرمردی. زد بوق رنگی ای پرایدنقره

 



  گفتم رسوواد سوارشدیم یانه داشتی مانگه برای اصلا بپرسم اینکه بدون

 کرد کردوماشینوروشن پیرمردنگاهی

 

 . خونه.رسیدیم8:06ساعت رفت باسرعت نمیشد واینکه سنگین باترافیک

 :گفت سروضعمون بادیدن. بازکرد دروبرامون غلام اقا

 

 .بودن نگرانتون همه دخترم کجابودید-

 

 .رفتم ویلا سمت به دادمو سلامی

 ?????چکارمیکرد اینجا این کردم تعحب حیاط ی تو هزادب ماشین بادیدن

 

 !"""!بدم چی اینو جواب حالا وای

 . برگشت طرفمون به تاچشم2 در بازکردن با

 :غریدوگفت!منفجربشه بهزاد شد باعث کشیدکه هینی بادیدنمون خانوم اکرم

 

 :کردوگفت اشاره نیاز وخیس پاره شلوار وبه کجابودید تاالان شماها-

 !!! !وضعشه چه.این-

 .سلام...ام..چیزه:گفتم من من با

 

 !!وضعشه؟ چه این گفتم:بود شده قرمز عصبانیت از



 

 .پارک...پا بردم نیازو...ببخشید..ب:ترسیدم

 

 خبر؟ اجازه؟بی بی.کردی غلط:برداشت قدم سمتم به

 .زد فریاد صورتم تو آخرشو کلمات

 

 .ترکید بغضم و.ببخشید:گفتم گرفته صدایی با

 

 دیب اطلاع من به که این من؟بدون اجازه بدون چرا بگو فقط.ننداز راه زاری و گریه اینجا:شد تر نرم

 خونه؟ آوردیش وضع و سر این با اینطوری هم حالا پارک بردی نیازو

 

 .نکون وادع.پالک ببله منو گفتم بهش خودم خاله؟من سل میزنی داد چلا بابایی:کرد فین فین نیاز

 

 .کشید موهاش تو رو دستش بهزاد

 

 .کن عوض لباساشم حموم تو ببر نیازو:گفت خانوم اکرم به

 

 .میبرمش من:گفتم

 

 .دارم کارت بمون تو:توپید بهزاد

 



 .ها نکنی دعوا رو خاله بابایی:زد فریاد نیاز

 

 .بزنم حرف میخوام باباجون نه:گفت بهزاد

 

 رفت و.باجه:گفت نیاز

 شدن خارج دید از وقتی

 

 مارال؟:رفتگ رو مچم بهزاد 

 

 بله؟:دادم تکون سری و کشیدم بالا دماغمو

 

 :داد ادامه پرتحکم صدای با

 

 .جایی نمیبری رو نیاز بدی اطلاع من به که این بدون دیگه-

 

 :رفت هم تو دوباره ابروهاش

 

 چی؟ میفتاد براتون اتفاقی شب وقت این اگه-

 

 .نمیشه تکرار دیگه ببخشید:گفتم حوصله بی



 

 ...شبیه کن نگاه داشوص:زد نیشخندی

 

 .میخوری سرما کن عوض لباساتو برو،برو:گفت خنده با

 

 ازسراسودگی ترشدنفسس نرم بعداراینکه میترسیدم کنه اخراجم.بهزادواینکه ازواکنش

 .بالا کشیدمورفتم

 . یادنگرفتم وانو این کارباشیرهای اخرهم گرفتم ساعته نیم دوش یه

 .پائین رفتم گرفتن بعدازدوش

 .میکرد شامواماده وسایل خانم اکرم

 

 !بدم بگوانجام هست اگرکاری خانم اکرم-

 

 !بخوری کنم درست جوشونده یه من توبیاایناروببرسرمیزتا گرفته صدات-

 

  چشم! دردنکنه دستت-

 

 سرمیز بردم هاروبرداشتمو ووسیله

 

 .میزوچیدم حوصله بی



 اوبال پائین هابره پله ازاین نستنمیتو بالا ببرم براش تا گذاشتم سینی توی مامانو غذای

 .تو ورفتم درزدم

 ??بیداری خوشگلم مامان-

 

 !برم قربونت بیدارم اره -

 

 بخور غذاتو پس خب-

 .گذاشتم میزکنارتختش روی وغذاشو

 

  مارال-

 

 ?مامان جونم-

 

 ???بود چرادکترعصبانی?بود شده چی-

 

 !بود دهش عصبانی بیرون بردم اجازه نیازبدون مامان نشده چیزی-

 

 ?بود افتاده براش اتفاقی اگه چرااینکاررومیکنی دختر اخه-

 

 !توخونست ساعت42 داره گناه سوخت براش دلم مامان-



 

 :دادوگفت تکون سری

 

 !!!وجدان عذاب نه میکنه دکترولت نه بیوفته براش اتفاقی اگه نکن رحمم دختردل-

 

 ??نداری کاری???برم من! چشم-

 

 .دخترم نه-

 

 .بیرون اومدم بوسیدمشو

 

 .سرسفره بیان که کردم صداشون پائین رفتم

 

 ?نیازندارید چیزی-

 

  مرسی نه-

 

 :بهزادگفت که غذاموبخورم اشپزخونه میرفتم داشتم

 

 !!!کجا-

 



 !بخورم شام  برم-

 

 ?چراهمینجانمیخوری خب-

 

 ?باشمابخورم من-

 

 .برد غلامو اقا غذای میاد انال بشین همینجامیخوره  همیشه خانمم اکرم نیستم که لولو اره-

 

 خودم. کنم کمکش خوردن غذا تو که کنارنیازنشستم هاروکنارکشیدمو ازصندلی یکی-

 .بودم داده اشتهاموازدست

 :وگفت شکست نیازسکوت که میشد خورده توسکوت غذا

 

 ??هاپومیخری برام بابا-

 

 .میکنه تعریف سگو جریان.خداالان وای توگلوم غذاشکست

 

 ??چطور وگفت دهنش توی گذاشت ازمرغو تیکه یه بهزادم

 

 ازش مارال خاله بعد کوچولوبود.پاهاشم بود انقدرخوجل داشت هاپویی یه پسله یه امروزتوپارک-

 .ترسید

 



 .زد حرفشو کردوادامه خندیدن به شروع وخودش

 

 کرد نازشم تازه نترسیدم من ولی-

 

 شوقابلیت الان اگه پائین موسرموانداختمترسید که انداخت بهم بهرادنگاهی جمله این باشنیدن

 .میکرد نصفم داشت

 

 ?فردابخر ?بابا میخری کی-

 

  بابایی باشه-

 

 ???فردامیخری:گفت باذوق

 

 بعد پیداکنیم خوشگلشو دونه یه اول-

 

 .نگفت کردوچیزی اویزون لباشو دوباره

 .بردم اشپزخونه به ظرفامو بلندشدم ازسرسفره زودترازهمه

 

  بخوابم رفتم نخیرم به شب-

 

 ????الان/



 

 !دردمیکنه بدنم اره-

 رفتم خواب به وتاچشماموبستم.بالا اومدم گفتنو بخیری شب همشون

  بیرون رفتم میومد ازبیرون صداهایی که بودم خواب

 .میرن نیاز اتاق به وبهزاددارن خانم اکرم دیدم

 .شد سرخ ازعصبانیت بهزادبادیدنم

  .بیرون اومدم کردمو سرم شالی تواتاق برگشتم  نیست سرم چیزی افتادکه یادم

 .نیازبازبود دراتاق

 ?شده چی-

 

 :گفت.بلندی وباصدای برگشت طرفم بهزادبه

 

  دکتر ببرمش کن امادش سریع!!دیگه میشه همین میداری نگه زیربارون ساعت2رو بچه وقتی-

 

 :گفت خانم اکرم دفعه یه

 

 ردکت فرداببرش میارم پائین تبشو امشب من دگیرانن خطرناکه میاد هم بارون شب موقع این-

 

 ?نکنه بارتشنج یه-

 



 کنم پاشورش بیارکه دستمال و اب ظرف بروازپائین توهم مارال راحت خیالت مادر نه-

 

 وبادس کردم ابش پراز پیداکردمو ظرفی ها کابینت ازتوی پائین رفتم گفتمو ای باشه

 بالا رفتم وبادستمال کردم ابش پراز اکردمو

 

 .کردم گوش حرفش چرابه که بودن ده ش جاری هام گونه.روی دوباره اشکامم

 

 !بود رفته نبود اتاق توی بهزاد

 

  خانم بیااکرم-

 

 : گفت اشکام بادیدن که بگیره ظرفو برگشت

 

 . نکنه تشنج که کنیم پاشورش بیا حالا  شده که کاریه دخترم نکن گریه-

 

 . نیازبود سر بالای خانم بااکرم تاخودصبح

 .کرد تعجب بادیدنمون بهزاداومد زود صبح

 

 ?شماهنوزنخوابیدید-

 



  دادم تکون سری

 

 دکتر ببرمش کن نیازاماده-

 

 .شدم اماده خودمو اتاق رفتم سریع کردم تنش شلواروپالتویی

 :گفت بادیدنم 

 

 ?شدی توچرااماده-

 

 میام باهاتون منم-

 

 !نکرده لازم-

 

 کردم دق من تاشمابیاید نگرانشم خیلی نمیتونم من-

 

 .داد تکون بیا اینکه نشونه به کردوسری ونگرانم پریشون چهره به نگاهی

 . پام روی نیازوگرفتم ماشین توی

 میشد بیشتر هرلحظه تبش

 

 .اومد سرش بالای دکتری بالاخره بعد دقیقه5



 :گفت باتعجب تب درجه کردن باچک

 

 .بالاست خیلی تبش ارستانبیم اوردید چراالان-

 .کنه تزریق بهش پرستارگفت داروبه سری ویه

 .بلندشد جیغش کردکه نیازوصل راست دست اومدوبه دکترپرستارباسرمی رفتن از بعد

 :بهزادگفت

 

 ?دستشوکبودکردی بچه به کردن وصل.سرم طرزه چه این خانم-

 

 پرو منمیگ هیچی بلندکردید داتونص اومدید که ازوقتی اینجابیمارستانه اقا صداتوبیارپائین-

 .میشید

 

 .بیرون ورفت پرستارانداخت به خشمگین نگاهی

 

 :وگفت انداخت بهم نگاهی پرستاری بعدازرفتنش

 

  چراانقدربداخلاقه?توخونه میکنی تحمل اینو جوری چه-

 

 .پرستارشم بگم ونشدکه کردن صداش موقع همون

 



 .رفتم خواب به بیمارستان های صندلی همونجاروی. بودم نخوابیده دیشب

      

 !بودم خواب.چقدر نمیدونم

 !چندثانیه

 !چنددقیقه

 .نااشنابود.برام چشماموبازکردمحیطش 

 .کشیدموگفتم ای خمیازه

 

 !کجاست اینجا-

 

 میخنده بهزادداره دیدم-

 

 .کردم نگاهش گیج

 

  خوابیدی طبیق خرس مثل نیازباشی مراقب میخواستی مثلا بیمارستانه نکن نگاه اونجوری-

 

 .بودم خسته بودم نخوابیده ببخشیددیشب-

 

 ?بازمیکنی ابی اسب چرادهنتومثل حالا-

 



  پائین شدموسرموانداختم سرخ ازخجالت

 

 .شده نیازمرخص کن پاشوکمک وسفیدبشی سرخ حالانمیخواد-

 

 .کرد نیازواماده بهزادم کردم جمع وسایل بلندشدمو

 .رونبی اومدیم بابیمارستان بعدازتصفیه

 

 .نیازگرفتش سر بالای جلومون اومد بااسپنددودش خانم اکرم خونه به باورودمون

 

  کردن چشمش خوشگله ازبس بچم-

 .دراومد نیاز صدای که بوسیدنش به کردن شروع بغل وگرفتش

 

  کردی ابلموم جون اکرم-

  

 :وگفت خندید

 

 .بود شده تنگ برات دلم دخترم-

 

 !میکرد استفاده ازش انگارزیادی وقتا امابعضی بود یوبامحبت مهربون زن خانم اکرم

 



 .اورد اتاقش توی وتا کرد نیازوبغل بهزادم

 :گفت گذاشتشو تخت روی

 

 ?باشه بابایی باش خودت بیشترمراقب-

 

 !!!!بود  ای دیگه انگارنیازتودنیای ولی

 

 ???هاپونخریدی چرابرام بابا-

 

 رمبخ برات حتما اینجا اومدم که دیگه دفعه میدم قول نکردم وقت بابا بودم بیمارستان که من-

 .کن استراحت یکم هم حالا

 

 !بود فرورفته عمیقی خواب به چندثانیه همون انگارتو. نیازچشماشوبست همدیگروبوسیدنو

 .اومدیم بیرون سرش پشت خانمم واکرم ومن اومد بیرون ازاتاق

 .برگشت طرفمون به

 

 نیاز ریدایخ یکیتونم خریدکنید خونه خودتونو برای رمیکنمروپ دستتونه که کارتی عیده نزدیکه-

 باشیدووقتی خونه6ازساعت تاقبل خبرمیدید میزنید زنگ قبلش نیازوببرید خواستید فقط کنه

 .بزنید زنگ بهم خونه ازتلفن اومدید

 :گفت اکرم کردمو اکتفا ای باشه به من

 اقا چشم-



 .بود شده عجین باهاش سالها این توی کلمه انگاراین

 

 .کشیدم راحتی نفس بیرون رفت ازویلا وقتی

 

 ?دادی بهش غذاوداروهاشو?خوابه مامانم خانم اکرم-

 

 دخترم اره-

 

  توزحمت افتادید شرمنده-

 

 ???زحمتی چه دخترم نه-

 

 !راهروهست ته اتاق یه خانم اکرم راستی-

 

 ?شده چی خب-

 

 ?قفله همیشه چرادرش-

 

 .داشتن اتاقو اون به رفتن اجازه کس هیچ دیگه نیازواقا بعدازبرگشت ودواقاب خانم نیوشا اتاق اونجا-

 



 !باراونجاروببینم یه دارم دوست خیلی-

 

 ! وقتا بعضی فقط اونجا نمیره هم خودش اخراجی بروبرگشت بی بفهمه اقا اگه دخترا نکنی-

 

 ?میدونید چی ونیوشاخانم دکتر توازجریان خانم اکرم-

 

 ردنک تعریف به کرد وشروع بزنه فک تاخودشب که میخواست گوش جفت هی خانم خوداکرم انگار

 .داستان

 

 ناصرارداشت خانوادش شد قبول پزشکی ودندون برگشت ازسربازی تازه اقا وقتی پیش چندسال-

 !کنه ازدواج ترسا بادخترخالش که

 !نمیخوام زن میگفت بدهکارنبودو حرفا این به گوشش اماانگاراقا

 !شده عاشق که گفتو اومد روز تایه

 !ترساشده عاشق وفکرمیکردن بودن خوشحال همه

 !ناامیدشد امیدهمه شده پائین به دخترازقشرمتوسط یه عاشق که گفت وقتی ولی

 . بودن معتاد وپدرش وبرادرش بخونه درس بود نتونسته مالیش شرایط خاطر به دختره

 !کس هیچ یا یانیوشا کفش یه کردتوی پاشو اقا ولی

 .کنن عروسی دادن اجازه اومدنو کوتاه تااینکه داشت ادامه روند ینا یکسال

  .گذاشت وماراتنها کرد دق فرزندش ازغصه خانم بعدش چندوقت

 !!!ومرد کرد سنکوب باباشم کردنو پیدا برادرنیوشاروتوجوب بعد مدت یه



 نمیگذشت ازمردنشون زیادی وقت هنوز

 .کرد فوت مادرشم که بود ونتنم مشکی وهنوزلباس

 خا فوت از بعد ،نیوشاهم!مهمه ادم برای باشن که هرچی خانواده

 گرفت افسردگی نوادش

 اینجابراش هوای که زدوگفت خودشو نیش افسردگیش دوران بودوتوهمون موزماری دختره ولی

 !بمونه ایران نمیتونه و شده کننده خفه

 . رفتن کردوازایران اقاوراضی بالاخره

 .بودن رفته که میشد چندماهی قریبات

 "بارداره والانم نیوشابهترشده حال که زدوگفت روزاقازنگ یه

 !بود چندسال تواین خبرخوب تنها خبربارداریش

 عکساشو ترسا فقط بدن پدربزرگش نشون که رونیاوردن بچه خدا رضای یکبارمحض حتی

 !نیازه عکس که میدادوگفت  میاوردنشون

 !بود شده گیرومنزوی گوشه دارشدنشون وبچه ازدواج از عدب هم ترسا بیچاره

 حالش خیلی!! ورفته روتنهاگذاشته بچه خودشو وگفت برگشت روزاقا ویه گذشت سال سه

 'سرپاکنه خودشو مردبودوتونست ولی!بدبود

 !داره نیوشارودوست هنوزه که هنوزم

 

 ?کرد ترساازدواج-

 

 !کنه اقاروفراموش نهبودونمیتو شده عاشق انگاراونم بیچاره نه-



 !میکنم تعریف بقیشوبعدابرات کنم درست غذا کن کمکم پاشو پاشومادر-

 -تواشپزخونه رفتیم

 

 ?کنی درست چی میخوای جون اکرم-

 

 !بشه اماده سریع میکنم درست ماکارانی دیرشده یکم الان-

 

 میکنم سالاددرست منم پس-

 

 مادر دردنکنه دستت باشه-

 

 .خوردمیکردم رو خیاروگوجه شدومنم ماکارانی کردن تدرس مشغول خانم اکرم

 !بهزادونیازفکرمیکردم زندگی وبه توفکر بودیم رفته

 !!!.فقیربودن ازنظرمحبت بودولی شده تامین شایدازنظرمادی کشیده چقدرسختی

 :گفتم دفعه یه

 

 آخخخ-

 

 :وگفت برگشت طرفم به خانم.اکرم

 



 ???شدمادر چی-

 

  دستموبریدم-

 

 . بیارم زخم چسب برات تا بیابشورش مادر نیست چراحواست-

 . گرفتم بودزیرشیراب بریده انگارعمیق

 ''دستم زدروی چسب اومدودوتا طرفم به باچسب خانم اکرم

 

 :گفت خانم اکرم که کنم سالادودزست بقیه خواستم

 

 ن خودتو میزنی الان میکنم درست خودم مادر نکنه درد دستت-

 .کردم جمع شکمم هاموتویهانشستموزانو کاناپه روی

 !کنم وتحلیل خانموتجزیه اکرم حرفای بخوام که داشتم بیشتری وقت حالا

 . بودم شده فکرغرق چقدرتو نمیدونم

 .فکردراوردم ازقعر خانم اکرم صدای

 

 ببرم اقاغلامو غذای ببرتامنم مادرتم غذای  بخوره بیادشام صداکن نیازم دخترم پاشو پاشو-

 

 بهش ومامان غذای اول میخواستم. رفتم بالا طرف به غذاروبرداشتمو سینی دشدمگفتموبلن ای باشه

 !بودم شده اهمیت بی بهش میدادم مامانم برای جونم که منی چندوقت این بدم



 :گفت که درزدم

 

 خانم بفرماتواکرم-

 

 !خانمه اکرم فکرکرده که بودم شده توجه بی انقدربهش مادرم بیچاره

 

  مامان سلام-

 

 ?مارالم تویی-

 

 ??چطوره حالت جون مامان اره-

 

 ??ها دیوارفاصلست یه دخترم پیشم چرانمیای-

 

 مامان شرمندتم-

 

 .نگفت سرموبوسیدوچیزی

 :وگفتم. دادم بهش غذاشو

 

 ???مامان بمونم کنارت میخوای-



 

 بروشامتوبخور دخترم نه-

 

 ?ها نخوردی ناهارتم گفت خانم اکرم-

 

 !بخورم نتونستم نبود خوب ظهرحالم-

 

 ??دکتر بریم چرانگفتی پس-

 

 بخور نبودمادربروغذاتو  چیزی-

 

 نیازرفتم اتاق سمت وبه بیرون بوسیدمشواومدم باردیگه یه

 

 تخس دختره  همون این فکرشومیکرد بودکی چقدرمظلوم کردم نگاه چهرش به. بود خواب غرق

 . ولجبازباشه

 توموهاش دستامو اروم اروم بود دهخور سوپ یکم ظهرم  ولی کنم بیدارش اومد نمی دلم

 .میکردم بازی میکشیدموباهاشون

 

 نیازخانم-

 

 ?بیداربشی نیازنمیخوای-



 

 :گفت بازکنه چشماشو اینکه بدون

 

 ?میمونی پیشم?برگشتی مامان-

 

 :دستمورهاکردوگفت مچ یواش یواش انگاروارفت بازکردبادیدنم چشماشو. دستموگرفت ومچ

 

  برگشته مامانم فکرکردم-

 

 . بشه خوشحال مامانت که بخور شامتو بریم حالا خدا پیش رفته مامانی خاله  عزیزدل-

 

 :کردوگفت سرشوکج

 ??خاله میگی راست-

 

 ?بریم حالا خاله اره-

 

 ?بلیم-

 

 .بود میزوچیده خانمم واکرم وصورتشوشست دست

 



 ماکارانی جون اخ-

 

 سرسفره ونشست

 

 زیادمیخولم من جونم اکلم-

 

  رگلمدخت باشه-

 

 :گفت خانم اکرم که غذامیخوردیم داشتیم

 

  میدم هم خریدخونه لیست خریدعید بانیازبرید فردا مارال راستی-

 

 ??شمانمیاید-

 

  خریدکن.اقاغلام مادرتو منو برای خودت ?کجابیام مادرمن نه-

 

 چشم-

 

 .نشه قبل ی دفعه مثل بگیردوباره اجازه اقا بزن زنگ فقط مادر بلا بی چشمت-

 



 ?پارک بلیم بعدش خاله-

 

  نزن حرفشم-

 

 خانم اکرم کمک برگشتم نیازوخوابوندمو ازشام بعد شد خورده توسکوت شام بقیه دیگه

 ظرفاروشستم

 

 .بیرون کردمورفتم سرم شالی صورتموشستم بیدارشدم صبح

 .نشسته واماده پوشیده نیازلباساشو دیدم

 

 بخیر صبح سلام-

 

  برگشت طرفم به صدام باشنیدن

 

 ?پارک بلیم نمیخواستیم مگه خاله چقدرمیخوابی-

 

 ?پارک میریم گفت کی دوما سلام اولا-

 

 :اومدوگفت خانم اکرم

 

 22.24 میشه تابرید شده26تازودتربریدساعت بخوردخترم چیزی بیایه-



 

 .بشم اماده بالا رفتم خوردمو شیرین پنیروچایی یکم تواشپزخونه

 .پوشیدم هم سفیدکوتاهی کافشن رنگ ای سورمه وشال بامانتوکوتاه رنگ ای شلوارسورمه

 . زدم رژوریمل یکمم شدم وسوسه

 ?بلیم خاله-

 

 خاله بریم-

 .نیازخریدکنیم برای اول میخواستم شدیم پیاده تجریش ازپاساژهای کناریکی

 .بودیم نخریده بودوماهنوزچیزی شده2ساعت

 

 ام گرسنه من خاله-

 

 غذامیخوریم یریمم الان-

 

 !دارم پیتزادوست من?پیتزابخوریم بلیم نمیشه-

 

 !منودعوامیکنه بابات میشی مریض بارمیخوری یه خاله  نمیشه-

 

 میخره برام  همیشه خودش اخه-

 



 اجازه نیست لازم که غذاخوردن برای دیگه٬ گفتم خودم پیش دوباره بپرسم بزنم زنگ.خواستم

 !بگیرم

 :وگفتم نیازوگرفتم بوددست فودی فست ابونخی توهمین کردم نگاهی

 

 نیاز بریم-

 

 "خاله-

 

 ?جونم-

 

 دالم دوشت-

 

 ?بزاره تنهاش تونسته جورمادرش چه٬ طرفش برگشتم

 :زدموگفتم گونش روی ای بوسه نشستم زانوهام روی

 

 !دارم دوست خیلی من نمیره که یادت-

 

 !بغلم زدوپرید لبخندی

 

 هتوج جلب وحسابی رسیدن بهم انگارتازه که بودیم شده ختریمادرود مثل شلوغ خیابون تواون

 .میکرد



 

 . رفتیم فودی فست سمت به دستشوگرفتمو کردم جداش ازخودم

 .میداد نوازش صورتمونو گرم ازهوای موجی بازکردیم روکه ای درشیشه

 .رفتیم دونفره میزوصندلی ترین نزدیک طرف به

 گاهن بهم بارون اب توسط شده کثیف یا کهنه ایه خاطرلباس به تحقیر ی بادیده کسی دیگه

 !!!!همراهشه احترامم باشه که پول وحالافهمیدم.نمیکرد

  طرفمون اومد باتبلتی گارسون

 :منورودادوگفت

 

 ?دارید میل چی-

 

 .داشتم دوست ومنم پیتزامیخواست نیاز منونکردیم به نگاهی

 :زودترگفت نیاز که بدم سفارش اومدم

' 

 قلمز وسس زمینی وسیب.زرگب دوتاپیتزای-

 

 .  دادم تکون تائید نشونه سرموبه کردکه بهم کردنگاهی ای خنده گارسون

 . ورفت نوشت تبلتش توی

 

 ! ازاینامیخوام منم خاله-



 

 /???ارکدوما-

 

 !کرد٬ میکرد بازی باتبلتش داشت ای گوشه که ای گارسونووپسربچه دست به ای اشاره

 

 روی وسس وپیتزاونوشابه زمینی سیب٬ داشتن اماده نگارا پیتزاهارواوردن لحظه همون

 :میزچیدوگفت

 

 ?خانم ندارید ای امردیگه-

 

 !مرسی نه-

 

 .باشیم خریده چیزی  حداقل نشده تاهواتاریک که وبلندشدیم خوردیم کمی هرکدوم

 بیرون امدیم کردیمو حساب

 !ازمیپوشیدنبودنی که لباسایی شبیه کدوم هیچ ولی میکردیم رونگاه ها ویترین توی

 لباسا جنس نه

  مدلشون نه

 .پاساژافتاد انتهای بوتیک به چشمم

 .ومرد زن بودازخریدارهای پرشده مغازه داخل میکردو خودنمایی مدلاش ازهمینجاهم

 .نیازخریدیم برای لباس چنددست همونجا داخلو رفتیم



 .ایرادنمیگرفتن بودوبقیه شده تموم ترینش انگارسخت

 غلام اقا برای لباس دست ویه ومامان خانم اکرم برای هم مدل وروسری ارومقعنهمانتووشلو دوتا

 .خریدیم

 .بود خریدامونده بودوهنوزنصف شده2ساعت

 هب خانم واکرم مامان برای نقره گردنبد دوتا بود مونده خودم توکارت که پولی باتمام میخواستم

 .بخرم عیدی عنوان

 .مپیداکردی جات نقره تایه چرخیدیم یکم

 .داخل رفتم کردمو انتخاب مدل یه

 

  چپ ازسمت دوی میخواستم دوتا ویترین توی مدل ببخشیدازاین-

 

 ?چنده کدش-

 

 .کردم نگاه کدشو برگشتمو بودم نکرده کدش به دقتی
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 .میزگذاشت روی دوتاجعبه سرش پشت ازویترین

 

 ?کنیدهمینابودن نگاه-

 



  بله-

 

 .میزش روی کوچیک ترازوی روی گذاشتشون

 .  نمیرسه پولم که فهمیدم قیمتش باگفتن

 

 میشم بعدامزاحمتون مرسی-

 

 ?مارومیگیرید وقت چرابیخودی ندارید قصدخرید شماکه خانم-

 

 !نمیرسه.پولم ولی قصدخریدداشتم شرمنده-

 

 ?تربزارم ظزیف کنمو زنجیراشوعوض میخواید-

 

  میشم ممنونتون-

 

 .کرد جایگزینشون وزنجیرش ترین کردونازک عوض زنجیراشو

 .داشتم کم هزارتومن26و قیمتوگفتو بازم

 

 .دارم کم تومن ده هنوز من ببخشید-

 



 ومدیا میکنی غلط نداری پول توکه فکرکردکه خودش پیش واحتمالا.انداخت بهم خشمگینی نگاه

 !خرید

 

 ?شددیگه حل ?میدم تخفیف بهتون اونم خب-

 

 .میزگذاشتم وردمورویا بیرون کردوکارتو توکیفم دست باخوشحالی

 

 کردید لطف اقا مرسی-   

 

 .داد روبهم جعبه دوتا کارتوکشیدوبعدازبرداشت نگفت چیزی

 .بودن کشیده زحمت برام خیلی هردوتاش بودم خوشحال خیلی

 .روافتاد روبه فروشی ساعت به چشمم اومدیم بیرون که ازمغازه

 . داشت قشنگی مردونه های ساعت کردم نگاه ساعتاش به

 !!!!!!.بهزادبخرم برای دونه یه میتونستم داشتمو پول کاشکی

 (چندوقت این های وزحمت عیدی عنوان به)

 !!!هزارتومنی ازیه امادریغ

 .برگردیم میشدوبهتربود هواتاریک داشت دیگه

 :نیازگفت دفعه یه که بشیم زردرنگ های تاکسی سوار اومدیم سرخیابون

 

 !ازاونامیخوام خاله-



 

 .میفروخت رنگی های جوجه داشت که ای ساله24٬20پسر٬.کردم نگاهی

 !! !نداشت اشکالی که جوجه خریدن

 .بودیم پسرکرده اون به هم کمکی یه تازه

 . رفتیم طرفش به

 

 ?میخواید جوجه خانم-

 

 !بله-

 

 ?رنگی چه-

 

 :گفت نیازسریع

 

  صولتی تا چهار-

 

 .ادنیازد ودست گذاشت پلاستیک داخل صورتیشو های تاازجوجه4

 .کرد بهشون گرفتشونونگاهی باذوق اونم

 .پلاستیکش داخل وانداخت.روگرفت قرمزی جوجه شدوگردن خم دفعه یه

 ٬نگفت.چیزی پسره



 

 ?چند ای دونه-

 

 تومن سه-

 

 شدیم سوارماشین برگشتیم دادمو بهش تومنی پنج تا یه

 

  کمکمون اومد خانم اکرم شدیم واردخونه خسته

 سلام-

 

 ?شدخریداتون مادرتموم سلام-

 

 نخریدیم هم هنوزنصفش نه-

 

 خانم اکرم میپوشیدونشون یکی دراوردیکی لباساشو نیاز ازهمه اول

 .میداد

 .کرد ذوق کلی بیچاره دادم بهش غلامو خانموواقا اکرم های لباس بعدازاون

 .بدم غلاموبهش های لباس برم من-

 

 .بالا مامانوبردم های لباس منم



 هدیگ وحالا درمانی مامانومیبردشیمی خانم اکرم حتی که بودم انقدرگرفتارنیازشده مدت تواین

 .نداشت مو خوشگلم مامان

 ?هست اجازه درزدموگفتم

 

 دخترم بیاتو-

 

  خریدم چی برات ببین مامانی سلام-

 .دادم نشونش ولباساشو

 !نمیخرید عیدلباس برای مامان هابودکه سال ساله4 بچه مثل گرفتشون ازم باذوق اولش

 :شدوگفت غمگین امایهوچهرش

 

 ?بودمادر چیم برای نو لباس زندگیم تمام شده تخت وهمین بخورم تکون نمیتونم که من-

 

 ?ناامیدی چراانقدر میکنی استراحت داری یکم فقط میشی توخوب مامانی-

 

 .کرد حلقه دستاشودورم که کردم بوسش

 .میخوابیدم اینجوری همیشه که یامبچگ مثل گذاشتمو هاش سرموروشونه

 .گذشتن فیلم مثل چشمام ازجلوی حالا تا ازبچگی خاطراتم تمام

 

  وبادگذشتن برق مثل روزها



 . نکردم هارواحساس ماه یاحتی روزها٬ها ساعت٬ها دقیقه٬ها ثانیه گذر

 . میزد بودیموبرق تمیزکرده خانم بااکرم روحسابی خونه بود جدید سال امروزشروع

 سین هفت ی سفره چیدن مشغول ومنم(روزعید غذای)باماهی پلو سبزی پختن مشغول خانم ماکر

 .بودم

 .بودوگذاشتم شده تزئین سفالی های جام توی که تاسینی6 رنگ یاسی ساتن روی

 که خوشگلمون سبزه هم کنارش گذاشتم بودوسط کوچیکی توحوض که قرمزی های ماهی

 .سفره بالای نوقرآ ائینه بودیم کرده درست خودمون

 .گذاشتم هم بودیم کرده بانیازرنگشون که هم خوشگلی رنگی های مرغ تخم

 .کرد روتکمیل سفره هم وکاکائو وشکلاتو ومیوه وشیرینی اجیل

 

 : وگفت اورد عودی بسته نیاز دفعه یه-

 

  بزار ایناهم خاله-

 

 .گذاشتم سفره گرفتموتوی ازش

 

 . سفره توی گذاشتم هم داشتم دوستشون خیلی که بقل تاشمع سه هاافتادم یادشمع دفعه یه

 .بود شده کامل دیگه فکرکنم

 

  تمیزباشی کنم حمومت بدوبریم نیاز-



 

 نبود اصلا کردم نگاهی

 نیاز

 نیازز

 توحیاط رفت فکرکنم-

 .کردم نگاه حیاط توی بودرفتم خانم اکرم صدای

 .میکرد بازی بودن هشد بزرگ حالا بودنو مونده زنده که هاش تاازجوجه باسه داشت

 نیاز-

  سمتم برگشت

 

  خاله خاله-

 

 جونم-

 

 میخورد کرم داشت حنایی خاله-

 

  حموم بریم بدو نداره  اشکالی-

 

  باشم هام جوجه پیش میخوام من خاله نه-

 



 بدو نمیشه-

 

 .رفت هاش جوجه طرف نمیکردوبه گوش کسی حرف لجبازبه دختره این ولی

 .مومح زوربردمش وبه بغل گرفتمش

 . بود افتاده جونم به ولگد بامشت گرفتم اشتباه بوکس باکیسه تااونجا

 :کردمووگفتم تنش ودامنی تاب بعدازحموم 

 

 ?توکثیفی اونوقت حموم رفتن میادهمه وبابات عیدمیشه الان?خاله باشه نروتوحیاط دیگه

 

 ها ماهی پیش میرم من پس باشه-

 

  .میشدم نواماده سال وتمیزبرای اراسته ووباظاهری حموم رفتم

 .تحویل سال برای ناهارهم خوردن برای هم پائین طبقه مامانواوردیم خانم اکرم باکمک

 .چیدیم خاصی میزوباسلیقه

 .بود شده تزئین بازیتون که هایی ماهی

 پلو سبزی

 سالاد دونوع

 واب نوشابه

 .بودیم هاگذاشته لیوان داخل ای لوله صورت به کاغذی های دستمال

 .سفره وسط گذاشتم هم بودم کرده درست خودم هک کیکی



 .سرمیز اومدونشست هم غلام اقا

 .  تنهانبودیم منومامان بودکه سالی اولین امسال

 نوداشتیم لباس

  خوب غذای

 سیبو وسبزه وسنجاق ساعت به محدودمیشد که سینی هفت سفره نه کامل سین هفت سفره بایه

 .سال تحویل بودبه نمونده چیزی چون روشستیمظرفا خانم اکرم با سریع. ناهاروخوردیم

  غلام واقا خانم وبعداکرم مامان بعد نیاز کنارم من دورسفره بودیم نشسته همه

 .جدید سال تحویل به بود مونده دقیقه4

 . دعامیکردم دلم توی

 نشستن سین هفت سرسفره گرسنه باشکم خودمومامان پارسال مثل که اونایی برای٬ همه برای

 ٬ نیست کامل ینشونس وهفت

 نیاز برای

 خانم اکرم

  اقاغلام

 بهزاد

 دانیال

 سارا

 بودمش ندیده بارم یه حتی ترساکه

 مریم



 ....و

  میشناختم روکه هرکسی

 میدونه خداصلاح که وهرجوری خودم باباوخوشبختی وروح مامان برای دراخر

 .بود مونده دقیقه2

 هرشدنظا درگاه توی وپیرمردی وبهزاد بازشد درخونه که

 

  بودن پوشیده جدیدی لباس

 

 ?دیررسیدیم سلام- 

 

  مونده دقیقه یک پسرم نه-

 

 کردیم سلامی همه طرفمون اومدن

 :بهزادگفت

 

 پرستارنیاز مادرش خانم مارال واینم پدرم این-

 

 خوشبختم-

 .داد تکون سری درجوابم

 .باباش بغل نشست رفت نیازهم کنارش وپدرشم نشست بهزادکنارم



 .جدید سال شروع بودبه مونده دثانیهچن حالا

 والابصار قلوب یامقلب

 واالنهار یامدبرالیل

  والحوال حلول یامحلول

......... 
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 .بود تلویزیون به وچشمشون دعامیکردن تودلاشون داشتن همه

2 

1 

 رقم یچ برامون سرنوشت دست نمیدونستیم که شدیم سالی ووارد شد تحویل سال بومب باصدای

 ???میزنه

 ٬ گفتم تبریک بقیه وبه بوسیدم خانم اکرم مامانو

 .دادم میزبهش ازپشت بودمو خریده براش که وعروسکی بغل نیازوگرفتم

 

 ?چیه اسمش خاله چقدرخوشگله وااای-

 

 !کن انتخاب خودت-

 

 . داد عیدی همه به تومن46نفری کوچیکش جیبی ازقران بهزاد لحظه همون

 .دادم خانم مواکر مامان گردنبندهاروبه ی جعبه



 

 .داد بهم وچادرنمازسفیدی دخترم بشی سفیدبخت ایشالا دخترم مرسی-

 

 دوتاانگشتر هم اقاغلام

 .داد بهزادوپدرش به قدیمی

 ?یانه بهش

 . خریدم ساعتو اون جاش کردموبه استفاده کمدم.های ازلباس بخرم لباس اینکه جای به

 .رفتم فشطر وبه دریا به زدم دلمو

 :گفتم گرفتمو ساعتوجلوش جعبه

 مامانمو کجابودم الان نمیدونستم شمانبودید اگه کشیدید زحمت برام خیلی چندوقت.این ممنونم-

 مبارک نوهم سال!بودیانه خوب حالش

 

 :وگفت گرفت ازدستم ساعتو

  

  مبارک هم جدید بودسال وظیفه نکردم کاری-

 

 !بود ساعتش پول چندملیون حداقل خورد رهگ رولکسش ساعت های عقربه توی نگاهم

 ????میکرد من ساعت به نگاه اصلا حساب بااین

 

 !مونده دخترگلم عیدی-



 

 . بهزادرفت طرف به باذوق میکرد بازی عروسکش با خونه گوشه نیازکه حرفش این باشنیدن

 

 ?میاد خوشت بروببین  توحیاط گذاشتمش-

 

 حیاط طرف دوئید٬ بهزادو عروسکشودادبغل

 

 .شد پخش توخونه جیغش صدای بعدش چندثانیه

 

 جوووون اخ-

 

 ٬بودم خانم بااکرم زدن حرف مشغول خرید براش چی نفهمیدم

 

 خوشگله عیدیم خاله-

 

 کشیدم وجیغ عقب مترپریدم6 دیدم خودم توچندسانتی سگو یه وقتی عقب برگشتم

 

 ٬کردم نگاشون وقتی کردن نگاهم باتعجب همه دفعه یه

 ?بود خاطرترسم به نمیدونم

 بود؟ لحظه تواون خاطرقیافم به



 ٬کردن خندیدن به شروع همشون که

 ٬ افتاددنبالم پشمالوش سگ بااون نیازم

 ٬مکرد دوئیدن به وشروع کردم فراموش موقعیتو دیگه سرمه پشت دیدم وقتی کردم مکث یکم

 ٬میزد قهقه سرم پشت نیازم

 

  نداره ترسی اینکه خاله-

 ٬زمین گیرکردوخوردم مبل دسته به پام کنم عقبونگاه برگشتم

 ٬٬٬ دادوافتادروم ازدست کنترلش نیازم

 ٬میزد لیس صورتمو بازبونش که موجودپشمالویی بادیدن چشماموبازکردم

 ٬نفهمیدم رفتموچیزی ازحال

 ٬نمیدونمدچقدرگذشت

 ٬میکردن نگام نگران همه چشماموبازکردم کردم احساس که شیرینی بااحساس

 :بهزادگفت که بلندبشم خواستم شدم معذب

 

 میریم ماالان کن استراحت یکم-

 

 حایی.برم باید نه-

 

 . بود بغلش عروسکش جلو نیازاومد

 :گونموبوسیدوگفت



 

 ببخشید خاله-

 

 ?خاله نیارباشه من پیش هاپوتو اون دیگه فقط عزیزم نداره اشکال-

 

  باجه-

 

 ?گذاشتی عروسکتوچی اسم حالا-

 

 بگو توبهم-

 

 ?منوبزاری عروسک اسم ایمیخو-

 

 :گفت بابهت

 ?دالی عروسک توهم خاله-

 

 ایلاره اسمشم اهوم-

 

 ?ایلار بزارم منم میشه-

 



 بزار اهوم-

 

 ?بری کجامیخواستی بهزادگفت دفعه یه

 

 بابام پیش برم میخواستم-

 

 بلندشدم بیرون نگفتورفتن چیزی

 ٬ خوردم نفس قندویه اب بقیه

 شلوارمشکی

 مانتومشکی

 .پوشیدم رنگی حریرمشکی باشال

 ٬بیرون زدمورفتم چشمام روی عینکی

 ٬ بهزادازاتاق اومدن شدبابیرون همزمان اومدنم بیرون

 ٬بود کرده عوض لباساشو اونم

 

 میرسونمت وایسا-

 

 ممنون میرم خودم-

 

 .دوبارتکرارکنم حرفو یه میاد بدم که گفتم-



 

  پائین افتادمورفتم راه سرش پشست. بود کم الان ماشین عیدبودو اول روز نگفتم چیزی

 :گفتن بادیدنم خانم واکرم مامان

 ?کحامیری-

 

  بابام پیش برم میخوام راستش-

 

 : بلندشدوگفت مامان

 !میام منم-

 

  بدمیشه حالت میای فداتشم نمیشه-

 

 بشه؛ بیمارستان راهی دوباره شدامابهتربودکه محزون چهرش

 :گفت نبادیدنمو میکرد بازی نیازداشت توحیاط

 

 ?کجامیرید بابایی-

 

 :بهزادزودگفت

 

  بزنه میخوادامپول شده مریض خاله-



 

 .بخونی ترسوازچشماش میتونستی امپول اسم باشنیدن

 

 :گفت بالکنت

 

 .میکنم باجی...باهاپوم....تم..نیس... ملیض..  که...من... د..بلی.. ه.ش..باا-

 

 : کردوگفت ای مردونه ی خنده تک بهزادم

 باش دتخو.مواظب-

 

 .شد بازی ومشغول گفت.ای باشه

 .کرد ضبطشوروشن ازویلا رفتن بیرون محض به نشستیم توماشین

 .پیچید توماشین قشنگی وصدای

 ازتو تنهانشونم/ازتو م دیوونه دل

 نداری خودتم که/یادگاری عکس یه

 تنهام خیلی که وقتی/شبهام رفیق شده

 ارزوم میشی بازم/روم روبه میگیرمش

 قرارم بی که وقتی/ندارمتورو وقتی

 کنارم شایدبیای/چشاموبازمیبندم

 ازتو تنهانشونم/ازتو م دیوونه دل



 نداری خودتم که/یادگاری عکس یه

 تنهام خیلی که وقتی/ شبهام رفیق شده

 ارزوم میشی بازم/روم روبه میگیرمش

   لالای   لالالالای   لالالالالای

  لالای   لالالالای    لالالالالای

  لالای لالای لای لای لالالای  لای

 داره فایده اماچه/میباره بارون داره

 کنارم بشینی که/توروندارم وقتی

 میخندم هام گریه به/چشاموبازمیبندم

 دیدنم شایدبیای/توروصدامیزنم

 (ازمازیارفلاحی دیونه دل اهنگ)

 انداختم بهش نگاهی اهنگ شدن باتموم

 !کرد بودوپاک  روگونش که اشکی قطره

 ???میکنه گریه مردم همگ

 ٬زدم حرفی من.زدنه حرفی اون تااونجانه

 

 ?بخرم گل چندتاشاخه داری نگه اینجا میشه-

 

 :گفت که.بشم پیاده خواستم٬ داشت نگه کناری



 

 توماشین بشین میگیرم خودم-

 

 ...اما-

 ٫کرد نگام برزخیش وباچشمای بشه کامل.حرفم نذاشت

 ٬شدم ساکت منم

 .گذاشت پام اومدوگلاروروی وابی سرخ رز های گل باشاخه بعد چنددقیقه

 

 مرسی-

 

 .وچشماموبستم کردم تکیه صندلی سرموبه کردم ندادپوفی جوابی

 

 ?چند قطعه-

 

 .بودم نکرده گذرزمانواحساس زهرابودیمو توبهشت چشماموبازکردم

 

 .چشماموبستم دوباره قطعه شماره باگفتن

 .چشماموبازکردم منم باترمزماشین

 .اومد بابا خونه تا من ی شونه به شدشونه پیاده بهزادم دمش پیاده

 ازسرما بودم اورده براش پیش هفته که ای سبزه



 .بود شده خراب 

 کردم سرقبروشروع هاروگذاشتم گل دسته

 !خوندن فاتحه به بدم ساعتو که بودم دودل

 .کنم دردودل بابا با بودمونمیتونستم بهزادمعذب جلوی

 .خوند ای قبرزدوفاتحه سنگ روی ای ضربه برداشت سنگی

 

 !راحتری اینجوری میمونم منتظرت توماشین میرم من خدابیامرزش-

 

  مرسی-

 

 .پرپرکردم گلارو دورشدمنم اروم بهزاداروم

 

 !سلام

 !بازاومدم من بابایی

  عیده روزاول امروز

 !نیستی کنارمون که عیدی هجدهمین  میشه درست

  بگم تبریک اومدم کنم ناله امنمیخو دیگه

  مبارک عیدت

 بیاد میخواست دلش خیلی مامانم

 بیاد نمیتونه مریضه که امامیدونی



 ......و

 ?درنیاره منو اشکای یادبابا میشد مگه بودن سرازیرشده اشکام دوباره شد تموم حرفام بالاخره

 گریه که بودم مطمئن بهزادشدم قرمز چشمای متوجه شدم سوارکه رفتم ماشین سمت به

 !!!!کرده

 

 ?نداری کاری دیگه-

 

  شد زحمتت باعث مرسی!خونه بریم نه-

 

 .اخلاقش به بودم کرده عادت مدت بعداین دیگه نگفت چیزی بازم

 

 .خونه توی کردورفتیم ماشینوپارک

 ٬منتظربودن پذیرایی توی باساکی غلام واقا خانم اکرم

 :وگفتم کردم تعجب

 

 ??میخوایدبرید جایی-

 

 !!"بیخبریم ازشون وقته خیلی هامون بچه به سربزنیم شمال بریم میخوایم دخترم اره-

 

 ??خبر بی چه-



 

  گرفتیم تصمیم دیشب شد ای دفعه یه-

 

  بگذره خوش-

 

 بهتون میگذره خوش قشنگه خیلی روستامون بیاید شماهم-

 

 :گفت بحثو بهزادپریدوسط

 

 ?بری میتونی میخوایدبامادرت اگه دارم نگه نیازومیتونم-

 

 !بزارم تنهاش بودمونمیتونستم شده وابسته بودبهش شاهدبحثمون مظلومی قیافه نیازبایه

 

 نیاز پیش میمونم منم نه-

 

 !بیاد ماشین اژانس میزنی زنگ یه!!! مادر خودته میل-

 

 بود ماشده بهزادانگارامروزاژانس

 

 میرسونمتون-

 



 !شهمی زحمتت پسرم اخه-

 

 غلام اقا نمیشه-

 

 .ورفتن ساکشونوگرفت

 

 :وگفت دربرگشت جلوی

 

 دروپنجره ی همه امشب فقط میمونم اینجا.بیادمیام غلام واقا خانم اکرم که.تازمانی ازفردا-

 .بخوابید اتاق تویه همتونم.کنید هاروقفل

 

 ختایدر جابااونامااین نداشت بودوترسی.کوچیک خودمون خونه????تنها اینجا گرفتم استرس یکم

 !توحیاط

 :گفتم ولی

 

 !راحت خیالت باشه-

 

 ٬ کردم خداحافظی غلام خانمواقا بااکرم

 !!! میشد تنگ براشون دلم بودنو شده اززندگیم بخشی اونام حالا

 قدیمی فیلم ویه کردیم قفل درارو٬ اشپزخونه پشت نیازسگشواوردتوپانسیون اونا ازرفتن بعد

 ٬کردیم گذاشتیمونگاه



 گلزارومهنازافشار محمدرضا بازی با پر کلاغ فیلم

 .بود قشنگی فیلم

 .بود نشسته نیازکلافه

 ?خاله شده چیزی-

 

 ??کنم نگاه اسفنجی باب میشه سررفته حوصلم-

 

  تون پرشین گذاشتم کردمو روعوض شبکه

 !!!بخوریموبخوابیم زودترشام که کردم غذاهاروداغ رفتم خودمم

 !اکووشد بهزادتوسرم صدای که بریم اقامونات به که بلندشدیم بعدازشام

 

 بخوابید اتاق تویه همتون شب بهتره-

 

 !صبرکنید گفتم دفعه یه

 

  کردن نگام باوخشت دوتاشون

 

 ?خاله شد چی-

 

 ?میخوابیم من تواتاق هممون امشب-



 

 ???بیارم هاپومم میشه-

 

  خاله نمیشه نه-

 .تواتاق اومد کردوباعروسکش اخمی

 .خوابیدم زمین روی منم خوابیدن تخت روی مامانونیاز

 .بیدارشدم چندبار بودوازصداش شده وطوفان بارون شب

 "بیدارشدم بلندتلفن زنگ باصدای که بود0 ساعت

 بیرون برم میترسیدم

 !ونیازبیداربشن مامان که ومیترسیدم نمیشد قطع تلفنم

 .کناربلندشدم وگذاشتم ترس

 !بیرون رفتم اتاقواز گرفتم دستم روتوی جاروبرقی ی دسته

 !رفتم تلفن سمت به

 :گوشیوبرداشتموگفتم

 

 الو-

 

 ?شب موقع این باشه میتونست که یعنی

 

-)....... 



 

  بله-

 

-)....... 

 

 تصادف-

 

 

 .نشستم زمین وروی دیوارسرخوردم همونجاروی وارفتم تصادف اسم باشنیدن

 

 اییتاصد بازکردموبستم لباموازهمبودچندبار گرفته تکلممو قدرت که٬بود استرس٬بود ترس نمیدونم

 :بودگفتم شده بریده میومدوبریده چاه انگارازته که

 

 ?تصادف...ت..ت-

 

-)....... 

 

 ?کجا-

 

-)....... 

 



 .بود پرکرده میومدوصورتموازاشک سیل مثل همینجور اشکام-

 

 ??بیمارستان کدوم-

 

 میرسونم دیگه ساعت خودموتانیم-

 

 .کردم قطع

 

 موتندتندپوشید لباسیه نوع نبودچه حواسم برداشتم لباس دست وازکمدیه تواتاق رفتم سریع

 .پائین اومدم

 .شد بسکتبال توپ اندازه ساعت عقربه بادیدن چشمام

 . بود صبح0/06 ساعت

 !! !ازشهر خارج اونم?? ?میرفتم باچی من الان

 .بهزادوگرفتم گوشیمودراوردموشماره

 .داد جواب خوردتا تابوق8

 !پیچید گوشی توی هقم وهقمیلرزید صدام

 

 الو.ا. ا-

 

 :گفت الود خواب انگارترسیدباصدایی صدام باشنیدن



 

 ?مارال شده چی-

 

 .میگرفتن سبقت ازهم که بودن اشکام بودوفقط شده قفل انگارلبام بازم

 

 :بیشترشدوگفت ترسش

 

 ?نیازافتاده برای اتفاقی-

 

  شنیدیانه اصلا نبودم مطمئن ولی گفتم ای نه بزور

 

  افتاده مادرت برای اتفاقی-

 

 ٬گفتم ارومی نه بازم

 

 : وگفت کمترشد انگارازاضطرابش

 

 ???شده چی پس-

 

 .بود ربخته بهم ذهنم توی کلمات جورچین

 



 کردن تتصادف خانم اکرم خا-

 

 

 !روبگم کلمه2 همین تاتونستم اومد بالا انگارجونم

 

 ??زکجامیدونیتوا?کردن تصادف?میگی چی ببینم بزن حرف درست???چی-

 

 زدن زنگ ازبیمارستان الان-

 

 !!! میرم الان!!! بیمارستان کدوم-

 

 ?بیام منم میشه-

 

 "نمیشه تنهان نیازومادرت  نه-

 

 ازاسترس میکنم دق اینجا من بیام تروخدامنم! خوابن الان-

 

 :اومدوگفت کوتاه

 

 شو اماده پس باشه-

 



 !کرد قطع

 .دستمومیخوردم ناخنای ازاسترس انشستموه پله روی همونجا بودم اماده که منم

 .اومد بندنمی لحظه یه که اشکامم

 .خورد زنگ گوشیم که بیشتر بودشایدم گذشته ساعتی نیم فکرکنم

 .بهزادبود

 

 الو-

 

  منتظرتم در دم داخل نمیام دیگه من-

 .کرد وقطع

 یصدا مختلف های باشکل کشیده فلک سربه های درخت توحیاط ورفتم کیفموبرداشتم

 .بود ترکرده اونجاروترسناک فضای هاهم وگنجشگ ها گربه صدای جیرجیرک

 ماشین. خونه بیرون رفتم. شد تموم بالاخره. مینداختم سرم پشت به نگاهی.برمیداشتم که هرقدمی

 .دربود جلوی بهزاددرست

 .بود گذاشته چشماش روی چپشو دسته بودارنج چشماشوبسته کلافه هم خودش

 سلام-

 

 :کردوگفت ماشینوروشن انداخت بهم نگاهی

 ?دیراومدی-

 



  میکردم نگاه سرمو بایدپشت میومدم قدم یه میترسیدم خب-

 ٬ماشینوزیادکرد وسرعت نگفتم چیزی

 نماشی میکردی بوداحساس بیشترکرده سرعتشو م نبودواون خیابون توی کسی بش موقع اون

 !پروازمیکنه داره

 !!!!داشت جرئتشو کی ولی!!!!زیادمیترسم ازسرعت من گهایناب به یکی

 .انداخت بهم نگاهی

 .زیادبود هنوز ولی میدادسرعتشوکمترکرد خبرازترسم پریدم ورنگ پریشون صورت

 .میکرد پارک ماشینو داشت وبهزادم شدم پیاده من بیمارستان جلوی رسیدیم بالاخره

 . رفتم پذیرش سمت به

 

  ببخشیدخانم-

  بالااورد سرشو

 دست بهم حالتا همون دوباره روبکارببرم تاکلمه2 این که انگارهردفعه بودم کرده قفل بازمن ولی

 .میداد

 :گفت.سرم ازپشت کسی دفعه یه

 

 .کردن تصادف ازاشناهامون یکی انگار که زدن زنگ بهمون ازبیمارستان خانم-

 

 ??اسمشون-

 



 !محمودابادی وغلام اکرم-

 

 : وگفت کرد.اسمشونوسرچ

 

 ?هستید یک درجه ازخانواده-

 :گفت بهزاد که نه بگم خواستم

 

  بله-

 

 !!!وخیمه وضعیتشون امضاکنید عملو برای مجوز اخوان دکتر پیش شمابفرمائید-

 

 ??دکترتون این کجاست-

 

  دومه طبقه اتاقشون-

 

 ?عزیزبودن خیلی برام هردوتاشون میریختم اشک همینجوری هارفتیم پله سمت به

 

  اشکاتو اون کن پاک?بریزی اشک اینجافقط اومده-

 

 !نگفتم وچیزی کردم اشکاموپاک بااستینم



 

 نذاشت که داخل برم سرش پشت خواستم٬ ودربازکرد درزد چندباربه٬ دکتروپیداکرد اتاق بالاخره

 :وگفت

 

 !کنی گریه بشینی میخوای دوباره الان باشی منتظر همینجابهتره-

 

 .بود خلوت تقریبا سالن هانشستم یصندل  روی نگفتموبرگشتم چیزی

 صلوات هم حین ودرهمین. هم به میزدم گره دائم ودستامو گرفتم ضرب زمین روی راستم باپای

 . سلامتیشون برای میفرستادم

 !نشست کنارم اومدوکی بیرون کی بهزاد نفهمیدم که بودم شده غرق انقدرتوخودم

 

 ?شد چی-

 

 .دعاکن فقط براشون%4 نموندشو زنده امید عمل اتاق بردنشون-

 

 بشینیم عمل دراتاق پشت بریم پس-

 ٬ بلندشدیم

 .رفتیم عمل دراتاق پشت به ودرمونده اهسته هایی باقدم

 هرچقدرکه الکرسی ایت٬عاشورا زیارت٬توسل دعای٬ برداشتم باخدایی ارتباط کتاب اونجا ازکتابخونه

 ٬ دعاخوندم براشون تونستم

 نفهمیدم یزیچ شدودیگه بسته چشمام کم کم



 

 .کردم نگاهی سرموبلندکردمو٬ کردم احساس سرم زیر رو سختی جسم چشماموبازکردم

 !!!!!بهزاد های روشونه بودم سرموگذاشته کی من وااای

 !بود وایساده حرکت بی ساعتی2 فکرکنم بیچاره بود8:06ساعت کردم ساعت به نگاهی

 بودم خسته خیلی! سرموگذاشتم کی نفهمیدم ببخشید-

 

 شدی اذیت فقط وخودت نداشت ای فایده اومدنت دیدی ولی نداره اشکالی-

  پائین انداختم سرمو

 .اومد بیرون اتاق از تیره سبز بالباس دکتری دفعه یه

 .رفتیم سمتش به

 

 ???دکتر اقای شد چی-

 

 :وگفت اورد سبزشوپائین ماسک

 

  متاسفم                 

 

 !گرفتم یکی که شدم متوجه اخر لحظه فقط تمرف وهمونجاازحال نشنیدم چیزی دیگه

 

 ٬سرمیخوردن لوله ازتوی آرومی به بودکه سرمی های قطره دیدم که چیزی اولین٬ چشماموبازکردم



 بود لخت اتفاق انقدراین ولی میشد پاک ازذهنم تاچنددقیقه اتفاقات تمام بیدارمیشدم همیشه وقتی

 .کنم فراموشش هرگزنمیتونستم که

 ارشدنیانبودوتوافک این بودوانگارتوی نشسته صندلی روی کلافه بهزادکنارتختم مسرموچرخوند 

 ٬بود شده غرق

 :میشدگفتم شنیده زحمت به که ارومی باصدای

 

 ?شد چی-

 

 :وگفت برگشت طرفم به

 

  تابیان هاش بچه به زدم زنگ-

 

 : گفتم لرزونی باصدای

 

 ???زندن-

 

  بشم مطمئن انگارمیخواستم ولی بود گوشم دکترتوی متاسفم کلمه هنوزصدای

 

 هم غلام اقا داده ازدست هم تکلمش قدرت شوک وازشدت شده فلج همیشه برای خانم اکرم-

 !رفت ازپیشمون

 



 خوشبختی طعم داشتم تازه.شد جاری اشکام دوباره رفت ازدست امیدمم درصد یک دیگه حالا

 . خوبومیفهمیدم خانواده کناریه

 

  نمیشه درست چیزی دنکر باگریه کن اشکاتوپاک-

 

 ریهگ بازم ناراحتیم وقتی میکنیم گریه خوشحالیم وقتی مازنا!!!!!میشد مگه! ! نمیتونستم ولی

 !! !شده باماعجین انگارگریه میکنیم

 . بیرون ورفت دررفتو طرف به که شد خسته واشکام فین فین انگارازصدای

 .سرموبشمارم های قطره اینجابخوابمو موقعیت تواین نذاشتم حوصله که منم

 ... شد جمع کمی داشت که کمی ازدرد صورتم دراوردم ازدستم اروم سرمو سوزن 

 .دررفتم سمت به بلندشدمو 

 : پرستارگفت که بیرون برم خواستم

 

 !!دراورد سرمو کی اصلا??? ?شده تموم سرمتون مگه?کجاخانم-

 

 ! ندادم اهمیتی پرستارهم های جیغ جیغ وبه دادم ادامه راهم به نزدمو حرفی

 !بخشه توکدوم خانم یااکرم کجاست بهزاد الان نمیدونستم

 !بودن نشده  تموم هنوزم بودولی کمترشده اشکام سرعت

 . لرزکردم احساس ها سرامیک ازسرمای دیوارگرفتم به دستمو داشتم وسرگیجه ضعف احساس



 مازاکر خبری تاحداقل فتمر سمتش به میزنه حرف باتلفن داره توراهرو که بهزادودیدم اول طبقه

 !بگیرم خانم

 

 ?بخشه کدوم الان خانم اکرم-

 

  سمتم برگشت

 

 ?? تموم سرمت-

 

  نداشتم حوصله نه-

 

 اجازه هاش تابچه هم غلام واقا ویژست های مراقبت بخش خانم.اکرم بدمیشه حالت دوباره الان-

 !! !میمونه سردخونه وامضانکنن دفن

 !بروخونه میخوای

 

  امیمونمهمینج نه-

 

 ٬ شدن بیمارستان وارد گویان  بابا٬ مامان میکردنو بلندگریه باصدای چندنفر دفعه یه

 !سخته عزیزخیلی دادن ازدست غم سوخت براشون دلم

 :وگفتن رفتن پذیرش سمت هب

 



 ?بخشن کدوم ادی محموداب وغلام اکرم ببخشید-

 

 : زدموگفتم گرفته دستاش توی بودوسرشو گذاشته زانوهاش ارنجشوروی بهزادکه به ارنجم به

 

  اومدن غلام اقا خانواده-

 

 :وگفت رفت سمتشون به  انگارشناختشون سرشوبالااورد

 

  سلام-

 

  انگارمیشناختنش برگشتن سمتش به

 

 ?کجان.وبابام مامان ?شده چی بهزاد اقای-

 

 باشه اخرتون غم ایشالا متاسفم-

 

 یعنی٬ کرد بودغش یادخترش عروسش نمیدونم بود باهاشون که ای حامله نز جملش شدن باتموم

 !!!میگه مقدمه بدون خبربده کسی به بهزادوبزاری این

 با وروپاش سرشوگذاشت بود کنارشون که ازدخترایی دیگه یکی گرفتمش دختررفتمو سمت به

 :زدوگفت گونش به دست

 



 ?شد زهراچی٬زهرا-

 

 .کنن تادکترامعاینش بردنش نساورژا بخش به پرستارا باکمک

 

 . شهرنورگرفتن برای خانمم اکرم مجوزانتقال غلاموگرفتنو اقا دفن اجازه کردن امضا بعداز

 .ادبی پدرش.مراسم برای بودونمیتونست تودستگاه اورددنیاوبچه ماهه7بچشو.خانمم.اکرم.دختر زهرا

 که  پرسیدن ها  یخیل)وقرارشدترسا بهزادکنارپدرش اپارتمان بردیم مامانونیازو

 !سربزنه بهشون هم(هست بهزادم اتفاقا که بهزاده ی ترساکیه؟ترسادخترخاله

 !رفتیم ودفن ختم مجلس برای( مازندران ازشهرای یکی)نور شهر سمت به وخودمونم

 !بودوسکوت سکوت فقط نزدیم حرفی کدوم هیچ رسیدم که تازمانی

 : وگفت داشت نگه شیکی ویلای توی

 شو پیاده-

 

 بود پیچیده باغ توی نجفیان رسول صدای شدم یادهپ

 

 زمونه رسم رسمیه عجب

 

 زمونه رسم رسمیه عجب

 

 خزونه باد و برگ قصه



 

 مونه می جا به هاشونخاطره فقط اونا از آدما میرن

 

 ؟ کوچه اون کجاس

 

 ؟ خونه اون شد چی

 

 ؟ کجان آدماش

 

 … دونه می خدا

 

 هنوز جون بابا یاس ی بوته

 

 گلدونه توی باغچه ی گوشه

 

 خونه تا هفت تا پیچیده عطرش

 

 ؟ کجاهاس خودش

 

 … دونه می خدا

 



 مونه می جا به هاشون خاطره فقط اونا از آدما رن می

 

 هنوز جون بی بی مهر و تسبیح

 

 ایوونه توی طاقچه ی گوشه

 

 دونه می خدا ؟ کجاهاس خودش

 

 دونه می خدا ؟ کجاهاس خودش

 

 مونه می جا به هاشون خاطره فقط اونا از آدما رن می

 

 حسرت با یکی لب زیر پرسید

 

 حسرت با یکی لب زیر پرسید

 

 دونه می خدا ؟ بمونه خواد می یادگاری چی بعدا ماها از

 

 مونه می جا به هاشون خاطره فقط اونا از آدما رن می

 



  می جا به هاشون خاطره فقط اونا از آدما رن می

 مونه

 زمونه رسم_ نجفیان رسول

 این کسی وقت هیچ خداکنه) سخته پدری بی غم اما کنم درکشون نمیتونستم ایدمنش

 (دردونکشه

 وعکس میذاشتش وجمعه شنبه هرپنج  مامان مرحم شده بودکه سال چندین اهنگ این

   هنوز  عشقش ازمرگ بعد سال28 بودکه عاشق یه مامان٬میکرد دردودل باهاش بغلو بابارومیگرفت

 .میپرستش نهوعاشقا نمیکنه باور

 .بود همشون روی غلام  اقا بودواعلامیه در جلوی بزرگی گل های دسته داخل رفتیم 

 .میگفتن تسلیت بقیه بودنو دروایساده جلوی پسراوداماداش

 

 باشه اخرتون غم انشالا میگم تسلیت-

 

 .بودن تر اونطرف تری کوچیک ویلای توی مردا داخل رفتیم پائین سرشوانداخت

 زجلویا فیلم مثل میکشیدم پدرداشتنو حسرت که لحظاتی تمام دیدم دختراشو زاریو گریه وقتی

 !!!!! تلخ خاطرات این میشدن تموم مگه ولی میگرفتن سبقت وازهم میگذشتن باسرعت چشمام

 .بود پیچیده توخونه  دختراش های هاوگریه ناله صدای

  نداریم بابایی دیگه شدیم یتیم یعنی*-

 !مدرسه ماروبفرسته پاروکردن برف باپول توزمستون که منداری بابایی دیگه-

 .وماروسیرکنه بخوابه گرسنه شکم خودش که



 !خداااروصدامیزدن بلند وبلند

 نیست پدربالاسرمون سایه دیگه

  توخونست عطرت بوی هنوز نرفته یادم مهربونیات خوبم بابای

 توباغ رفتم رونداشتمو کننده خفه فضای اون تحمل دیگه

 جهیکردتو نگام.جورخاصی بودیه دامادشون فکرکنم که ازهمونا یکی بیرون برم میخواستم ازدرکه

 .رفتم بود خلوت که باغ ته سمت به کردمو پاک اشکامو بادستمال نکردم

 شدهپدر بی که میسوخت هاش بچه برای دلم نمیدونم کردم گریه نشستمو سنگی روی ای گوشه

 ردهم یه مثل که میسوخت خانم اکرم برای دلم!!!بود سالم سه من بودن شده بزرگ اونا ولی! !!بودن

 بودتوفکربودموگریه ای چنددقیقه میسوخت چی برای نمیدونم دلم! !!!میکشه نفس فقط که ای

 .بالا اوردم سرمو شنیدم پایی صدای که میکرد

 ٬مشکی دوتاکفش

 ٬شلوارمشکی

 مشکی باکت

 !عروسی بودنه ختم بودمجلس مسلم خب

 پسرشونه نمیدونستم در جلوی که شدم مردی همون با توچشم چشم وبالااوردمخیسم چشمای

 !یادامادشون

 

 !!!میریزی من  پدرزن اشکاروبرای این نگوکه-

 

 !دامادشونه که فهمیدم حالا

 .تمیزکردم سیاهمو مانتوی پشت خاک بلندشدم



 .ازکنارردمیشدم باید ردشدن برای بودو درخت کنارم٬برم خواستم

 .داد هلم عقب سمت وبه گرفت دستمو مچ ردشدم ازش که قدم یه

 

  کاردارم باهات فعلا? خوشگله خانم کجا-

 

 : بلندگفتم وصدای باجیغ

 

 ?چکارمیکنی عوضی کن ولم-

 

 !هستن وزاری گریه.مشغول همه داخل اون نمیشنوه صداتو کسی اینجا بزن جیغ میخواد تادلت-

!! 

 

 .وبلندترکردمجیغام صدای برنداشتمو ازتقلا دست ولی

 .شد نصف ازوسط انگارکمرم که باغ دیوارسنگی توی کوبوندم محکم

 لب هب ردولبخندکثیفیمیک پاک اشکامو باانگشتش مردهم وهمون سرمیخورد هام گونه روی اشکام

 !داشت

 دهنم یچپشورو ودست گذاشتم استم ر سمت ازدستاشو یکی میدادم تکون چپوراست سرموبه

 . گذاشت

 :چسبوندوگفت چپم گوش سرشوبه

 !کنی نمتونی کاری نکن تقلا باشو ساکت حالاهم چموشم دخترای عاشق من.میدونی-

 



  کشیدم بلندی جیغ گازگرفتمو دستشو

 

  وحشی کن ولم کمک-

 

 ? چکارمیکنی-

 

 ! بهزادانگارترسید بادیدن برگشت  عقب صدابه باشنیدن

 .بود افتاده لکنت به

 

 ?زنمه کلیهمش-

 

 !خوابید مرده همون صورت شدوتوی مشت بهزاد دستای دفعه یه

 

 ?برنمیداری هات گندکاری از دست ختمم تومجلس کثیف حیوون-

 

 .بهزادرفت طرف به بلندشدو ولی بگه نداشت چیزی

 

 ردزدم توصورت ای دیگه بهزادمشت که بشم مانعشون تا.رفتم سمتشون به دیگه دعوای یه دوباره

 :وگفت

 

 !نداری هم خوردن کتک ارزش-



 

 .کشوند خودش ودنبال مانتوموگرفت وازاستین 

 .میرفت ماشین سمت به ردشدو ازویلا

 

 ک-

 

 .بیاد بیرون ازدهنم کلمه نذاشت

 

 تومجلسش مثلا الان نمیدی گوش نیاهم میگم بهت میکنی دردسردرست همش مارال شو ساکت-

 ?بودی

 

 :گفت که انگارفهمید کردم بغض

 

 !!وتو  میدونم من کنی یهگر-

 

  چهل پارت

 !نشه خیس باره سه٬ دوباره چشمام کردم سعی ولی بودبرام سخت

 :گفتم کنه حرکت کردکه ماشینوروشن. درماشینوبازکردسوارشدیم رسیدیم بالاخره

 

 جامونده ویلا توی کیفم-

 



 اینجاتاویلاواز بگم موقع اون نذاشت خودش چکارکنم من خب ترسیدم کردکه بهم نگاهی چنان

  .بود نسبتاطولانی راه یه هم

 :گفت که بشم پیاده خواستم

 

 میارم میرم خودم توبشین-

 

  خودشم!!!بره راهودوباره همه این داشت حوصله کی نشستم تعارف بدون منم

 !!!بود کرده تعجب نکرد تکرارش کردمودوباره گوش حرفشو ازاینکه

 :وگفت برگشت لحظه اخرین.شد پیاده

 

 دوباره ببینم وبیام نرم میگم دارم چندباربهت نگاه نمیری جایی خودتم کن ینوقفلدرماش-

 .کردی دردسردرست

 ! !نگفتم چرخوندموچیزی.شیشه سمت به  سرمو توهم رفت اخمام

 . کردورفت.پوفی

 پیش لحظاتی وبه چشماموبستم ماشین درهای کردن بعدازقفل

 .پرنمیزد هم بودوپرنده خلوتی تقریبا جای"!!بهزاداونجاچکارمیکرد""!فکرکردم

 .داد شدوکیفموبهم سوارماشین بوددستش گرفته وکیفمو اومد دقیقه46بعداز بالاخره

 

 مرسی-

 



 .کرد ندادوماشینوروشن جوانی معمول طبق

 

 ?بریم کجامیخوایم نکردن خاک غلامو اقا که.هنوز-

 

  میان هم بقیه الان زهرا بهش میریم-

 کرد هرنورحرکتش کوچیک زهرای بهشت طرف وبه

 ایرض محض ای مورچه حتی نبود اماخبری منتظربودیم خالی قطعه کنارتنها که بود ساعتی یک

 . .خداازاونجانمیگذشت

 ازاینکه بعد باید اونجابود هم ترسا٬ کردم ونیازصحبت بامامان بودو زده زنگ خونه به زمانم این توی

 !کنمتشکر ازش باید برگشتیم

 ونرسیدنش محض وبه منتظرموندیم ماشین توی پیداشدن وماشینا امبولانس ازدورماشین بالاخره

 . شدیم پیاده ماهم

 .رومیگفتن الله الا الله لا وجمله بودن گذاشته هاشون شونه روی غلامو اقا جنازه

 .نشست دلم به روزمهرش همون دیدم غلامو اقا که افتادم اولی یادروز

 روی خودشو دختراش کردن خداحافظی باهاش همه بار اخرین برای ذاشتنشگ قبری کنار

 .میزدن بودنوزجه انداخته جنازش

 ارهت انگار ریختن صورتش روی خاکی بازکردنو صوورتشو روی کفن قبرگذاشتنش داخل بالاخره

 '!!!!نیست بینمون دیگه که میشد باورم داشت

 . میکردم پاک بادستمال اشکو های قطره

 !!!پدر پیش رفت واونم ریختن غلام اقا کنارروی اون خاک.کوه تمام رهبالاخ

 کردیم حرکت تهران سمت به کردیمو خداحافظی کردن بعدازخاک بالاخره



 

 .خورد ورق اززندگیم جدیدی فصل تهران به بابرگشتمون

 بودیم، فکرفروررفته هردوتوی برگشت توراه

 !فکرمیکردم اقاغلام دهخانوا به مدت تمام من اما بهزادونمیدونستم 

 !!!وماشینا ویلاها اون

 دیگه یکی بایدتوخونه ؟؟چرا نمیکردن زندگی بااونا چرا بودن مهم هاش بچه برای همه این

 !!! کارکنن

 ! میرفتن رژه مخم روی سوالا

 !!!بود سوالام پرسیدن وقت بودوحالا یاناراحت بنظرعصبی  بهزادانداختم به نگاهی نیم

 

 میگم-

 

 .کرد نگاه سمتموپرسشی به برگشت

 

 بپرسم؟ اقاغلام ی درباره چندتاسوال میشه-

 

 بزنم؛ حرفمو تابقیه بودمنتظره مشخص ولی نگفت چیزی

 

 بایدکارکنن؟؟؟ سن تواین خانم واکرم چرااقاغلام پولداربودن هاش انقدربچه ایناکه-

 



  هاشون بچه چقدرهر بعدها مابودن خونه توی ارجوونی اونا کارکنن داشتن دوست خودشون-

 !!!بمونن دادن ترجیح ولی اصرارکردن

 

 

 حساب بامعلوما ذهنمو مجهولات داشتم باشه داشته ای یگه د دلیل فکرمیکردم نگفتم چیزی

 :گفت بهزاد که میکردم

 

 سوالت؟؟ بودچندتا همین-

 

  بود پرکشیده ازذهنم سوالام تمام

 

 اهوم-

 

 نگفت، وچیزی انداخت نگاهی نیم

 

 ازش چندوقت این که شیرینی توخواب بستمو چشمامو بودم شده خسته خیلی قتچندو این

 . رفتم بودم محروم

 

 ، بازکردم چشمامو میخوردم که شدیدی های باتکون

 

  خونه بلندشوبریم مارال-



 

 ،نداشتم خوردن تکون ونای میگم چی دارم نمیدونستم که بودمخواب انقدرغرق ولی

 

 هنوز میاد خوابم-

 

 چشماموبستم، هودوبار

 

 ، کرد دادنم تکون به شروع دوباره

 میخورد، بهم بیشترحالم بودوباتکوناش بدشده حالم ماشین توی

 خاطرکارهامشکلات به بودکه چندقتی برسم خوابم ادامه به زدموخواستم پس دستشو بادستم

 بود، ندیده خوابم ساعت یک چشمام

 کرد، پیادم ازماشین گرفت بازومو دفعه یه

  کنم حفظ خودمو تعادل وتونستم هوشیارترشدم یکم

 درقهوهای ،جلوی بازشد دینگ ،درباصدای ،سواراسانسورشد میرفتم سرش پشت کردومنم حرکت

 ، وایسادیم رنگی

 نبود، توذهنم چیزی دیگه بعدازاون

 

 دموکشی ای ،چشماموبازکردم،خمیازه بیدارشدم میکشه موهام توی دست که کسی بااحساس صبح

  کردم هشب نگاهی

 

  نمیومد یادم ای،چیزی قهوه بادکورکرم اتاق یه کردم اطرافم به ،نگاهی کردم نیازتعجب بادیدن



 

 چقدرمیخوابی؟ خاله-

 

 اینحاکجاست؟-

 

 دارمیشه خنده قیافم بیدارمیشدم که ازخواب میدونستم کرد خندیدن به شروع قیافم بادیدن

 بدتر، دیگه باشم که هم گیج ووقتی

 

 :بودگفت شده معلوم وخرگوشیش سفیدرنگ های دندون که لبش روی هخند باهمون

 

  باباس اینجاخونه-

 

 اومد نمی یادم چیزی ولی مامانونیازباشم پیش اینجاکه اومده دیشب احتمالا خب گفتم اهانی

 

 .کشیدم موهام شدموپتوروی هول دراتاقوزدم کسی دفعه یه

 

 بفرمایید-

 

 درظاهرشد، توی داشت وخوشگلیبانمک ی چهره هک ای برنزه ریزنقش دختره دربازشد



 موهای خیلی حالا پائین کشیدم موهام روازروی پتو نیست باهاش بهزاد شدم مطمئن وقتی

 دمبو کردنشون درست درگیر بودم شده هواسیخ توی شدوموهام اضافه اینم که داشتم خوشگلی

 :گفت دختره همون که

 

  کردم عادت اینجوریه بیدارمیشم منم مال کن ولشون-

 

 ، کردم ای وخنده شدم بیخیالشون منم

 

 :وگفت گرفت دستشوطرفم باخنده

 

 نه؟؟ باشی مارال فکرکنم اممم توهم ترسام من-

 

 اهوم-

 

 ارداریمک کلی بخوریم صبحونه پائین بریم پاشو تعریفتومیکرد،حالا نیازخیلی بوداخه معلوم اره-

  خوشخواب خانم

 

 بودم، نخوابیده درست اصلا چندروزه ینا خوابیدم؟اخه ببخشیدخیلی-

 

 بخواب؟ بیشترم میخوای ظهره24 ساعته تازه اشکالی چه عزیزم نه-

 



 

 :وگفت بالا اورد سرمو باخنده که پائین انداختم سرمو کشیدم خجالت

 

  بخوریم صبحونه بریم حالا کردم دخترشوخی نباش انقدرخجالتی-

 

 ناهاره وقته دیگه الان-

 

 :گفت نیاز دفعه یه

 

  میده صبحونه ناهاربهمون  همیشه خاله اخه-

 

 خندیدن کردبه شروع ترسا ولی منظورشونفهمیدم که من

 کردممیز روی به نگاهی بودن سرمیزنشسته نیازوترسا رفتم اشپزخونه به صورتم بعدازشستن

 .بود املت وداخلش میزبود روی ای سوخته ماهیتابه

 :گفت اترس که بالا ترف چندش حالت به لبم بادیدنش فکرکنم

 

 !!!!ترسا این کرده چه ببین تورگ بیابزن نکن اونجوری قیافتو-

 

 !!!ومیخوردی میبستی چشماتو باید فقط بودیعنی رن بهم حال خیلی که ظاهرش

 . میخوردم میذااشتن جلوم هرچی اکه که بودم انقدرگرسنه



 .نشستم کشیدمو عقب هوب چوبی صندلی سرمیزرفتم ناچاربه

 

 همراته؟ گوشیت ترسا-

 

 :دراوردوگفت سفیدی لمسی گوشی ازتوجیبش

 

 چطور؟؟؟-

 

 ! منتظرباشه اورژانس بزن زنگقبلش هیچی-

 

 :خندیدوگفت غش غش که بشه شایدناراحت گفتم تودلم

 

 دنیا اون شدی شوت باجت بخوری گذشته ازبیمارستان عزیزم-

 

 جهو هیچ به ترسا این ولی باشه یاافسرده وسرد دختروخشک یهترسا فکرمیکردم چندوقت این

 !نداشت هماهنگی افکارمن باترسای

 

 ، بخورمش میترسم دهنم سمت به وبردم برداشتم نونی تیکه ذیختم ظرفم توی املت کمی

  پیداس ازظاهرش که اینجوری

  یانپخته یاشورباشه یاتندباشه میترسم



 بازکردم چشمامو شدم خفه کردم احساس دفعه یه بخورمش بازبودمیترسیدم دهنم که همونجوری

  افتادم سرفه ،به  فروکرده تاحلقم  بزرگو لقمه یه ترسا دیدم که

 ، داد بهم اب لیوان یه

 

  خوشمزگی این غذابه دختربخوردیگه چقدرنازداری-

 

 بود، خوشمزه قیافش به نسبت روخوردم بعدی لقمه

 ، خوردم تاحالا که غذاییه ترین خشمره میکردم ساحسا زیادبودولی گرسنگیشایدازروی

  کردم رواحساس نگاهی سنگینی که میخوردم تندتند هامو لقمه

 . شده خشک دستاشون توی هاشون ولقمه به زده زل چشم جفت4 دیدم که بالا اورم سرمو

 : گفتم دادمو سرموتکون

 

 شده؟؟ چی-

 

 :گفت ترسابابهت

 

  نهفرارک که نداره پا تربخور یواش دنیا؟؟؟؟عزیزم اون میرم میگفتی الان که نیستی توهمونی-

 

 :اوردوگفت روبالا ماهیتابه

 



 فرارمیکنی الان فکرمیکنه نمیدونه که خاله!!!!! پانداری بگو خاله به جونم ماهی-

 

 

 بود گرسنم خب-

 

 !!!خورهب بیادنیازم مونده کم بخربراش آیزی ابنباتی یه رومیبری بچه بهزادبگم این بایدبه اخی-

 

 کرد، بازی مسخره وترسا خوردمو املت لقمه تااخرین خلاصه

  بیادویلا وقتا گاهی میشد کاشکی خوگرفتم زودباهاش خیلی

 میکنن، نگاه چی به تاببینم چرخیدم بود سرم پشت نیازوترسابه نگاه

 .دربود چارچوب توی الودش خواب ی بهزادباقیافه گرفت خندم دفعه یه

 ، بریم میخوایم که زودتربخورید-

 ویلا میام خودمم پیداکنم نگهبان یه که تازمانی: کرد اضافه

 ،،، من نیازبلندشد،ولی جووون اخ صدای

 !خودشه خونه پروام چقدر من گفتم خودم پیش ولی بشم اونجاموذب میشد حضوربهزادباعث

 .....بعد ماه4

 هرچقدر ،اوایل ویلا بودن اومده بهزادوپدرش بیوفته خاصی اتفاق اینکه بدون گذشت ماه2

 دتربشهب روحیش حال بود شده اینجاباعث بودتوی مورداعتمادبودپیدانمیکرد نگهبان یه بهزاددنبال

 دشبع میزدومیخوند،چندوقت اهنگ باگیتارش نیوشامیرفت اتاق به بود توخونه که مدتی وتمام

 قط،ف نیوشامیرفت اتاق کمتربه وحالا ازاینحانرفت مه خودش بود پیداکرده نگهبان که باوجودی

 نداشت، خوبی حال که زمانی



 ، بدم میخوندگوش که اهنگایی به دراتاق پشت وساعتا بشم جذبش میشد باعث صداش

 یبودوقتای شده خوب باترسا م ،رابطه بخوره غذایی ونمیتونست بدترمیشد روز روزبه مامان اوضاع

 سارا دنبال به سرراهش هم اوقات گاهی بهزادمیرفت ازاومدن وقبل میومد نبود خونه بهزاد که

 میاورد، خودش همراه واونم میرفت

 شده خوب دوباره کردورابطشون خواهی اومدوازبهزادمعذرت گلی بادسته دانیال هم پیش ماه یک

 بود،

 

  ترسااومده خاله ساراجونو مارال خاله-

  بیرون اومدم ازاشپزخونه

 

  سلام-

 

  کشیدمو اغوش توی شونوهردوتا

 

  بادیراومدید این بود شده تنگ براتون دلم-

 

  نشستن نگفتنو چیزی

  ذاشتممیزگ ،روی اوردم بودمو کرده درست صبح که وکیکی پرتقال شربت اشپزخونه توی برگشتم

 بود ردهرواو کنکورتجربی اول رتبه که شد،پسری جلب تلویزیون به حواسم که بودیم صحبت گرم

  میکردن مصاحبه باهاش وداشتن

 . کشیدم اهی کردمو پرحسرتی نگاه



 

 نمیدی؟ ادامه چرادرستو-

 

 :گفت ساراهم که نگفتم وچیزی  چرخیدم طرفش به ترسابود صدای

 

 نمیدی؟ توچراادامه ندارم ای علاقه درس به منوبگی حالا-

 

 بشم؟ کنکورقبول میتونم اصلا سال بعدازسه حالا-

 

 ودمخ برات سخته اگه کن امروزبابهزادصحبت میکنم کمکت منم داری قتو یکسال چرانتونی اره-

 بگم؟ بهش

 

  میگم اومدبهش که شب خودم نه-

 

 بودتازه کی یعنی!!! بازشد درخونه که بودیم کرده روشروع جدیدی وبحث شد تموم بحث

 !!!باشه بودبهزادنمیتونست4ساعت

 

 :شدوگفت عوض چهرش نترسابادیدنشو بودن بهزادودانیال تصورم برخلاف ولی

 

 بیشتربمونی؟ میخوای یا میای توهم سارا میرفتم داشتم دیگه من  خب-

 



 :داد جواب دانیال زودترازسارا

 

 بهزاد اتاق میریم شمانداریم به کاری بری؟مااصلا خاطرمامیخوای به-

 

 ، باخبربود بهزادداشت ترسابه که ای ازعلاقه انگاردانیالم

 

 :فتگ کردبودبالکنت ترساهول

 

  بعدازظهر دارم کلاس برم میخواستم نه-

 

 :وگفت برداشت کیفشو ،ترسا نگفت چیزی دانیال

 

  نره یادت هم موضوع اون راجب دارم کارت فردامیام جون مارال خداحافظ-

 ، کردورفتن خداحافظی هم سارا

 باشه؟ اومده ازساراخوشش که هست امکانش یعنی!!!! بود شده ساراخیره به اخردانیال ی لحظه

 بهترینابود،،، بودولایق خوبی دختر سارا

 !! تصورکردم عروسیشونم شب ومن بود انداخته کوتاهی نگاه بیچاره افکارموکنارزدم

 

 ویر گذاشت پاهاشو تلویزیون روی روبه ی نفره سه مبل روی اومدن دانیال ساراوترسا رفتن بعداز

 ، مبل جلوی عسلی



 :فتگ نشستو کنارش اومد ،بهزادم بود وپرسپولیس قلالاست بازی سه برداشتوزدشبکه کنترلو

 

 میکنی؟ نگاه انقدرباذوق چرا میشید ابکش الان که شما اخه-

  کردخندیدن وشروع

 

 :گفت حال درهمین میچرخوندش ازجوراباشودراوردوبادستش یکی ریلکس دانیالم

 

 میشه؟؟؟؟ ابکش امشب کی ببندیم شرط-

 

 قبوله-

 

 :شونوگفتمبحث وسط پریدم دفعه یه

 

 بهزاد مهمون شام باخت استقلال اگه-

  دانیال مهمون باخت پرسپولیس اگه

 

 بیاد ساراهم دوستت بزن زنگ مارال ایول: زدوگفت بشکنی دانیال

 

 خبریه؟:گفتم چشماموریزکردمو

 



  دریاب فوتبالو توهمی میگی چی_:شدوگفت هول دانیال

 

 .چرخید تلویزیون سمت به نگاهامون همه

 

  میکردن وناراحتی واظهارخوشحالی بالاوپائین میپریدن نفر بارهرسه یه ای دقیقه

  کنه مهمونمون دانیال شدوقرارشد تموم استقلال نفع به2-4 دقیقه96بعداز بازی

 

  بشیم اماده بریم هورررراخاله-

 

 ، بالارفت طبقه سمت به وخودش

 

 بشم، هاماد رفتم لب لبخندبه حالا بودمو رفته بودبیرون وقت خیلی

 ، بشم اماده که رفتم اتاقم سمت شدوبه اماده وتاپی شلوارک نیازباپوشیدن

 هم گیرن کرم ،شلواردمپا میخورد ازسال ماه درداین بودوبه نازک خیلی پوشیدم کوتاهی مانتوسفید

 ائینپ بود،رفتم شده تکمیل تیپم لب ورژ ریمل بازدن بستمو لبنانی مدل کرم شال ،یه پوشیدم

 ، بودن رممنتظ هرسه

 

 امادم من-

 

 دماهچن که نیست نگاهی همون این میکردم بودواحساس روزاتغیرکرده بهزاداین نگاه کردن نگاهی

  میدم چشماش توی مینداخت،تحسینو بهم قبل



 

  میرفتیم سرشون پشت منوبهزادم ورفت نیازوگرفت دست دانیال

 

 میاری؟ ماشین دانیال-

 

 باشمامیام دیگه نه-

 

 .رسید استقلال اهنگ کردتابه ضبطشوروشن بهزاد ادجلونشستنوبهز دانیال

 

 

 گل میزنیم گل گل میزنیم

 احساسمونه رنگ آبی رنگ

 گل میزنیم

 استقلال استقلال

 استقلال استقلال

 متینن و مرد بازیکناش ی همه

 زمینن تو بردن واسه بازی دقیقه نود تا

 

  

 



 نداره فرقی ببره یا تیممون بازه به جه

 افتخاره یه کنن بازی فقط دونهمر اینکه

 گل میزنیم توکل با قهرمانی به شکست از

 گل میزنیم داد صدا یک به جوون پیرو زن و مرد

 زمین توی ما قدرت و عزت

 همین فقط خداست لطف حاصل

 میکنیم حمله حمله ضد یه اب میکنیم حمله و طوفانیم مثه 

 گل زنیممی گل گل گل گل میزنیم

 احساسمونه رنگ آبی رنگ

 گل میزنیم

 

  

 

 چیزه یه فقط مون همه فکر توی

 عزیزه خیلی واسمون آبی رنگ

 .زلاله و پاک و آبی ما تیم

 مثاله بی های اسطوره از پره

 نمیشه ها ستاره این روی پیش

 باشه برنده خودشون از غیر کسی

 



  

 

 قراره بی چه تماشاگر میدونن

 انتظاره چشم چقدر گل ی واسه

 بازی اوج تو گلن تاب بی همه

 نداره و بردن خوب حس چی هیچ

 

 استقلال استقلال

 استقلال استقلال

 

 میدون میره سربلندی با ما تیم

 فراوون و فت گل گل میزنه

 

  

 

 نفوذه قابل غیر همیشه بازیشون سبک

 میدوزه تیم گلزنای پای به مردما چشم

 جام میبریم جام جام جام جام میبریم

 جـام میبریم برتریم لیگ توی تیم بهترین

 



 .میخورد حرص میکشیدودانیالم لایی باسرعت خیابون بودوتوی صداشوزیادکرده 

 

 

 بوف ،رستوران رفتیم رستوران طرف کردوبه پارک وماشینو برداشت ازدوردور دست بالاخره

  توپاسداران

 نفره2میز سمت به بود شده اشباع دیزیا بودازادمای تقریباشلوغ بودم نیومده رستوران تاحالااین

  رفتیم سالن گوشه

 داد منویی هرکدوم به اومد طرفمون به پوشی مردشیک

 :منوکردوگفت به کوتاهی نگاه نیم دانیال

 

 استریپس فیله-

 

 سوخاری مرغ-

 

 داد پیتزاسفارش معمول طبق دادونیازم سفارش سوخاری مرغ بهزادم

 ، کردیم خوردن به شروع وغذا تمیزپرشدازانواغذمخلفا نکشیدکه طولی

 میشد وسرخ میکرد چپش سمت به بارنگاهی یه ای بهزادچنددقیقه

 

 شد، جلب بهش دوتامون سه ،توجه انداخت ظرف وچنگالشوتوی قاشق دفعه یه

 

 کن عوض بیاجاتوبامن مارال-



 

 :گفت که میکردم نگاه داشتم وزغ مثل همینجوری سرم بالای بلندشدواومد

 دیگه زودباش-

 

 شستن من جای بهزاد مشهودبودبلندشدم توش اعصبانیت زیادبلندنبودولی که صدای باشنیدن

 ، میزرفتم اونطرف به ومنم

 :گفت دانیال

 شد؟ چی-

 

 کرد، نثارش هیزی ی مرتیکه وزیرلب نگفت درجوابش بهزادچیزی

 میزدن حرف کارشون ی درباره شدوبهزادودانیالم ونیازسپری من توسکوت شام بقیه

 اهسته های ،قدم رفتیم ماشین سمت به وماهم کنه حساب رفت دانیال شام دازخوردنبع

 رسید، بهمون دانیال که برمیداشتیم

 : شکستوگفت نیازسکوتو دفعه یه

 

 شهربازی؟؟؟؟ بریم-

 

  دیگه شب یه برای باشه-

 

 کرد، ولباشواویزیون قهراومدکنارمن حالت نیازبه



 .بودن اهنگم صدای بودحتی مطلق میروندوسکوت اروم سرعت هبهزادبای قبل ی دفعه اینباربرخلاف

 کرد، بودپیاده خریده تازه فکرکنم که اپارتمانی جلوی دانیال

 

 بخیر شبتون-

 

 :بازکردموگفتم لب

  شام بابت مرسی بخیر شماهم شب-

 

  بخونم توچشماش کردغمومیتونستم نگاهی

 

  نکردمکاری-

 

 !!!ورفت

 

 

 :چرخیدوگفت عقب کردبه ماشینوخاموش ویلا رسیدیم

 

 نیازخوابه؟-

 

 .بود شده غرق توخواب هام شونه روی که کردم بهش نگاهی



 

 وقته خیلی اره-

 

 ، کرد کردونیازوبغل جلوخم سمت روبه صندلی شد پیاده

 دمق هم پس میترسیدم کشیده فلک سربه دخترای ازاون مدت همه بعدازاین بودومن تاریک حیاط

 ، شد روشن کلیدبرقوزدوخونه بود مطلق تاریکی اونجاهم خونه بابهزادشدم،رفتیم

 :گفت که میرفتم اتاقم سمت به داشتم گذاشت اتاق نیازوتوی بالا رفتیم

 

 دارم بیاکارت چندلحظه یه مارال-

 

 نمیدونم سپهری اقای من برای اون ونه بودم مقدم خانم اون برای دیگه من نه که بود چندوقتی

 تهش چون کنم حسموسرکوب میکردم وسعی پیداکردم بهش حسی یه دلم ته میکردم احساس

 ، خوردمیشدم

 ، رفتم سرش پشت منم اتاق داخل رفت

  تختش روی ونشست کتشودراورد

 :گفت ای مقدمه هیچ بدون

 

  نیازه فرداتولده-

 

 جدی؟؟؟-

 



 میکنی؟ کمکم کنم تلافی میخوام امسال براش بگیرم جشنی نتوستم پارسال-

 

  ها سخته خونه تزئین تنهایی فقط میشم خوشحال هم خیلی اره-

 

  مکک بگوبیاد ساراهم دوستت به خواستی اگه ترسا پیش میبرم صبح نیازم هستیم منودانیالم-

 

 نداریددیگه؟ کاری میزنم زنگ بهش صبح باشه-

 

 نه-

 

 :گفت که بودم نرفته بیشتر چندقدم

 

 مارال مرسی-

 

 :وگفتم انداختم نگاهی عقب برگشتم

 

 چی؟ ابتب-

 

 :زدوگفت ای لبخندمردونه

 



  چی همه-

 

 :خندیدوگفت که کردم نگاش گیج بازم نفهمیدم منظورشو که من

 

  بروبخواب هیچی-

 

 بیرون دادمواومدم سرموتکون

 !!!!بود چی منظورش یعنی

 

 بالش  روی سرم گذاشتن محض به  کنم لباساموعوض اینکه بدون بودم انقدرخسته اتاق توی رفتم

 فرورفتم، عمیق بیخوا به

 

 روکشیدم بودپرده چشمام توی مستقیم افتاب چشماموبازکردم میومد که باصداهایی صبح

 ، بشم لود ترسا قول تابه موندم ای چنددقیقه

 به نگاهی وصورتموشستم کردم چندباردستاموپرازاب سردوبازکردم اب رفتم دستشویی سمت به

 بود، دهخوابی بادصورتم انگار کردم اینه توی قیافم

 احال که سیاهم موهای کردم عوض رنگی مشکی وشلوار نازک نخی بامانتو لباسامو بیرون رفتم

  پائین پوشیدمورفتم مشکیمم شال بستم سرم بودوبالای شده بلندترم

 اینجابود بودودانیالم بهزادسرکارنرفته

 

 سلام-



  چرخیدن طرفم به هردوتا صدام باشنیدن

 

 خواب خوش خانم سلام-

 

 :گفت یالدان

 

 بده بیانجاتم مارال شدبیدارشدی خوب-

 

 :کردموگفتم ای خنده

 

 شده؟ چی-

 

 جاکردم مبلاروجابه باراین8 کش زحمت حیوون یه مثل منم چکارکنه بلدنیست بابا هیچی-

 

 :گفتم خندیدمو

 

 گرفتید؟ ئینتز برای وسیله-

 

 :بهزادگفت

 



 یرونب بری نمیکردی وقت توکه خریدم کادوهم دادم سفارش کیکم رفتمگ تزئینات وسیله ره ا-

  گرفتم توهم بجای

 

  بیادکمک ساراهم میزنم زنگ نبود،الان حواسم اصلا مرسی-

 

 :بازشدوگفت نیشش دانیال

 

 بهتره سلیقش ساراخانم اره امممم-

 

 راشب دلم که میکنه منونگاه بارانقدرغمناک یه نیست مشخص باخودش تکلیفش دانیالم این

 !میشه ساراخوشحال برای اینجوری بارم ویه میسوزه

 

 :گفت دانیال دفعه یه

 

 دنبالش میرم من بگوحاضربشه مارال-

 

 باشه:زدموگفتم چشمکی کردم نگاهی

 

 ، سارامیگشتم اسم دنبال تومخاطبینم برداشتم قدیمیو گوشی همون

  سبزوفشاردادم ی دکمه کردم پیداش بعدازچندثانیه

 داد جواب بودکه نخورده هنوزدومی خورد اول بوق



 

 جونم؟-

 

 اولاسلام-

 

 چکارداری؟ سلام حالا-

 

 باشم؟ داشته حتمابایدکاری مگه-

 

  داره کاری یه همیشه نمیزنه زنگ کسی حال پرسیدن برای وقت هیچ مارال تاریخ درطول-

 

 :خندیدموگفتم

 

 ؟ کمک میای نیازه امروزتولده-

 

  میام لانا باشه!!!!گفتم دیدی-

 

  میاددنبالت دانیال صبرکن-

 

 کرد خندیدن به وشروع شخصی بهترراننده چه-

 



  کردم قطع کردموگوشیو نثارش کوفتی

 

  سارادیگه بیابرودنبال دانیال-

 

 :زدوگفت سرش بالای مسخره حالت دستشوبه

 

  بخواه شماجون چشم-

 

  برودیگه:زدتوسرشوگفت یکی بهزادم

 

  رفتم باشه باشه-

 

  دررفتم سمت به دو حالت وبه

 

 کاراش به بود گرفته خندم

 :بهزادگفت که هارفتم وسیله سمت به

 

 بخوری؟ صبحونه نمیخوای-

 

  کارهست کلی کنیم اینارودرست بیا فعلا نه-



 

 دیوار، میچسبوندبه هاروبادمیکردموبهزاداونا بادکنک من کردیم روعوض مبلا مدل

 

  بادکنم ندارم نفسی دیگه-

 

  کن بیامیزوتزئین میکنه میادبادشون دانیال الان وبزارر اونا-

 

 روروی وشیرینی وپفیلا ومیوه پفک ظرف.میزبود زوی بزرگ نیاز عکس که خونه میزگوشه یه

 نونا، داخل روبزارم اولویهسالاد که اشپزخونه توی رفتم میزگذاشتیم

 

 گذاشت داخلش سالاداولویه یکم روبرداشت ازنونا یکی کرد بهم نگاهی اومدتواشپزخونه بهزاد

 !طرفم وگرفت

 

 :خندیدوگفت که بود شده شکلی چه قیافم نمیدونم دربیارم بودشاخ مونده کم ازتعجب

 

  نخوردی چیزی ازصبحه-

 

 چکارمیکنیدشمادوتا؟-

 

  بودن ساراودانیال کردم نگاهی ومنم بهزادبرگشت

 



 نونا داخل رومیزاشتم الویه هیچی-

 

 دونفری؟؟؟-

 

 :داد رجواببهزادزودت

 

 بخورم ازش یکم اومدم بودم گرسنه-

 ، رفت سرشون پشت بهزادم بیرون رفتن نگفتنو چیزی

 . کردیم توخونه نگاهی کار شدن بعدازتموم بودیم نخورده وناهارهم بودیم مشغول0تاساعت تقریبا

 

 شدا خوشگل میگم-

 

  کردن تائید باسرحرفمو

 :بهزادگفت

 

 دغذاسردش که ناهاربخوریم بریم-

 

 بجز که بودن انقدرگرسنه وهمه خوردیم نشستیم ای گوشه روگرفتیمو غذا ظرف هونجاهرکدوم

  فکرنمیکردن چیزی به خوردن

 



 چندمیان؟ مهموناساعت-

 

 4ساعت-

 

 بخوریددیگه سریع دیرشد خب چیییییی-

 

 :بلندشدوگفت سارا

 

  برم دیگه من-

 

 بری؟ کجامیخوای:دانیال

 

 کادو نه اوردم باخودم لباسی نه نیومدم جشن برای که من خب-

 

 بخر کادوبراش عنوان به چیزی یه بعدا اینجاهست که لباس خب-

 

 یشیم چیزی تویه میدونم من مارال فهمیدافرین فندقیش بامغز مارال این نگاه افرین:گفت دانیال

 

 : گفتم رفتمو بهش ای غره چشم

 



  بشیم اماده سارابیابریم-

 باشه جشن توی داشت دوست هم کردانگارخودش حرکت سرم پشت حرفی هیچ بدون ساراهم

 

  اتاق توی ورفتیم بالا رفتیم اروم اروم ازپله

 

 برم؟ یامن حموم تومیری اول مارال-

 

 کن لباستوانتخابقبلش فقط توبرو اول نداره فرقی-

 

 اورد روبیرون رنگی شیری کردولباس نگاهی دروکمدوبازکرد

 

 قشنگه؟ این بنظرت مارال-

 

 یها قسمت بودوگیپوری شده دوزی سنگ بالاتنه قسمت که رنگی شیری لباس کردم اهینگ

 .میکرد پوشیده رو بازلباسو

 

 چجوریه؟ ببینی بپوشی نمیخوای قشنگه-

 

  تولدسادس جشن یه دیگه نه-

 

  نبود مونده استفاده بدون مدت همه این کن تالباسارونگاه بلندشدم رفتومنم حموم سمت وبه_



 ، خورد گره رنگی ،مشکی ساده توزنجیرلباس نگاهم نبودن زیادقشنگ اولی چندتالباس

 وکت مشکی ،ساپورت بازبود تقریبا لباس وپشت میخورد زنجیرطلایی که ساده مشکی لباس یه

 ، کنارگذاشتم داشتو رپ سه استین که کوتاهی

 باشم ردهک استفاده الباس ازاین که یادندارم دوختم چشم تصویرخودم وبه گرفتم ائینه جلوی لباسو

 واتیش اب به که پارسالی ومارال کجا مارال بودم،این وتولدرفته عروسی جشن به شمار وانگشت

 داشتن تفاوت چقدرباهم تاکارپیداکنه میزد

 دهش خارج ازدستم گدرزمان  فکرمیکردم نامعلومم ی اینده به بودم شده غرق توافکارم ائینه جلوی

 .بود

 

 شدی تموم-

  بیرون اومده ازحموم سارابود بعق برگشتم

 

 وعقربه داشت محسوسی ولرزش بود مونده ثابت2عدد روی بزرگ ی عقربه کردم ساعت به نگاهی

  میگذشت4از ارومی بزرگتربه ی

 میداد ارامش سردبهم اب همیشه سردوبازکردم ،اب رفتم حموم سمت وبه برداشتمو ای حوله

 اام بیشتربمونم داشتم دوست. پرکشید ازذهنم موافکار وتمام سرمیخوردن تنم روی اب قطرات

 بیرون روپوشیدمورفتم حوله بود دیرشده

 صندلی ازروی بادیدنم بود روشنش موهای کردن خشک بودومشغول سارالباسشوپوشیده

 :بلندشدوگفت

 

 میادمارال؟ بهم-

 



 ودکهب خاطراین شایدبه بود ترشده قشنگ لباس انگارتواین قدبلندواندامش کردم بهش نگاهی

 شده عوض میکردم احساس تنگ لباس باپوشیدن گشادمیپوشیدوحالا های لباس همیشه

 

 دختر شدی عالی-

 

 !!!جدی-

 

  دیگه سارای یه انگارشدی بیست بیست اهوم-

 

 کرد زدوسشواروخاموش ازسررضایت لبخندی

 عوضش منستنمیدو تردیدداشتم توانتخابش کردم نگاه باردیگه بودمو کرده انتخاب که لباسی منم

  یانه کنم

 

 بپوشی؟ هم روسری میخوای ماری راستی-

 

  نمیشه هزارشب که شب یه نه-

 

  نمیپوشم منم پس-

 

 بودولی تنهاارایشش چشم وخط ریمل یکمم مسی لب رژ بود کرده جمع سرش بالای موهاشو

 بود تغیرکرده خیلی هم باهمون



 : گفتم کردمو بهش عمیقی نگاه

 

 !شدی خوشگل چه-

 

 هیز ی دختره کن اتودرویشچشم-

 

 سارادادم نشون لباسو چرخیدموپشت کردم ای خنده

 

  بازه چکارکنم؟خیلی بااین بنظرت-

 

 :وگفت فکرکرده کمی

 

 که ینبیابش حالاهم میشه پوشیده بازلباس وقسمت رهاشومیکنیم وازاد میکشیم بابلیس موهاتو

 بامنه ارایشت

 

 مموهام که تاوقتی کرد ارایش به وساراشروع نشستم، بلدنبودم چیزی ورژلب ریمل بجز که منم

 .ردمک بازشون واروم ائینه جلوی رفتم ،چشماموبستم کنم نکاه خودمو نذاشت نکشید بابلیس

 .بود تصورنکرده اینجوری خودمم ،تاحالاوحتی باشم خودم نمیشد باورم

 

  شدم چقدرعوض سارایی مرسی-

 



 :گفت فکرکردنو حالت زد،به زیرچونش دستشو

 

 ناامیدمیشدم ازت داشتم دیگه-

 

 :کردموگفتم نگاهگیج

 

 چرا؟-

 

 نمیاد شوهرگیرت دیگه گفتم-

 

  ترشیدی توهم خوبه سارااااا-

 

 :گفت که دانیال صدای سرش صدادراومدوپشت به دراتاق

 

 هردوتاتونومیگیرم خودم نباشید هم فکرترشیدگی به پائین بیاید مهمونااومدن-

 

 تاهکو قدم چون ومنم اسپرت کفش جفت ،سارایه رفت ابرومون دیموخندیدمکر بهم نگاهی منوسارا

 عادت خب بودولی سخت باهاشون رفتن راه یکم پوشیدم بلندی پاشنه رنگ مشکی کفش تربود

 .میکردم

 هارفتیم پله سمت به باسارا

 



 نودب کرده تعجب بادیدنمون بهزادودانیال پائین بودرسیدیم هاپیچیده توپله ای همهمه صدای

 یس ال به نگاهشو شد وباعث خورد بهزادزنگ گوشی. نکردن تعجبی بودن ماروندیده بقیه چون

 .کرد روپلی واهنگی باندهارفتم سمت به شماره ،بادیدن بدوزه گوشی دی

 

 من تولد روز هاست بچه صدای از پر

 

 هستن ما ی خونه تو من دوستای همه امروز

 

 نشستن من نزدیک همدیگه کنار همه

 

 باشم زنده سال صد تا کنم می فوت من رو عاشم

 

 باشم پاینده همیشه پدر و مادر کنار

 

 باشم زنده سال صد تا کنم می فوت من رو شمعا

 

 باشم پاینده همیشه پدر و مادر کنار

 

 غوغا کرده خونه تو وارنگ و رنگ کاغذای

 

 دنیا قد قشنگه من جشن بادکنکای



 

 رنگی رنگی توپ یه دادن هدیه من به دوستم

 

 قشنگی این به هدیه ندیده حالا تا هیشکی

 

 قشنگی این به هدیه

 

 روشن چه شده خونه خوبیه روز چه امروز

 

 من تولد روز هاست بچه صدای از پر

 

 هستن ما ی خونه تو من دوستای همه امروز

 

 نشستن من نزدیک همدیگه کنار همه

 

 باشم زنده سال صد تا کنم می فوت من رو شمعا

 

 باشم پاینده همیشه پدر و درما کنار

 

 باشم زنده سال صد تا کنم می فوت من رو شمعا

 



 باشم پاینده همیشه پدر و مادر کنار

 

 غوغا کرده خونه تو وارنگ و رنگ کاغذای

 

 دنیا قد قشنگه من جشن بادکنکای

 

 رنگی رنگی توپ یه دادن هدیه من به دوستم

 

 قشنگی این به هدیه ندیده حالا تا هیشکی

 

 قشنگی این به یههد

 

 خطیبی پرویز از**********مبارک تولدت**********

 دیدوهمه خودشو عکسای که اماوقتی کردم تعجب داخل ازدراومد نیاز،وقتی شدبااومدن وهمزمان

 وبوبوسیدش بهزادرفت طرف به گفتن تبریک بهش

  بابایی مرسی-

 :اومدوگفت طرفم به بادیدنم چرخوند سالن نگاهشوتوی

 

 ؟!تولدمه امروز خاله-

 



 : بوسیدمشوگفتم

 

 مبارک تولدت-

 

 

 ، میزگذاشت اومدوروی سالن به بود شده حک نیازروش عکس که بزرگی تقریبا باکیک دانیال

 گشتن ،باکمی نیازنبود کردم ،نگاهی بودن خوشحالی مشغول وسط اون وهمه کردن اهنگوعوض

 پیداکردم، خونه ی گوشه اونو

 :وگفتم گرفتمش تواغوشم شد جلب بهم توجهش رفتم سمتش به

 

 برقصی؟ نمیخوای اینجا؟؟؟روزتولدت چرااومده خوشگله خانم-

 

 : گفت دارش بغض باصدای

 

 بود پیشم مامانمم داشتم دوست-

 

 زندگیم های عرصه ی توهمه داشتم دوست که من مثل نشست تودلم غمی حرف این باشنیدن

 باشه، وجودداشته پدرم

 :گفتم زدمو لبخندی ولی

 

 نمیاد دیگه باشی ناراحت اگه تورومیبینه امااون ببینیش نمیتونی ولی اومده امروز مامانتم-



 

 شد معلوم خرگوشیش دندونایی که کرد ای خنده

 

 خاله؟ میگی راست-

 

 دوستات بروپیش حالا: گفتم کردمو بوسش

 

 ترسا که بودن یارقصیدن کردن صحبت مشغول همه سرمیرفت حوصلم داشت کم کم دیگه

 وببرهکیکش که کرد وکمکش کنارنیازنشست اومد کیک سمت به رقصون شده تزئین باچاقویی

 :بهزادگفت برسه کیک چاقوبه ازاینکه اماقبل

 

 نیاز ارزوکن یه اول-

 

 وخونهت دست جیغ صدای بریدهمزمان وکیکو کرد بازشون که نشد ثانیه ،به چشماشوبست نیازم

 پیچید

 

 شتم،ودا نداشتم حوصله امشب من ولی بودن کیک خودن مشغول همه حالا کرد کیکوتقسیم ترسا

 :،ساراگفت میکردم بازی باکیکم

 

 !!!خوشمزس چرانمیخوری-

 



 !میخورم-

 

 ، نزد حرفی ودیگه ندارم حوصله که فهمید انگارخودش

 :گفت دانیال که بود پایان روبه جشن

 

  کادوهاتولده!!!!!! بخش بهترین نوبت حالا-

 

 موهای روی ای ،بوسه کشید ،نیازتواغوش نشست زانوهاش روی رفت متشس به بهزاد اول

 :نشوندوگفت خوشرنگش

 

 بابایی تولدمبارک-

  

 وبه بهزادنشست روی ترساروبه که میکرد پاره چسبارو داشت ،نیازباعجله داد بهش وکادویی

 رای،ب ودب شده بهزادغرق چشمای وتوی کادونبود به حواسش ولی تاکادوشوبازکنه کرد نیازکمک

 مم،خود پیداکردم ترسا به بدی حس لحظه اون فقط ،دلیلشونمیدونستم خوردم بارحسرت اولین

 بود شده عوض اخلاقش بود چندوقتی میکردم احساس

 

 :نیازگفت دفعه یه

 جون آخ-

 که ودب وقت بود،خیلی گرفته تبلت ،بهزادبراش گرفت بالا کادوشو نیازم. شد جلب بهش همه توجه

 بود، خوشحال وحالا میخوام تبلت میگفت



 رسخ ،دانیال داد دانیال خودشوبه جای بود،بوسیدشو خریده براش لباسی ،که بود ترسا نفربعدی

 کرد، ذوق کلی اونم برای که بود خریده براش خوشگلی سفیدی بزرگ

 

  مارال-

 

 تپشس ومنم رفت ،خودش اشپزخونه برم کردکه اشاره ،بهم چرخیدم عقب به بهزادبود صدای

 اینو بهم داره چی واسه یعنی شدم ،گیج گرفت جلوم ای جعبه مقدمه ،بدون رفتم سرش

 کرد؟؟؟؟؟ خواستگاری ازم...... نکنه...... میده؟؟؟؟؟نکنه

 .نشست لبام روی لبخندپهنی بهش بافکرکردن

 زنمب حدس بتونم که نمیکرد فکرشو شاید.بود شده گیج لبام لبخندروی اون بادیدن بهزاد وحالا

 ، داره بچه بهزاد چون نمیکنم قبول من فکرمیکرد شایدهم،

 . بهزاددارم به حسی یه بودم فهمیده ،حالا میکردن قنداب کیلوکیلو تودلم

 

 : گفت بهم بهزادباتعجب

 

 چرامیخندی؟-

 

 :گفتم کردمو لبخندی به خندموتبدیل

 

 چیه؟ برای این-

 



  کادوخریدم جات به نیاز برای که این؟گفتم اهان-

 

 :گفتم زدمو بزورلبخندمصنوعی شد همونجاخشک خندملب

 

  میرفت ابروم بودی نخریده اگه مرسی-

 

 بیرون،زیرلبی اومدم ازاشپزخونه لبخندمصنوعی بود،باهمون خورده بهم ذهنم کلمات جورچین

 هیچیو....بخاطر.... بخاطراینکه بهزاد وبه هام بخاطرخیالبافی خودم ،به نثارخودموبهزادمیکردم فشی

 .نبود ذهنم ویت

 ستمنش کنارش نیازرفتم سمت به بعدازاون بده هدیشو بود رفته ها ازبچه یکی سالن توی رفتم

 :بوسیدمشوگفتم

 

  مبارک تولدت-

 

 :گفت منوبوسید اونم درمقابل

 

  مبارک تولدتوهم خاله مرسی-

 

 بود ردهنک نگاش خودمم حتی روبازکردم ،جعبه کردن خندیدن به شروع همه جمله این باگفتن

 نیاز بود دهش حک قشنگی به پلاک بودوروی قلبی پلاکش که ظریفی ،گردنبند. خریده چی ببینم

 



 نداختما گردنش بود،به خوشگل هم خیلی بودن ظریف درعین گفتم تحسین سلیقش به دلم توی

 کنار، واومدم بوسیدمش باردیگه. میکرد خودنمایی سفیدش گردن ،توی

 ، دادم دیشوه که بودم نفراتی جزاخرین

 

 :ترساگفت

 

  اخرجشنه یادگاری عکس نوبت باشه هم نوبتی-

 

 ، بودیم مونده منوساراوخودترسا فقط که تاجایی مینداختن میرفتنوعکس نوبت به همه

 

 :گفت دفعه یه دانیال

 

 ننداختید؟ شماعکس-

 

 گفت ای نه سارا

 

 :وگفت.مااومد طرف به وبهزادم بهزادگفت به چیزی دانیال

 

 ؟ بندازیم جمعی دسته کسع یه-

 

 داد تکون اره نشونه سارانیششوبازکردوسرشوبه زودترازمن



 ، وایسادیم انداختن عکس برای میز پشت ترتیب به

 جاکرد،بهزاددستشو بهزادودانیال بهزادوبعدازبهزادمنوسارابودیم،نیازخودشوبین بعدازاون دانیال

 دبو شده بستکتبال توپ اندازه شمامچ ،ازتعجب چپشودورکمرمن ودست کرد نیازحلقه دورکمر

 ،تنم کردن وصل بهم ولتی446 انگاربرق کمرم به دستش پوست ،بابرخورد شدم معذب وازطرفی

 بود افتاده شمارش به بود،ونفسام شده داغ

 

 ، شمب نزارداغون نیوفته اتفاقی قراره وقتی نده پروبال حسم این به نکن لعنتی:گفتم تودلم

 های رگه شد عوض چهرش بود شده بهزادخشک دست به نگاهش که افتاد ترسا به نگاهم

 دایکردوباص نازک چشمی افتادپشت نگاهم به که نگاهش بخونم ازچهرش میتونستم عصبانیتو

 :بهزادوگفت روی روبه اومد ،سریع انداخت عکس تیکی

 

  بندازیم باهم وایسا ننداختم عکس منم-

 

 :گوشیشودراوردوگفت بهزادم

 

 تنهابندازی؟ خودت شهمی کاردارم-

 

 :کوبیدتودستموگفت دوربینومحکم اومد طرفم ،به لبشومیخورد گوشه وازحرص نگفت چیزی

 

 !بگیر عکس-

 



 کرد؟؟؟انگارسیبی فرق اخلاقش دفعه یه بود،چرا من کردن خورد ،قصدش گفت جملشودستوری

 هب بلندی های وباقدم میزگذاشتم ،دوربینوروی انداختم عکسی کردموازش ،بغض بود گلوم توی

 رفتم، اشپزخونه سمت

 . خوردشدنونداشتم تحمل وقت بودم؟هیچ چکارکرده ،مگه کردن باریدن به شروع اشکام ناخوداگاه

 

 مارال؟ شده چی-

 

 هدوقطر میزدم پس که ای باهرقطره اما بزنم اشکاموپس کردم ،سعی اومد طرفم بهزادبود،به صدای

 :وایسادوگفت روم ،روبه سرمیخورد پایین به ازچشمام

 

 میکنی؟ گریه چراداری-

 

 تدس جلوبرداشت به بودبهزادقدمی مونده ثابت اشک تاک روتیک چشمام توساعت مژهام ی عقربه

 فرارکنم خواستم سراغم اومده حس همون ،دوباره زد اشکاموپس اوردباانگشتش بالا راستشو

 .اومد صدایی که لعنتی حس ،ازبهزاد،ازاین ،ازخودم

 

  کنیدشماچکارمی-

 

 ! بود ،ترسا صدا سمت هردوبرگشتیم

 :گفت مقتدری بهزادباصدای پائین سرموانداختم

 



  بدم کسی به توضیحی باشه لازم فکرنکنم-

 

 :اوردبالاوگفت هیس علامت به بهزاددستشو که بزنه حرفی ترساخواست

 

 نگو هیچی هیس-

 

 بریم؟: گفت منو سمت برگشت

 

 پارسال مشابه حسی دوباره میگیره بهزادازکجانشات صمیمیت ،نمیدونستم دادم تکون سری

 .بود گرفته شکل تووجودم

 هشب نسبت حسی دلم های ته ته اون وامسال بهزادنداشتم به خاصی حس پارسال که تفاوت بااین

 خوب که داشتم حسی یه ،درکنارش میکردم تجربه باربود اولین که حس داشتم،یه

 !!!!!ترس حس اسمشومیدونستم

 شونه هب ی ضربه هاش باشونه دیدم چشماش توی ترسانفرتو به رسیدم وقتی رفتم زادسربه پشت

 باشه؟ داشته بهم حسی بهزادم میشه یعنی!!! دادم ادامه خودم راه وبه ندادم ،اهمیتی زد هام

 

 فتورفتگ تبریک نیاز به مهمونم ،اخرین بودنومیرفتن کرد رفتن عزم مهمونا کم کم توسالن رفتم

  شدم راحت اخیش:بلندمودراوردموگفتم پاشنه کفشای شون،بعدازرفتن

 نگاهی ،دانیال بود ازفشارزیادقرمزشده الان که سفیدی ،پاهایی کردم پاهام به نگاهی

 ؟؟؟ بلندمیپوشی پاشنه کفش که داری مرض مگه خب:کردوگفت

  کنم بارتجربش یه داشتم دوست خب:گفتم میدادم پاهاموماساژ که همینجوری



  بوده خاص شب یه خانم مارال واسه امشب دیگه معلومه:زدوگفت ندیپوزخ ترسا

  شدن پاهام ماساژ ومشغول زدم بیخیالی ،خودموبه نداشتم تقصیری من ،ولی منظورشوفهمیدم

 هی پاشو مارال:وگفت انداخت راستش پای چپشوروی پای نشست ای دونفره مبل وروی رفت ترسا

  بیار پرتقال اب لیوان

 دیش فلج خودت مگه:گفت بلندترازحدمعمول وباصدای شد عصبی بود ساکت موقع نتااو بهزادکه

  خودت بیاربرای پاشو

 مارال یادمه که تاجایی:کشیدوگفت بلندش موهای توی دستی بیخیال ترسا ولی

 نه؟!!!خدمتکاراینجابود

  ترسا بروبیرون:وگفت بهزادغرید

 برتونه؟خ چه:کشیدوگفت دادی دانیال که بزنه اومدحرفی ترسا

 ودب گیرکرده گلوم توی بغضی ومنم بالا هارفت وازپله ترساانداخت به خشمگین نگاهی بهزاد

 ،کنارم اومدبیرون ازاشپزخونه ببودم،سارا شده ؟گیج!شد اینجوری امشب ماه6بعداز چراترسا

 مارال؟ شده چی:وگفت گرفت دستاش سردموتوی وایساددستای

  نشده چیزی:وگفتم دادم تکون سری

 !!!!بود خوب شماکه دوستی بودمارال شده چی:کردوگفت نگاهی کردوبرگشت ترسابیرون نیالدا

 هیچی:دراومدوگفتم حرکت به هام گونه روی سمج اشک قطره یه

 

 هجوابشونونمیدونستم،لحظ خودمم که ازسوالایی فرارکنم ،میخواستم برم اتاقم سمت به بلندشدم

  نمیدونم منم:گفت درجواب ساراهم.......؟!شده چی:ساراگفت به که شنیدم دانیال اخرصدای ی

 تمگذاش بالشتم سرروی لباسا باهمون رفتم تختم سمت به کردمو درقفل رسوندم اتاق خودموبه

 هام تنهایی ،برای کنه باریدن به بودشروع شده جمع چشمام توحصار که اشکایی دام واجازه



 خیلی ،وبرای ،کارکردنم نخوندم درس رایب مامان مریضی ،برای پدری دردبی ،برای ،خوردشدنام

 ناامیدم میکنم پیدا امیدی دارم تازه وقتی چراهمیشه خدایا  ریختم اشک صدباره دیگه چیزای

 اکرم ن،پیشنهادبهزاد،رفت ،پیشنهاددانیال دکترسماواتی ،پیشنهاد مادرم ،مریضی پدرم میکنی؟رفتن

 یگهد که موقست اون بره واونم ببندم کسی به دل میترسم ،خدایا ترسا شدن ،عوض غلام واقا خانم

 اشک چقدر ،نمیدونم بده همونوانجام صلاحمه هرچی ،خدایا نمیمونه ازم چیزی ،دیگه میشم نابود

 .شدم خواب  غرق که چندبود ریختموساعت

 

 شد ثباع که پیچید ومفاصلم گردن توی ،دردبدی میومدچشماموبازکردم ازپائین که باسروصدایی

 وهامم کشیدم جیغی افتادازترس اینه به تاچشمم رفتم اینه سمت ،به بگم کوچیک آیییی یه

 مومح سمت برداشتموبه ای ،حوله بود کرده صورتموسیاه تمام ،ریملم بود رفته سمتی به هرکدوم

 وشد ،یه میچسبید بیشتر بادوش کردن حموم ولی بود یادگرفته حمومو کارباوان ،بالاخره رفتم

 دررفتم سمت به لباس موهاموپوشیدن کردن خشک ،بعداز بیرون واومدمگرفتم ساعته نیم

 بیرون ،دروبازکردمورفتم قفله هنوزم افتاددر یادم که کشیدم ،دستگیرروپائین

  بودن خونه تمیزکردن مشغول وسارا وبهزاد دانیال

  خرسه خاله بخیر صبح:افتادگفت من به تاچشمش دانیال

 صبح6 ماازساعت دیگه میگم راست خب نکن ماتواونجوریچش:گفت که رفتم بهش ای غره چشم

  خوابیدن خانم بعد کارمیکنیم کش زحمت حیوون یه مثل داریم

 کشیدموسرموانداختم خجالت کرد ونگاهی بهزادبرگشت لحظه همون که دراوردم براش زبونی

 پائین

 

 اخراش دیگه خونه ،کارای پائین گزیدمورفتم لب ،منم سرکارخودش وبرگشت نگفت چیزی

 ریختمورفتم چایی تافنجون چهار رفتم اشپرخونه ،به بود شده تموم تقریبا من بودوبارسیدن

 خوردن به وشروع زمین روی نشستم. بودن کشیده دراز مبلی روی خسته ،هرکدوم پیششون



 ودب کشیده دراز در همچنان سارا ولی چائیشونوبخورن که بلندشدن ،بهزادودانیالم کردم چاییم

 ایتاماجر گرفتم ،تصمیم بود سکوتی بود،تقریبا داده چقدرکارانجام دوروز این بخاطرمن بیچاره

 !بهزاد:وگفتم دریا به دلوزدم بکشم پیش خوندنو درس

 زدن پر هم سپهری واقای مقدم وخانم صدامیزدیم کوچیک اسم به همدگیرو که بود وقت خیلی

 , ورفتن

 ، میکرد نگاه نمیدادوپرسشی جوابی داشت عادت

 :زدموگفتم گره توهم ،انگشتامو انداختم سرموپائین

 !بدم درسموادامه میشه-

 

 ویر لبخندی گرونه،ولی کافی اندازه به مادرت بیماری خرج بگه نه بگه که منتظربودم هرلحظه

 :وگفت نشست صورتش

 هنداشت دوست خودت شاید گفتم دوباره بگم بهت چندبارمیخواستم شدم خوشحال جدی؟خیلی-

 ، کنیم نامت ثبت میریم دارم سراغ خوب چندتااموزشگاه فردا باشی

 البخندیب کشیدم عمیقی ،نفس شد برداشته هام ازشونه سنگینی بار که ،انگار ،گفتم تموم بالاخره

 :گفتم

  میخونم خونه توی خودم کتاباشومیگیرم نمیخواد اموزشگاه مدیونم بهت ممنونم تااخرعمرم-

 :شدوگفت بحث وارد دانیال

 هروقت کنه تلف ها اموزشگاه توی تاوقتشو بهتره بزنه تست وبره بخونه خودش میگه راست-

 میکنم کمکت میام خواستی

 

 :وگفت رفت بهش ای غره چشم بهزادم



 بدم توضیح بیاتابرات داشتی مشکلی خونه اومدم که شب کن روحل سوالا توروز-

 سارا ،خانواده چرخوندم سارا سمت هموبه،نگا ساله0 پسربچه دوتا مثل بودن دوتاشده این دوباره

 . نمیخواست خودش ولی دانشگاه ساراروبفرستن که امکانشوداشتن

 نمیدی؟ ادامه توچرادرستو سارا-

 بودیم جواب منتظر همه پرسیدوحالا دانیال منو سوال

 :کردوگفت پوفی بلندشدونشست

 م؟برس سال2 تواین که کجارسیدم به خوندم درس سال24 حوصلشوندارم-

 فکر؟؟؟؟؟؟ شدطرز اینم ،اخه دادم تکون سری

 

 اروز پیدامیکرد،منم خاتمه خورشید باغروب بعدازاون که روزایی تمام ،مثل یافت خاتمه بحث اون

 روزای تمام ،مثل بود رفته ،درسارویادم بودم ونیازهم مامان مراقب حال ودرعین میخوندم درس

 که غروب ،بهزادم میشدم موفق که ،بنظرخودم ممیزد وتست میکردم دوره ،کتابامودوباره سخت

 رینت سخت بودم کنارش که هایی میکرد،ساعت کمک من به پرمیکردوشبا وقتشوبانیاز میومد

 ،به نمک سرکوبش جوری چه میشدونمیدونستم روزبیشتر روزبه لعنتی حس ،این بود شب ساعتای

 یزیچ تندتندمیزد،تقریبا قلبم ،ضربان میشدن حرکت بی ،دستاپاهام میکشیدم نفس سختی

 ردفکرمیک خودش پیش ،حتما بده توضیح درسو باره وسه دوباره ،ومجبورمیشد نمیفهمیدم ازدرس

 بودم،ولی نداده روبهش کنه حل بیادمشکلاشو شبا اینکه پیشنهاد کاشکی چقدرخنگه دختر این که

 ازرفتارای چندوقت این ،البته خبره بی وخودش شده نامی بهزاد فکروذهنم تمام که نمیدونست

 . نیست میل بی هم وزیادی پیدامیکنه بهم حسایی یه داره میکردم احساس بهزاد

 

 میومدن ما به سرزدن ی بهانه به هرروز هست حسی ساراودانیالم بین که بودم شده مطمئن حالا

 نهپ زمین روی وفرشی میومدن زمین به رقصون که ،برگایی تکرارشد پائیز. فصل ،دوباره اینجا



 به تنرف به شروع وباره ها ودانشجو اموزا بود،دانش سال فصل ترین قشنگ پائیز بنظرم بودن کرده

 ییک ،نمیدونستن بودن تابستون فصل شدن ازتموم ناراحت ها ،بعضی کردن ودانشگاه مدرسه

 یشهم یعنی فکرمیکردم خودم وتوناراحتی؟پیش توباشه بجای داره ارزو که باشه هانفر ده شایدهم

 دانشگاه؟ برم منم موقع این دیگه الس

 عنیی اونا بااومدن. نداره کاروزندگی دانیال این ،یعنی کرد پاره افکارمو ساراودانیال کل کل صدای

 ، بیرون رفتم ازاتاق بستمو زیستمو ،کتاب تعطیل درس

 . میکردن کل کل باهم معمول طبق

  جامعه بردوتاعلاف سلام-

  خرخون برخانم سلام-

  میکنم دوره دارم رفته یادم درسا تمام کجابوده خرخونی-

 : بودزدوگفت تودستش که سیبی به گازی دانیال

  خنگی خیلی یعنی بیاری پزشکی زیر مارال-

  امیدواربودن من به چقدر اینا یعنی کردم ای خنده

 !! بشه قبول پزشکی مارال نمیبینید پزشکی؟؟؟؟؟توخوابم-

 

 :زدموگفتم چشمکی

 اینجا؟ بیاید که پیداکردید ای ونهبه چه دوباره-

 :وگفت انداخت هم روی پاهاشو دانیال کشید خجالت سارا

  شهربازی بریم امشب گفتم میده ارور مخت میخونی زیاددرس دیدم-

 رونخوندم ها ازدرس خیلی هنوز ومن کنکورمونده به ماه9-8کمتراز نکنید حساب من روی-



 

 !نه میگی میکنی خرخونی میگم من-

 !کرد صدام دانیال که میکشیدم ونشون خط براش باچشمام رفتموداشتم سارا به ای غره چشم

 مارال؟-

 :طرفشوگفتم برگشتم

 بله؟-

 دارم؟ کارت اشپزخونه میای چندلحظه:کردوگفت مِن مِن یکم

 

 قعاش دیگه که ،حالا داره حس بهم دانیال بودوهنوز اشتباه حدسیاتم تمام نکنه گرفتم استرس

 رت،صو بود استرس بیشتراز کنجکاویم ،حس بلندشدم دادمو تکون سری ولی بودم شده بهزادم

 !!منه عاشق هنوزم دانیال میکنه حس هم شایداونم بود بودوسفیدشده باخته رنگ ساراهم

 روکشیدم میزناهارخوری ،صندلی رسیدیم ،بالاخره برمیداشتم ارومی های قدم دانیال پشت

 داد، تکیه کابینت به ،دانیال ونشستم

  تنهاست سارا پیش برم نداری حرفی اگه: گفتم بلندشدمو که بود ساکت ای چندقیقه

 وبارهد که سوخت براش دلم شاید! میدیدم ومظلوم انقدراروم دانیالو که باربود گفت،اولین ارومی نه

 !کنارکشیدموونشستم صندلیو

 !بود توحرفاش انگارغمی زدن حرف کرد شروع

 

 ، زودگذربود حس یه داشتم تو به که حسی که رسیدم نتیجه این هب تازه مارال میدونی-

 ، دادم گوش حرفاش به بیشتری باارامش کشیدمو راحتی نفس



 داد، ادامه

 شدم عاشق فکرمیکنم میکنم فکر حالا ولی-

 کی؟ عاشق:گفتم وخوشحالی باهیجان

 ؟ میکنی کمکم معناست تمام به خانم یه ندارم لیاقتشو که یکی عاشق:انداخت سرشوپائین

 ومنوفراموش شده عاشق که همین اما یانه ساراشده عاشق که نبود مهم حالا داشتم خوبی حس یه

 خوشایندبود، برام کرده

  بگیر تحویل عروس بده شمااسم:زدموگفتم چشمکی

 لب رهبالاخ رومیدیدم خجالتی دانیال که باربود اولین انداخت پائین سرشو دوباره زد برقی چشماش

 :دوگفتبازکر

 سارا-

 

 :وگفت نشست لبام روی لبخندی 

  داداش حله من به بسپارش-

 :پرکشیدوگفت لبخندازلباش زود خیلی ولی گرفت خندش بود لوتیا این شبیه که ازلحنم

  رودارم سارا لیاقت بنظرت مارال-

 :گفتم نزدیکشو رفتم

 هاباشی خیلی ارزوی میتونی هستی عالی دانیال؟توازهرنظر ای دیونه-

 تونبودم؟ چراارزوی پس-

  توپیدم وبهش شدم عصبانی

  بکشی خط سارارو دور باید بیاری ازمن اسمی باردیگه یه-



 شمنوفرامو نمیخواد پسره انگاراین رفتم بیرون داغون بااعصابی منم بیرون ورفت نگفت چیزی

 .کنه

 گاریخواست ازمن دانیال باردیگه فکرکرده ،احتمالا دستاشومیپیچوند بودوازاسترس سارانشسته

 کرده

 

  حیاط توی رفت دانیالم بزنم لبخندمصنوعی کردم سعی

 داری؟ انقدراسترس ازچی میکنی چرااینجوری سارا-

 :وگفت گذاشت پاهاش روی دستاشو کرد هول

 جوری؟ چه..چ-

 :گفت کردن من من بعدازیکی دوباره که نگفتم چیزی

 گفت؟ بهت چی ،دانیال مارال-

 نگفت چیزخاصی-

 کرد خواستگاری ازت رهدوبا-

 !یانه داره ای علاقه دانیال به که ببینم ،هم کنم اذیتش یکم خواستم منم

 :زدموگفتم چشمکی

 اره جورایی یه-

 

  پرید رنگش دیدم وضوح به

 ؟ گفتی توچی-

  فکرکنم یکم گفتم منم-



 نمیاد خوشت پسره ازاین میگفتی توکه-سارا

 نیست پسربدی فکرکنم دربارش یکم گفت میترشم دارم دیگه دیدم-

 :بلندشدوگفت دفعه یه نگفت چیزی

 دیگه برم نیست خوب حالم من-

 :گفتم بابدجنسی

 ؟ شهربازی بری نمیخواستی مگه شد چی-

 !نیست خوب حالم نه-

  افتاده انگارفشارت قندبیارم اب برات میخوای-

 :فتگ بادیدنش ،دانیال رفتم سرش ،پشت بیرون کیفشوبرداشتورفت گفت ارومی نه

 ؟ کجامیری شده چی-

 :گفت نداددوباره بهش ساراجوابی

  برسونمت حداقل ساراصبرکن-

  نکرده لازم-

 صبرکن: نذاشتموگفتم که بره دنبالش میخواست ،دانیال رفت بیشتری وباسرعت

 

 :دادوگفت تکون سری رفت بعدازاینکه

 شد؟ چی-

 :گفت دفعه یه

 روگفتی؟ خواستگاری قضیه-



  اییجور یه:خندیدموگفتم

  کنم دوتاشونواذیت انگارقصدداشتم امروز

 شد؟ چی خب:گفت بریده بریده

  چکارکنی بگم تابهت کن صبر یکم-

 نشستن محض به اومد سرم پشت لرزونش باقدمای دانیالم رفتم سالن توی مبلای سمت به

 بگودیگه:گفت

  میدونی که نمیکنی ضایع ولی میگم چیزی یه-

 :فتکشیدوگ موهاش توی دستی کلافه

  بگودیگه کردی جونم نصف مارال-

 اون ابانه_20 دیگه چندوقت تولدش روز صبرکن ولی داره علاقه بهت هم سارا که مطمئنم من-

 کن خواستگاری ازش میگیریم جشن براش موقع

 ؟!دیرنیست یکم:فکرکردوگفت یکم

 دنیا اومدن ماهه6 دوتا انگاراین خندیدم

 

 ! نمیرسم بهش که میدونستم ولی بودم شده شقعا منم کردم حسودی عشقشون به تودلم

 :بلندشدوگفت دانیالم

 خداحافظ میرم دیگه منم-

 ، شدم وتوفکرغرق نشستم کردمو کوتاهی خداحافظی

  میکرداومد بازی داشت اتاقش توی موقع تااون که نیاز صدای که

  مارال خاله خاله خاله-



 :طرفشوگفتم برگشتم هراسون

  شده چی-

 :گفت صورتش توی میباریدن اشاشک همینجورکه

  ملد مامان خاله-

 هارفتم پله سمت به سریع کنم تاموقعیتوانالیز کشید طول ،یکم کردم هنگ جمله این باشنیدن

 جسم، همونجافروریختم در ،بابازکردن رفتم مامان اتاق سمت به وپریشون بالارفتم دوتا رودوتا همه

 هشد جاری صورتم روی ناخوداگاه ،اشکام بود رفتهصورتشوگ وخونی بود اتاق وسط مامان حال بی

  میگرفت شدت لحظه به ولحظه بودن

 ، اورژانسوگرفتم ی شماره لرزونم بادستای

 به ،بعدازاون بیان سریع میکردم وخواهش میکردم ،گریه بودم داده کلامموازدست قدرت

 میرسونه، خودشوسریع گفت که زدمبهزادزنگ

 شتایبوداماباانگ کرده صورتشوخیس اشکاش ،نیازم کردم گریه به وشروع درنشستیم بانیازجلوی

 :میزدومیگفت اشکاموپس کوچیکش

 نکن گریه خاله-

 نکنم؟ گریه میشد ،حالا بود مامانم بود مونده باقی برام ازدنیا که چیزی تنها میشد مگه ولی

 

 همراهشون یازممنون کردن منتقل بیمارستان به اومدومامانو امبولانس صدای که نکشید طولی

 یه مهه میریختم اشک بود کرده نمیدادواسترسموبیشتر جوابمونو کسی بیمارستان ،توی رفتیم

 هزادب که بودیم علاف بیمارستان تو که بود ساعتی نیم نبود مهم ولی میکردن نگاه خاصی مدل

 نیاز اومد سمتمون به بلندش های باقدم پیداکردنمون با کردن بیمارستان سالن توی ،نگاهی اومد

 ؟ مارال شده چی:کشیدوگفت تواغوشش ،بهزادم رسوند بهزاد به بلندشدوخودشو ازکنارم



  نمیذاشت هقم هق ولی بزنم حرف میخواستم

 شده؟ چی بگی وگفت؛نمیخوای نشست کنارم صندلی پرکردروی فاصلمونو جلوبرداشت به قدمی

 : روگفتم ای کلمه زور وبه بازکردم لباموازهم

  مامانم

  شدن جاری اشکام وبارهود

 :وگفت چرخوند خودش سمت وبه گرفت دستش توی چونمو

 کن پاک اشکاتو ؟حالا  میشه خوب زودی به و نداره مشکلی هیچ ؟مادرت میکنی چراگریه

 باورکنم بخوام حرفارو این نبودم که بچه نمیشد ولی

 : اومدوگفت سمتمون به دکتری که بودیم چقدرمنتظر نمیدونم

  بارانی مخان همراه

  منم:وگفتم زدمو پس اشکامو بلندشدم سریع

 بود شده اضافه فینم فین صدای زیاد گریه خاطر به

  اتاق توی بفرمائید:اوردوگفت پائین ماسکشو

 : بلندشدوگفت بهزادزودترازمن که برم سرش پشست بلندشدم

  میرم من نیازباش توبیش-

 میام منم-

  نیازتنهاست نمیشه-

 : بهزادگفت شدوروبه بحثمون دکتروارد

  دارید بارانی باخانم نسبتی چه-



 : کردوگفت بهم نگاهی بهزاد

  بگید خودم به بارداره خانومم نداره هم پسری دامادشم-

 هب کردم سعی کرد بهم دکترنگاهی کردم تعجب بود کرده ردیف سرهم پشت که دروغی همه ازاین

 خوشایندی حس ناراحتی ،تواوج کردم تائید سرم بهزادوباحرکت وحرف برگردمو عادی حالت

 که دبو وقت خیلی میاورد لبام به لبخندی بهشم فکرکردن حتی کردم احساس دلم تهای ته رواون

 .بود شده قلبم مهمون بهزاد

 

 :شدوگفت اومدنزدیک بهزاد بعد ربع یک

 !هبمون درمان تحت وباید کرده پیشرفت مادرت بیماری نشده چیزی میریزی اشک چرابیخودی-

 :زدوگفت پسش باانگشتش سرخورد پائین به اشکی قطره

 !بهترمیشه هستنو پرستارمراقبش چند باشه اینجا-

 : کردموگفتم بهش نگاهی

 ؟ نمیگی دروغ بهم توکه بهزاد-

 :کردوگفت ای مردونه ی خنده تک

 !دیونه بگم دروغ بهت چراباید-

 ؟شده چیزی:پرزدوگفت لبخندازلباش که بودم خندهاش محودیدن

  گفتم ای نه

 :گفت که گذشت توسکوت یکم

 خونه بریم دیگه خب-

 : وگفتم کردم احساس گردنمو مهرهای  صدای که چرخوندم سریع سرمو



 .کجا؟؟؟؟-

 حضم به ولی ببینیش نمیتونی اینده تاچندروزه داره ازمایش ویکم درمانه تحت فعلا که مادرت-

 !بیمارستان میارمت خودم ازمایشاش شدن تموم

 

 یعنی نیببی نمیتونی میگن وقتی میدونستم بیمارستان اومدم انقدر دیگه بلندشدم حرفی ونبد

 !!!!نمیتونی

 یه چندوقتی که کذایی بیمارستان ازاون لرزونم های ،باقدم وضع ازاین بودم شده خسته دیگه

 .اومدم بودبیرون مهمونش بارمامان

________ 

 بودولی ملاقات ساعت درروز ساعت یک فقط ودوب بیمارستان مهمون مامان که بودی چندوقتی

 ودب سارا تولد بود،امروز بهترشده مامان وضعیت که میکردن بیشتررسیدگی انگاربیمارستان

 لایق هردوتاشون براشون بودم خوشحال خیلی کنه خواستگاری ازش دانیال که وقراربود

 ، بودن خوشبختی

 بالاخره بودم کرده ارایش بیشترازهمیشه امروز پوشیدم رنکی کرم ومانتو ای قهوه شلوار

 ، بود تولدخواهرم

 برقی چشماش بادیدنم بابهزاد شد همزمان اومدنم ،بیرون بیرون رفتم شالموپوشیدموازاتاق

 : زدوگفت

 ؟ شدیا خوشگل خانم مارال-

 :گفتم زدمو چشمکی

  نمیرسیم شماکه پای به-



 تک تک ،عاشق بودم عاشق من میکرد با وقندتودلم بود جذاب که ای مردونه ،خندهای خندید

 !هاش خنده مردحتی این حرکات

 

 هربار که هایی ،پله پائین وامدیم کردیم هاروطی پله بهزاد شونه به وشونه کردم ای خنده منم

 تواین وزمان نشن تموم وقت هیچ که داشتم دوست حالا زیادبودنشون بابت میکردن نثارشون فشی

 سوارشدم ،منم سوارشد رفت ماشینش طرف به بیرون اومدیم خونه از! بشه تموم باطریش لحظه

 کرد روپلی اهنگی سوارشدن محض ،به

 

 منی پیش تو دوباره

 

 ببند چشماتو لحظه یه

 

 بخند بازم من برای عاشقتم دارم دوست

 

 میشه قشنگ من دنیای گلم خندی می تو که وقتی

 

 میشه تنگ تا هزار دلم نباشی پیشم تو وقتی

 بکنی دل ازم نری نری منی عمر توکه منی نجو که تو

 

 من دنیای توی نفس مثل شدی

 



 میزنی من قلب توی تند تند

 جهان امید از دوباره اهنگ

 نگاه هک میکردم التماسش ،تودلم نگاهش برای میلرزید ودلم میکرد بهم بارنگاهی یه ای چنددقیقه

 .بودم شده مست ،بانگاهش خودمونداشتم اختیار نکنه

 

 ماینونمیخواست ومن توچشماش میکنه تزریق دلمو حرف چشمام میدونستم پائین انداختم سرمو

 هنوز اما نبینمش ودیگه بره یاخودش بگیره ازم کارمو  ازحسم بعدازباخبرشدن ،میترسیدم

 ،یه شد جمع حواسش اومدوبهزادم ماشینی بوق ،صدای میکردم حس روخودم نگاشو سنگینی

 :گفت دفعه

 نداری؟ توقصدشو شوهرمیکنه داره ساراهم مارال راستی-

 ؟!هابشی راحت ازدستم میخوای کوشوهر: گفتم خندیدمو شوخی به

 .خندید نگفتو چیزی

 ها؟؟ پیرشدی بگیری زن نمیخوای توچی: دادم ادامه منم

 پیرزن برم باید ساله4بچه ها؟بایه میده زن من به دیگه کی اخه:پرزدوگفت لبخندش کرد نگاهی

  ندارم دوست نمم که بگیرم

 !خبره چه من دلم نمیدونی ،توکه خندیدم

 

 :گفت که کردم نثارش ای دیونه

 ؟!داره ساله4 بچه یه که کنی ازدواج بامردی حاضری باشی توخودت-

  وروزمی شب تورویای لعنتی ،اره اره فریادزدم تودلم بستم چشمامو



 هی خودت ببین:گفت__زدو ،پوزخندی کرد تعبیر ای جوردیگه خودش برای سکوتمو فکرکنم

 تو مثل هم بقیه نداری قبولش که میزنی حرفیو

  روبگم کلمه چندتا تااین کردم جمع عزممو دریا به دلوزدم

 هردختری وارزوی هستی عالی ازهرلحاظ کنم ازدواج باهات حاضربودم ،من من-

 نگفت زدوچیزی لبخندی بشه مطمئن حرفم ازصداقت انگارمیخواست دوخت چشمام نگاهشوبه

 

 دانیالو جلوترمیرفتم ،من شدیم پیاده بود گرفته درنظر دانیال که سنتی رستوران یه به رسیدیم

 . پوشیدنشون از بودم وپشیمون بودم چشم انگارتوی ولباسا ارایش بااون بود سرم پشت

   داری فاصله ازتهران کیلومترها میکردی میکردواحساس خودش جذب ادمو ناخوداگاه رستوران

 ارابش ودراخربه ردمیشد ابی هرتخت جلوی بود شده پوشیده قرمزرنگی های بافرش که های تتخ

 ، میرسیدی کوچیکی

  بهتربود شیک های ورستوران شاپ کافی ازصدتا فضاش که وای

 ،بیچاره سارا دنبال بره میخواست خودش ،دانیال رفتیم بودن کرده رزو که تختی سمت به

 !! داشت چقدرهیجان

 

 فکرمیکنه هم سارا که مخصواالان بیادبیرون که کنه ساراروراضی میخواست جوری چه نمیدونم

 همب نگاهی بار یه ای وچندثانیه بودیم نشسته ساکت ،منوبهزادم کرده خواستگاری ازمن دانیال

 سلام سارابدون بهمون بارسیدن اومدن طرفمون وبه رسیدن وسارا دانیال تابالاخره مینداختیم

 خبریه؟ مردی خوشتیپ اوه اوه:گفت

 خبرنداشت خودش اخی کردم خندیدن به شروع

 



 :گفت دانیال سارا نشستن محض به

 ، زدرفت چشمکی دستاموبشورموبیام برم من-

 نگذشته زیادی ،زمان میخندیدم ریز ریز داره منظوری شدفکرکردازچشمکش دپرس سارا بیچاره

 هاروروشن فشفشه خودش و کنم وسرگرمسارار داد اشاره بود دستش که باکیکی دانیال که بود

  سارا: وایسادوگفت سارا پشت کرد

 بستکتبال توپ شداندازه چشماش کیک بااون دانیال ودیدن برگشتنش محض به

 مبارک تولدت:گفت باخنده دانیالم

 

 شاید بگه چیزی نمیتونست بودو بازمونده دهنش که بود زیاد یاازشک بود ازهیجان نمیدونم

  نمونده ازمایادمون کدوم هیچ فکرمیکرد

  دانیال مرسی: گفت کردنو حرکتی لباش بالاخره

  میدونستید شما،شماها:ماچرخیدوگفت طرف به

 انداختیم بالا ای کردیمووشونه بهم نگاهی ماهم

  نامردا ای-

  میوه و پاستیل وشیرینی ژله انواع از میزپرشد کمی مدت ظرف گارسون به دانیال ی بااشاره

 کیکو میخواد دلم من:ساراگفت که بودیم خورن مشغول باخنده همه. بود جاشوکرده هانگارفکرهم

  ببرم

  ببرم دارم دوست نمیخوام:ومیگفت بود کرده جمع هالباشو بچه مثل

  لحظه یه صبرکن:دادوگفت تکون سری دانیالم



 ی حلقه بازکرد دراوردودرشو جیبش از رو  مخملی جعبه زانوهاش روی نشست اومد پائین ازتخت

 ؟ میکنی ازدواج بامن!سارا:وگفت  شد نمایان سفیدی

 سینما بودن انگاراومده همه که جورواجوبود پرازادمای تقریبا بودورستوران تعطیلی روز

 بلندشو نکن هندیش فیلم دیگه دانیال:وگفتم گرفت خندم

  خب میکنم تمرین دارم دوهفتس نکن اذیت مارال:کروگفت اخمی کرد بهم نگاهی دانیال

 !بود شوک توی هنوز سارا ولی افتادیم خنده به بهزاد هم من ه ازلحنش

 

 ه،بالاخر میشدم زده شک منم میکرد خواستگاری ازمن اینجوری کسی اگه میدادم ساراحق به ولی

 :گفت

  بدم جوابی خانوادم ی اجازه بدون نمتونم من،من-

 :زدوگفت برقی دانیال چشمای

  سپردن خودت به چیو همه واوناهم تمگرف اجازه ازخانوادت دیروز-

  جاروکرده فکرهمه دانیال جدی واردشدجدی سارا به بعدی شوک

 وبازکردم بستم چشمامو دانیالم هنوزعاشق من که فکرمیکنه شاید انداخت بهم نگاهی سارا

  میکنم قبول:وگفت نشست  دانیال روبه که گرفت انگارامشی

 ازاین درواوردمو دوربینو ومنم کردن زدن دست به شروع میکردن نگاه داشتن که اونایی ی همه

 کردم گرفتن فیلم به شروع حساس لحظه

 کرد جدیدی اهنگ خوندن به کردوشروع عوض اهنگو رستورانم ای خواننده

 

 دارم دنیارومن عشقمه تودست دستام



  دارم تورودوست من آسمون قدخدای 

  روزمینم ادمه ترین باتوخوشبخت

 عزیزترینم تویی ابدتا توکه به قسم

 

 بالا ،سرشو سارا انگشت کردتوی نصفه انگشترتا گرفت سارا دست دراوردو حلقه دانیالم

 خانومم میکنم خوشبختت:اوردوگفت

 ، نهبز زانو همه پیش پسر جلوی دخترم که بود خواستگاری شایداولین بود شده قشنگی فیلم

  کات-

  من سمت برگشت سارادانیال نگاه

  دیگه کنید بازیاروجمع هندی این خب:گفتم انداختمو بالا ای شونه منم

  خودشونوتمیزکردن بلندشدولباس هردوتاشن

 !!!شنیدما: گفتم که گفت زیرلب ی حسود دانیال

 دیگه بشنوی که گفتم منم خب-

 

  دانیاله عاشق وقته خیلی که میدونستم بود لباش روی لبخندی سارا

 ببرم؟ کوکی میتونم حالا:گفت لبخندش باهمون

  ببریم باهم:وگفت روبرداشت ای کرده تزئین زدوچاقوی لبخندی دانیالم

  ساراروبریدن کیک دیگه وباهم نگفت چیزی سارا

  انداختم عکس ازشون دست به دوربین ومنم

  دربیارن ادا میخوان هی ایناهم میخواد دلم دیگه بده کیکو-



 :کردوگفت نوچ نوچ دانیال

  بعدکیک بیاددکنید کادوهاتونور اول-

  تونیستا مال حالاخوبه خسیس-

 نداریم منوخانومم: وگفت بالاانداخت ابرویی

 

 با اب که روبرداشتم ای جعبه ازکنارم زنجیرظریفی بودومنم ساراخریده برای ساعتی بهزاد خندیدم

 بازش گرفتش ازم ذوق باکلی سارا بود شده تزئین قرمزکوچولویی عای وقلب قرمز نوارهای

 لبو شدمثل دیدنشکردوبا

  بگیری برایخودت باید اینارو میکشمت مارال-

 رنگوزرد اسفنجی باب هم سارا  خریدم چی ببینن وکنکجکاوبودن بودن کرده تعجب وبهزاد دانیال

  اورد بیرون جعبه از

 ارموننث زیرلبی کوفتی که کردن خندیدن به شروع وبهزادم ودانیال گرفت خندم خودمم بادیدنش

 ، کرد

  گرفتم طرفش به اوردمو بیرون زنجیروازکیفم هجعب

 خواهری باشه مبارک-

 ، باشه چیزیسوسکی انگارمیترسید جعبه به نگاه میکردیه من به نگاه یه روگرفت جعبه

 :وگفت شد صورتش مهمون لبخندی بادیدنش کرد بازش بالاخره

  خوشگله چه عشقم مرسی-

 ؛ وگفت تگذاش جلومون کیکو دانیال کادوها بعدازگرفتن

  مابریم دیگه خب-



 کجا؟؟؟:گفتم باتعجب

  خستس ساراهم دیگه خونه-

 :زدموخندیدموگفتم چشمکی

  برو حله اوکی اوکی اهان...و دونفره وفضای خرمگس همون جریان اهان-

 :گفتم که توسرم کوبید اسفنجی باب ی جعبه سارا

  گذشته قرصاش زمان ببرش دانیال-

 ینساراروپائ دست بادستش کرد حلقه دورکمرش دستشو دانیال که توسرم بکوبه دوباره خواست

 خانومم؟ بریم: اوردوگفت

 رفتن وسارابعدازخداحافظی دانیال

 

 توکجا؟:گفتم بلندشدکه بهزادم اونا رفتن محض به

  دارم کارمهمی مارال پاشو-

  بخورم کیک میخوام: کردموگفتم لباموجمع

  بخوره نیازم میگیریم کیک بیابریم:وگفت گرفت خندش بچگونم ارحالت

 . بود میز روی خوشگل کیک اون به چشمم هنوز ولی رفتم سرش وپشت گفتم ای باشه

  داره یااسترس میترسه ازچیزی بهزاد میکردم احساس شدیم سوارماشین

 بهزاد؟ شده چی-

  نه:شدوگفت هول کرد بهم نگاهی

  رونمیره مسیرخونه فهمیدم مدت بعدازیه



 خونه؟ یبر نمیخوای مگه-

  تهران بام میریم داریم نه-

 تارسیدیم نشستم ساکت نپرسیدمو ای دیگه چیز اما بودم کنکاوشده خیلی بااینکه

 

 شو پیاده:گفت کرد پارک ماشینو که بعدازاین

 دیگه؟ کجابیام من-

 شو پیاده دیگه کن گوش میگم چیزی یه-

 برسم کردتابهش سرعتشوکم کمی کردم رفتن راه به شروع سرش وپشت شدم پیاده نگفتمو چیزی

  میکردیم حرکت هم شونه به وشونه

  پرنمیزد هم پرنده که قسمتی به کردم کج راهشو بهزاد ولی بود خلوت تقریبا

 مارال؟:ایستادوگفت ای گوشه

  خاص حس یه شدم جوری یه گفتنش ازمارال

 بله؟:گفتم برگشتمو

 ...میگم-

 رودراورد ای وجعبه پاکرد ااون این یکم

 ؟ میکنی ازدواج بامن مارال-

 زده هیجان نبوده؟انقدر طرفه یه عشق یعنی داشت حسی من به اونمیعنی بود کرده قفل ذهنم

 !!!چکارکنم؟ نمیدونستم که بودم

 باکسی تینیس حاضر خودتم حتی گفتم دیدی:گفت که منفیه جوابم که فکرکرد سکوتمودید وقتی

 کنی؟ ازدواج داره بچه یه که



 دبهزا.به..-

  جونم-

 میخوای؟ بچت برای پرستار یایه داری علاقه بهم یعنی-

 ؟کنم خراب هم نفردیگه یه زندگی دخترم بخاطر که انقدرپستم من یعنی:شدوگفت عصبانی

  پیش وقت خیلی به برمیگرده علاقه این ریشه: گفت پائین انداخت سرشو

  وپائین بالا رمبپ داشتم دوست زیاد وازهیجان میکردن قنداب کیلو کیلو تودلم

 مامانم؟:گفتم فکرمیکردمو که چیزی به دفعه یه

  هست هم ای دیگه مشکل بامن اونم-

 تورویام؟ غرق بیدارم؟یابازم یعنی نمیشد باورم زدم لبخندی

 

  دارم دوست:گفتم زیرلب

 چی؟؟؟؟:شدوگفت درشت چشمام شنید

  دارم حسو این که وقته خیلی بهزاد دارم دوست: بلندترگفتم

  وایساد روم روبه پرکرد قدم یه با فاصلمونو پرکشیداسترسش شد پررنگ لبش خندرویلب

  میکرد دگرگون حالمو ونفساش مترکمتربود ازسانتی بگم میتونم حتی بینمون فاصله

 گرفت وتواغوشم کرد حلقه دوکمرم ودستاشو مارالم میکنم خوشبختت-

 

 ، میداد بهم خوبی حس اغشد لبای کردم احساس لبام روروی داغی جسم دفعه یه

  میکنم تحمل دارم ساله یک مارال ندارم طاقت:وگفت برداشت لبام ازروی لباشو



  گذاشت لبام روی لباشو ودوباره

 رومحرم ادما فقطعقد میگه کی میکردم همراهیش منم شده؟اینبار عاشق بهزادزودترازمن یعنی

 !تربود محرم برام محرمی بهزادازهر الان وقتی میکنه

 

 کنم گاهن بهزاد توچشمای نمتونستم دیگه حالا پائین وسرموانداختم جداکردم لبامو بعدازچنددقیقه

، 

 توگف دوخت چشمام توی چشماشو اورد سرموبالا چونموگرفتو کردوبادستش ای بهزادفهمیدخنده

 میکشی؟ خجالت ازچی:

  ندادم جوابی

 رسیم مارال مرسی:کردوگفت ستمرود خوشگلی نگین انگشترتک اورد ودستموبالا نگفت چیزی

  گرفت پیش برگشتو کردوراه حلقه دورکمرم دستشو

 میشد بیشترهندی نکردی؟یکم خواستگاری رستوران چراتوهمون بهزاد راستی-

 !رونداشتم دیگه شکست یه توان ومن باشه منفی جوابت میترسیدم:وایسادوگفت روم روبه

 

 محضر بریم وساراودانیال منوبهزاد عقدقرارشد ی دهسا وکارهای ازمایش ،بعدازانجام بعد چندروز

 . بگیریم مفصل عروسی بعدیه وچندوقت باشیم داشته محضری ی عقدساده ویه

 .بود بیمارستان ومادرمم بود کنارم پدرم نه بودیم وتنها بودیم عقدنشسته ی کنارسفره

 به بهزادسپهری اقای ئمدا عقد شماروبه وکیلم ایا احمدی مارال خانم میکنم عرض باراخر برای-

 دربیاورم؟ رز گل شاخه222، وشمعدان ،اینه سفرحج ،یک بهارازادی ی سکه2666 ی مهریه

  بزرگترا وتمام ،مادرم اینجاست الانم میدونم که ی پدرم بااجازه-



 فتمگ روتصورکنم روزی چنین نمیتونستم تورویاهم که انداختم مردی به تواینه نگاه کردم مکثی

  بله:

 داد دستمون عسلی ی شیشه بود عقدکرده ازمن قبل که ،سارا شد همه لبای مهمون دیلبخن

 دستشو میخواستم بانامردی منم گذاشت دهنم کردوتوی عسل شیشه توی انگشتشو ،بهزادم

 دشخو عسلو وبقیه دراوردم انگشتشو که کردم زدن مک به شروع واروم نیومد دلم ولی گازبگیرم

 خورد

 

  بعد ماه 5

  عروسی به هفته کمترازسه کنیم عروسیو خریدای واخرین بیرون بریم که میشدم اماده داشتم

 . بود مونده

  اومد بهزاد غرغرای صدای

  دیرشد بدودیگه مارال-

 اومدم-

  منتظرتم ماشین توی:گفت اومدکه صداش بعددوباره یکم

  پائین رفتم تندتند پوشیدمو بلندمو پاشنه وکفشای گفتم ای باشه

 !منه مرده این که نمیشد باورم هنوزم ماه4بعداز کردم بهش نگاهی بود منتظرم اشینم توی

 ، نشستم بازکردمو درماشینو

 طو چقدر-

  شد قفل لبام روی نگاهش

  نزن رژو این گفتم صددفعه مارال-



  دالم دوش رژو این اخه-

 نداری ستدو رژو این خانم مارال نه:وگفت خندید شد شیطون ،چشماش کرد وچهرمومظلوم

  داری اینودوست

  گذاشت لبام ولباشوروی زد چشمکی

 شدم پیاده ازماشین زدمو پسش سریع حالم خوردن بهم با شد همزمان که

 

 :گفت کنارمو بهزاداومد بالااوردم دلمو محتویات تمام کنارباغچه

 عزیزم؟ شد چی

 :وگفتم دادم تکون سری کردمو پاک ،لبمو داد بهم ودستمالی

  بدمیشه حالم که ندوقتهچ نمیدونم-

 : گفت باحیرت

 مارال؟ میگی داری چراالان-

 :زدوگفت لبخندی دفعه یه

 نیستی؟ حامله میگم-

 :گفت که کردم درشت چشمام

 :زدوگفت هست! چشمکی امکانش میکنی چراچشماتواونجوری-

  میشم بابا دام دوباره-

 باهاش بود گذاشته اهنگی ادمبهز شدیم سوارماشین بود خطورنکرده ذهنم به چیزی چنین اصلا

 مینداخت شکمم بعدبه خودم به ونگاهی درمیاورد ادا فرمون پشت میخونید

 :گفتم که داشت نگه ازمایشگاهی جلوی بعد چنددقیقه



 ها؟ دیرمیشه اینجا چرااومدی-

  مهمتره میدیم ازمایش اول نه-

 نکشید وطولی بود خلوت تقریبا سالن  رفتیم بالا ازمایشگاه های ،ازپله شدم پیاده نگفتمو چیزی

 کیوکی ابمیوه رفت ،بهزاد حاضرمیشه دیگه چنددقیقه وگفتن دادیمو ،ازمایش شد نوبتمون که

 وجواب گذشت جوری چه زمان نفهمیدم که درگیربود ،انقدرفکرم خوراندش بهم زور خریدوبه

 .شد اماده ازمایش

 خودم نصبرک:کردبشینموگفت مجبورم و بلندشد بهزاد که بگیرم ازمایشو جواب بلندشم خواستم

  میگیرم

 ا،ام نبودم مطمئن ازچیزی هنوز البته یاناراحت باشم خوشحال بچه ازوجود نمیدونم فکرمیکردم

 ، میداد موجودجدید یه خبراز بهزاد بشاش ی چهره

 کوچولو مامان بلندشو: گفت رسید بهم وقتی

 ؟ باردارم من ،یعنی یعنی-

  خانمم اره:وگفت زد پیشونیم روی ای وبوسه و کرد حلقه دورکمرم ودستاشو خندید

 بیرون اومدیم ازمایشگاه جداشدواز منشی غره باچشم

 میری؟ کجا داری باز: گفتم کردمو ،پوفی نمیره مسیرمزونو بازم دیدم ماشین توی

  دکتر-

 میکرد داشت دوست که هرکاری بودو فایده بی بابهزاد جروبحث نگفتم چیزی

 وشتن سونوگرافی نوزاد وجنسیت ماه تشخیص برای دکتررفتیمو به مزون جای به زرو اون خلاصه

 ، بود مونده جواب بی هم همشون که بودن زدهبارزنگ66وسارا ،دانیال

 گذاشت شکمم روی دستگاهی کردم احساس شکمم روی رو لزجی ومایع بودم تخت روی بعد روز

 . بود مانتیورمشخص توی گنگی ،تصویر



 مشخصه؟ جنسیتش:گفت دانیال

 وخودم بارداربودم ودوهفته ماهه0 جنسیت تشخیص برای زوده نه هنوز:دادوگفت تکون دکترسری

 !!!!!! نمیدونستم

 گردومیشکست بادمش بهزاد برگشتیم خونه چرخیدیموبه خیابون توی یکم بعدازسونوگرافی

 هزادازب دارمیشه یابردار خواهردار اینکه بعدازشنیدن نیاز!!!! چکارکنه زیادنمیتونست ازخوشحالی

 !!بدتربود

 

 یه بود، شده مشخص جنسیتش حالا که شکمم توی موجود به نیاز و بهزاد ی علاقه روز به روز

 رهب نمیخواست دلش ها زودترازسرکارمیومیکردصبح بهزاد نازداشتم؛بیشترمیشد پسرکوچولوی

 کردمی صدام مامان هم میکردوحالا ذوق پسرکوچولم برای نبودم واقعیش مادر بااینکه ،نیازم سرکار

 لذت بکشمش تواغوشم میتونم دیگه ماه4تقریبا وفکراینکه داشتم پسرکوچولوم به خاصی حس

 !!بود دنیا حس ترین بخش

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 موتاچش نمیکنه رحم کسی به روزگار میشناسیم که چیزیه ترین شباارز زمان که میگن راست

 !وبادمیگذرن برق مثل ها روز میزنی برهم

 وحرکت میکشیدم شکمم روی ودست بودم  نشسته ارایشگاه صندلی روی عروس بالباس وحالا

 ، میزدم لبخند میکردمو حس پسرمو های

 ببینم ئینهآ توی خودمو ومیخواستم شد تموم ارایشگر کار بالاخره

 ارایشش هم ،سارا خودمونمیشناختم خودم باشم تغیرکرده همه این نمیشد باورم بازکردم چشمامو

 ، انداختم بهش بودنگاهی شده تکمیل

 !شدی چقدرعوض سارا وای-



 ؟؟!!ندیدی توائینه خودتو اینکه مثل پس:سارا

 !!!بود مقابلم وسعر  تولباس که بود هان بچگی بازی هم سارای همون این گذشت چقدرزود

 تمداش دوست درفتیم طرف به وباسارا انداختم صورتم روی شنلی اومد داماد میگفت که باصدایی

 !!! نبینه صورتمو اخر ی تالحظه

 ، شد نمایان وبهزاد دانیال خندان ی درچهره بابازشدن

 کدومه؟ من زن حالا: گفت دانیال

 کرد حیرت بادیدنش دانیال برداشت وشنلشو خندید سارا

  تنرف وبیرون کرد حلقه سارا کمر دور دستشو بودکه انقدرهول بده بهش گلو دست اینکه بدون

 برداری؟ شنلتو نمیخوای خانمی:زدوگفت لبخندی بهزادم

 ، دادم تکون وسرمو کردمو نوچی

 چندبارمیخواست اسانسور ،توی اسانسوررفتیم طرف وبه دستم داد گلو ودست گفت لجبازی

 دادم بهزادوحرص ریزریزخندیدمو نذاشتمو که برداره مصورت شنلوازروی

 

 خواستنی دامادی تولباس مردم ی چهره میرفتیم شده تزئین ماشین سمت به اهسته های باقدم

 به فیلمبردار بردارم شنلو نمیخواست دلم وبازم ببینم جلومو نمیتونستم بود شده ترازهمیشه

 ،حرکت ومیخندید گذاشت شادی اهنگ بهزاد لحظه همون شدیم سوارماشین میخندید کارامون

 تهگرف که باغی سمت ،به میومدن کنان بوق بوق سرمون پشت وماشبنا شهرمیچرخید توی کرد

 شد پیاده بهزاد شدم پشیمون دوباره بردارم شنلو میخواستم ،رسیدیم کردیم حرکت بودن

 درماشین وبستن بیرون به تمراس پای وباکذاشتن گذاشتم بیرون چپمو ،پای بازکرد برام ،درماشینو

 نفهمیدم چیزی ودیگه نداد بهم تحلیل برای فرصتی میومد سمتم به سرعت به ،ماشینی

 



 ماشین_راننده

 خیابونو کل زدناش بوق که انداختم عذاش ماشین به نگاهی کرده ریز چشم و فرمون رو چونم

 ...بود زاری مثل واسم زنا ی هلهله و بود برداشته

 باید اچر...گرفتم فرمونو دست دو با و پیشونیم میون انداخت خط که غلیظ اخم هی و نشستم صاف

 بگیره؟ ازم دلخوشیمو همه نفر یه

 ودلگیریم و کینه و نفرت همه و گاز رو  گذاشتم قدرت تموم با پامو کردمو روشن سریع ماشینو

 ...باشه نباید اونم...میشم نیست ذره ذره دارم من وقتی...باشه نباید اون.پام قدرت رو گذاشتم

 هلههل و تو میرفتن داشتن...زنا ی هلهله و گرفت دستشو...زنا ی هلهله و کرد باز براش ماشینو در

 ...بده جون چشماش ی جلو باید...بود اعصابم رو فقط زنا ی

 فقط...زاری میشه ها هلهله الان... روش میپاشید الان که قرمزی میدیمو و لباسش سفیدی فقط

 دز چشمک واسم کراواتش و شلوار و کت سیاهیه...تمومه کارش بچرخونمو خورده یه رمونوف کافیه

 نگاه لحظه یه تو و کردم فکر قلبم تو زده ریشه ی کینه به و نزاشتم بشه گم رفت پام و دست و

 بخش لذت واسم جیغش صدای و ماشین کاپوت رو شدنش پرت و پوشیده عروس لباس حراسون

 ... کلافه هنذ یه و گلو تو بغضی بعد و نشست لبم رو خبیثی لبخند.شنیدم هک بودم صدایی ترین

 

 ------------------بهزاد----------------------

 ارالم ،این شدم خیره بپرستمش عاشقانه میتونستم بعدازچندسال که کسی درخون غرق جسم به

 ؛؛!!!! نبود نه نه بود؟نه من

 ،لباس رفتم مارال سمت نبودبه بود زده مارال به که شینیازما اثری کردم خیابون توی نکاهی

 به چرااا!!،چرا میزدم گذاشتوضجه پاهام روی بود،سرشو دراومده سرخ رنگ به حالا که عروسی

 انگار، بودم ازدنیااناامیدشده کارسختیه لحظه تواون حالم ،وصف کنه بایدترکم میبندم دل هرکی

 بود، پسرکوچولومو مارال حال بی جسم وفقط نبود کسی



 سمت به زیادی باسرعت سرامبولانس پشت جداکردن ازم عروسمو و اومد امبولانس کی نفهمیدم

 نگاه بیمارستان ،توی میدوئیدم تخت ودنبال رسیدم اورژانس باماشین همرمان. میرفتم بیمارستان

 پریشون وداماد درخون غرق عروس مابود سمت به همه

 

 ------------------رالما-----------------------

 ی چهره دیدم که چیزی اولین کردم میکردچندباربازوبستش اذیتم مهتابی نور بازکردم چشمامو

 . بود بهزاد الود خواب

 بهم شمچ ،باناباوری بهزادبیدارشد گفتنم اییی باصدای پیچید بدنم توتمام درد که خوردم تکونی

  بود دوخته

 مارال:گفت لرزونی باصدای

 جونم: گفتم میشد شنیده سختی له که داییباص منم

 !! افتاده اتفاقی چه نمیومد ،یادم بود تنش وشلوارش هنوزکت

 ؟ بهزاد اینجام چرامن-

 چی بهزاد شده چی: گفتم باصدایدبلندتری نمیکردم حس بچمو وجود کشیدم شکمم روی دستی

 شده؟

  بودم هشد  ،کلافه نگفت وچیزی زد دستم روی ای وبوسه اورد دستموبالا

  میداد عذابم خالیش جای کشیدم روی شد؟ودستی چی پسرم-

  نیست مارال نیست دیگه:گفت بهزاد

---------------                ---------------------            ------------------        --------- 

 ضیوبع توعرشن اه بعضی بزرگه شهربازی تویه وفلک چرخ مثل زندگی نشسته حق خداجای ولی

  توفرشن ها



 !!! میچرخه وفلک چرخولی

  ابدشدن حبس به محکوم دردادگاه عمد قتل جرم به نیوشا و ترسا

 ماه ولی کنم تجربه مادرشدنو حس نمیتونم دیگه دکتراگفتن مانیستن بین وپدربهزاددیگه مادرم

 یوتقدیرخداشک مت،درحک میکنن کامل خوشبختیمونو شدن من زندگی تمام که دوقلو یه دیگه

 ، ومادرشدم موندم زنده ازتصادف که همانطور نیست

 ،وحالا ردهک اشتباه بود ،گفته برگرده بودکه خواسته وازبهزاد بودایران اومده که بود چندوقتی نیوشا

 !بگیره انتقام میخواسته واینجوری نکرده اعنتایی بهزاد ولی پشیمونه

  ودمب شده سبک وحالا میکردم احساس برشونم رو کلمات سنگینی بود وقت خیلی دفتروبستم

 : وگفت زد گردنم روی ای وبوسه کرد حلقه ازپشت دستاشو بهزاد

 خانومم؟ چکارمیکردی-

 دممیخون زندگیمونو داستان:بودوگفتم شده معبدعشقم که بهزادی به شدم وخیره سرموچرخوندم

  بخونن همه داستانشو میخوام الان تابه اشنایی ازروز

 :زدوگفت وجذابی مردونه دلبخن

 چیه؟ اسمش عشقمون داستان این حالا-

 !!!!طــــــپش-

  وابستس بهش زندگیم که تو قلب طــــــپش مثل درست

  پایان
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