
 
1 

 

 2غروب عشق 
 نویسنده : فرانک زنگنه

 

 

 بهو تواتاق اومدن وباباومامان شد باز دراتاق نشستم وتوتختم پریدم ازخواب وحشت با
 گرفت توآغوشش ومنو نشست کنارم مامان اومدن سمتم

 باش آروم عزیزم باش آروم+

 بازم دیدی بد خواب

 همیشگی کابوس همون-

  کرد نوازش موهامو بابا دست

 کابوسه یه فقط این من نفس باش آروم+

 گفتم هق هق میون

 باهامه لعنتی کابوس این هرشب شدم خسته دیگه-

 آروم خورده یه که دقیقه۰۱بعد خوردم دوقلپ بزور  گرفت دهنم جلو رو آبی لیوان مامان
 تابستانی هوای بود صبح۶نزدیک ساعت رفتن بیرون هردوشون خودم خواست به شدم
 بهترین پیش میریخت بهم زندگیمو تمام داشت کابوس این بود شده روشن مارسی

 رفتم تاقما پنجره سمت وبه پاشدم ازجام بود فایده بی اما بودم رفته هم فرانسه روانپزشکای
 به مدوخت چشم قشنگمون عمارت به کرد نوازش صورتمو خنکی ونسیم بازکردم رو پنجره
 کوچیک نگاه یه درحد من برای قشنگیش فقط اما کشیده فلک سربه بادرختان سرسبز باغ
 شد تهگرف حالم صبحی اول بازم زیبایی نه سرسبزی نه بود مهم قشنگی نه برام چون بود
 تقویمم سمت به اومدم که دستشویی از رفتم دستشویی وبه گذاشتم باز همونطور رو پنجره
 هدانشگا به وپروژم نامه پایان دادن تحویل برای باید کردم چک امروزمو ی وبرنامه رفتم
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 واسه ودب زود خیلی بااینکه بیرون کشیدم کمد از لباسامو میدیدم روهم تیام باید میرفتم
 ینج یه بود راه بهترین بود افتاده جونم ب خوره مثل که افکاری از فرار برای اما شدن آماده
 تروتخ مشکیمو وکوله پوشیدم مشکمو استارای آل مشکی شرت تی با پوشیدم آبی

 دمکشی بودم کرده رنگ عسلی که موهایم به ای شونه ایستادم آینه جلو رفتم گذاشتم
 به زدم زل صورتم به بود یادگارم تنها بودم عاشقشون که موهایی بود سرکمرم تا بلندیش
 رتمصو اجزای ازباقی فقط داشتم دوست موهامو فقط داشتم نفرت ازرنگشون که چشمایی
  پیچید گوشم تو صداش افتاد چشمام رنگ به بازنگام زدم قرمزی رژ داشتم نفرت

 کرد ناامید امیدمو اما زندگیمه امید میکردم فک که میندازه یادآشغالی منو چشمات+

 مد موهامو...کنم جلوگیری اشکام تاازریزش گذاشتم روهم چشمامو شد تکرار صداش بارها
 آشپزخونه سمت به رفتم پایین هارو پله رفتم بیرون وازاتاقم برداشتم مو کوله بستم اسبی
 میکرد ابتث بودنشو االصل ایرانی قیافش که بابایی بودن سرمیزصبحانه باباومامان رفتم

 وامامامان مشکی چشمای بود شده سفید هاش شقیقه روی که مشکی باموهای چهارشانه
 زشری وجثه بودم عاشقشون که مهربونش آبی چشمهای بود مادرزاد بلوندیشون که موهای

 کرد اشاره کنارش به بابا زدند لبخند هردوبادیدنم

 دخترم اینجا بیا+

 ...نشستم وکنارشون زدم لبخندی

 میکرد صحبت فارسی خوب بابابا ساله۵۲زندگی لطف امابه بود فرانسوی اصالتا مامان
 پاشوند روم به لبخندی

 

 بهترشدعزیزم حالت-

 مامان بهترم+

 دکترت پیش بریم باید بازم-

 خوبه حالم که گفتم+

  دمز  بیرون بابا بامامان بحث خورده یه وبعد خوردم صبحانمو نگفت وچیزی زد لبخندی
 خیلی ک همین امامن بود عالی هوا افتادم راه دادمو پایین هارو شیشه شدم ماشینم سوار
 ادمد تحویل ناممو پایین خوردم بیرون ناهاروهم درگیربودم تاظهر بود کافی نبودبرام گرم

 اصال چون درسم شدن تموم از وبیشترخوشحال ارشدم مدرک گرفتن از بودم وخوشحال
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 تیام خونه طرف افتادم راه بود۵نزدیک ساعت...... نداشتم خوندن ودرس درس حوصله
 ینقل خونه داخل رفتم بازکرد دادن جواب بدون زدم وزنگو شدم پیاده کردم پارک ماشینو
 فتر  واونم نشستم من تو ورفتیم دادم دست باهاش اومد استقبالم به داشت وجوری وجمع

 آشپزخونه

 باپروژت کردی چیکار-

 ستمد ازلیوانارو ویکی نشست گذاشت رومیز شربتو سینی دادم تحویلش امروز شد تموم+
  داد

 ممنون+

 جان نوش-

 ایران برمیگردی کی+

 برمیگردم تاآخرماه احتماال شده وریست راست کارام منم-

 بیام باهات بخوام منم اگه چیه نظرت+

 اونجا نداری کسیو که تو-

 ندارم کسیو میدونی ازکجا تو+

 میگی چی ببینم بزن حرف درست-

 تفریح واسه بیام میخوام اصال+

 بده اجازه نداره امکان پدرت ای دیوونه-

 مطمئنم من میده+

 همسن داشت اقامت فرانسه توی درسش بخاطر که بود سال۶به بودنزدیک ایرانی تیام
 مدت ویه ایران برگرده داشت قصد بود گرفته ارشدشو ک حاال بود سالش۵۶اونم بودیم
 ....... بمونه اونجا

 پدر برم باید من+

 دبر  فرو توموهاش ودستشو پاشد جاش از بود شده من لجبازی از کالفه که درحالی بابا

 نه نفس نه گفتمممم-
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 مملکتم به برگردم میخوام نه چرا+

 تونیست منتظر کسی اونجا-

 نیست مهم+

 کرده هوایت تیام رفتن شدی دیوونه تو-

 دادم تکون جلوش اشارمو انگشت

 رمب میخوام من صورت درهر بیشتر نه من برای دوسته یه فقط پدرتیام میدونی خودت+
 .ایران

 هاااااان بشه چی که-

  دادمیزد سرم بود باراول

 بدم پایان هرشبم کابوس به که+

 یکن فراموش نمیخوای خودت تو که اینه برای کابوسا این شدی بچه نفس پایانی چه-
 رو لعنتی گذشته

 گفتم لرزان باصدایی گرفت بغضم

 .... نمیکنم فراموش هیچوقت پدر نه کنم فراموش+

  هیچوقت

 ولجبازی دنده یک-

 بذاربرم پس+

 بدم چی رو ژولیا جواب-

  بامن مامان کردن راضی+

  برمیگردم ماه شش فوقش بمونم ک نمیرم

 بدونی فرهنگشون به راجع باید فقط باشه-

 چی مثال+

  جزاصولشونه حجاب کشوراسالمی یک اونجا-
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 چیزی یه بپوشی سرت باید روسری اسم به هم پارچه تیکه یه بپوشی مانتو باید توخیابونا
 سرخودمون دستمال های تومایه

 متنفر اام فرهنگ بااین داشتم آشنایی حس گفت بهم ازرسماوفرهنگشون کلی پدر اونشب
 کشورش از بودم

 

 ذهنمو چیز یه فقط حاال ازاتاقم ورفت شد تموم حرفاش پدر که بود شب۰ نزدیک ساعت
 میکرد رفک که پدر بیچاره میزدم حرف فرداباهاش باید مامان کردن راضی اونم بود درگیرکرده
 ای وصندوقچه کردم باز درکمدو پاشدم ازجام ایران میرم دارم بودن تیام وکنار تفریح برای
 زج هیچکس درآوردم میدونستمو فقط خودم ک بود جایی وکلیدشم داشتم بچگی از که
 بود مبچگی یادگار که پالتویی تو که کلیدشو میگذره چه صندوق تواون نمیدونست خودم
 پیش سال۲بار آخرین سال۲بعد کردم باز ودرشو نشستم روتختم درآوردم بودم گذاشته
 کردمی خفم داشت بغض شد باز ودرش کردم باز قفلو  بودم کرده بازش بود سالم۵۰ وقتی
 ایی عبهج جعبه پای نشستم وباز شه مزاحمم کسی نمیخواستم کردم قفل اتاقو درو پاشدم
 خودشو بوی وبرداشتم داشت مشکی جلدچرمی که دفتری بود توش من زندگی کل که

 خونده بارها برگ۰۱۱ دفتر یه کردم وبازش بوسیدمش میریخت صدا بی میداداشکام
 سمتش دیگه بود دیده اعصابم زیادی آسیب چون شد که سالم۵۰ اما سالگیم۵۰تا بودمش
 شاید کجاست قبرش نمیدونستم حتی فایده چه اما بود شده تنگ براش خیلی دلم نرفتم
 مهتوگوش هنوزم صداش بود قبرش سنگ دیدن عشق به دلیلش یک ایران به برگشتنم

 «خودمی نفس توفقط»....

 اسوشی من داشتم اسممو فقط ام شده کم ازهویت که بود چندسال میکردم هق بیصداهق
 شصدا نفس خودش خواست به پدرمادرش که شده گم باهویت دختری بودم سانتروفیان
 میزدند

 

 نهاسوت کس بی خیلی دخترت مامانم... مامان شده تنگ برات دلم چقدر برداشتم عکسشو
 هک مامانی بودیم گرفته عکس مورسی ساحل کنار بود سالم۹ من عکس تواون.... تو کجایی
 نمیکنم فراموش هیچوقت سبزنازشو چشمای پیرشد سال۲۱اندازه به سال۲ درعرض
 شمامچ چراباید مامانم تونیست مثل منم چراچشمای بود من آشنای دنیای تنها که چشمایی
 نازتوج نمیذاشتم کاش بود کوچیک دنیام چقدر متنفربودی توازش که باشه کسی شبیه
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 ااونج کسیو میگفتی همیشه که تو.....دلتنگتم ندیدنت سال۰۱اندازه به ایران بفرستند
 بود ژولیا درزد به کسی بود گرفت باال هقم هق... چرااااا چرابردند پس نداری

 ...بازکن درو چیه عزیزم نفس+

 گفت فرانسوی وبه

 قفله درچرا+

 باشم تنها بذار میکنممممم خواهش ماما-

 خوبه حالت+

 خوووبم آره آره-

 کن صدام بود مشکلی+

 باشه-

 یاژول مهربونم مامان نمیشد عسلم مامان به بوداما داشتنی ودوست مهربون خیلی ژولیا
 سینم به عکسشو...امامامانم چته که گیرنمیداد خیلی اروپایش فرهنگ تحت

 ترکش خونوادش نکردش خیانت جرم به که مادری بود کرده هواشو بد دلم....فشاردادم
 ادرموم که عوضیای....بود وزودقضاوتش زودباور مردم ازایران تنفرم دلیل شاید بودند کرده
 شده ذره یه دلم نازم مامان رفت دنیا از سالگی۲۵و سی توسن که مادری کردند بیچاره
 واست

 

 اونو من چرا پس میشناسه خدامنو خدا؟؟؟یعنی....بخدا ازشون میگیرم حقتو مامانی
 درهمپ سرگذشت بود ایرانی که پدر نشنیدم کسی دهن از اسمشم هیچوقت چرا نمیشناسم
 تصادف یه اماتو کردند مهاجرت فرانسه به باپدرومادرش  سالگی۰۱تو داشت شباهت بمن

 هب میشدن ژولیا عموی که فرانسوی اصیل خانواده یک وپدرهم رفتند دنیا از پدرومادرش
 ....... کردند قبولش فرزندی

 نفرت ازش.....خودم پدر بود کرده ثابت بمن پدربودنشو که دنیابود پدر تنها پدر
 سال۲ بود سالم نه پیش سال۰۱...بست نقش ذهنم تو باز خاطرات بستم چشمامو...داشتم
 نبود آشغال از خوندم خاطراتش دفتر تو بعدها میگذشت فرانسه به بامامان فرارمون از

 قسمت اون بازم خواست دلم.... ازفرارش اتفاقا واون شوهرش نامردی از بود گفته خانوادش
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 اشکای کردم باز دفترو شه تازه تنفرم که بگیرم گر که شه تازه زخمم که بخونم خاطراتشو
 .....رسیدم قسمت اون به که زدم صفحه انقدر زدم پس مزاحمو

 گرفتم ویلشتح سپهر از درخونشونو رفتم ببینم نفسو بذاره کردم راضی سینارو باالخره امروز
 لمووسای هتل رفتم بودم کرده ازقبل که کارمو نداشت حد که اونقدر بودم خوشحال خیلی
 توهتل میخریدم بجون نفسم بخاطر اما میترسیدم بود همراهم زیادی پول کردم جمع
 اماشینب بود باال بااتوبوس رفتنم ریسک ترمینال سمت افتادم راه اونجا واز کردمو تسویه
 باچمدون آستارا رسیدم صبح۶ بودیم توراه ساعت۸آستارا سمت کردم حرکت دربست
 اهینش ساراباشوهرش زود خیلی زدم زنگ سارا به بود سختم توبغلم رفته خواب به ونفس
 کرد داعتما میشد بود خوبی مرد شاهینم بود خوشحال دیدنم از خیلی سارا دنبالمون اومدند
 من اما بود قانونی غیر کارش درسته شاهینو خیربده خدا بود چندروزخونشون..... بهش
 قامتا وکارت وپاسپورت شناسنامه دوتا تشکرمیکردم ودنشازخدابخاطرب شرایطت تواون
 نفس هاشمی سحر من بودیم فرانسوی خانواده مایک اون طبق کرد درست برامون جعلی
 هک بوده االصل فرانسوی یک فیلت راجک همسرمن جعلی مدارک اون طبق فیلت ویونا هم
 ودب فرانسوی مرد یه هم فیلت راجک داشتم خودمو ایرانی تابیعت من کرده فوت ساله یک
 موقیعت بهترین میشن ناپدید سالش۲ودختر همسرایرانی فوتش وبعد بوده ایرانی زنش که

 ما بودبرای

 

 تماسمم گذاشتم جا تهران همون گوشیمو شد وریست راست هفته یک درعرض کارامون
 سمت هب پرواز یه وبعد ترکیه رفتیم زمینی اول هفته یک بعد بود کارتی تلفن باسارااز
 ...فرانسه

 

 امانوم عکس بود سه نزدیک کردم نگاه ساعتو بودم خسته خیلی بود گرفته درد چشمام
 ....... وخوابیدم کردم قایم وصندوقچمو سرجاش برگردوندم ووسایلو بوسیدم

 مامانمو فقط اونا شد حتمی اما کشید طول ژولیا مامان کردن راضی کرد حل کارامو پدر
 یوقت که بود ازاین ترسشونم میرم دارم مادریم کشور دیدن برای میکردند فک میشناختن
 ولیاژ بودیم فرودگاه تو وهمه سفرشدیم آماده که نکشیدم طول خیلی نشم ماندگار اونجا
 میدونستم دیگه حرف وهزار اونجا نخوری رو کسی گول باش خودت مراقب میگفت همش
 یامت به منو هم پدر کردم بغل ومامانو پدر من خوندن پروازو شماره بابته چه از نگرانیش
 کی انجام وبعد...... دادیم تکون دست براشون شیشه پشت از جداشدیم وماازشون سپرد
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 طول سفر ساعت۶نزدیک  بودیم نشسته کنارهم هردو شدیم هواپیما سوار مراحل سری
 گردی دقایقی تا تهران_ پاریس هواپیمای گفت که فرانسوی زن باصدای چشمامو کشید

 خندید کردم نگاه تیام به وباهیجان بازکردم چشمامو...میاید فرود تهران درفرودگاه

 تورودارن حس فرانسه میان ایران از ک ایناییم+

 یرونب دستیم کیف از رو بودم خریده ازفرانسه که رو شالی نشست هواپیما زدم لبخندی
 گفت باشوق تیام انداختم سرم وروی کشیدم

 شده ناز چه کن نگاش+

 هسرف به شروع کشیدن نفس محض به بود آلوده چقدر هواش شدیم وپیاده هردوپاشدیم
 کردم

 آلودست چقدرهواش-

 نمیشه که مورسی هوای به دیگه بله+

  اومدیم بیرون ازفرودگاه چمدونمون گرفتن تحویل بعد بود شلوغ خیلی فرودگاه

 نیومده دنبالت کسی تیام-

 نه+

 چرا-

 کنم سوپرایزشون میخوام برمیگردم دارم نمیدونن آخه+

 

 شدیم تاکسی سوار

 هتل یه ببر منو تیام+

 کرد اخم

 ما خونه میریم-

 نیستم راحت اونجور من نههه+

 بری هتل نمیذارم من نیستی راحت چیو-

  میکنم خواهش تیام+
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 لیخی هتلش بود غروب نزدیک هتل یه به ورسوندم شد راضی وباالخره کردم خواهش کلی
 باپدر ستما بعد بودم خسته خیلی رفت توصیه کلی وبعد برام کرد رزرو اتاق یه بود شیک
 غرق صورت بازم زدم وجیغ پریدم ازخواب همیشگی کابوس همون با برد خوابم بالباس
 آب لیوان یک نمیکنم فراموش هیچوقت روزو اون بازش چشمای با دیدم مامانو خون
 میومد خوابم اماباز بودم خوابیده ساعت۰۱/۰۵بیشتراز بود صبح۰ کردم نگاه ساعتو خوردم
 پیداکردن شوق به پریدم خواب از۹ساعت صبح...برد خوابم فردا امید وبه گذاشتم سرمو

 شد وآماده شستم ورومو دست برام بیارن صبحونه زدم زنگ پاشدم سریع قبرمامان
 پذیرش قسمت رفتم زدم بیرون اتاق واز خوردم دولقمه یکی آوردن رو صبحانه

 میخواستم ماشین یه من خانوم+

 کنن آماده میزنم زنگ االن خانومم باشه-

 نشستم عقب صندلی شد رزرو ماشین دقیقه۲ از کمتر در داشت خوبی پرسنل

 خانوم کجابرم-راننده

 بدم آدرسی چه نمیدونستم

 قبرستون برم میخوام+

 زهرا بهشت-

 کجاست دیگه اینجا+

 نبودین ایران ساله خیلی-

 بچگی از+

 ندارین نظرتون ازقبرمورد آدرسی خب-

 برم باید میدونم فقط من ایران فرستادن جنازشو بود ایرانی وچون مرد پیش سالها مادرم+
 قبرستون

 آرامستانها اطالعات میبرمتون خدابیامرزه-

 مقسی+

 بودین فرانسه-

 دادم تکون سرمو
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 ختراد چقدر کردم نگاه بیرونو ماشین پنجره از بود بدی ترافیک چقدر نگفت چیزی دیگه
 ردمم از وضعشون اینا اما وباحجابن مسلمون کشور یک که میگفت پدر بودند آرایش غرق
 داشتن چندسانتی شال یه فقط بود بدتر فرانسه

 

 مهم حجاب ک میدونستم قدر همین فقط نمیدونستم اسالم دین درمورد زیادی چیز من
 ....نمیدونستم...بودند چرااینجوری اما دینشونه اصل ترین

 دادم بودجواب تیام خورد زنگ گوشیم بودند شلوغ خیلی خیلی خیابونا

 تیام سالم+

  رفتی کجا نیستی گفتن هتل اومدم من سالم-

 پدر اومام بابا که نمیدونست حتی نداشت خبری هیچ توایران اصلیم خانواده بودن از تیام
 افتادم من من به همین خاطر ب نیستن واقیعم ومادر

 بچرخم توشهرتون اومدم اووووم+

 نمیشناسی اینجا رو جایی ک تو-

 انسهفر  بعد میدونست فارسی منو اول زبان پدر سالها این تو بلدم ک زبونشونو باشه+

 صحبت وفارسی بود سالگیم۹ تا عسلم مامان من نداشت دخالتی هیچ پدر گفتم دروغ
 ...باهام زدند حرف فارسی پدروژولیا فوتشم بعد باهام میکرد

 هتل برمیگردی کی-

 نیس مشخص+

 دنبالت بیام کجایی بگو-

 شدم عصبانی

 گردمب تنها پدریم وطن تو دارم دوست کنی کنترلم نیست قرارم نیستم بچه من تیام+
 ...میکنم خبرت باشی بود الزم هرموقع

 ؟؟؟(نفس+

  اقُوواق-



 
11 

 

 تدوس بودم همین همیشه من اما رفتم تند خیلی انداختم کیفم وته کردم قطع گوشیو
 ب راننده مرد باصدای درمیاوردم دلش بعدااز کارام تو کنه دخالت زیاد کسی نداشتم
 اومدم خودمم

 خانوم رسیدیم+

 بود زده سردرش که کوچیک ساختمان یه کردم نگاه بیرون به

 آرامستانها سازمان امور+

 مفارسی زبان یادگیری ب دادبیشتر دادواجازه اهمییت خواستم ب  که بودم ممنون ازپدر
 بخونم چیزارو این نمیتونستم االن وگرنه فرانسه تا بپردازم

 شدم پیاده

 منتظرباش همینجا شما-

 خانوم چشم+

 وروبر پله راه یه داخل میرفتی ک درساختمون از داخل ورفتم ساختمون سمت افتادم راه
 کجا دونمب ک کردم بودندنگاشون زده آسانسور سردر تابلوم چندتا کنارش آسانسور ویه بود
  سوم طبقه اطالعات  نوشته تابلوها از یکی نفهمیدم چیزی اما برم باید

 دماوم بیرون ومن ایستاد آسانسور بعد لحظه چند زدم سومو وطبقه شدم آسانسور سوار
 به نسبت سرش که خانوم یه بود اینجا آدم چقدر تو رفتم اطالعات بود زده تابلو در سریه
 رفتم سمتش به بود میز یه پشت تربود خلوت بقیه

 سالم+

 نکرد بلند سرشو

 بله-

 میگردم مامانم دنبال من+

 کرد نگام

 مامانت؟؟؟-

  اوهوم+

 گذاشتم وجلوش آوردم در ازکیفم پاسپورتمو
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 هستم سانتروفیان سوشیا من+

 گفت میکرد نگاه پاسپورتمو که درحالی

 ؟ فرانسه مقیم-

  بله+

 خب؟-

 ایران فرستادن جسدشو بود ایرانی چون کرد فوت پیش سال۰۱ میگردم مادرم دنبال+

 کجاست؟ قبرش بدونم میخوام

 نیستن امروز ایشون محمودی آقای پیش برید باید-

 ...کنم پیداش باید حتما امروز من کنید کمکم شما میشه+

 گفت ک تومن دید چی کردنمیدونم نگام

 اسمشون؟-

 راد عسل یا هاشمی سحر...میگفتم چی حاال

 رپد ک روزی بود شده شروع تازه  من بدبختی که روزی افتادم پیش سال۰۱یاد ناخودآگاه
 حویلت جنازشو میخوان و شده کشف اصلیش هویت ایران فرستادند مامانمو ی جنازه گفت
 ...همیشگی بغض بازهمون بدن پستش خونواده

 کردم زمزمه

 راد عسل+

  پدرشون اسم-

  آورد فشار ذهنم وبه فکرکردم

 علی+

 بشینید بفرمایید-

  داشتم استرس خیلی نشستم روصندلی

 گذشت دقیق۲حدود
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 پیداشد-

 پاشدم باخوشحالی

 ممنونم وااااو+

 ۶۵قبر۲۸ردیف۵۲۶ قطعه زهرا بهشت...علی فرزند راد عسل-

 گرفت وسمتم نوشت کاغذ رویه میگفت ک درحال

 مادام مقسی+

 زد لبخندی

 کنه خدارحمت-

 چی؟؟؟ یعنی

 چی؟؟؟ یعنی+

 خندید

 قراربده آمرزش مورد روحشونو خدا یعنی-

 مقسی آهان+

 زدم بیرون اونجا از خوشحالی با تشکر از بعد

 

 ...دادم راننده به وآدرسو شدم ماشین سوار

 اینجا بیام کردید کمک بمن که آقا ممنون-

 خواهرم میکنم خواهش+

 نیستم خواهرش که من خواهرم گفت چرا

 لَُسق؟-

 گفتین چی چی+

 خواهرشمانیستم که خواهر؟؟؟من-

  خندید
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 خواهرمن مثل شماهم یعنی ایرانی اصطالح یک این+

 شدم گیج

 خواهرشما مثل من چرا-

 ببخشید هیچی هیچی+

 بود ای ساده پسر اماخب میزد سنش باال به سی بودکه پسری راننده...خندید وآروم

  گذشت دقیقه۰۱ حدود ببینم خودشو میخواستم که انگار بودم مامانم دیدن بیقرار

 رسیدیم مادام بفرمایید+

  میشد دیده چقدرقبر کردم نگاه بیرونو

 کدومه قبرمامانم یعنی-

 قطعه زده که اینجا+

 بگردین باید خودتون بقیشو ۵۲۶

  ازماشین شدم پیاده

 بمونین منتظر شما-

 لوتخ چقدر افتادم راه اونجا نامحدود قبرای سمت وبه بستم درماشینو برام داد تکون سری
 نهایت قبرابی تعداد اما بودم مامانم اسم دنبال میخوندم واسماشونو قبرا بین افتادم راه بود
 مشغول که افتاد پیری مرد به چشمم میخواست وقت روزها خوندنشون برای شاید بود
 رفتم سمتش به بود قبری کندن

 آقا+

 ستیکد وموهای وسفید بلند ریش   اش چهره بود کردچقدرنورانی ونگام کرد بلند سرشو
 سفید

 جانم-

 برم کجاباید یابگید کنم پیدا قبرمادرمو کنید کمک میشه+

 تکوندوچفت اومدوخودشو بیرون ازقبر

 کندم خودم اینجارو قبرای نصف من دخترجون اومدی کسی خوب پیش-
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 وخوندش گرفت دستم از گرفتم سمتش به آدرسو

 دخترمهندسی تو مهندس زن خودشه آره راد عسل... راد عسل-

 ......منظورش نکنه بود کی دیگه مهندس

 

 داشتم نفرت ازش که تنهاموجودی بود آشغال سینای اون منظورش یعنی

 کیه؟ مهندس+

 نمیشناسی پدرتو تو یعنی-

 ایران نه فرانسه توی اونم تاجره یه نیست مهندس پدرم من کیه پدر آقا نه+

 خانومی عسل دختر گفتی شما ولی-

 بدین نشونم مادرمو قبر میشه+

 بیا دنبالم-

 اون فهمیدنمی شایدم اما ایران برگشتم من میفهمید سینا نباید زدم گند  افتادم راه دنبالش
 تادایس پیرمرد که رفتیم راه زیادی مقدار نمیاد اطراف  این هیچوقت مطمئنا صفت حیوون

 کرد اشاره قبری به بمن پشت وهمونطور

 قبرمادرت اینه+

  سوزند گلومو بغضم

 برید میتونید شما ممنون-

 ... لرزوند وجودمو روش اسم رفتم رنگی مشکی قبر سمت به میلرزید قدمهام

 کردم زمزمه

 راد عسل +

 کلمه باگفتن پیرمردم زدم زانو قبرش کنار

 روزگار هییی-

 وبی اومد چشمم جلو ها صحنه اون تمام مقابلم سنگ تکه به دوختم چشم افتاد راه به 
 سال۰۱ بعد کرد پیدا خراش گلوم که انقدر.....بار ده بار سه دوبار یکبار زدم جیغ اختیار
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 مامان... قبر روسنگ کردم پهن خودمو...سراغم اومد سالگی۹ تو که جنون حس بازهمون
 زدممی جیغ میلرزیدم بود شده جمع دلم ته بغضم تموم انگار زدم زار دلم ازته..... بیچارم
 ... میکردم گریه

 یکجارفت مامانی......گلم مامان پاشو زندگیم پاشو اومده نفست پاشو پاشو ماااااامااانی+
 ...گذاشتی تنهام ساله۰۱

 بودم گرفته توآغوشم محکم سنگو

 بیچارت مردماش وشهریکه کشور توی اومدم سرزمینمون تو اومدم خوشگلم مامان پاشو+
  پاشو نازم مامان....گردوندن برت که خودت مثل برگشتم من مامانم...کردن

 به برگشت ذهنم بستم چشمامو بود پیچیده قبرستون کلیساتوی ناقوس مثل هقم هق
 بهم گفت مامان بودم ساله نه بچه ی اونموقع من پیشم اومد مامانم که شبی پیش سال۰۱
 ووجودش ترس اونشب میگرفتن مارو سراغ که دیده ایرونی مرد دوتا ها ازهمسایه یکی که
 ما عوض خبراز مابودند روبروی واحد همسایه وژولیا امید بابا... ازترس ومیلرزید بود گرفته
 بابا ودنب وایرانی ایرانیه مامان ک میدونستن فقط بود چی توایرانمون زندگی که نداشتند
 اباژولی منو روز چند مامان...باشه نزدیک رابطمون بود شده باعث ژولیا گرمی وخون امید
 مدرسه از که روز اون بایادآوری.... نمیومد بیرون خونه از وخودش میفرستاد مدرسه
 .....کرد پیدا شدت هقم وهق لرزید وجودم برگشتم

 ودب درباز درواحدمون آورد منو باژولیا بودم برگشته ازمدرسه روزو اون یادته جونم مامان+
 یموشاگرداول خبر میخواستم داشتم ذوق خیلی روز اون نشنیدم جوابی زدم توصدات اومدیم
 .... سالن به رسیدم استقبالم نیومدی هرروز عین نبودی زدم صدات هرچی  بدم بهت

 میزدم جیغ روزام اون جنون مثل درست سنم توهمون بودم برگشته انگار زدم جیغ باز
 گفتم گریه وباجیغ

 بود ردهک هول ژولیا دادم تکونت سمتت دویدم بود بسته چشمات بودی افتاده کاناپه کنار+
 زدی صدا اسممو لرزید لبات زدم صدات

 توگوشم پیچید صداش

 مادر اومدی نفس+

 میزدی حرف بریده بریده

 یکرد زمزمه گذاشتم روسینت بذارم سرمو گفتی پاشی خواستم وازت روسرت زدم جیغ
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 میسپرمت آقاامید به بعد بخدا اول کسم همه باش خودت مراقب

 وژولیا دامی بابا میلرزید وبدنت پراشک صورتت بود خشک لبات تو اما کردم گریه زدم جیغ
 وقبلش رفتی ساعت۵ بعد اما بیمارستان بردیمت کناپه به بود خورده ضربه سرت اومدن
 من مامان...مورسی به ژولیاروبرد ومامان منو سوربن از که امید بابا ب گفتی چی نمیدونم
 هتب نتونستم روز اون چراحتی چرارفتی مامانی پستت خانواده از بگیرم حقتو اومدم اومدم

 زیر ور سختی همه اون که برم قربونت میخواد بغلتو دلم مامان مامان بدم اولیمو خبرشاگرد
 ...کردی تحمل کثیف سینای دست

 زدم زل اسمش وبه بلندکردم سرمو بوییدمش بوسیدم قبرشو

 .... نمیذارم بیرون ازایران پامو نگیرم تاحقتو قسم خودت بجون خودت بجون مامان

 

 .....میگیره حقتو دخترت  راحت خیالت نازم مامان

 میخواستمن بمونم کنارش داشتم دوست بکنم دل ازش نیمومد دلم بوسیدم بارقبرشو چندین
 ....بود گذشته ساعت۵نزدیک کردم نگاه ساعتم به برم

 راحت خیالت پیشت میام بازم ها همیشه برای نکنی فکر اما میرم من جونم مامان+
 عزیزدلم

 دادم تکون دست وبراش رفتم عقب به قدم بودقدم برگرفته در صورتمو اشک پاشدم ازجام
 نگاهش بود کندن مشغول قبر کنارهمون هنوز پیرمرد شدم دور اونجا از زدم پس اشکامو
  افتاد بمن

 دخترشی؟ نگفتی+

 چیزی اینجا ب من اومدن از مهندستون آقای میکنم خواهش ازتون اما ازآشناهاشونم آقا نه-
 وصلهح فقط نیستم خانوم این دختر من میدم سوگند میپرستینش اونکه تورو نفهممن
 ندارم آقارو این ب جواب

 نمیگم چیزی من دخترم راحت خیالت+

 دارین؟ مهندس ازاین آدرسی شما فقط-

  رفت فکر ب لحظه چند

 میخوای چی برای فقط آره آره+
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 دارم احتیاج کمکتون به اومدم ازفرانسه تازه من کنید کمک میکنم خواهش-

 پسرممو ک داد دفعه یه آدرسشو داره شهر توباالی وبزرگ نامی مهندسی شرکت یه+
  نرفت احمق ی پسره اما کار برای اونجا بفرستم

 بنویسید برام آدرسو میشه+

 کن یادداشت خودت میگم عزیزم ندارم سواد ک من-

 کردم وتایپ گوشیم یادداشت قسمتهای تو وآدرسو درآوردم گوشیمو زدم لبخندی

 گستر تهران وشهرسازی عمران مهندسی شرکت سوم خیابون فرشته خیابون+

 هتل تسم وبرگشتم سوارشدم رفتم تاکسی سمت وبه کردم وخداحافظی تشکر پیرمرد از
 بدم وکرایش خواستم کردم تشکر راننده از هتل رسیدیم ک کشید طول دقیقه۲۱حدود زمانی
 سوروآسان دکمه هتل داخل رفتم میکنن حساب باهام وتسویه هتل از رفتنم موقع گفت که
 شدم ومنتظر زدم

 

 شنیدم سرم پشت از رو تیام صدای

 نفس+

 سمتش به برگشتم

 سالم-

 کرد نگام بااخم

 تلفنت پشت رفتار+

 کردم اخم خودش مثل

 ندارم ای توجیه-

 سپرده من توروبه پدرت+

 تیام نیستم بچه من-

 غدولجباز هم ای بچه چراهم+

 کردم نگاهش باکالفگی
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  تیام خستم-

 وبیا کن عوض برولباساتو+

 بیام کجا بیام-

  ناهار برای کرده دعوتت مامانم+

 وخستم کالفه اما ممنون-

 میشه تلقی احترامی بی دعوت زدن پس ایران تو+

 دیگه روز یه واسه بذار-

 نمیشه+

 باشه؟ میام فردا اصال دارم سردرد تیام میکنم خواهش-

 داد تکون سرشو باکالفگی

  بیرون بریم بیام دنبالت ظهر از بعد داری دوست اگر باشه+

 ونباهم رسوندم اتاقم به خودمو رفت خداحافظی وبعداز کردم قبول بره زودتر اینکه برای
 کردم ازب چشمامو وخستگی کرختی با برد خوابم کی ونمیدونم انداختم روتخت خودمو لباسا
 نشستم توجام بودم خوابیده بود ساعت۰ نزدیک ومن عصربود۲کردم نگاه ساعت به

 ازبعد شدم خوردن مشغول آوردن غذا برام زدم زنگ بودم گشنه خیلی کشیدم ای وخمیازه
 ک ودب ایرانیم خط  خورد زنگ گوشیم که بیارم چمدونم از مامانو دفتر که پاشدم غذا صرف
 برام بود کرده تهیه ایران ب اومدن موقع تیام

 بود تیام کیفم از درآوردم گوشیمو

 الو+

 عزیزم سالم-

 جان تیام سالم+

 دنبالت بیام ایی آماده-

 میشم آماده دیگه ساعت نیم تا+

 هتل سمت میام من پس باشه-
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 بای+

 وتیام  به دادن جواب حوصله طرفیم از نداشتم رفتن حوصله اصال کردم قطع رو گوشی
 اضرشدمح اومدم و گرفتم دوش یه حموم رفتم برگردم وقتی برای گذاشتم دفترمامانو نداشتم
  اومدن موقع که کوتاه تونیک یه

 رنگیخوش ایی فیروزه آبی رنگ به بودروکه کرده تهیه برام رنگ وچند مدل چند پدر ایران ب
 فیروزه ارد پاشنه وصندالی انداختم روسرم سفیدم شال ویه سفید باشلوار وروپوشیدم بود
 آینه تو ممیپوشید لباس اینجور بود اول بار گرفتم دست دستیشو ست وکیف پوشیدم ایمو
 موهای از ای تیکه میومد بهم خیلی شال اون بود العاده فوق کردم نگاه خودمو قدی

 عالی مزد دستام ومچ گردنم به مقداری ادکلنمو گذاشتم بیرون بودمو زده کنار که عسلیمو
 ژرر ی وخستگی روحی بی ازحالت صورتم شدن خارج برای اما نبودم آرایش اهل زیاد شدم
   گونه رژ ومقداری زدم صورتی

 رنگ میشد چی کردم نگاه چشمام به بود عقده پراز ک خودی... شدم خیره خودم به
 همیشه مثل افتادم مامانم یاد میبود مامانم چشمای  مثل چشمام

 اما ودمب عزیزش بود عزیزم که کسی کرد خالی پشتمو ک میندازه آشغالی یاد منو چشمات+
 حقیقیت هیچ بی کرد ونابودش ایستاد خواهرش زندگی ومقابل شد گرگ به تبدیل دفعه یه
 ک میافتم روزی یاد بهش شبیه ودهنت چشم بشدت چون میندازه یادش منو تو چشمای...
 ........شه نابود زندگیم نذارن خواستم افتادم ومادر پدر اسم ب وآشغاالیی اون پای ب

 پاک کامواش بادستمال بود خیس صورتم که کردم گریه کی من کردم نگاه آینه تو صورتم به
 ...ازهمشون مامانی میگیرم حقتو کردم وزمزمه کرد

 وباآسانسور بستم ودرو شدم خارج ازاتاق بود شده دقیقه۲۱از بیشتر کردم نگاه ساعت به
 اومد سمتم به بادیدنم بود نشسته تیام رسوندم البی به خودمو

 دوخت بهم اشو خیره نگاه

 عزیزم شدی ناز چقدر+

 سالم-

 ماهت روی به سالم+

 ؟.بریم-

 عزیزم بریم+
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 شدم سوارماشینش رفتیم

 عزیزم بچرخونمت شهر توکل میخوام+

 

 تیام-

 جانم+

 نیست اسالمی کشور یه ایران مگه-

 چرا خب+

 نیست حجاب اصلتون مگه-

 چرا+

 مثال که داشتن غلیضی های آرایش بعضیا رفتم بیرون که صبح اینجورین زناتون چرا پس-
  بود میگم مامانمو مادر بزرگم مامان مثل یکی مناسب

 زد قهقه تیام

 عزیزدلم بزرگت چرامامان حاال+

 آرایش همیشه همین برای داده دست از وزیبایشو شده چروک پوستش دیگه اون خب-
 داره

 اروپاس برعکس اینجا دیگه خب+

 ؟.نیستن مسلمون مگه-

 تیح پرازجهالت دنیای تویک شدیم گم همه کردن فراموش رو احتراما خیلیا اما عزیزم چرا+
 دین تو نزدیکم بهت واینقدر باهات میکنم روبوسی میگیرم تورو دست همینکه من خودم
   ماحرومه

  دوستانس رابطمون ماکه خب-

 مسلمونیم ک کردیم فراموش مامسلمونا از بعضی بهت خب امامیگم باشه که هرچی+

 آلودست چقدر هواتونم-

 هوارفت اش قهقه
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 زیاد هواش زیادن وماشینا زیاد ها وکارخانه باالست جمعیت چون تهران من خوشگل+
 همه شه قسمت حاال هواشون العادست فوق وکیش شمال شهرای مث شهرای اما آلودس
 ..... میبرمت جا

 امش بود عالی هواش دربند اسم  به برد منو جا یه چرخیدیم خیابونا تو باتیام شب۰۱ تا
 ...خوردیم اونجا روهم

 ... گذشت خوش بهم واقعا تیام باشوخیای چون اومد خوشم خیلیم هیچ که نبودم خسته

 بی دمیدرخشی شب تاریکی تو بود قشنگی جای چه کردم نگاه اطرافم به ماشین توقف با
 بود داده بهش خاصی زیبایی وارنگ رنگ چراغای نور از شدیم پیاده سوال

 بود شهرمعلوم همه تقریبا که بودیم بلند خیلی خیلی جای یه کردم نگاه اطرافم به

 اینجاکجاست چقدرقشنگه تیام+

 تهران بام-

 هک طالقش روز تو افتادم مامان خاطرات یاد تهران بام پیچید گوشم تو  وبارها بارها اسمش
 ...گرفت بغضم ناخودآگاه بود اومده اینجا به

 شد متوجه تبام

 عزیزم چیشد+

 بریم؟ میشه هیچی-

 

  نفس؟ چیشده اومدیم تازه ک ما اما+

 کنم استراحت هتل برم میخوام خستم فقط تیام هیچی-

 گفت دید سماجتمو وقتی

 بریم شو سوار باشه+

 ....هتل سمت افتاد وراه نشستیم توماشینش

 میفهمه یامت باالخره که میدونستم بودم گرفته صبح ازامروز که بود تصمیمی مشغول فکرم
 ...بودم نکرده صحبت باپدر هنوز هرچند بود بهتر بهش میگفتم االن بنظرم اما
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 تیام-

 جونم+

 کار برای شرکت یه برم میخوام فردا-

 توهم واخماش پرید ازجاش

  رفت

 کار اومدن ایران ب  از قصدت تو سرکار میگی؟بری داری چی میفهی نفس خوبه حالت-
 بودی تهکجارف صبح ایران نیومدی تفریح برای نفهمیدم کردی فک نفس سرته تو چی بوده

 مشغول مدت یه دارم دوست اومده شهرخوشم این از من فقط نداره دلیلی هیچ کن باور-
  بکارشم

 آشغال اون مثل...بود عمران من رشته

 شی مشغول فرانسه میتونستی میگی دروغ داری+

 زیاده ایران های جاذبه شنیدم-

  نمیذارم من+

 داشته ربط بتو نمیکنم فک اما نگفتم چیزی داشتم نگه احترام تاهمینجاشم  تیام کن گوش-
 میکنم چیکار باشه

 میشم پیاده دار نگه حاالم

  زدم جیغ میکرد نگاهم مات

 داااااار نگه-

 احمق ی پسره شد دور باسرعت تیام کوبیدم توهم ودرو شدم پیاده داشت نگه حرف بی
  کیه کرده فک

 الاص ک خیابونی این تو من شب وقت تواین شدم توخیابون زدن قدم ومشغول افتادم راه
 ......کجاست نمیدونستم

  میزدم حرف باپدر باید

  داد جواب وبعدازلحظاتی گرفتم وشمارشو درآوردم گوشیمو
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 من نفس+

 پدر سالم-

 عزیزدلم خوبی من خوشگل سالم+

 خوبه مامان خوبی شما ممنونم-

 کجایی من عشق نفسم خوبیم ماهم+

  توخیابون-

 خیابونی چه+

 من شدم پیاده شد دعوامون بودم باتیام نمیدونم اسمشو یعنی نمیدونم-

 افتاده شد؟؟؟؟چرا؟اتفاقی دعواتون+

 میده گیر بهم همش تیام اما پدر نه-

 شده چیزی+

 پدرررر؟-

 برام میاورد میخواستم آسمونم میزدم صداش اینطور وقتی همیشه

 قشنگم جوونم+

 کارکنم بزرگ مهندسی شرکت یه تو ایران مدت یه میخوام من.. من-

 شدی دیوونه نفس چی یعنی+

 خواممی ماه چند پدرفقط ایرانین استادامون از ماخیلی داره خوبی مهندسای ایران اما پدر نه-
 بدم ادامه ودرسمو بزنم شرکتمو راحت باخیال فرانسه وبرگشتم بیافته راه کارم

 داره ومهندسارو شرکتا بهترین فرانسه نفس+

 نفس جون میکنم خوااااهش پدر-

 نده قسم+

 میذاری؟-

 ؟ باهات شد دعواش این بخاطر تیام+
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 اوهوم-

 نبود این قرارمون بابایی جان نفس+

 میکنم خواهش پدر-

 نفس؟+

 پدر جانم-

 پیدابود ازسکوتش یانه بزنه که بود مونده توحرفش

 پیداکنی؟ قبرشو تونستی...مانت..ما+

 قبرمامانمه پیداکردن برای رفتن قصدم باشم گفته بهش اومد نمی یادم

 

 قبرمامانم؟؟؟-

 تیبرگش سحر قبر کردن پیدا بقصد نشناسمت میشه مگه کردم بزرگت من وروجک ای+
 ایران

 ک دفتر واون میدونستم من فقط نداشت خبر مامان واقعی ازهویت پدرهم حتی.....سحر
 بود زندگیم همه

 بودم پیشش صبح آره-

 کردی عمل باعجله چه+

 داشتم دوستش چقدر ک میدونی-

 یادمه آره+

 دیدی عسلتو مامان ک خوبه

 درمیاوردم شاخ داشتم

 عسل؟؟؟ مامان+

 ک فهمیدم من شناسایی برای فرستادنش مرگش بعد ک موقع همون من دخترشیطون-
 ک پرسیدن سالش۹دختر از واینکه گفت بمن همینو فقط موقعه اون سفارت عسله اسمش
 هلحظ عسل درخواست ب فقط اونم شده ناپدید بیمارستان ب مادرش ازآوردن بعد گفتم
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 اسم وب نرسه بهت هیچکی دست ک جایی روببرم تو ک ازم خواست خودش مرگش آخر
 ناو امانت تو کردم عمل قولم به سالهاست ومن داد قسمم برات بگیرم شناسنامه خودم

 ی پاره دخترم خودمی کس همه ازاونم جدا چون شه کم سرت مواز یه نمیخوام خدابیامرزی
 اما مندار  مشکل باشی مادریت کشور تو داری دوست بیافته برات اتفاقی نمیخوام وجودم
 نیک کار ک یانمیدم میدم اجازه شدم مطمئن که وقتی برام میفرستی شرکتو مدارک تمام
 هنوز مادرت هویت نفس دیگه چیز ویک بیاد روحرفم حرفی نمیخوام موقع اون اما..اونجا
 ازت انمیخو ازم تورو برم ک سفارتم به بوده چی برای هویتش تغییر نمیدونم برام مجهوله
 یا داشت ای خانواده مادرت اگ نرو مادریت خانواده دنبال وجه هیچ به میکنم خواهش
 باش مراقب پس سپردت نمی بمن هیچوقت دیگه هرچیزی

 براتون میفرستم فردا مدارکو چشم بفکرمین ک ممنون پدر مراقبم من-

 

  هتل وبرگرد بده هتلو دقیق وآدرس بگیر تاکسی یه حاالم خوشگلم منتظرم+

 پدر چشم-

 خوشگلم باش خودت مواظب+

 بهش میزنم فردازنگ روببوس مامان راستی بابایی خداحافظ-

 باش خودت مواظب خدانگهدار عزیزم باشه+

 گذاشتم وتوکیفم کردم قطع گوشیو

 

 شدم وارس ایستاد جلوم ک ماشینی اولین ایستادم تاکسی ومنتظر رفتم خیابون سمت به
 واممیخ چیکار نمیدونستم خودمم بود فردا مشغول فقط فکرم افتاد راه دادم هتلو وآدرس
 «گستر تهران شرکت» میشدم استخدام شرکت تواون باید شده ک هرجور اما بکنم

 اومدم بخودم راننده مرد باصدای آقاسینا باش منتظر

 رسیدیم خانوم بفرمایید+

 اتاقم ورفتم شدم آسانسور سوار هتل داخل ورفتم شدم پیاده کرایه کردن حساب بعد
 ک مامانو دفتر بود ای کننده خسته روز خیلی...کشیدم دراز وروتخت کردم عوض لباسامو
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 دایباص خوندن به وشروع کردم باز شو صفحه یه وهمینجوری برداشتم بود پاتختی روی
 کردم بلند

 کنم تهیه خوب خونه یه تونستم داشتم که ای باسرمایه سوربن اومدیم ک دوهفتس االن+
  یگهد روز چند از بخواد خدا اگ دادم ارائه مدارکمو کلینیک یه رفتم امروز امکانت بابهترین

 برای نفس های بیقراری اونم کرده خستم وسط این چیزی یه فقط...میشم کار مشغول
 حرفه عکاس هی فرانسه توی که عکسایی با کردی زندگیمون با چیکار ببین سینا آه..سیناست
 گمشده زندگی پازل واقیعن گفته دوستش که گفت چراآرین پس فتوشاپه داد تشخیص ای
 اقمات تو پرنیان ک وگوشی بوده پرنیان ازطرف بودم مطمئن ک پسری شد کامل دیگه ام

 ودب پرنیان کار فقط وهمه همه زنگها اون پیامها اون...براش بیارم آب رفتم وقتی گذاشت
 که ایی هشیش اما میکرد ثابت گناهیشو وبی ایران برمیگشت بود من جای دیگه هرکس شاید
 بدترو اعتمادی نه عشقی نه شکست وسینا من بین چی همه نمیشه دذست دیگه شکست
 همه.... نفسه اونم دارم انگیزه یک فقط حاال ببخشم تهمتاشونو ک بمیرم مگه ازهمه
 مونزندگی داشت اعتماد بهم بیشتر اگ سینا بده جواب خودش که بخدا میسپارم اوناروهم
 ....فقط داریم دنیاهمو تو نفس منو فقط حاالم نمیشد این

 .... بودی پیشم کاش خوبم بودمامان پوشنده صورتمو اشک بستم دفترو

 هرانت وشهرسازی عمران شرکت کردم سرچ گوگل تو گذاشتم وجلوم آوردم تاپمو لب پاشدم
 ..گستر

 بازشد صفحه کردم کلیک شرکت مشخصات روی  آورد باال بش راجع مطلب کلی

 های تشرک ترین ومجهز بزرگترین از یکی..رحیمی سینا مدیریت به گستر تهران شرکت
 یرحیم نفس....صالح مهران ...امیری پرند... رحیمی سپهر..رحیمی سینا:داران سهام ایران

 ....شاید!!؟؟..بود کی دختر این یعنی کرد هنگ مغزم اسم این بادیدن

 

 مه چرا دختر این پس نداشت خبری هیچ ازمن که سینا جواب بی های شاید از پرشد ذهنم
 اما شد درگیر ذهنم...وپرنیان سینا دختر..باشه دخترش شاید نفس ایی ؟؟بچه..بود من اسم
 دش باعث که وچیزی بود ومعروفی نامی شرکت دادم ادامه شرکتش درمورد تحقیق به باز
 باتمامی همکاری آماده»بود نوشته که بود این وبخوابم بذارم سرمو راحت باخیال من

 نامی های سایردانشگاه یا ایران دولتی های دانشگاه خودرااز مدرک که جوان مهندسان
 «هستیم دنیا سراسر
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 خوابم صبح۲ ساعت بود فرانسه سوربن دانشگاه مال مدرکم که بود راحت خیالم ومن
 دمکر  باز چشمامو گوشیم خوردن زنگ با گذاشتم صبح صبح۱ برای زنگ روی گوشیمو...برد
 زنگ نشستم توتختم سریع دارم درپیش مهمی روز چه فهمیدم وقتی اما بودم خسته خیلی
 صبحانه خوردن وبعد گرفتم کوتاه دوش یه صبحانه اومدن تا آوردن صبحانه برام زدم

 ویه ای لوله مشکی شلوار برداشتم زرشکیمو کوتاه مانتو....پوشیدن لباس پای نشستم
 دمپوشی هم ساده مشکی شال ویه زرشکی مشکی وکیف زرشکی دار پاشنه ورنی صندل
 مژه بود الزم دادنم نشون د*ن*و*ل برای اما میومد بدم زیاد آرایش از شدم آرایش مشغول
 یزمانگ نفرت طوسی وچشمای بلندم مشکی های مژه بین قشنگی تضاد ک زدم ریمل هامو

 کردم نگاه خودم به...زدم هم قرمز رژ ویه ریختم صورتم تو وری یه همیشه مثل شدموهامو
 همیشه ژولیا نمیکردم آرایش اینطور هام وعروسی جشن برای حتی فرانسه تو توآینه
 ارمک رفتن پیش واسه حاال اما دارم آرایشو لوازم از استفاده اجازه شد سالم۰۱وقتی میگفت
 بود رفتن وقت بود۸/۲۱کردم نگاه ساعت به شدم عالی ریختم روخودم ادکلن کلی..بود الزم

 اکسیت سوار لعد دقیقه وچند کردم ماشین تقاضای ازهتل ..بود گرم خیلی اینجا تابستون
 مانتوم اما میشد ذوب ازگرما داشت پام صندالم باوجود حتی زدم بیرون که ازهتل شدم
 هب شرکتو آدرس میوزید توصورتم داغ باد دادم پایین ماشینو شیشه...وخنک بود نازک
 گهن برج یه جلو کنم عرض چه ک گ بز ساختمون یه جلوی انتظار ازکلی بعد دادم راننده
 وقرمز کیمش بانمای شرکت وبه شدم پیاده تابرمیگردم بمونه منتظر گفتم راننده به داشت
 ستخداما برای گفتم بهونی نگه به داخل روبه افتادم راه بود وقشنگ شیک نماش کردم نگاه
 اومدم

 

 نسهفرا مجهز های مکان آسانسوری از کم که سوارآسانسوری هشتم طبقه برم باید گفتن
 مرد یه یه که میشد بسته داشت آسانسور در زدم هشتمو طبقه ودکمه شدم نداشت
  واگر بود جذاب قیافش زد رو۸ دکمه واونم شد سوار وباعجله شد مانع ساله۰۱/۲۱حدودا
 بمن نگاهی سالشه۵۱/۲۱میکرد فکر آدم که بدرستی نبود توموهاش سفید  های دونه
 ونا اومدیم بیرون دو وهر ایستاد آسانسور کردم معطوف ای دیگه سمت به ونگامو انداخت
 بود زده کردم نگاه درشو سر داخل ورفت رفت واحدی سمت باعجله

 «گستر تهران شرکت مدیریت»

 لندیب مشکی ی پارچه که وبانمک خوشگل دختر که منشی داخل رفتم کردمو آزاد نفسمو
 حجاب عمق ونشانه میگن چادر پارچه این به بودم شنیده ازپدر بود داشت بسر

 چیه دینم ک هنوز نکردم فک هیچوقت آخه بودم مسلمونی چطور من.. مسلموناست
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 وقتی اما شدم پشیمون آرایش همه بااین ازاومدن لحظه یه بود نشسته میزش پشت...
 افتاد بود نشسته غلیظ وآرایش عملی باصورت  دیگه میز یک پشت که دختری به چشمم
 رفتم چادریه دختر سمت به کردم محکم وقدمامو شدم مصمم

  سالم+

 بفرمایید عزیزم سالم-

 اومدم استخدام برای من+

 ؟ دانشگاه کدوم واز چیه مدرکتون-

 فرانسه سوربن دانشگاه از عمران ارشد-

 خدمتتون میام کنم صحبت بامهندس بشینید بفرمایید عالیه اوهو+

  اومد دقیقه چند وبعد داخل ورفت پاشد ازجاش دخترک نشستم روصندلی

 خلوته سرشون مهندس صبح وقت این اومدی وقتی خوب  داخل برید میتونید عزیزم+
 .... .قلقست اینجا دیگه یکساعت

 گفت که مردی صدای زدم در رفتم گفت که اتاقی سمت تشکربه وبعد پاشدم ازجام
 قرمز باست اتاق یک کردم نگاه روبرم له داخل ورفتم بازکردم درو رسید گوشم به بیاداخل
 واون بود میزنشسته پشت ساله۲۱/۲۲مرد بود رنگی این چیش همه شرکت این ومشکی
 هک مردی به دوختم چشم بود مردنشسته اون روبروی روصندلی دیدم توآسانسور ک مردی
 باچشم....که آشغالی به نامرد سینای به پدرنداشت اسم لیاقت نه نه...پد به بود میز پشت
 ویم میکرد حس بهش نفرمتو میکردم حسش شناختمش دل باچشم نشناختمش صورت

 بودکه تفاوتهای تنها والغریش چشمش های وگودی صورتش های وچروک جوگندمیش
 کرد نگام رفته باال باابروهای بود جذاب اماهمچنان داشت بود مامان تووسایل که باعکسای

 شد تموم دیدزدنتون+

 توگوشمه هنوز بچگیام از صداش وگیرا بم همونطور لرزید ازصداش وجودم

 بله؟-

 خندید غش غش بو اونجا که مردی

  دخترم بشین بیا+

 سالم-



 
31 

 

 کرد سینازمزمه

 سالم علیک+

 شدم سینا صحبت منتظر و نشستم مرد اون روبروی روصندلی

 ببینم؟ بدید مدارکتونو نمیخواین خانوم خب-

 بفرمایید نه چراکه+

 مطالعه مال ومشغول بود کشیده توهم اخماشو گذاشتم وجلوش درآوردم کیفم از رو همه
 کردم نگاهش انگیزم نفرت چشمای با دوخت بمن نگاهشو دقیقه چند بعد بود

 درسته؟ مورسی شهر متولد سانتروفیان سوشیا خانوم خب+

 بله-

 باشی فرانسوی نمیخوره بهت میزنی حرف عالی چه+

 هستند ایرانی پدرم-

 مسیحیه فامیلی یه فامیلیتون اما+

 خودش اسم به کرده بزرگش ک ای وپدرخوانده داده ازدست پدرومادرشو تونوجوانی پدرم-
 براش گرفته شناسنامه

 کجایین مادرتون+

 میکرد نگام بااخم شدم شکه سوالش بااین

 پاریس_فرانسه-

 کردی انتخاب کارت ماروبرای شرکت که چیشد+

 میزد حرف باهام راحت چقدر

 شتمدا دوست باشم وقتی چند که ایران اومدم چندروزی بودم شنیده توسایتا تعریفشو-
  باشم تهداش آیندم شغلی توپرونده رو عالی شرکت بایه همکاری سابقه توشرکتتون باکارم

 هم ایشون هستم رحیمی سینا من+

 کرد اشاره مرد اون ب
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 نک تکمیلش میدیم بهت که فرمه یه هستند شرکت داران وازسهام رحیمی سپهر آقای-
 شروع زودی به همکاریمون ما العادست فوق سوربن دانشگاه اما داریم زیاد استخدامی
 میشی مشغول هست روبرو واحد همین که کشی نقشه توبخش وشماهم میکنیم

 چندوقته توایران اقامتت مدت فقط

  میمونم بیشتر بیاد خوشم ازکارم اگه اما ماه۶-

 هستی مسیحی واینکه+

 نه-

 مسلمان؟+

 بعله ایی شناسنامه-

 چی یعنی+

 شما برای داره فرقی چه-

 پوششت طرز آخه+

 زدم وپوزخندی کردم نگاه لباسام به

 من اما کارمندتون همین نمونش دیدم ازخودم بدتر خیلی ایران توی من رحیمی آقای-
 نداره حرفی توش حجاب ک شدم بزرگ توفرهنگی

 بپوشین شرکت قانونای بخاطر مقنعه یه باید فقط ندارم مشکل باپوششتون من+

 

 انداختم باال ابروامو

 بپوشم چی چی+

 مامانمو پشت اونم ک سیناست نامرد برادر همون سپهر اومد یادم آهان...خندید سپهر
 خوش ظاهراهنوزهم بود مامان توخاطرات زیاد تعریفش که دلقک همون کرد خالی

 خندست

 آقا میخندید چی به+

 کرد جمع خندشو
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 چیه؟ مقنعه نمیدونی خوشگل مادام-

 نه+

 بود منشی خانمای سر که همونی-

 میکرد نگام وخیره بود گذاشته رودستش چونشو سینا

 گیربیارم مغنفه میتونم کجا از من خب+

 کردم نگام بامهربونی سپهر زد قهقه سینام بار این

 مغنفه نه مقنعه دخترم-

  خندید وباز

 بگیرم ازکجا حاال خب+

 برات کنه  تهیه بره راد خانوم پرمیکنی فرمو شما تا میگم-

 مامانه فامیلی مثل راد خانوم بفکررفتم تشکرازسینا بجای

 تماس سیناعم بود ماهه شش قرارداد گذاشت جلوم فرمی سپهر دادم تکون سرمو فقط
 امضاش وهرد وسینا سپهر گذاشتم سپهر جلوی پرکردم فرمو بگیرن برام برن وگفت گرفت
 کرد

 بدونی حقوقتو مبلغ نمیخوای+سینا

 حقوق نه کارم سابقه دنبال چون نیست مهم برام-

 میکنه نگاهم داره چشماش تو باغم دیدم برگردوندم سینا بطرف که سرمو

 گفتم بااخم

 بپرسم نگاهتونو دلیل میتونم-

 ومغرور یخ بودم خودش ازجنس من هه

  توبود وسال همسن االن بود زنده دخترم اگ+

 مردممم؟؟ من میکرد گمون یعنی شد داغ وصورتم لرزید دلم

 بهشون بده خدامغفرت-
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 ... داد بیرون ونفسشو بست چشماشو

 دهمر  دخترش میگفت این ور ازاین رحیمی نفس اسم ور اون از میشدم مواجه باتضاد چقدر
 ....گمه ازپازلم تیکه هزاران فعال....

 بکارشم؟ مشغول کی از من+

 خندید سپهر

 مقنعه پوشیدن بعد-

 کشیدم توهم واخممو گرفت حرصم

 مقعنه رویی کردوباخوش وسالم داخل اومد چادری دختر واون زدند دراتاقو مدتی بعداز
 بپوشم چطور نمیدونستم من بود پارچه تیکه یه داد روبهم

 گفت سینا که میکردم نگاهش باتعجب

  سرش بپوشه چطور بده یاد همکارجدیدمون به جان لعیا+

 نمیشه ک اینجا ولی ریس چشم-

 برگشت من وسمت داد تکون سری سینا

 ما واینکه منتفرم نظمی بی از سرکاری۸راس فردام بپوشی چطور بده یادت که برو بالعیا+
 باش بقیه مثل توام باهم راحتن وهمه دوستانس شرکتمون جمع

 باشه-

 اومدی خوش ما شرکت به+

 مقسی-

  خندید سپهر

 زدنت حرف فرانسه از میشدم ناامید داشتم خوبه+

 دوممه زبان فرانسه یاددادن فارسی بمن ازبچگی پدرم-

 داره افتخار نکرده فراموش فرهنگشو که پدری همچی خوله+

  تشکر-

 دادم تکون هردوشون برای سرمو
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 اقواق+

 زد لبخند سپهر

 جوان خانم اقواق-

 داد تکون سرشو فقط سینا

 اومدیم بیرون ازاتاق دختره اون با

 

 بود آشپزخونه شبیه بیشتر که اتاق یه به برد منو

 خوشبختم آشنایت از سالمه۰۹لعیام من+

  همینطور منم۵۶سوشیا-

 باهم دادیم دست

 اینجا آشپزخونس-

 آبدارخونه میگیم بهش ما+

 ورتص معصومیت صورتم به اومد خوشم ازش خیلی بپوشم مقنعه چطور داد یاد همب لعیا
 لیک بعد...رنگه این عاشق ریس گفت پرسیدم شرکت رنگ درمورد لعیا از میداد لعیارو
 زهرا بهش بره وگفتم سوارشدم بود منتظرم تاکسی زدم بیرون ازااونجا بالعیا بحث

 حالخوش وبیشتر خوشحال خیلی ازاستخدامم بودم خوشحال...مامان پیش برم میخواستم
 وابیخ کم بخاطر داشتم بدی سردرد اما میشدم نزدیک داشتم خواستم به قدم یک ازاینکه
 ...... فرورفتم وبفکر بستم چشمامو بود چندروز این

 کردم باز پلکامو راننده باصدای

 خانوم رسیدیم+

 زود چقدر-

  بودی خواب شما آخه+

 سنگ رکنا سمتش به افتادم راه بودم بلد قبرمامانو دیگه شدم وپیاده کردم نگاه اطراف به
 باز یدممیبوس انگارمامانو سیدمش.وب گرفتم وتوبغل انداختم روش وخودمو نشستم قبرش
 ...سرازیرشد اشکام نزده حرف
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 فکثی پست همون دیدم نامردتو سینای امروز عالیم که من خوبی خوشگلم مامان سالم+

 بود ولرزان آلود بغض صدام 

 همون هنوز صداش  وجذاب هنوزسرپاست اما پیرشده کفتار عین بدونی اگ مامانی+
 نازم مامان..ازش دارم نفرت من اما نوشتی دفترت تو ک غروری همون غرورش صداست
 اشک مامان میکنم چیکار ومیدی بودی کاش ولی... راحت خیالت ازحقت ونمیگذرم نمیذارم
 وچشماتو بود گرم نگاهت ولی بودی مرده یه عین کاش میبودی کنارم اما میبودی فلج
 نای واسه کردی گریه شبا چقدر... گفتنات نفس برای مونده بدلم حسرت مامان داشتم
 ور زهری بتونم ک دعاکن کن دعام فقط.... نشه پایمال حقت میدم قول بهت مامانم...لجن
 حست بذار باش پشتم کن کمکم بریزم بهش رو هست سینا ب دلم تو ساله۰۱ که
 .... دخترشم من که نداشت خبر آشغال میندازمش مردش دختر یاد گفت بهم مامان...کنم
 باخودت منم رفتی وقتی هرروزمه سال۰۱ آرزوی کااااااش این کاااااش ...بودی کاش فقط
 بردی

 برام پرنکرد جاتو مهربونم ژولیای حتی بودم نفس تو برای فقط من

 ومن هم کرد روزگارتوروسیاه هم ک آشغالی از  گذاشتی جا دلم تو نفرت یه وفقط رفتی
 ....مامانم

 ....رفت باال گریم صدای سرگرفت هقم وهق بزنم حرف نذاشت بغضم

 زدنتدید گفت بهم وقتی امروز میکنه زندگی تو بی داره راحت چه ببینی نیستی مامان+
 گنگ فقط هاش خاطره بچگیام از مامانی پیچید توسرم صداش سال۵۵ بعد شد تموم
 مینفس تو میگفت که پیچید گوشم تو پیشش سال۵۵صدای زد حرفو این وقتی فقط یادمه
 نیارمد قلبم بدون باشم داشته ونمیخوام ندارم نفسیم نباشه قلبم اگ اما قلبمه ومامانت
 باخودم وسالهاست حفظمه ک گفت بهم قصه جای رو جمله این اینقدر مامانی.... نمیخوام
 ممیکش نفس چطور من رفت قلبم میگفت بودیم ازتو دور مدت ی وقتیم میکنم تکرار
 اما گذشته سال۵۵مامان...میزد روقبرش ومشتمو شد همراه باناله هقم هق....دارم ونفسمو
 اون با عوضی اون خوشگلم مامان...میکشه نفس هنوز میزنه قلبش هنوز آشغال اون
 .....کارش

 ندب گریم میومد دلم نه پاشم روقبرمامان از میومد دلم نه زدم وناله افتادم روز اون یاد وباز
 ...شم خالی که بزنم زار انقدر داشتم دوست بیاد

 کردم هق هق باز
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 مرگه وفقط فقط آشغال اون حق میکشمش میخورم قسم مامان+

 آشغالم؟؟؟؟؟؟ من-

 گند زدم گند...برید وصدام شد قطع گریم ناخودآگاه کرد هنگ صدامغزم این باشنیدن
 یناس سمتش برگشتم کندی به وناخودآگاه شدم بلند قبر رو از....دستم کارداد حماقتم
 شموچ ریختم نگاهم نفرتموتو تمام بود وقتش حاال...... بود روبروم دراشک غرق باصورت
 هق هق ای لحظه وبعد گرفت چشماش جلو ودستشو میلرزید شونهاش دوختم بهش
 برام نبود مهم اش گریه اصال نمیسوخت بحالش اصال دلم گرفت فضارو اش مردونه
  اومد سمتم به قدم ویک برداشت ای دقیقه بعد دستشو

 دخترم من نفس-

  دادم تکون جلوش دستمو

 میزنم جیغ وگرنه نشو نزدیک من به+

 نفس-

 زدم جیغ

 توهیچی مثل لجنی برای نفسم مامانم برای فقط من شو خفه فقط شوووووو خفههههه+
 نیستم

  بزنم حرف بذار کن گوش خوشگلم دختر-

 برداشت قدم سمتم به وباز

 نیا سمتم فقط شو الل+

 پیچید خلوت توقبرستون دادم صدای

 ازت متنفرمممم+

 

 میکنی اشتباه داری-

 عاشقت کورکورانه سالشو۰ کردم زندگیم از سال نه فقط اشتباهو ازت میخوره بهم حالم+
 حسرت تو سالشو پنج نداری اسمم این تولیاقت پدررررر اسم ب آشغال یه عاشق بودم
 ازت متنفربودم میفهمی ازت داشتم نفرت سالشو۰۱ اما سوختم نبودنت
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 عشقمی منی قلب منی نفس تو من برم قربونت الهی-

 برافروخته حرفش این با

 تیمیگف انداختیش روز این ب ک بود مامان روزی یه قلبت عوضی شو خفه فقط شو خفه+
 کردی زندگی سگ یه عین اما مامانم بی نمونی زنده

  داشت فاصله باهام متر نیم کمتراز مقابلم اومد

 منه نوبت حاال قبرستون انداختی مامانو+

 بودبهم نگفته نازکتر گل از سال هفده این تو حاال تا پدر  ازسیلیش سوخت صورتم طرف یه
 مداد هولش عقب وبه گذاشتم روسینش دستمو رفتاراش اینه پدر بظاهر عوضی این اما

 مگه؟؟؟ هستی کی آشغال تو کردی بلند دست رومن حقی چه به+

  دادزد

 بوووودن گستاخ عسل نیستی نههههه عسلی؟؟؟؟ توبچه لعنتی پدرتم پدرتمممممممممم-
 بود وممعص عسل نیستی عسل ازجنس تو ایستاد نمی بزرگترش توروی نبود جواب حاضر

 آمیخت بهم اش وگریه داد وصدای نشست شدوروزمین خم زانوهاش

  نیستیییییی نیستی اون جنس از تو-

 نمبتو تو مث آشغالی توروی که کرده گستاخم اینقدر فقرمادر سال۰۱ نیست مهم اونش+
 که ادمافت راه نیستم ایم عوضی تو ازجنس نیستم مامان همجنس اگ که خداروشکر وایستم
 از نم امادل میشد آب صحنه بااین بود من جای سنگم دل گرفت پامو که بگذرم کنارش از

 سراغ ودمخ از که قدرتی باتموم بود گرفته وپامو بود ایستاده روزانواش بود تر سنگ سنگم
 .....شدم تاکسی وسوار شدم دور بلند وباقدمهای کشیدم پامو داشتم

 

 *سینا*

 شهم نبود من نفس این نمیشناختمش اصال انگار....... رفتارش اما دیدمش سال۵۵ بعداز
 شیدهک پس پاشو نفس افتاد عسل قبر سنگ به چشمم .......اتفاق بااون بود خودم تقصیر
 اسمش رو دستمو بیچارم وعسل بودم من شدم خم وزانوهای بودم من حاال بود ورفته بود

  کشیدم
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 ودب چرااینجوری وتو؟؟؟پس من بود؟؟؟دختر نفس این عسل تنگته دلم چقدر کسم همه+
  متنفره اینجوری نفس که نبخشیدی نه؟؟؟میدونم نبخشیدی منو هنوز تو عسلم...بود وقیح
 روحب نفس جون به برگردی که کنم چیکار عسل کردم غلط خوردم گوه گفتم که من.... ازم
 همه داغونه زندگیم ساله۵۵عسل بخشیدیم بگو برگرد فقط زندگیمو میدم دنیارو بابا مامان
 تو خوابیدی چرااینجا من خوشگل بخشیدم غلطتو بگی ک نیستی ندارم تورو اما دارم چی
 .... نمیشه تو مثل کسی دیگه بدم دنیارم زندگیمی کمبود فقط

 گذاشتم قبرش رو سرمو وپشیمونی بود پربغض دلم

 سال۰۱ من عسل خوردم گوه عسسسل کردم غلط من عسل اینجا خوابیدی چرا من گل+
 من مبگ اومدم کردم قضاوت الکی ک خانومم کردم غلط بگم ک دنبالت پاریس اومدم پیش
 کردم پیدات پاریس تا گشتم دنبالت در دربه سال۲کسم همه بگم اومدم بیابرگرد نوکرتم
 ...... بگم اومدم

 چرا آخه چرا خدااااا آهههههههه

 برق سنگ رو خون که اینقدر بار چندین یکبار نه زدم سنگ رو سرمو بود شده تازه دلم داغ
 نشدم آروم داشت سوز دلم بازم شد رون عسلم سفید

 کسم همه کردم غلط کردم غلط کسم همه پاشو ایران اومده دخترمون پاشو زندگیمممم+
 بگردم دورت کردم غلط

 بادختر چیکارکنم من عسل.... قسم خودت بروح شه اونجوری نمیخواستم بخدا عسل
 که دیروز تا نکردم پیداش امانبود بودم دنبالش در دربه سال۰۱تاحاال کجابوده سرکشمون
 نم الهی گفتنات سینا برای صدات برای تنگه دلم...هیچم تو بی ساله۰۱ عسل فهمیدم
 ....بشمم فدات

 مهندس پاشو+

 میشنید هامو زجه صدای سال۰۱ میکشم چی میدونست اون فقط که کسی صابربود عمو
  نمیشد آروم دلم اما میداد ودلداریم

  گرفت بازومو

 یه خودت برای شدی مردی اماتو بیقراری جونایت عین هنوزم مهندس باش آروم+
  نیستی ساله۲۰/۲ جوون دیگه ساله۲۰مرد

 کرد هول سنگ رو از کرد بلند سرمو
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 خونیه چراسرت مهندس کردی چکار+

 .....شدچی نفهمیدم دیگه چرخید دورسرم دنیا برام بود تار عمو قیافه میرفت سیاهی چشمام

 ردردمس بود باندپیچی بردم سرم سمت به دستمو کردم باز چشممو شدیدی درد سر باحس
 دراومد آخم که بحدی بود شدید

 سرمم آخ+

 سینا-

 بود نشسته کنارم کردم نگاش بود سپهر صدای

 گنده تومرد ایی بچه مگه باخودت کردی چه-

 نفس سپهر+

 باید سهنف اون میدونستیم ماکه میکردی تعقیب نفسو تونباید کردی دیونه خودتو روزه۵-
  باباشی کنی ثابت بامحبتت که باشه شرکت تو بیشتر که میکردی طوالنی زمانو

 باباشم  من که میدونست نفس سپهر+

 میزدی ندونستن به خودتو باید تو اینکه منظورم میدونم-

  یمونهم ماه عین برم قربونش گستاخ گستاخه نرفته هیچکی به اخالقش سپهر..سپهر+

 زدی سنگ چرابه سرتو-

 نه برنمیگرده عسل+

 پیچید گوشم تو دادسپهر

 فروکن گوشت تو داداش برنمیگرده برنمیگرده نههههههه-

  نیست تدبیر را خودکرده میدونم+

 نفس یاد ب گرفتم سرپرستیشو بود سالش۹وقتی که دختری.. تو اومد نفیسه شد باز دراتاق
 اسم گرفتم پرورشگاه از نفس وناپدیدی عسل مرگ بعد سال۲ که دختری گمشدم ساله۹

 ستشودو نبود دخترمم از کم هرچند پیشمه دخترم کنم فکر گاهی که گذاشتم روش نفسو
 رفتمگ نفس اسم به شناسنامه من اما بود نفیسه خودش اسم خودم نفس اندازه به داشتم
 هب ....بودم کرده اسمش به شرکتم ازسهام ومقداری براش نذاشتم کم سال۰۵ وتواین براش
 انداخت روم وخودشو دوید سمتم
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 بابایی+

 میزد صدام اینطور نفسمم میشد چی

 بابایی جوون-

  آخه شد چت+

 خوردم زمین گلم هیچی-

 عسل مامان سرقبر+

 میزد صدا مامان بودهم ندیده هیچوقت که عسلی داشتم دوست دخترو چقدراین

 دخترم آره-

  زدی سنگ به چراسرتو+

 خوردم زمین میگم-

 گرفت دستش تو ودستمو نشست کنارم

 نگو دروغ+

  گفت باخنده سپهر

 اینجاما من برم قربونت جون عمو-

 عمو سالم إهههه+

 علیک-

 نبود حواسم ببخشید+

 پدرسوخته دیگه باباته تقصیر-

 گله خیلیم من بابای+

 .....میپرن بهم میبینن همو هروقت داشتن عادت

 بود وشحالخ بیچاره اون برگشته نفس بود گفته نفیسه به سپعر شدم مرخص بیمارستان از
 نمیکرد شادش منم مرگ که بود متنفر ازمن انقدر نفس اما دارشده خواهر که
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 «نفس»

 مامان پیش سال۰۱تصویر نمیبرد خوابم میکردم هرکاری اما ۲ساعت نزدیک بود شب نیمه
 نتقاما دنبال فقط نفسم فهمیده سینا که نبود مهم برام دیگه....نمیرفت یادم دادم ازدست
 ودب سینا مرگ فقطم داشتم هدف یه فقط دیگه حاال بود شده تر قوی انتقامم حس بودم
 بودم کرده گم سرگذشتمو من آره بودم کرده گم رو چیزی انگار بود غوغایی دلم تو....

 هجوم بین من بود  سالم۰ ازخاطراتم سهمش فقط که پدری مامانمو وعشق محبت هستیمو
 رمبمی خودمم بعد شه آروم وجودم سینا باکشتن میخواست دلم بودم شده گم مشکالت
 تف هی میکردم پیداش باید ....آرین.. نامردم دایی کردن پیدا داشتم هم دیگه برنامه چندتا
 ازسینا مامانو حق حتی عوضیا اون بدرک اون خواهرش کردن رها بخاطر مینداختم توروش
 یداشپ چطور  ک نمیدونستم چیزی بودنش  ازکجا اما بود زنده هنوز وسینا بودند نگرفته
 ازش سرنخی هیچ هیچی اما.... اما... اما شم سینا همکالم وجه هیچ به نداشتم دوست کنم

 باید فردا کنم پیداش میشد ازاونجا شاید ایران تو مامانم خانواده خونه آدرس چراااااا نداشتم
 .... اونجا میرفتن

 امیلف کل چرا نداشتم وفامیل ومادر پدر دیگه دخترا مثل چرامنم بود اینطور من زندگی چرا
 ابخو ...نمیومدم دنیا هیچوقت کاش....امید وبابا ژولیا تومامان میشد خالصه من وخانواده

 ب لحظه تنفرم اما نمیافتاد نظرم از بود افتاده پام به وقتی سینا قیافه بود فراری چشمام از
 ..میشد شدیدتر لحظه

 باشه۰۵/۰اونجاباباید۲/۰۲کردم نگاه ساعت به پدربود ی خوردشماره زنگ تلفنم

 دادم جواب

 پدر جونم+

 دخترباباتی فقط انگار دیوونه ی دختره-

 بود ژولیا

 برات شده تنگ دلم جونم مامان سالم+

 گفت شیرینش لهجه بااون

 معلومه زدنات زنگ از آره-

 گلم مامان ببخشید+

 دخترم خوبی-
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 خوبم مامان توخوبی عزیزم خوبم+

 بود کرده هواتو خیلی دلم خوبم هم من-

 برم قربونت+

 برمیگردی کی-

 اومدم دوروزه که فعال+

 میشم دیونه نباشی من وااااو-

 ....رفتم خواب به وبعدشم زدم حرف وبابا بامامان۰ تانزدیک

 

 ایی عجله  آرین دنبال برم میخواستم امروز اومد یادم وتازه شدم بلند خواب از۰۰ ساعت
 متس به افتادم وراه گرفتم تاکسی زدم بیرون هتل واز پوشیدم ولباس خوردم صبحانه
 طمحی به شدم پیاده ماشین از اونجا رسیدم بعد مدتی... بود مامانم دفتر تو که آدرسی
 داخل تمرف بود گفته ویالیی خونه یه از مامان اما بلندبود برجهای پراز انداختم نگاهی اطرافم
 سمتشون به بودند صحبت مشغول ای خونه در جلو خانوم دوتا کردم نگاه اطرافمو کوچه
 رفتم

 خانوما ببخشید سالم+

 سمتم به هردوبرگشتن

 دخترم سالم گفت یکی واون داد تکون سرشو یکیشون

 میگیردم آدرس این دنبال من+

 میخورد۶۱ به سنش یکیشون کردن نگام تعجب با هردو دادم سمتشون به کاغذو

 راده وآقای خانوم عاطفه خدابیامرز ی خونه آدرس اینکه-

 بود مامان ومادر پدر اسم ک اینا

 ؟ مردن هردوشون+

 وقتی ومادرشم کرد سکته وفرارکرد برد بچشو دخترش که موقع همون که آقاعلی بله-
 ومرد کرد دق شد کشته پاریس تو دخترش
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 پسرشون؟ آرین پس+

 اونجاست خونشون-

 کرد اشاره کوچه اون ویالیی خونه تک وبه

 خونه تواین اومد دادو دست از داریشون وهمه شد ورشکست مادرش مرگ بعد آرین-
 شد فلج تصادف تویه میگن ندیده خودشو کسی که سالهاست اما ودخترش بازنش

 ....وتوخونس

 دادم تکون سرمو

 ممنونم+

 داری چیکارشو هستی توکی-

  ازآشناهاشون یکی دختر+

 خدانگهدار

 خداحافظ گفتن هردوباتعجب

 دبختب نبود نیازی دیگه بود شده بدبخت کافی اندازه به آرین خونه اون سمت به افتادم راه
 که رید بودم درایستاده جلوی حاال میزدم زل بدبختیش وبه میرفتم باید فقط کنم ترش
 بدی بغض اما بود حسی چراچه نمیدونم....بود اومده بیرون ازش باناامیدی مادرم روزی
 یه دایص بعد لحظه چند شدم ومنتظر وفشردمش گذاشتم زنگ رو دستمو بود گرفته گلومو
 پیچید آیفون تو خانوم

 ؟ بله+

 من....من-

 خانوم شماچی+

 داییم.. اومدم-

 ذشتگ دقایقی بود زده خشکم در جلو من اما شد باز درباتیکی بزنم حرف نمیذاشت بغضم
 ... برد ماتش در وسط وهمونجور شد گشوده کامال مسن  خانوم یه توسط در که

  بود پوشنده بودوخودشوباهاش سرش چادرسفید ویه داشت آرومی صورت

 داییت؟؟؟؟ گفتی....گفتی+
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 دادم تکون سرمو باتردید

 عسل دختر نفسی تو یعنی.. یعنی نمیشه باورم نههه+

 بله-

 تاحاال کجابودی شدی خانومی چه ماشاالله عزیزدلم+

 بودم ایستاده خشک همینطور بهش نداشتم حسی هیچ گرفت درآغوشم

 کردم جدا ازش خودمو

 ببینم آرینو میخوام-

 کرد نگاهم مات

 ..آرین+

  دیگه بله-

 خوشگلم بیاتو بیاتو+

 داخل رفتم باهاش

 نگار دایت زن آرینم زن من+

 عزیزم اومدی خوش

 اهناخودآگ بود کرده ملتهب منو حال که بزرگی باغ خونه رفتم راه وکنارش نگفتم چیزی
 ..ایستادم

 درخت این پشت شیم قایم نفسی بدو+

 جلوش هردوپریدیم که داخل روبه میرفت داشت تو اومد وبابا شد باز درحیاط

 ترسید حسابی

 کرد نگاه مامان به خنده با

 کردی شیطون خودت مثل عروسکم این بودی کم خودت وروجک+

  بوسیدم گرفت توبغلش منو
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 نفسم قربون آی+

 کوبید زمین پاشو بااعتراض مامان

 . کردی بغل اونو چرااول ها نداشتیم آقاسینا نخیرم-

 شد درآغوش غرق ومامان گذاشت زمین بابامنو

 .............خانومم بشم فدات+

 جان نفس+

 اومدم خودم به نگار دستای باتکون

 میکنی چراگریه عزیزم درخت این به زدی چرازل+

 کردم گریه کی من؟؟من

 تداش بغض کردم پاک دست باپشت اشکامو بود خیس خیس کشیدم روصورتم دستمو
 برام بود اینطور خونه این چرا میترکوند گلومو

 بریم نیست چیزی-

 تواین هیچوقت که برام میشد زنده داشت خاطراتی خونه این بادیدن خونه داخل رفتم
 دهش کشیده سفید پارچه جا همه بود وکور سوت خونه داخل بود نیومده بخاطرم چندسال
 بود

 بدونی رو چیزایی یه داییت دیدنت قبل بهتره جان نفس+

 مثال چی-

 هیجابد دادیم داشتیم هرچی باخت زندگیمونو تمام معامله یه بخاطر پیش سال۰۲ آرین+
 ارفش شد وفلج دید آسیب نخاعش تصادف تویه بود داغون اعصابش ازبس بعد مدت یه

 صبیع شک یه باعث وبدبختیامون عسل شدن کشته وپدرش مادر مرگ بود زیاد زندگیش
 هیچوقت میگه دکتر نزده حرف باکسی کلمه یک ساله۰۰ بود روانی بیمارستان مدت یه شد

 یشنوهم فقط بزنه حرف نمیتونه داییت... شه وارد بهش قوی شک مگریه شه خوب نمیتونه
 ...میکنه ونگاهت

 ..بود کشیده بدبختی بیشترازاون مامانم چون براش نسوخت دلم

 تو بیاد خواست بازکرد درو تواتاق بردم نگار
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 لطفا ببینمش تنها میخوام+

 سفید یکدست باموهای مرد یه... بستم سرم پشت درو تو ورفتم کردم باز درو باشه-
 ...بود سقف به ونگاهش بود دراز روتختش

 سالم+

  رفتم تختش سمت به نچرخید نگاش

 انگیز نفرت دایی سالم+

 مردمک چشمم تو دوخت رفتشو گود طوسی چشمای سمتم چرخید سرعت به گردنش
 میلرزید چشماش

 کرده نفرینت پیشش مامانم که خدایی انگار امانه ببینمت جنازه یه عین نداشتم توقع+
 داده جوابتو بودخوب

 میلرزید  وبدنش بود شده اشک پراز چشماش

 نشوندی سیاه خاک به مامانمو+

 دادزدم

  بودین مامانم بدبختی باعث ومادرت باپدر توووو+

 میریخت اشکام

 کردی قبول آشغالو سینای وکالت تو کردی نامردی تو کردی خالی پشتشو تو+

 داد وتکونش گرفتم مشتم تو لباسشو

 مادریم بی باعث منی بدبختیای توباعث توتوتو+

 بود شده قاطی توهم وگریم جیغ صدای

 خواهرتو وکالت آشغال اون وکالت جای اگ ایستادی می خواهرت پشت نامرداگه توإه+
 ودینب داداشش مگه کردی اینکارو چرابامامان نمیشد خراب مامانم و من زندگی میگرفتی

 بود شده خون عین صورتش رنگ میکرد ریزش ازصورتش تند تند اشک

 بود خواهرت قاتل که...که گرفتی کسیو وکالت مامانم منو درحق کردی نامردی+

 خواهرت قاتل خاااان آرین میفهمی+
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 میکشید نفس تندتند آرین اتاق تو پیچید دادم صدای

 بی غم که بود سالم۹من میدونستم من نه؟؟؟؟؟اما نمیدونستی خواهرته قاتل سینا+
 مدرسه از که بود سالم۹من...کشت مادرمو پدرم  که بود ساااالممم۹ من کردم لمس مادریو
 فرزندخوندگی به که شدم آواره که بود سالم۹ من...دیدم مامانمو خون غرق وجسد اومدم
 مامانم وغصه درد شاهد ازایران رفتنمون سال۲ اندازه به اما بود سالم۹ من...کردند قبولم
 میکرد نفرینتون همیشه بود متنفررررر ومادرت وپدر تو از بدونی که بگم امابذاربهت...بودم
 وقتی خوب داداش کجابودی.... ازم گرفتین مادرمو.....داد جوابتونو خداهم خداروشکر که
 کشت خودش خونه تو خواهرتو غربت تو سینا

 میزد کبودی به رنگش دیگه صورتش

 مادرمنهههه قاتل تو دوست تو موکل سینا+

 منننننن مادر میفهمی

 بار چند یکبار نه لرزید باغ خونه کل که جوری زد داد دفعه یک

 نههههههه نهههههههههههه نههههههههههههه-

 پوشوند فضارو مانندی داد هق هق صدای وبعد

 انداخت اتاق تو خودشو مهبوت نگار

 زد صورتش تو

 برم قربونت چته آرین چیشد بده خدامرگم+

 منگار  کوبید می خودش سروصورت تو مشت با باالترمیرفت داداش صدای هرلحظه آرین
 یگفتم میکشید وجیغ میکرد گریه نگار میزد وتوسرخودش میزد داد کنه مهارش نمیتونست
  یهو شد چت باش آروم آرین باش آروم

 کرد نگاه بمن

 گفتی بهش چی+

 .....میزد صدا وخدارو میکرد گریه سوز وبا دادمیزد آرین دوختم پنجره به نگامو

 میزد داد باز اما بود گرفته بد صداش

 خواهرنازم عسلم آخخخخ+
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 میکوبید روتخت کمرشو ودائم شه بلند نمیتونست کشید وداد زد خودشو وباز

 دختری اددرافت به چشمم ..... بود گرفته ودستاشو باش آروم میگفت بهش بلند نگارباصدای
  چادری دختر همون لعیا بود زده خشکش در چهارچوب تو سینابود منشی ک

 آرین تخت سمت واومد برداشت قدم باتردید

 شد پرتعجب ونگاهش کرد نگاه من به

 بود شده گیج

 چشه بابا مامان مامان+

 میکرد گریه داشت هنوزم آرین

  بهش کن تزریق بیار بخششو آرام برو مادر نمیدونم-

 رفت بیرون ازاتاق لعیا

 

 بروبیا ههم بااون که بود رسونده کجا به آرینو بود گرم بهش پشتش مامانم که خدایی ببین
 خوشم ازش ایران اومدم وقتی از که بود کسی تنها که دختری بود سینا منشی دخترش
 ایزج اونجا موندنم دیگه رفت آرین سمت به بود دستش سرنگم یه داخل اومد... بود اومده
 ضایف به نگاهی اومدم بیرون ازاتاق من بودن مشغول اونا تا بودم رسیده هدفم به من نبود
 وبرگشتم شدمو تاکسی سوار سرکوچه رسیدم زدم بیرون اونجا از و انداختم وباغ خونه
 ......هتل

 تواینو کردیم آشتی باتیام آرین دیدن از بعد هفته یک بود گذشته ایران به اومدنم از دوماه
 جاهای وخیلی شمالی شهرهای قشم... کیش مثل گشتیم ایرانو ازشهرهای چندتا دوماه
 تقامان باشن ورم دور نداشتم دوست برگشتم فهموندم همشون به که حاال... دیگه دیدنی
 کافی هانداز  به میموند پاریس به برگشتم به روز چند که زمانی برای گذاشتم روهم ازسینا
 هرفت باال خیلی دوماه تواین هتل های هزینه....بود شده خنک وآرین سینا دادن زجر از دلم
 روز به روز تیام مانده باقی مدت تواین کنم اجاره خونه یه بهتره میگفت تیام که طوری .بود
 من رایب تیام نداشتم بهش تمایلی من ک چیزی میداد نشونم عشقشو بارفتارش بیشتر
 من ایرانی تولد تاریخ بود مهر۵۲امروز  مهرماه بود ایرانیا پاییز فصل..... بود دوست یه فقط
 خورد زنگ اتاقم تلفن بودم سردرگم چون نبودم خوشحال اصال اما

 بله+
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 دارید مهمون سانتروفیان خانوم سالم-

 مهمون؟+

 تیامه فکرکردم

 رفت ایی شهردیگه به کاری برای دوروزه تیام اومد امایادم

 راد سام آقای بله-

 من داشت دوست خیلی مامانو که کسی بود مامان پسرعموی واااای راد سام.. راد سام
 ...ودب کرده پیدا منو چطور ولی باشم داشته توزندگیم اونو مثل یکی میکردم آرزو همیشه

 باال بفرستینشون+

 شلوار زبلو یه کردم نگاه خودم به توآینه ببینمش داشتم دوست همیشه گذاشتم گوشیو
 دایص شدم منتظر در وجلو سرم باال کردم جمع باکلیپس موهامو بود تنم عروسکی ساده

 تراس سمت به اومد باال بودش آورده که هتل ازخدمتکار مردی تشکر صدای وبعد قدمهایی
 یدسف زیاد وباتارهای مشکی موهاش میکرد فرق باعکساش خیلییی من خدای کردم نگاه

 شونگاه شد من متوجه بود تنش مشکی وشلوار کت بود توعکسا مثل همونطور هیکلش
 ایستاده ذوبروم دیگه حاال شد نزدیکم قدم به قدم داشت غم رنگ چشماش بهم دوخت
 میکرد براندازم پایین به باال بودواز

 شدی بزرگ چقدر جانممم ای+

 بود امید بابا مثل برام آغوشش گرفت توآغوشش ومنو اومد جلوتر بود اشک پراز چشماش
 بوسید سرمو بار چندین افتادم گریه به منم ناخودآگاه میداد آرامش بهم

 

 نشستم کنارش منم نشست مبل ورو اومد داخل بیاد کردم وتعارف جداشدم ازش
 اومد حرف به سام عمو اینکه تا نمیزدیم حرفی هیچکدوم

 رفتی چرا دیگه تو رفت که عسل کجابودی من برم قربونت+

 کردم بازی وباانگشتان انداختم زیر سرمو

 میکرد تعریف ازتون همیشه داشت دوست شمارو خیلی مامان-

 .....عسل بود عزیزترینم عسل بو من زندگی مامانت+
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 کرد گامن باز دقیقه چند بعد کرد گریه صدا وبی لرزید وشونهاش گرفت روصورتش دستاشو

 ازایران رهدا قصد که بود گفته بهم کاش کسیهاش وبی بدبختی از نفس بگو عسل از برام+
 بود شق کله همیشه بره

 وبس همین ساله۹ فقط مادرم خاطرات از من سهم-

 ایران برنگشتی مرد عسل وقتی چرا+

 نداشتم اینجا کسیو-

  کردین پیدا منو چطور شما

 نزدیک دکشی طول خیلی....آرین وخونه سینا شرکت ورفتی برگشتی گفت لعیا بسختی+
 ....اینجایی دونستم که تا هتال همه به دادم جا همه به اسمتو ماه یک

  ببینم داشتو دوستش خیلی مامانم که کسی داشتم دوست همیشه-

 .....نداشت باورش هیچکس ولی کشید بدبختی چقدر بیچارت مامان+

 نگرفتن؟ ازسینا مرگشو تقاص مامانم خانواده چرا-

 زد زل بهم تعجب با

 داره سینا ب ربطی چه این عسل؟؟؟خب مرگ تقاص+

 بود نگفته ونبهش چیزی آرین پس

 نمیدونید شمام عجیبه-

 نه+

 ممادر  بعد کسیام ازبی جا وهمه چی ازهمه گفتم لعنتی روز ازاون کردم تعریف به شروع
 دش تموم که حرفام..... عصبانیت از میخورد خونشو خون کرد گریه پام پابه هم سام عمو
 گفت

 اشب مطمئن نداری فرقی خودم بابچه عسلی دختر تو دخترم ابد تا پشتتم من ازامروز+
 میگیرم سینا از عسلو حق باشم زنده روز یک اگرحتی

 

 بکشمش رفتنم قبل  میخوام فقط ایرانم دیگه ماه۰ فقط من-
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 خترشد فکرکردی بکشی ؟؟سینارو بشه چی که حرف نشد که عموکشتن نمیشه اینجوری+
  ازت میگذرن وسپهر

 دخترش؟؟-

 دیگه آره+

 کردم زمزمه آرومی به

 کرده ازدواج مگه-

 گرفت سرپرستیشو ازپرورشگاه سینا مامانت مرگ بعد سال۲ دخترم نه+

 رحیمی نفس اسم به دختربود یه اسم توسهامداراش کردم سرچ شرکتش درمورد-

  عزیزدلم همونه+

 من؟ چرااسم-

  میبره وقت سالها گفتنش که بوده سال۵۵تواین ماجرا اینقدر+

 عذاب دارم  مامانم بعدمرگ ساله۰۱ من چیو همه عمو بدونم چیو همه دارم دوست من-
  میکشم

 ودب وجودمن همه عسلم عسلی تودختر بکشی عذاب بذارم بمیرم من مگه برم قربونت+
 ارمد سوال کلی منم باهم کنیم صحبت که داریم وقت خیلی هنوز برات میگم بود خواهرم
 ببینی هامو وبچه منو خانوم نمیخوای بعدشم زیاده زدن حرف برای وقتمون اما ازت

 خندیدم

 ودشخ خوشبختی آرزوی مامانم خوشبحالتون میدید وخوشبختیتونو بود زنده مامان کاش-
 ...موند دلش ب

 گرفت گلومو بغض

  موند بدلش منم شدن بزرگ حسرت حتی-

 نه؟ دیگه تولدته امروز راستی نکن ناراحت خودتو عزیزدلم+

 میدونین ازکجا شما اوهوم-

 وباباته مامان ازدواج سالگرد روز تو تولد+
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 کردم فراموشش که بوده ارزش بی روز این برام اینقدر اماسالهاست میدونستم آره-

 جایی بریم بیای باهام امروز میخوام +

 کجا-

 ما خونه بایدبیای حتما که اماشبو یکساعت فوقش عزیزم نمیگیره وقتتو خیلی+

 نمیشم مزاحم ممنون-

 ...ورفت شد تموم دخترخودم یعنی عسلی دختر تو حرفونزنیا این دیگه إههه+

 چشم-

 ما خونه بریم بعد میگم که اونجایی بریم اول نداری کارمهمی اگه پس+

  عموجون باشه-

 کشید لپمو

 منتظرم هتل بیاجلودر توام میکنم روشن ماشینو تامن پس برمم قربونت+

 باشه-

 انتوم با مشکی جین یه رفتم کمدم سمت به پاشدم رفت بیرون وازاتاق بلندشد ازجاش
 یدمپوش مشکی شال ویه پوشیدم رو وصورتیم مشکی استارای وآل پوشیدم چرک صورتی
 عمو زدم ونبیر آرایشی هیچ وبدون برداشتم مشکیمو سویشرت با کفشمو ست اسپرت کیف

 و زد همب عمولبخندی ونشستم کردم باز درجلورو ایی نقره و ام بی یه بود منتظر توماشینش
 ...افتاد وراه کرد روشن ماشینو

 

 بگید نمیخواید بریم کجامیخوایم+

 عزیزم میفهمی میرسیم-

 امروز بودم کالفه چقدر دادم تکیه شیشه به سرمو

 میره قبرستون سمت داره شدم متوجه

 مامانم پیش میریم+

 دخترم آره-
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 نگفتین؟ چراازاول+

 میفهمی صبرکن-

 کرد پارک ماشینو

 افتادیم راه هم کنار حرف وبی شدیم پیا هردو

 فقط-

 چی فقط+

 ببینی چیزیو یه میخوام عموجون نمیریم جلو-

 اینجا بود خبر چ

 وبهر کشید دستمو بودوعمو قبرمامان از چندمتری توفاصله که درختی سمت افتادیم راه
 درخت پشت

 عمو چی یعنی کارا این+

 کن نگاه حاال-

 یه بود شمع پراز قبر دور میشد ختم مامانم سفید قبر سنگ به که مسیری به دوختم چشم
 که بود روقبرش کیکم

 ... بود شده گذاشته روش۵۲عدد

 «سینا»

 یمبگیر  جشن ازدواجمونو سالگرد که زندگیم پیش بودم اومده باز سالم۰۱ ابن عادت طبق
 دور تمام ۵۲باشمع بودم گرفته هرسال مثل کیک ویه بودم چیده شمع قبررو دور تمام
 بودم دهز  چمباتمه قبرش پایین خودمم بودم کرده بود عاشقش عسل که رزآبی پراز قبرشم
 قبرش به بودم دوخته وچشم بودم کرده بغل وزانوهامو

  خوشگلم مبارک ازدواجمون سالگرد وسومین بیست کسم همه سالم+

 میلرزید بغضم از صدام میکرد زخم گلومو داشت تیغ عین بغض

 برگرد شده تنگ برات دلم عسل من وروجک خوبی+
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 ومیخان خودم واسه خریدم پشیمونی عمر یک اشتباه بایک خودم دنیای تو گیجم ....عسل
 اینجارسیدیم چرابه

 همدمم رفت عسل که زمانی همون از برداشتم روازکنارم بود بودهمدمم سالها که گیتاری
 ...کردم خوندن به وشروع شد سرازیر واشکام کردم نواختن به شروع گیتار این شد

 «پکس ازبهزاد شکست کمرم آهنگ»

 ویرونه کردی دلمو وآخر شکست کمرم+

 دیوونه وشدم میری مرد همه این دوش روی

 خوابم که بگو کن نگاه مهربونم کجامیری

 وخیالمم توخواب یاکه توبودم بگودرگیر

 دادم ادامه وگریه هق باهق اما شد خوندنم مانع هقم هق

 باکی نداره ازدلم خستت چشمای اون چطور+

 .....خاکی خونه رسیدیم خطه آخر دیگه نه

 پروندی همه رولب از رو خنده رفتی نموندی توکه خودم یدونه یکی سالم

 کن پا به ایی تازه آتیش ما تودل پاشو کن وا چشاتو خودم یدونه یکی سالم

 فرشته وتوبودی بودم دیو بارمن این وزشته سیاه تودنیاواسم بدون ببین

 نداشتم دیدنتو چش بودی اینقدرپاک

 حتی ببینه زندگی از خوش روزه یه دلت نذاشتم عشقتو ندیدم شدم کور آره

 دردام رفیق شدی نگفتی چیزی بازم

 میریختی اشک واسم ندیدم سرمو پشت

 دلم جهنم تواین نکرد ازم یادی هیچوقت هیچکی وبعدازتو بیصدارفتم خیلی

 بگم دردمو کی به نیستی که حاال بگو

  جنگ به قلبمو میکنه دعوت خاطراتتو

 سر به رو هفته برسونم سرخاکت باید
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 درده یه واسم رفتنت قبری توسرازیری

 برنمیگرده دیگه که بار این نمیشه باورم

 توغریبم وبی نیستی گرفته ازاینجا دلم

 ....عزیزم ببند چشاتو نداری ایی غصه دیگه

 دادم ادامه بود کرده عسلو هوای بد همیشه مثل دلم میگرفت آتیش داشت وجودم

  افسردگیه تودچار بی روزگارمن+

 کیه برده دست وتو من توسرنوشت اونکه

 تو بی میاره کم دیوونه یه بانبودت داره

 تو بی میباره غم داره دلش آسمون از

 سخته باورش خیلی توام سرخاک حاال

 رفته همیشه واسه میخواد منو میگفت اونکه

 میگه اینو عکسش قاب رفته همیشه واسه

 دیگه نمیبینه خوش روز یه دلم تو بی میگه

 عقب میکشه هارو ثانیه ها قافیه داره

 فقط خاطره یه ازش مونده که روزایی یاد

 بود خوش همیشه باتودلم که روزایی همون

 بود کش غریبه دلم بودی غریبه باهام

 نکردم درک تورو عشق بودم خواب انگار

 نکردم سعی هیچوقت مغرورشدم من

 ..بهاره مرگ توحسرت که پاییزی شدم نداره فایده دیگه حاال توروبفهممو

 صدای رفتمگ توبغلم وقبرنازشو شدم ولو قبرش رو از زدم کنار شمعهارو گذاشتم کنار گیتارو
 میزد آتیشم کنه آرومم که جای هقم هق

  خانومم کردم غلط میگم دارم ساله۰۱ پاشو عسل+
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 میکرد کر روزگارو گوش دادم صدایی

 خداااااااااااااااااااااااا+

 بدی عذابم میخوای تاکی نبود بس کردم غلط سال۰۱ پیشش نمیبری چرامنم

 آشغااااال میگه بهم میفهمی آشغال میگه بهم بابا جای اما  ایران اومده نفسم خدااااااااااا

 

 ماجرا اون میدونی خودت بودی شاهد پیش سال۰۱تو فقط خدایا عوضی میگه بهم دخترم+
 ... پیشت بیارتم توازخدابخواه توپاکی خوشگلم خانوم عسلم.... نبود عمدی

 تواتاق رفتم  بود خیس موهاش وهمونجور بود دراومده ازحموم پیش سال۵۲به رفت ذهنم
 ردمک بغلش ازپشت وصورتش دست به میزد وکرم بود نشسته میزتوالتش پشت خواب
 گذاشتم روسرش وچونمو

 سیناااا إههه+

 سینا جووون-

 دیگه نکن+

 شدم موهاش خیسی متوجه

  کن خشک موهاتو میای ازحموم نگفتم هزارباربهت مگه-

 موگردن دور کرد حلقه دستشو اومد نشستم روتخت بهش وپشت کردم اونور رومو وباقهر
 بوسید گونمو

 سینااا+

 کردم اخم

 ندارم نبودتو طاقت نکن پشت بهم توهیچوقت فقط میکنم خشک+

 کردم خشک موهتشو وخودم وبوسیدمش کردمش درآغوشم غرق

 یکوک شمعها تمام میریختم واشک میزدم نعره کردم پیدا جنون انگار گذشته بایادآوری
 ریتمخ از میسوختم داشتم بود پیچی باند قبل دفعه بخاطر هنوز سرم زدم پس روقبرشو
 روزمین خودمو بودم شده ساله۰پسربچه یه وعین میزدم توسرخودم کنم چکار نمیدونستم
 ...میزدم
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 «نفس»

 از میریخت اشک داشت سامی عمو سوخت سینا بحال دلم بار اولین برای سال۰۱ تواین
 انتقامو لحظه یک برای سوخت براش دلم بود شده سرازیر منم اشک سینا های زجه

 یه نعی میکشید وفریاد میزد خودش توسر سوخت بیچارم بابای بحال ودلم کردم فراموش
 به...نمیداد اجازه سالم چند سنگی غرور اما سمتش برم داشتم دوست بود شده زخمی شیر
 ... فهمید فکرمو اونم انگار کردم نگاه عمو

 سالگرد عسل تولد مناسبتها توهمه کارشه این ساله۰۱سینا قسم عسل بروح نفس+
 هرهفته اون غیر وضعشه واین اینجاس همیشه عسل مرگ روز طالقش روز ازدواجشون

 شهوقت االن سمتش بری میخوای اگ میشناسنش همه میکنه وگریه داد اینقدر اینجا میاد
 رسپه میبینی سرشو کن آرومش لحظات همین فقط باش کنارش همیشه برای نمیگم
 افتاده زرو این به زده عسل توقبر سرشو اینقدر رفتی وتو دیده تورواینجا که روزی میگفت
 االن اسین اما نمیگذرم من کنی توفراموش شده مادرت مرگ باعث سینا کن فراموش نمیگم
 ......بهت داره نیاز

 

 مچش میسوخت بحالش ایندفعه دلم اما ازسینامتنفربودم من بود کرده دودلم حرفاش
 مه حق ناراحته دستم از مامان میگفت قلبم ته بهم حسی یه قبرمامان سنگ به دوختم
 دوختم آسمون به نگامو بود عشقش سینا باشه ناراحت داشت

 قتهیچو من چون دوبار شایدم یکبار شاید کنم صدات اومده پیش کم خیلی تاحاال خدایا+
 ....اما.....اما سرجاشه ازسینا نفرتم من باشم قدم ثابت کن کمک بهم نشناختم

 بزنم میخواستم که حرفی تو بودم دودل

 وت خودش ازکرده انقدر امابنظرم ها میمونه باقی نفرتم ببخشمش که میدم قول امابهت+
 مقصره یمیدون اگ میسپارم بتو انتقاممو حس باقی من کافیشه که شده پشیمون سالها این

 ...بده تقاصشو

 لدود برداشتم قدم ویک بستم چشمامو میریخت اشک داشت هنوزم دوختم بهش نگاهمو
 گذاشته قبرمامان سرشوروسنگ ایستادم باالسرش سمتش به برداشتم قدم باالخره اما بودم
 مزمزمها بود بسته چشماش بااینکه صداشد کم گریش شد متوجهم انگار میکرد وگریه بود
 ...کرد

 .......نفس+
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 رحموت سرد بانگاه اون پرمحبت نگاه کرد سربلند آرومی وبه روبازکرد بارش خون چشمای
 ایستاد مقابلم خمیدش های وباشونه شد بلند ازجاش آمیخت درهم من بار

 دخترم+

 انداختم پایین وسرمو گرفتم نگامو

  عزیزم من نفس+

 قربون ومدام کرد بوسه غرق سروصورتمو کرد درآغوشش غرق منو که نشد ای چندلحظه
 بدنبود بود که چه هر اما بود چی نمیدونم داشتم بهش حسی یه جدیدا میرفت صدقم
 دراوردم ازآغوشش خودمو

 بگم که امااومدم یادمه بدبختیامو همه یادمه نه مادرمی قاتل میره یادم که فکرنکنی-
 شد کشیده توهم قیافش و اخماش باحرفام بده گناهاتو جواب خدا وامیدوارم بخشیدمت

 قلبش سمت به دستش داشتم سهم سال نه ازش فقط من ک مامانی مامانمی توقاتل-
 زد چنگ پیرهنشو واززیرکتش رفت

 بود کرده چیکارت مگه بکشی مادرمو اومد دلت چطور-

 جیغ افتاد زمین رو آن دریک بود شدن خم درحال زانواهاش میزد کبودی به صورتش رنگ
 وتنش بود شده تند نفساش گرفت دستش تو دستمو زدم زانو وکنارش زدم ازترس کوتاهی
 ونتک کندی به لباش گذاشت من رودست ودستخودشم گذاشت مامان قبر رو دستمو یخ

 میخورد

 رم...خو...می سم..ق+

 میزد حرف بریده بریده بودم کرده هول خیلی شد تندتر نفساش

 تم..ش...نک تو...در..ما من... من سل...ع... ار..مز ین....هم... به+

 حرفش ماا بود شده چراسرازیر اشکام نمیدونم شد بسته وچشماش کشید کوتاه نفس چندتا
 بودم باورکرده وجود عمق از ک بود انقدرمحکم

  بهمون رسوند خودشو بادو سام عمو

 اومد بسرش چی-

 رفت ازحال+



 
59 

 

 پشت هم وعمو من کردن وسوارش اومد آمبوالنس شدیم ومنتظر اورژانس به زدیم زنگ
 ...... بمونه زنده داشتم دوست وجودم ازعمق بیمارستان طرف افتادیم راه آمبوالنس سر

 دیمش پیاده هردو شده متوقف سرآمبوالنس پشت عموهم ماشین بیمارستان رسوندنش
 ویژه درمراقبت پشت هردومون رفتیمccu  تا برانکارد سر پشت بود مضطرب خیلی عمو

 تنش گان که ودکتری دربازشد بود گذشتهccuبه ازبردنش دوساعت به قریب بودیم نشسته
 به عمو مرفت دکتر سمت به ازاون تبیعت به منم رفت سمتش به سریع عمو بیرون اومد بود
 اومد حرف

 دکتر آقای خوبه حالش+

 شمابابیمار؟؟؟؟ نسبت-

 انداخت بمن عمونگاهشو

 دخترشه ایشون...ایشون+

 کرد من سمت روشو دکتر

 دارید اطالع پدرتون ازبیماری که طور همون-

 ...داشت خاصی بیماری یعنی نه......بیماری

 صحبتش میان پریدم

 ...نمیدونم ازبیماریش هیچیم اومدم تازه نبودم ایران من دکتر آقای+

 دلیل نیدک صحبت خودشون بادکتر بیشتر اطالعات برای بهتره دارند قلبی بیماری پدرشما-
 بالق ظاهرا ک قلبشون ازرگهای یکی به آسیب باعث که عصبیه قوی شک یه االنش حال
 شده کردند عمل

 میشه خوب حالش+

 شده رفع خطر خداروشکر اما بیهوشه که فعال-

 

 زندهاز چراباید بود مرگم چه نمیدونم تشکرکردم دکتر واز کشیدم آسودگی ازسر نفسی
 زبونش از داشتم قصد که بود ای ناگفته حرف بخاطر شاید باشم خوشحال موندنش
 .....بشنوم
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 تانبیمارس به جوان دختر یه همراه به زود خودشوخیلی واونم گرفت تماس سپهر با عموسام
 ثلوم ازجاپاشدم کرد نگاه وبمن داد داست باعمو بود توهم اخماش اومد سمتمون به رسوند
 کردم نگاهش بااخم خودش

 سینااومده بسر چی+

 گذاشت روشونش دستشو عمو

 شده رفع خطر نیست چیزی-

 پرسید میریخت واشک میکرد بیقراری که درحالی دختره اون

 خوبه حالش بابام جون عمو+

 صورتم میکردم حس.....نمیشناختم حسمو  نشست سردی عرق بدنم تمام به آن دریک
 ..گرگرفته

 وسالمه صحیح عموجون نیست هیچی-

 پرسیدم سوالو چرااین نمیدونم

 داره بیماری چه پدرم+

 ...کنن نگام باحیرت شون شدهرسه باعث لرزوند خودمو وجود تنها نه که سوالی

 گفت دختره اون

 میزنی حرف من سینای بابا درمورد  داری پدرت؟؟؟؟؟تو-

  اومد سمتم به 

 هااان؟؟؟....بیافته روز این به که کردی محلی بی بهش اینقدر ایران اومدی وقتی چرااز-

 کردم نگاش باعصبانیت

 نفیسه إهههه+سپهر

 درمپ که چیشده حاال ایران اومده ازبابام انتقام بقصد که خانوم این اصال عمو بدین اجازه-
 کجابودی؟؟؟؟ سال۵۵تواین انداخته راه پدرم

 :غرید سپهر

 نفیسهههه بسه+
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 کردین مرگ دق بابامو تا بودی که همونجا برگردی شمابهتره بنظرمن خانوم نفس ببین-

 پیچید توگوشم سپهر داد

 نفسیه شو خفههه+

 تمدوخ ونگامو کردم پاکش دست باپشت ریخت اشکام آگاه وناخود گذاشتم روهم چشمامو
 نفیسه گستاخ توچشمای

 هه..کنم مرگ دق باباتو اومدم من متنفرم ازپدرت هنوزم من دختربابات کن گوش خوب-
 بابات کرده مرگم دق ساله۰۱ بابات مادرمه قاتل بابات واسش کمه کنم هم مرگش دق
 تو شدختر  که پدری دختر شدی سالگی نه سن توی تو دختربابات منوسوزوند آرزوی تموم
 هک دختری مادرشد بی سالگی نه توسن که دختری موند بدلش مامانش آرزوی سالگی نه
 واقیعش ومادر پدر بجای اما بود ساله۹ که دختری...مادر بی هم بود یتیم بوداماهم ساله۹
 ....شد بزرگ ومادرخونده پدرخونده دست زیر

 زدم کنارش وازمقابلم گذاشتم سینش به دستمو

 .... بودم که همونجا برمیگردم منم میگی راست تو خودت مال خوبیاش باهمه بابات+

 میکرد صدا واسمم سرم پشت سپهر کردم دویدن به شروع میکرد خفم داشت بغض
 .....نایستادم

 

 کردم ازب درماشینو ایستاد دادم تکون تاکسی اولین برای دستمو زدم بیرون ازبیمارستان
 ردک ونگاهش کردم بلند سرمو شد مانع سپهر دستای که ببندم درو خواستم ونشستم
 ...داشت خاصی غم یه نگاهش

 میرسونمت خودم شو پیاده+

 میرم خودم ممنون-

 میدم قسم مادرت توروبه نفس شو پیاده+

 افتادم راه سرش وپشت شدم پیاده حرفش از تبعیت به شدم انگارخنثی مامان اسم باآوردن
 کرد وحرکت سوارشد خودشم ونشستم برام بازکرد رو درجلو رفت ماشینش سمت به

 ولجباز سرتق عسلی عین+

 کرد نگام بالبخند وبعد
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 گفتم آلودی بغض لحن با

 اوردننمی سرش بال همه اون که بود دنده ویک لجباز اگه مامانم سپهر آقا میکنید اشتباه- 

 خندید تلخ

 کن صدام سپهر همون اصال یا کن صدا عمو منو دخترم....سپهر؟؟؟؟ آقا+

 امانم خاطره دفتر تو بیشترشو البته بگین وبابا مامان بین اتفاق اون از برام میشه-
 ...خوندم

 عزیزم باشه میکنیم صحبت اونجا من خونه بریم بیای بامن که شرطی به+

 دادم تکون تایید ی نشانه به سرمو

 باز باریموت ویالرو دربزرگ نزدیم حرفی عامیانه های صحبت جز سپهر ویالی به تارسیدن
 ارکپ سایبون زیر ماشینو وارنگ رنگ های درخت پراز بزرگ باغ خونه یه کرد حرکت و کرد
 کرد

 عزیزم شو پیاده+

 رفتیم ایی قهوه کرم بزرگ ساختمان سمت وبه شدیم پیاده هردو

 کرد زدن صدا به شروع سپهر

 جان مژژژگان...مژژژگان+

 فتادا بما ونگاهش اومد بیرون من همسن شاید جوان خانوم یه رسیدیم ساختمان نزدیک به
 سمتم اومد

 میکنی چرادادوبیداد سپهر خبرته چه سالم-

 سینا دختر نفسه این خانوم اومده کی ببین+

 کرد نگاهم بابهت

 وآرینه مامانشه شبیه چقدر عزیزم وااای-

 

 گفت گوشم کنار بودم حس بی بهش امامن کشید درآغوشم مهربونی با

 عزیزم اومدی خوش-



 
63 

 

 کردم زمزمه

 ممنون+

 ازم هرسپ بود شده دیزاین سفید ای بادکورسرمه که بزرگ سالن یه داخل ب کرد راهنماییم
 فرهن هفت مبالی رو شدیم وارداتاقش رفت آشپزخونه به هم مژگان اتاقش به بریم خواست
  نشستیم بود شده چیده ازاتاق ایی گوشه که ایی

 بدم پاسخ سواالت ی همه ب که درخدمتم من خب-

 کردم عنوانش بابغض که رسید بذهنم سوال یک مغزم تو هزارسوال ازبین تنها

 کردین؟؟؟ خالی مامانمو پشت چراهمتون+

 پیش سال۰ مزاحم باز بود خوشی اوج تو وبابات ومامان تو زندگی که زمانی پیش سال۵۵-
 یناوس من عموی دختر«ڹپرنیا» آدمو اون بشناسی خوب دیگه باید شد پیدا سینا زندگی
 ...ریخت بهم مادرپدرتو زندگی روشی باهر بود سینا عاشق چون

 بهم بگو بهم فقط ازحفظم خوندم مادرم خاطرات دفتر تو اینقدر رو همه اینارو میدونم+
  کردی خالی پشتشو که کرده خیانت مامانم بودی مطمئن ازکجا خودتو همین بگوعمو

 میریخت بیصدا اشکام بود گرفته بغض از صدام

 ایج مامانم عمو میدونی شد بابام وکیل ک گناهکاره مادرم میدونست کجا از نامردم دایی+
 انمومام حق که العاده فوق قاضی یه بگم بهتره نه داشت بزرگ خیلی وکیل یه آرین دایی

  ازهمتووووون گرفت ازهمتوون

 گفتم هق وباهق بلندشدم ازجام شدم ودیوونه اومد مامان اسم باز

 نمیگذرممم ازتون که من+

 بوسید وسرمو گرفت ودرآغوشم اومد سمتم به بلندشد

 شه درست چی همه میدم قول عزیزدلم نکن گریه-

 های هخند برمیگرده پرعقدم جوونی برمیگرده من کودکی برمیگرده مامانم شه درست چی+
 برمیگرده مامانم

  کرد بغلم تر محکم



 
64 

 

 پسر یه قامت چرخید در رو هردومون نگاه شد باز دراتاق بود کرده پیدا راه تازه اشکام
 کرد نگامون بالبخند شد درنمایان تو قدبلند

 بابا سالم+

 اومده دخترعموت بین بیا پسرم سالم-

 ماایران ک زمانی سپهر عمو اما بود سالش۲۱ کم کم قدوقوارش بااین این هنگیدم لحظه یه
  اومده کجا از این پس بود نکرده ازدواج بودیم

 سمتم کرد دراز دستشو اومد سمتمون به

 مشمل خوشمل لیدی سالم+

 باهاش دادم دست خندیدم باگریه گرفت خندم ازلحنش

 دادم تکون سالم ی نشونه به سرمو

 دارینا وفامیلتون فک تو خوشمل خانوم یه بودی نگفته بابایی-

 خندید سپهر

  گذاشت شونم رو دستشو

 حیاست بی نکنی فک همینطوره لحنش این جون عمو باهات میکنه شوخی+

 نگفتم چیزی

 

 الله بابایی+

 رفت غره چشم بهش سپهر

 مهیاررررر-

 پدر جوونم+

 لطفا شو خفه-

 مگه گفتم چی خب+

  کردم نگاه سپهر به
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 پسرتونه-

  دخترعمو سوالیه چه این ولی میکنم صداش بابا عمشم پس نه+

 زد لبخند بعد

 کردم صدا پدر رو مردی سالها که من مثل نمیکنه صدا پدر واقیعشو پدر آدم ک همیشه-
 ...فقط بود زبونی هم وجهمون تنها فقط که

 بود شده غصه پراز چشماش کردم نگاش کضید آههه سپهر

 کرد وزمزمه انداخت زیر سرشو

 شرمندم بابات جای من+

 نگفتم چیزی

  بیرون ورفت کرد عذرخواهی خورد زنگ مهیار گوشی

 زنیمب حرف بتونیم راحت که نشه مزاحممون فعال لگم مهیار به برم من توبشین عموجون-

 باشه+

 مقدمه یوب نشست وکنارم اومد که نرسید دقیقه چند به رفت بیرون ازاتاق وسپهر نشستم
 کرد شروع

 کردم باز درو من تو دنبال بود اومده درخونمون اومد طالقش بعد روز چند عسل روز یه+
 کرد اصرار کلی ببینتت نداره اجازه گفتم بهش

 گفت دز  زنگ سینا قبلش برگشت بعد ساعت وچند رفت ببینتت بذارم نداشتم اجازه اما
 اما لتدنبا برم گفت سینا تو بردن از بعد روز سه...سپردم بهش رو تو بری  باهاش بذاریم
 ماه دو مادرت نبود وآشناها دوست از هیچکدوم خونه نداشت خبر عسل جای از هیچکس
 یرهبگ سام از رو بوده اونجا مامانت که هتلی آدرس تاتونست کشت خودشو سینا گذشت
 هم سام که حالی در خورد کتک چقدرازسینا بیچاره وسام شد بشویی بل چه که بماند

 وقت ندچ بعد نبود بند بجایی دستش اما کرد شکایت ازسام سینا کجارفتین نمیدونست
 ازعسل بوده بیخبر سام ک شد مطمئن

 

 ریوخب گذشت  یکسال ایران های وکالنتری وآگاهی ها روزنامه کل به داد وعسلو تو عکس
 ادعای ک همونی شد پیدا ناصر نامرد ی پسره اون سروکله تااینکه..... بود داغون سینا نشد
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 دهکر  سکته علی عمو روز اون نمیکنم فراموش رو روز اون هیچوقت داشت بامادرتو رفاقت
 یدیمرس عیادتش بودیم رفته ما خانواده کرد سکته ک خورد مادرتو نبود حرص اینقدر بود

 هوب پیداشد افتاد عوضی  اون به چشمش که داخل ببره ماشینو خواست سینا درخونه
 حالبی ک خورد اینقدرازسینا شدیم پیاده هم وبابا ومامان من  شدن وگالویز رفت سمتش
 که رو میلیونی۲۱ کشیده باال سهمشو پرنیان گفت بریدگی با اما باالنمیومد صداش افتاد

 گفت قتوحقی تمام بده لو پرنیانو که بود اومده اینم ورفته کشیده باال رو بده بهش قراربوده
 وزنش خودش خصوصی عکس که عکسهایی تا عسل به وپیامش وزنگ اول روز همون از
 گفتیهن مبلغ ظاهرا ک انگلیسی وماهر معروف فتوشاپیست یه پرنیان خواست به اما بوده
 مو که عکسهایی بود کرده فتوشاپ عسل عکس با عکسارو اون بود گرفته ازش هم

 سورپروف یه بعدها وسط این تنها بفهمه نتونست هم آرین رفیق وحتی نمیزد باواقیعت
 وحال میبودی کاش فقط روزا اون.....داد تشخیص میکرد زندگی ایران ک آلمانی عکاس
 هگرفت جنون کرد بستریش تیمارستان تموم سال۵ بود رسیده جنوون مرز ب میدیدی پدرتو
 وسرشر دنیا های پزشک بهترین وآوردن وبابا من باتالشای فراموشی یه همراه جنون یه بود
 موقعا اون مبکنی نتونستیم پیداش انبارکاه ودنیاهم سوزن بود شده پرنیان کرد پیدا بهبود
 گشت ندنبالتو در دربه باز شد سرپا که سینا بود گذشته وعسل ازتو بیخبریمون از سال۲

 شوهرش که مامانت دوست اون گذشت بیهوده دیگهم دوسال بود فایده بی تالشاش
  ساساح و بود شنیده سینارو حال دوستاش از سینا پیش اومد روز یه فرانسه فرستادتون
 چه هر درمیاورد بال داشت سینا داد وآدرستونو سینا سراغ بود اومده بود کرده وجدان عذاب
 اون ک بود خوشحال اینقدر اومد تنها وخودش نکرد قبول فرانسه برم باهاش ک کردم اصرار
 ....ازشون نکرد شکایت و بخشید وشوهرشو دختر

 

 حالش برگشت باسرخوردگی هفته یک بعد فرانسه ورفت شد ردیف زود خیلی کاراش
 سفارت وقرارشد دادن عسلو مرگ خبر بعد روز۰ درست نکرده پیداتون گفت بود داغون
 ختیبازبدب روانی بیمارستان باز شد ترازقبل داغون دوباره سینا ایران بفرسته جنازشو

 شده بدیلت روانی مارخطرناکبی یک به سینا میشد سپری بابیچارگی روزهامون بازبیچارگی
 خوابید ک شب یه تو وآوراگی عسل مرگ خبر شنیدن بعد عاطفه خاله مرد علی عمو بود
 شتمگ دنبالت کلی وقایع واون تصادف واون باخت واموالشو مال کل آرین نشد بیدار دیگه
  رمانید شوک بود درمان تحت سینا نکردم پیدا بود گرفته عسل که جعلی اسم ب دختری اما

 دش خوب سینا حال سال سه بعد ..بود ریخته بهم خانواده هردو زندگی دیگه وهزاربدبختی
 گیرهتوروب جای ک گرفت رو نفیسه سرپرستی نداشت تفاوتی متحرک مرده بایک اما باز
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 تووحتی اشقع سینا دخترم ...سینا نفس توبرگشتی تااینکه بود شده سکوت پراز زندگیمون
 ....مرده عسل ک االنم همین مامانته

 ک بود اباب ترازمامان بدبخت بنظرم میسوخت بابام برای دلم کردم گریه حرفاش  پای پابه
 به ودب ذهنموگرفته سوال یک فقط بود بیشتر ازمامان بود کشیده ک هایی سختی خیلی
 آوردمش زبون

  نکشته مامانمو بابام یعنی-

 دونمنمی اتفاق ازاون چیزی من نفس بود عسل عاشق اون نداره امکان بکشه عسلو سینا+
 بپرس ازش خودت سوالو این میزنه ن حرفی وباکسی عذادارعسله ک سالهاست سینا

 گذاشت کفشام رو دستشو ونشست زد زانو پام کنار یکدفعه

 هباتوروببین خوشبختی ومزه رنگ پدرت بذاری ک میکنم التماس وازت میافتم پات ب+

 نشستم مقابلش وروزانوهام گرفتم هاشو شونه شد بلند کارش بااین هقم هق

  نکنید شرمندم عمو کاریه چه این-

 .....شدیم سبک تا ریختیم اشک هم پای هردوپابه گرفت آغوشم در

 

 شده مدعوا تیام با وهیچکیونمیدیدم بودم کرده زندونی هتل اتاق تو خودمو که بود هفته دو
 به فکر وشبم روز فقط نداشتم خبر ازهیچکی نمیپیچید پروپام ب زیاد و محلیام سربی بود
 لک پیش دوروز اما بود حالم نگران امید بابا ساختم دیو ذهنم تو ازش سالها که بود پدری
 ودموب نشسته روتختم..... برگردم میخواست ازم فقط امااون گفتم بهش زندگیمو حقیقت
 یپ در به ها ضربه درزد بارها کیه نبچد مهم شد زده زده اتاق در بودم گرفته بغل زانوهامو
 برخاستم ازجا ناخودآگاه شنیدم که صداشو بود محکم و پی در

 دخترنازم درو کن باز نفسم+

 قدم شده خوب حالش بودم شنیده سپهر ازعمو اول روزای ببینمش میخواست دلم چقدر
 تهدوهف چقدراز افتاد هم به نگاهمون شد درباز کردم باز آرومی به قفلو در برداشتمسمت

 امردن میدونستم حاال ک پدری آغوش بود آغوشش تاب بی دلم بود ترشده شکسته پیش
 هاش شونه ومردونه گرفت دربرم سخت انداختم آغوشش به خودمو معطلی بی نیست

 بهم قطف نشست تخت رو کنارم داخل رفتیم کرد بوسه غرق وصورتمو سر کرد لرزیدوگریه
 دممیکر  گریه ومنم  میریخت محابا بی اشکاش کشید دیسشوروصورتم میکردیم نگاه
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 من خوشگل برنگشتی اینا از زودتر چرا+

 نکشتی مامانمو که بگو بهم فقط...فقط-

 زد بهتش

 بابایی کن تعریف برام-

  اومد لبش و لبخند بابا اسم باشنیدن

 کشید ونفس بست چشماشو

 چگیهاتب عین کنی صدام بابایی بشنوم اززبونت بودکه آرزوم بمیرم نیست مهم دیگه حاال+
 وبعدبمیرمم

 کن تعریف برام+

 بود یدهفهم عسل کردم پیداتون دنبالتون فرانسه اومدم گفته بهت رو چی همه گفت سپهر-
 یه نهردوتو دنبال بودم اومده من اما ازش بگیرم تورو میکردمیخوام خیال میکنم تعقیبش
 میشدن باورش کردم غلط میگفتم هرچه بود ترسیده عسل درخونه رفتم مدرسه رفتی ک روز
 ی پایه به خورد وسرش خورد وزمین رفت عقب عقب ک کنم بغلش که سمتش برم اومدم
 ....کاناپه

 گفت وباگریه کرد زارزارگریه بعد

 ادممیافت زندان اگ وعسل داشتم تورو فقط غریب کشور تواون من پوشوند روزمینو خون-
 .......میگم راست بخدا ندادم هولشم حتی من بقران نفس میدادم دست از هردورو

 

 باور نمیدونم نفس واینکه واینکه مقصرم کنن فکر وهمه زندان بیافتم ک بودم ترسیده
 دارایمی همه که خودت بجون اصال ومادرم پدر روح به قسم عسل روح به اما یانه میکنی
 همسایم االن گفت که بزنم دست بهش اومدم برو نمون اینجا گفت گفت خودش عسل
 ..... بدنت پلیس تحویل نمیخوام برو فقط میاره ازمدرسه نفسو

 بود جواب بی سوال هزار پراز ذهنم

 اباب از چرا بتو نسپرد منو چرا پس بری گفت اگ موقع اون داشت دوستت مامان اگه پس+
 ...ببره شهر اون از منو خواست امید

 .....گفت بمن خودش عسل دروغه بقران نفس دروغه-
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 نمیاستاد اشکهاش

 میدم لقو بروو نمون اینجا گفت برم قربونش رفتنیه میدونست انگاری گفت بهم خودش-
 تموم ظهلح بودم آمبوالنس دنبال بیمارستان تا لحظه ب لحظه....برسونم دستت به نفسو
 یکردیوم وگریه میکشیدی جیغ تو که ای لحظه دیدم باچشمام شیشه پشت از عسلو کردن
 توایمو من مهم االنه مهم بدرک گذشته اصال نفسم  کنم آرومت بیام نمیتونستم اما دیدم
 نذار تنهام دیگه ببخش منو خوشگلم دختر

 ردمک سرشوبلند ریختم اشک پاش پابه منم برداشت اتاقو هقش وهق گذاشت روپام سرشو
 میکرد گریه هنوز زدم زل توصورتش تارمیدید ازاشک چشمام

 بابایی+

 خندید باگریه

 کسم همه جووونم-

 رتکنا باشمت داشته میخوام نباشی نمیخوام دیگه چشیدم نبودنتو طمع سال۵۵ من+
 همین فقط باشم

 ........کرد ام بوسه وغرق کرد وبغلم کرد خندیدن به شروع

 .....زندگیمم نباشم کنارت که بمیرم مگه-

  بودیم خوشحال هردومون

  تو خونه خودم خونه میریم کن جمع وسایلتو-

 ....ولی+

 برم قربونت نداریم ولی-

 چی باباامید پس+

 است عشق ودخترمو خودم وباباش باباامید گوربابایه-

  به تا کنم جمع وسایلمو کرد کمک خودشم میاورد وجد به هم منو خوشحالیش خندیدم
 ...... میرفتیم خونش سمت وبه بودم نشسته بابا ماشین تو اومدم خودم

  میسوخت بحالش خیلی دلم میزد وبشکن بود خوشحال

 پیشمی ک خوشحالم خیلی من خوشگل-
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 خندیدم روش به

 میکنین زندگی بادخترتون+

 است نفیسه منظورت-

 اوهوم+

 خوبیه دختر آره-

 زد طعنه کلی اونجا اومد سپهر باعمو دخترهم اون بیمارستان بردیمت سام باعمو کروزی+
 داد عذابم وباحرفاش بهم

 ستنی ورو چشم بی نفیسه راحت خیالت بده عذاب منو زندگی بخواد کسی میکنه غلط-
 کرده خالی سرتو بتو نسبت من ناپرهیزی از ودلیشو دق اون خانمیه دختر

 سپهره؟ عمو واقعی پسر مهیار+

 دارشه بچه نمیتونه سپهر مژگانه پسره مهیار عزیزم نه من کنجکاو همیشه خوشگل-

 من وسال همسن شاید جوونه خیلی که مژگان+

  زد قهقه

  مونده خووب خیلی فقط ازسپهر کوچیکتره چارسال سه  سالشه۰۶مژگان عززززیزم-

 کرده؟ ازدواج قبال+

 سالش۵۰/۲اما میاد دنیا بچش سالگی۰۶و میده شوهرش زور به پدرش سالگی۰۰ تو آره-
 سپهره عاشق وپسرشم شد سپهر زن گمونم ب سالگی۵۶تو و میمیره شوهرش میشه ک

 ...هردوشون دیوونه سپهرهم

 بایدبرگردم اون بعد مونده ایران تو ازاقامتم دیگه ماه سه فقط+

 پاریس

 کرد نگام بااخم

 میکنم دق تو بدون من برگردم نگو دیگه+

 چی اونجا کارام پس-

 ایران ومیایم میاری ومدارکتو میریم باهم+
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 بگم چی-

 که یا خونه بود خوبی خیلی دختر کرد عذرخواهی رفتارش بابت ازم نفسیه خونه رسیدیم
 وعاشق بود آشنا برام بوش بود خودمون پیش سال۵۵ خونه همون میکرد زندگی توش بابا
 ستهنش اتاقم تو بود گذاشته نخورده دست بچگیامو اتاق هنوز بابا حتی بودم دیوارش درو
 وبابام ومامان من تایی سه عکس به بودم زده وزل بود دورم وعروسکام بودم

 وسیدب وسرمو کشید توسینش سرمو  نشست کنارم زمین تورو اومد وبابا شد باز دراتاق

 بودیم خوشحال چقدر روز اون یادمه عکسو این+

 کشید پرصدای آههه

 کردم نگاه دستش کنار گیتار به

 چیه واسه این-

 فدات زندگیم بخونم خوشگلم دختر برا میخوام+

 ورهمیخ جوون های باخواننده باشه پیر صداتون بیشترازاینکه دارم دوست صداتوخیلی-

 داشتم دوست رو آهنگتون خوندین که مامان سرقبر

 خوشگلم بخونم تو واسه میخوام حاال+

  عالیه واااو-

 شنگشق صدای کرد نواختن به وشروع گرفت بغلش تو گیتارو وباباهم تخت به دادم تکیه
 پیچید

 «مهدیان ایرج از دخترم آهنگ»

 گذره محل دنیا دخترم

 

 نمیبره دشمنی از سود کسی

 

 ولی شیرینه زندگی دخترم
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 میگذره میاد باد مثل که حیف

 

 منی جون راحت تو دخترم

 

 منی خون بی رگهای گرمی

 

 توست دست بابا هستی دخترم

 

 منی ایمون و هستی همه تو

 

 ببینی کن وا چشماتو دخترم

 

 پدره ، داره حرفا باهات که این

 

 میدی زندگی امید من به تو

 

 میدی همیشگی جاوید عمر

 

 میشه وا خنده گل تا لبت رو

 

 میشه جدا غمه چی هر از دلم

 

 نبینه بابا رو تو روز یک اگه
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 نچینه تو لب از بوسه گل

 

 میکشه عذابی چه نمیدونی

 

 نشینه تو کنار روز اون اگه

 

 ببینی کن وا چشماتو دخترم

 

 پدره ، داره حرفا باتو که این

 

 وندمیخ باگریه خودشم آخرش کردم گریه باهاش خیلی بود وغم پرازغصه صداش.. آهنگش
 تگف وار وزمزمه کرد پاک واشکامو بوسید پیشونیمو زدم دست براش شد تموم ک آهنگ

 بدبختیامه مونس عمره ی آهنگ این+

 نیستی بدبخت دیگه-

 خوشگلم پیشمی تو چون+

  داخل اومدند ونفیسه ومژگان ومهیار سپهر وعمو شد زده دراتاق

 خل ودختر پدر بهههه به+عموسپهر

 خندیدیم همه

 خودش یواقع اسم ب نفیسه برای بابا قرارشد گفتند تبریک برگشتم بخاطر بابا به همه
 رعیند بود اومده خوشم خیلی مهیار شخصیت از واقعیم بااسم منم برای بگیره شناسنامه
 ودندب کرده درست کباب جوجه اینا وبابا مابودند پیش شام بود شخصیت با بودن شوخ
 مشغول وهمه بودیم خورده شام دارم خونواده میکردم احساس سالها این تو بار برااولین
 میکردیم صحبت ودانشگاه درس از ومهیارهم ومن بودند صحبت
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 آیندت برای داری ایی برنامه چه+

  میمونم ایران همیشه برای بدم انجام کارامو فرانسه برگردم میگه بابا-

 یگفتم میگرفت سراغتو اونجا آقایم یه دنبالت هتل فرستادم پدر پیش روز چند راستش+
 نامزدته که

 کرد نگام وشبه بااخم

 تیامه منظورت-

 اسمش بود چی نمیدونم+

  دادم نشونش گوشیم ازتو بودمو گرفته تیام با که عکسیو

 این؟-

 شی خوشبخت آره+

 رفت بیرون وازسالن بلندشد ازجاش

 کردم نگاه سرشو پشت بابهت

 کسم همه شده چیزی+بابا

 رفت پاشد یدفعه نه-

 همینه اخالقش میاد خودش عزیزدلم نداره عیب+مژگان

 نگفتم چیزی من-

 بیخیال عموجون نیست مهم+سپهر

 نگفتم بهش چیزی که من آخه تواتاقم ورفتم پاشدم ازجام برخورد بهم خیلی

 سنبودپ مهم برام پسری هیچ دل ک من گرفت دلم مهیار ناراحتی از چرا نشستم روتختم
 اتاق تو اومد بابا بود چم

 عزیزم اینجا چرااومدی+

 کنم استراحت میخوام خستم-

 ناراحتی مهیار رفتار از+
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 نیست مهم واسم اصال نه-

 کنین خواهی عذر من ازطرف بقیه از کنم استراحت میخوام فقط

 گلم باشه+

  کی ونمیدونم کردم فکر جا همه به کشیدم دراز تختم تو رفت بیرون ازاتاق

 برد خوابم

 بود ظهر۰۰کردم نگاه ساعتو بیدارشدم توصورتم اتاق کوچیک پنجره از نور باخوردن صبح
 فتمر  بیرون وازاتاق پاشدم ازجام گرفت دلم دیشب بایادآوری نشستم وتوجام بیدارشدم
 کردمی آشپزی داشت نفسیه آشپزخونه تو اومدم شستم رومو ودست دستشویی ورفتم

 بخیر صبح سالم+

 بخیر ظهریت صبح جونم آجی سالم-

 خندیدم

 میکنی چیکار+

 سبزی قورمه میکم درست ناهار-

  نمیشه پیدا ک مورسی تو البته داره دوست سبزی قورمه فقط هم امید بابا+

 اونا واسه چیه برنامت-

 باهاشون نکردم صحبت فعال نمیدونم+

 آبجی بخور میزه رو صبحونه-

 نداشتم میل ای دیگه چیز کردم وتشکر خوردم پرتغالو آب لیوان

 کرد دعوا مهیارو آقا کلی سپهر عمو دیشب-

 چرا+

  بود شده تو ناراحتی باعث که-

 بودم خسته خورده یه فقط نشدم ناراحت من+

 خداروشکر-
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 میاد کی بابا+

 نیست خونه اصال وگرنه بغدشه به امروز ی برنامه این البته دیگه دوساعت یکی -

 چشید وخوشحالیو خوشبختی طعم باباهم اومدی تو خداروشکر

 مباش داشته دوست بتونم بودمو متنفر ازش اونقدر ک کسی نمیکردم فکر هیچوقت-

 تارموإه یه ونغرت عشق بین فاصله+

 قشنگی جمله چه-

 گرفتم اموتی وشماره برداشتم گوشیمو اتاقم ورفتم کردم صحبت نفیسه با دیگه خورده یه+

 بله-

 سالم+

 خوبه حالت سالم-

 نامزدمی گفتی وپسرعموم هتل مسولین به چرا بپرسم میشه+

 پسرعموت گفتی توچی-

 کرد کوتس حرفام آخر وبقیه باباامید وبدبختیمو دوری تا وبابا ازمامان براش گفتم چی ازهمه

 تیام کردی قطع+

 نگفتی چرازودتر-

 باشه مهم برام وبرادره دوست یه عین که باکسی رابطم تو نمیکردم فکر+

 برادررر هه-

  آره+

 نفس خوبه حالت-

 وبس همبن من برای داداشی ی عین فقط تو تیام+

 دلمو میشکنی داری-

 همینه فقط تو ب من حس+

 نفس-
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 بده دست از برادرمو نذار تیام میکنم خواهش+

 کشید پرغمی آه

 .....خداحافظ آبجی باشه-

 

 برادرمه مثل گفتم بهش اول روز از ک من تیام شده اینطوری چرا کرد قطع رو گوشی
 حرف باهاش باید...فرانسه وقت به۲_۵/۲۱میشد بود۰۵ساعت گرفتم پدرو شماره.....
 داد جواب بوق سه از بعد میزدم

 الو+

 بابا سالم-

 دخترم خوبی نفسم برم قربونت سالم+

 خوبه مامان توخوبی خوبم-

 وبرگرد بگذره ماه دوسه این میکنم شماری لحظه دارم عزیزم خوبیم ماهم+

 کشیدم باتاسف نفسی

 بابا-

 جانم+

 راستش...من-

 شده؟ طوری نفس افتاده اتفاقی+

 ......کردم پیدا پدرمو من-

 قطع از نشان ک طوالنی های بوق صدای وبعد هردومون بین فقط وسکوت بود سکوت
 خودم به ودب ناگهانی براش خبر این اینقدر یعنی کرد قطع چرا.... بود بابا ازسوی تلفن کردن
 ک هبود االصل فرانسوی ی پدرت میکنه فکر ک اون دیوونه دختره معلومه خب زدم تلنگر
 ....مرده

 جواب بود فایده بی بار ده از بیشتر گرفتم شمارشو بازهم...تفکراتم جهان تو شدم گیج
 ...نمیداد
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 ...... شکست دلم بابا رفتار بیشتراز باباامید از اینم تیام از اون

 تو اومد بابا بندش پشت و شد زده اتاقم در

 عمرم سالم+

 نباشی خسته سالم-

 خوبه حالت دخترم قربونت+

 اوهوم-

 بوسید پیشونیمو اومد کنارم

 توهمه هات چراسگرمه پس+

 شد سوال عالمت شبیه قیافم

 توهمه چیم-

 کردم خودمونگاه پای تا سر باتعجب بعد

 نیست هم تو چیزیم ک من-

 کرد پر اتاقو اش قهقه

 کشید ودرآغوشم

 عززیزززدلم+

 خندید وباز

 انگار؟ وناراحتی بهمه اخمات چرا که اینه منظورم+

 آهان-

 خب؟+

 چی؟ خب-

 چته؟+

 زدم حرف امید بابا با...با-

 میرفت توهم اخماش میمومد باباامید اسم دفعه هر
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 چراناراحتی خب-

 نداد جواب زدم زنگ هم هرچه کرد قطع رو گوشی کردم پیدا تورو فهمید وقتی+

 نداره ناراحتی نده جواب خب-

 وگفتم کشیدم توهم اخمامو

 رودوشش هام وهزینه زحمتام سال۰۱ داره ناراحتی هم کلی نداره؟؟؟؟اتفاقا ناراحتی+
 وژولیا امید بابا هیچووقت نمیکنم فراموشش هیچوقت من نگفتنه بهم تر نازک گل از بوده
 کشیدن زحمت من برای  بیشتر واقعی ومادر پدر ازیه

 پاشد ازجاش بود توهم اخماش

 گفتی اول روز ک همونطور بودم آشفال یه من نبودم پدر ک میدونم من آره+

 یبزرگ اشتباه من اصال...من امروز ازشانس اینم.... رفت بیرون اتاق واز کوبید هم تو درو
 و دمپوشی لباسامو بود گوشه ی بازنشده همونطور چمدونم خونه تواین برگشتم ک کردم
 وراه دموکشی گرفتم رو  چمدونم دسته  انداختم کیفم تو بابرو مامان با بچگیم عکس قاب
 ..... پایین آوردم کشون کشون ها پله از ازچمدونو افتاده

 

 کرد ونگام بیرون اومد آشپزخونه از متعجب نفیسه

 کجا؟+

 پاریس برگردم بدم انجام کارامو باید هتل برمیگردم-

 آخه کجا شی ناراحت ک نگفتم چیزیم ک من حرفیه این+

 تصمیم زود احمقا عین ک ناراحتم خودم از عزیزم نه باشم ناراحت باید تو از حتما مگه-
 یلیخ حیاط این بستم درد محکم رفتم در سمت وبه زدم روپس نفیسه بادستم میگیرم
 شد کشیده چمدونم ی دسته میداد بچگیامو عطربوی

 بیاستم ازحرکت شد وباعث

 گفت پرازغم بالحنی شدم رو روبه بابا درهم ی وباچهره برگشتم

 بری میخوای کجا+

     هتل برمیگردم-
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 کنم ناراحتت نمیخواستم میخوام معذرت من+

 میمونه یادم مادرم هم گذشتم خودم ازحق هم بخشیدمت بدونی ک اینه مهم نیست مهم-
 کردن رگمبز سالها ک ومادری پدر پیش برمیگردم کنم زندگی نمیتونم اینجا من اما بابامی ک

  میکنی دیوونم داری نفس اینطور نگو+

 نگیر سخت بهم لطفا بمونم اینجا نمیتونم من-

 برو باشه+

 خداحافظ-

 کنم نگاش برنگشتم حتی در سمت افتادم راه

 

 رفتهگ گلومو بدی بغض چه خیابون سمت افتادم وراه بستم محکم ودرو شدم خارج خونه از
 پام جلو ماشینی ویراژ باصدای بود سخت کرد آواره مامانمو که ازخائنی کندن دل چقدر بود

 کردم باال وسرمو ترسیدم

 آقا خبره چه+

 گفتم زیرلب خندید راننده

 دیوونس+

 ...چراااا نمیدونم شد داغ صورتم بادیدنش بود مهیار واااای شد دیاده

 ودب پوشیده مشکی سرتاپا بود جذاب خیلی پسر این ک من دید از... کشیدم هم تو اخمامو
 مشکی وکراوات وپیرهن مشکی شلوار و کت بود زده هم مشکی وعینک

 خانوم سالم-

 سالم+

 میری مسافرت-

 پاریس برگردم بدم انجام کارامو روز چند ی هتل برگردم میخوام+

 کرد غلیظی اخم

 ..میمونی ک گفت عمو-
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 ...کنم زندگی نمیتونم اینجا من کردم فکرامو نه+

 میرسونمت جایی تایه سوارشو-

 نمیشم مزاحمتون ممنون+

 چیه حرف این سوارشو-

 جعبه داخل وگذاشتش جعبه سمت ب وبردش کشید دستم واز اومد چمدونم سمت به
 بست درو واون شدم ماشینش وارد باتردید بشینم شد ومنتظر کرد باز رو درجلو اومد

 اب آدم ک بود اینقدرشوخ دفعه یه داشت اخالقی چه افتاد راه وبه سوارشد اومد وخودشم
 ...وجدی جذاب اینقدر هم دفعه یه میکرد مشابهش ها دلقک

  بودم غرق خودم افکار تو

 شده؟ دعوات باعمو+

 کردم بازی باانگشتام

 ... من معقول پدر اون نه اونم معقول دختر من نه نمیره جوب  یه تو آبمون وعموتون من-

 بهتره پاریس برگردم

 ک ناال میکشه نبودنتو عذاب داره سالهاست عموبیچاره چیه حرفا این دختر ای چقدربچه-
 بود؟ خونه  بیرون زدی ازخونه

 آره-

 نگفت چیزی+

 کشیدن زحمتمو سالها ک ای خونواده پیش برمیگردم گفتم کجامیری پرسید چرا-

 نگفت وچیزی داد تکون سری

  اومدم بیرون ازخونش منم نگفت چیزی بعدم

  میمیره بخدا میمیره آخرش+

 گرفت وشماره برداشت داشبورت ازرو موبایلشو زد فرمون رو مشتشو

 

 .....اومدم چی؟؟؟؟اومدم.... عمو جان نفسیه خوبی سالم الو+
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 ...داشبورت رو کرد وپرت کرد قطع رو گوشی

 لعنتی زد وداد

 شده چیزی-

 شده بد عمو حال+

 میزنی چرادور-

 عمو خونه برمیگردیم+

 میشم پیاده من دار نگه همینجا لطفا پس-

 کرد نگام باحیرت

 داره نیاز بتو وفقط فقط اون میفهمی نیست خوب پدرت حال+

  صدامو

 بردم باال خودش مثل

 نبود اما داشتم نیاز بهش سال۵۵-

 دادم ادامه اشک وبا شکست بغضم

 داشتم کابوس ی فقط هرشب مادرم مرگ بعد اما میکردم تب براش هرشب سالگی۹تا-
 که بودم ساخته دیو ازبابام ذهنم تو انقدر بود خواب تو مادرم خون غرق جنازه دیدن اونم
 تنتونس فرانسوی دکتر هیچ کرده وچاقودنبالم خونی باصورت میدیدم خواب تو هرشب
 سالم۰۱ات بکشتم میکرد دنبالم بابام ک بود چهارساله نفس من خوابام تو مهیار کنه مدوام
 ...بود کجا موقعا اون بابام بکشه منم بابام نکنه ک برم جایی تنها میترسیدم شد

 زدم خودم روپای وار زجه

 کردم ناله بابام ازدوری تاصبح وشب کردم دیوونه مادرمو سالگی۰/۲تو که موقعا اون-
 کی شده گم سالهاست من هویت....چکار میخوام بابا شده سالم۲۱ نزدیک ک االن کجابود
 مند یاویونافیلت سانتروفیانم سوشیا نمیدونم هم خودم من ام رحیمی نفس من میگه
 دیدی؟؟؟ من کسی بی ب آدم تاحاال کردم گم اصلیمم هویت
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 که رفت رد رودستگیره دستم داشت نگه ایی گوشه ماشینو میشم پیاده دار نگه لطفا حاالم
 گفت

 لطفا کن صب+

 کردم نگاش برگشتم

 من....من+

 بود بسته چشماشو بود سخت خیلی بزنه میخواست ک حرفی گفتن انگار

 برگردی ک میکنم تمنا ازت من+

 نمیتونم من مهیار نه-

 بازحاضرم نیستم خانواده این واقعی وخون ازرگ که منی نفس ازسنگه اینقدر چرادلت+
 ....نه وپدرت پدرم پای ب اما بره خودم چشم خارب

 بهشون ندارم حسی هیچ من نه من اما کشیدن زحمت وبرات شدی بزرگ باهاشون چون-
 هش غالب تنفرم ب تونست که دارم دلم ته قوی داشتن دوست حس یه بابام به چرا دروغ

 ی امانمم میاد بدم ازهمشون بابابزرگام ومامان آرین دایی بابات بقیه ولی بمونم امانمیتونم
 خواهرشو اومد دلش چطور نامردم دایی کنن اومدآوارش دلشون طور چه بود ساله۵۱ زن
 ابودن گلشو پیش سالها که چوپانیه به گرگ یه محبت مثل االنشون محبت....... کنه آواره
 شد پیاده مهیارم شدم پیاده کردم باز درماشینو کرده

 میکنم خواهش نفس+

 بده چمدونمو لطفا عذابمه باعث ک نکن کاری ب مجبورم جان مهیار-

 برسونمت تاهتل سوارشو+

 برس داییت ب برو نمیخوام-

 نفس؟؟؟؟؟+

 کرد نگاش کرد دلموآب لحنش

 گلم سوارشو+

 ....ولی-

 نکردم اذیت مامانتو ک من+
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 قهرباشی باهام ک

 شد پیاده خودشم بودم که قبلی هتل رسوندم حرفی هیچ وبی شدم ماشینش سوار
 ....هتل داخل سمت افتادیم راه گرفت دستش وچمدونمو

 دمفهمی رفت وقتی وتازه ایرانم دیگ هفته کمترازی ک گفتم بهش داد انجام کارامو تمام
 سام اعموب باید بودم کشیده دراز تواتاقم......کرده حساب هتل تو سکونتمو هفته یک هزینه
 گرفتم ووشمارش برداشتم روپاتختی از گوشیمو کنه کمکم برگشتم کارای تو ک میزدم حرف

 داد جواب بعد چندلحظه

 عجب چه عزیزدلم سالم+

 جون عمو سالم-

 

 شدم خوشحال خیلی بابات پیش برگشتی شنیدم وقتی برم قربونت خوبی+

 ببینمتون میخواستم عمو خوبم-

 خونتون میام قربونت باشه+

 ۰۱۲اتاق قبلی هتل بیاهمون نیستم بابا خونه من عمو نه-

 شده چیزی+

 بیاین لطفا فقط نه-

 اونجام دیگه ساعت نیم تا+

 خداحافظ باشه-

 ...عزیزدلم خدانگهدار+

 ازدرشوب درآوردم ازتوش کوچیکمو صندوقچه چمدونم سر ورفتم انداختم تخت رو گوشیو
 .....کردم خوندن ب شروع کردم باز صفحشو یه وهمینجوری درآوردم ودفترمامانو کردم

 سینارو ازایران اومدنمون سال۵بعد هنوزم سوخت تب تو تاصبح نفس باز دیشب+
 وصدای نگاه برای میمیرم دارم خودمم چرا دروغ میگیره بهونشو هی نکرده فراموش
 .....گناهم بی میفهمید شاید میکردم بیشترالتماسش کاش....سینا
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 ااونوب بود وساده پاک چقدرمامانم بود مامان انگار گرفتم توبغلم دفترو نازم مامان آهههه 
 عقب هب برگشت ذهنم.....میبارید بیصدا اشکام....کنه التماس میخواسته باز التماس همه

 یادم ازبچگیام هیچی من میمومد ذهنم تو خاطره این بود اول بار پیش سال۵۵ ناخودآگاه
 پیچید گوشم تو مامان صدای میرفت در سمت به وداشت بابابودم بغل......نبود

 نبرش میکنم التماس سینا+

 بود افتاده پاشون ب مامان بودن مامانم وبابای مامان بود آرینم دایی میکشید جیغ

 ....نبرش سینا ببرتش نذارید توروخدا-

 ... کشیدن جیغ به کردم شروع  غیرارادی

 هک میافتم عالم همه پای به من بخدا برگرد مامان نکن التماسشون مامانم نههه نههههه+
 ....ببینمت دیگ یکبار

 ...دنیارومیسوزوند دل هقم هق بود بریده امونمو گریه

 ... سام عمو صدای بندش وپشت درخورد به پیاپی ییها ضربه

 چته دخترم درو کن باز نفس+

 کشید ودرآغوشم اومدداخل عمو میریخت همونجوراشکام کردم وبازش دررفتم سمت به
 عزیزم چیه+

 میخوامم مامانمو شد تنگ مامانم برا دلم-

 ....مانندم زجه های هق هق وباز

 میکرد گریه داشت اونم میلرزید خودشم صدای کرد نوازش عموموهامو

 ....عسل نفس   آروم عزیزم باش آروم+

 بگم بودم اومده باشادی دیدم  خون غرق ومامانمو برگشتم ازمدرسه که روزی-
 واشک میزد نفس نفس بود افتاده کاناپه گوشه مامانم اما شده۵۱معدلم
 میلرزید سام عمو های شونه... بود اشک غرق مهربونش چشمای...میریخت

 مامان از توچرا عمو....مینداختمش آرین دایی یاد چون میومد بدش من ازچشمای اما-
 ....نکردی حمایت
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 ک انسهفر  بره مامان نذاری تومیتونستی چراعمووو گناهه بی مامانم که بهشون نگفتی چرا-
 نکنه آواره منو خودش اونطور

 رازغمپ چشماش نشستم کنارش ومنم رفت اتاق گوشه مبالی سمت به کرد جدا منوازخودش
 ....بود ازاشک وخیس

 ک ونیگذر خوش پی نمیرفتم لعنتی اونشب اگ بود منم تقصیر عزیزم میگی راست تو+
 منمیدونست اونقدرک بودم مست مست اوشب......هتل نمیرفت عسل خونه برگردم مست
 که دیدم درخونه روجلو دختری شدم پیاده رسوندم اونکه ازماشین وقتی....میگم چی

 لهعس دیگه تررفتم نزدیک جلوشه وچمدون زده چمباتمه گوشه ویه کرده بغل زانوهاشو
 .ودب تقصیرمن آره رفت ازخونم عسل کردم ک غلطی بخاطر....زدم گند اما خونه تو بردمش

 کرد گریه وبیصدا گرفت صورتش رو دستاشو

 ....کنم ناراحتتون نمیخواستم عمو ببخشید-

 کرد پاک اشکاشو

 ......میزنم زجه براعسل روزم اون حماقت بخاطر دارم سالهاست من عموجون نه+

 فرانسه برگردم میخوام کنید کمک تاتوکارام اینجا بیاین خواستم ازتون-

 مونده ازاقامتت ایی وخورده دوماه ک ؟فعال چرا+

 کسایی ب نسبت مامانم حق سرسوزن یه از خدا وفهمیدم اینجا اومدم شدم خسته دیگه-
 کارای نیست زحمت اگه شما فقط برگردم میخوام حاالم...نگذشته کردن ظلم بهش ک

 ...نیستم آشنا ایران باسفارت من بکنید رفتنمو

 هست ایران ب باز برگشتنت امکان فرانسه برگردی+

 ...برگشتم شاید روزی یه اما شدم گم فعالتوخودم-

 بگذره ازحماقتم مامانت تو باآسایش شاید میدم انجام کاراتو اما بگم چی نمیدونم+

 میکردد تعریف ازشما همیشه وبلکه شمارومقصرندونست هیچوقت مامانم-

 کشید آهی

 .....شده تنگ براعسل دلم خیلی+

 پرنیان چیشد زنه اون عمو-
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 ک کاری بر عالوه چون بود زندان سالی۰۵کنم فک کردازش شکایت فهمید سیناوقتی+
 هب میفروختشون وبعد میداد راه توش فراریو دخترای که داضت خونه ی بود کرده باسینا
 ....هست ازش خبری نه شنیده اسمشو کسی نه ک سالهاست االن ولی  خارجیا

 

 ...شه بدبخت مامانم شد باعث آشغال زن اون-

 کشید آه

 لدای ما خونه بیا شام امشب......بودیم عسل آوارگی وبانی مقصر ما همه وگذشت گذشت+
  ببینتت داره دوست خیلی

 یلدا؟-

 داروندارم همه دخترمه یدونه آره+

 دارین رو بچه یه همین-

 مادرشه پیش اما نیما دارم پسرم یه عزیزم نه+

 نمیکنه شمازندگی با مادرش مگه-

 حزانت من بعدجداییمون دوقلوان ونیما یلدا بود سال۵ مشترکمون زندگی فقط نه+
 ....نیمارو واون یلداروگرفتم

 چندسالشونه+

-۰۲ 

 اومدند دنیا مامان مرگ بعد دوسال یعنی-

 تیوق نبود اما کنم پیداش ک میکردم زیرورو جهانو تمام داشتم من عسل مرگ زمان تا آره+
 اشتباهو زدم گند اما پایین ی ازطبقه دختر بایه کردم ازدواج اما شدم خورد ازدنیارفته گفتن
 ... نبود هیچکس مال من قلب نه نبودیم هم مامال کردم

 ...دوخت خیابون به ونگاهشو رفت پنجره سمت وبه پاشد ازجاش

 جداشدین چرا-

  بچگیام همبازی با بودم ساخته خودم برای ازبچگی که بودم غرق دنیایی تو من+

.... 
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 ...گذاشت دستش رو وسرشو داد تکیه پنجره به دستشو

 باخودش چه بودم کرده رفتار طوری میدم حرف تلفنی باهاش هرشب نبودم ایران سالها+
 بود وصل جونش به جونم دارم دوستش خواهرم مثل فکرمیکردن که بابقیه چه

 

 ...کرد سکوت ای لحظه چند

 بزرگتر ازش ماه۰ باورکردم که برادرشی خواهرته که کردن تلقین بهم اینقدر+
 میکنه ازدواج داره گفت بهم سال۶تا فرانسه رفتم خوندن درس برا سالگی۰۸تو...بودم
 ایران تمرف عروسیش بعد ماه اماشش برم نتونستم عروسیش برای بوده عاشقش بااونیکه
 ...بود گفته آرین ب سپهر داشتن مشکل سینا با گفت بهم آرین بود باردار

 ..بوده مامانم عاشق یعنی کردم کپ شنیدم آرینو دایی اسم وقتی پریدم حرفاش وسط

 ......مامانم-

 ...بود بسته حلقه اشک توچشماش کرد نگاه چشمام تو وباغم برگشت سمتم به

 ...کرد بغل وزانوهاشو نشست زیرپنجره همونجا

 واقعا دیگ کرد شوهر ک وقتی از امامن بوده داغون زندگیشون ماه۲ گفته سپهر گفت+
 مدیدن خوشحالی از عسل خونشون رفتیم باهم ظهر سینا شرکت رفتم بود خواهرم عین
 کلمش زندگیش میدونم گفتم بهش بیرون رفت ک سینا بود حامله میاورد در بال داشت
 عاشق ک گفت کرد وگریه کشید جیغ کرده چراتحمل ک کردم دعواش داشته
 دمش ماندگار دیگه ایران من ....نیست مربوط کسی وب خودشه زندگی گفت......سیناست
 دبختب وعسل شدی چهارساله تو اینکه تا شد صدچندان خوشیاشون اومد دنیا بچش عسل

 قهر.....یانه بودند واقعی نمیدونه کسی هنوز که شد هاشروع نامه صیغه ازاون بدبختیاشم
 یناس بیرون بودم برده تورو ک روز یه بود زمستون آورد توروهم من خونه باسیناواومد کرد
 بود شده بحثش وباعسل بودخونم اومده

 

 بود ادهروبرفاافت بیهوش عسل ک بود زده کتک اینقدرعسلو سینا بازکردم رو درخونه وقتی
.... 

 خونه بود گذاشتهتورو سینام بیمارستان بردم عسلو شدم گالویز وباهش گذاشتم زمین تورو
 بود کرده اینقدرگریه دریا کنار اونجا شمال بود رفته بود کرده فرار خودشم....مامانش
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 نفس واااای...بود زده ویخ رفته ازحال شدید وسرمای بود خورده ازمن ک کتکهایی وبخاطر
 آشغال پرنیان نه عسل اما اومد بهوش زود سینا بودن توکما هردوشون بود روزی عجب
 نورفت وطالق جدایی جریان ک اومدنشونم هوش به بعد... کرد بدبخت عسلو عکسا بااون
 رادی لعس اما فرانسه رفتم کجاست عسل میدونم من میگفت کرد شکایت ازم سینا عسل
 عاشقش من میدونی... توش داد جون عسل ک جایی دارم نفرت ازفرانسه نداشت وجود
 ....بود شاد کنارسینا واون بود مهم برام شادیش اما بودم

 خودش داداش رو عموسام همیشه مامانم بگم ک نداشتم چیزی نگفتم چیزی
 .....میدونست

 ...دررفت سمت وبه پاشد ازجاش

 یامم بعدازظهر بمونه خودمون بین میکنم خواهش ازت اما زدم حرفاروبتو چرااین نمیدونم+
 ...فعال میکنم فردادرست از رفتنتم کارای ما خونه بریم ک دنبالت

 رفت دربیرون واز

 

 کرده یاد داداشش عنوان به ازعموسام خاطراتش تو همیشه مامان موندم حرفاش توبهت
 خترد خیلی یلدا خونشون ورفتم دنبالم اومد عمو بعدازظهر ....بود متفاوت نظرعمو اما بود
 تموم عمو بود گذشته هفته یک گذشت خوش بمن کنارشون خیلی بود وخانومی خوب
 میخواستم ازبرگشتنم خبربود بی امید بابا داشتم پرواز امشب بود داده انجام کارامو

 اومد نمدید به دوبار مهیارکه جز ببینم کسیو نکردم قبول مدت تواین کنم غافلگیرشون
 یرغ شده خراب حالش فرانسه برگردم میخوام فهمیده وقتی ک گفت بابا نامساعد وازحال

 بودم دهکر  جمع وسایلمو داشتم بهش نسبت خوبی حس ببینم کسیو نکردم ازمهیارقبول
 دارم بسته یه گفت بود اطالعات از خورد زنگ اتاقم تلفن ک میکردم چک ایمیالمو وداشتم
 زخدمتکارا رو بسته شد زده دراتاق..... برام باال بیارن گفتم کیه ازطرف بدونم بود جالب برام
 بازش بود شتو کاغذ یه کردم باز رو وبسته نشستم مقابلم مبل رواولین وتشکرکردم گرفتم
 ..زد خشکم متنش باخوندن کردم

 ازسواالت خیلی جواب بیافتی پس شاید ازتعجب منم بفهمی وقتی میدونم دخترسینا سالم+
 یسواالت جواب دنبال اگه میشم خبر با چیز ازهمه راحت خیلی من نکن تعجب منه پیش
 بیابفهم نمیبینی منو باشه همرات کسی اگ چون بیا تنها فقط آدرس این بیابه

 ...کشت چراسینامامانتو
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 اورمب نه بوده احتمالی مامان مرگ میگفت که بابام افتاد دستم از برگه و شد شل دستام
 زد شآتی مامانو زندگی که بود کسی همون این باورمیکردم اینو چراحرفای اصالمن نمیشد
 میشنیدم نماو حرفای رفتنم قبل باید کرد سیاه مادرمو زندگی چرا ومیپرسیدم میرفتم باید اما
 بود اهم آبان بود شده هواسرد پوشیدم ولباس پاشدم ازجام میگذشتم زن ازاین راحت نباید
 ماشین یه وگفتم زدم زنگ اطالعات به پوشیدم مشکی بافت یه بود سرد خیلی اما ایران تو

 تلوازه رسوندم همکف به خودمو وباآسانسور کردم قفل ودرو  رفتم بیرون ازاتاقم میخوام
 رفتم بودم پارک که ماشینی  سمت به رفتم بیرون

 بودید منتظرمن هستم سانتروفیان من سالم+

 سوارشید بفرمایید بخیر وقت بله خانوم سالم-

 هب که بود طوالنی زمان...دادم بهش آدرسو افتاد وراه  نشستم ومن بازکرد ودرعقبو اومد 
 نبود هاش ازشهروخونه خبری دیگه کرذم نگاه اطرافمو میرفت مقصد سمت

 شکلین این خیابونا چرا+

 خانوم شهره از خارج آدرستون-

 برسیم مونده خیلی+

 خانوم نه-

 داشت نگه مخروبه باریک کوچه یه جلوی که گذشت دقیقه پنج حدودا

 بفرمایید-

 اینجا؟؟+

 برم نمیشه باریکه کوچه دادید خودتون که آدرسی دیگه بله-

 دادم روبهش کرایه

 بیاین منتظربمونم خانوم+

 بیا تنها گفت که افتادم پرنیان یادحرف

   ممنون نه- 

 انداختم دستم کاغذ به مجدد ونگاهی شدم پیاده

 ۲۲پالک+
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 خونه یه کردم تاپیداش زدم رودید وقدیمی مخروبه های خونه وپالک کوچه داخل رفتم
 ردمپیداک کوچیک زنگ ویه گشتم زنگ دنبال چوبی کهنه در ویه آجری بادیوارهای قدیمی

 درو هک ازکسی خبری اما کردم نگاه واسترس باترس شد درباز بعد لحشه چند وفشردمش
 ...شد گرفته دهانم جلو دستمالی گذاشتم در تو پامو نبود کرد باز

 

 *کل دانای*

 اطالعات قسمت طرف وبه شد داخل رفت هتل ورودی سمت وبه شد پیاده ماشین از
 رفت وپذیرش

 بخیر وقت سالم+

  اومدید خوش سالم-

 ۰۱۲ اتاق روببینم سانتروفیان خانوم میخواستم+

 صبرکنید لحظه چند بله-

 گرفت را۰۱۲ اتاق وشماره برداشت را تلفن زن

 ...ماند پاسخ بی ولی گرفت شماره دیگر بار نبود پاسخگو اماکسی

 گذاشت را گوشی

 نمیدن جواب اتاقشونو تلفن نیستن ظاهرا-

 کرد زمزمه لب زیر بود گرفته را وجودش سراسر ونگرانی دلهره مهیار

 کجایی پس لعنتی+

 وشخام نظر مورد مشترک دستگاه جز چیزی وبازهم گرفت بازشماره آورد رابیرون گوشیش
  بود پاسخگو که زنی سمت به برگشت وباز نشنید میباشد

  رفته اینجا از که نکنه خانوم+

 میدادند خبر بما صورت دراون آقا نه-

 داره پرواز دیگه ساعت۵کجاست پس+

 آره دیگه فرانسوین ایرانی خانوم هممون ایشون-
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  بله+

 باشن برگشته نمیکنم گمون  رفتن بیرون ازهتل صبح ایشون-

 دراتاقشون؟ بریم میشه+

 باهاشون؟ شما نسبت-

 واسش اتفاقی ممکنه نداره اینجا کسیو اون میکنم خواهش خانوم پسرعموشم من ...من+
  باشه افتاده

  کنم صحبت مدیریت با بدید اجازه-

 رفتمیگ را نفس شماره فقط مهیار ومدیرآمد کرد صحبت هتل مدیر با زن که ایی درفاصله

 برگشت صدایی باشنیدن

 افتاده اتفاقی سالم-

 جواب اتاقم تلفن خاموشه گوشیش داره پرواز دیگه دوساعت۰۱۲ اتاق ساکن عموم دختر+
 دراتاقش برم میخواستم میشه اگه نمیده

 کنیم دروباز مانمیتونیم نباشن اتاقشون تو اگه اما-

  باشه اومده پیش مشکلی ممکنه میکنم خواهش آقاا+

 باشن اتاقشون شاید بفرمایید شما حاال-

 قاتا جلوی شدند آسانسور سوار میزد شور دلش عجیب افتادند راه مرد آن همراه به مهیار
 زد ودر دوید اتاق طرف به مهیاذ آمدند وبیرون ایستاد آسانسور۰۱۲

  جان نفس نفس+

 زد در تر محکم

 کن باز درو نفس+

 پی در پی ضربات وباز

 نفسسسسس+

 بود شده نگران هم هتل مدیر حتی
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 بدشده حالش شاید بازکن صاحابو دربی این توروخدا آقا+

 زد در به مردمدیر

 ؟؟؟؟ سانتروفیان خانومم-

  درو کن باز آقا فایدس بی+

 قغر اتاق رفت داخل سریع مهیار کرد باز انداخت اتاق در وبه آورد در جیبش رااز کلید مرد
 بود درتاریکی

 جان نفس+

 بود تخت روی که نفس ووسایل دوچمدان جز اما کرد روشن را چراغ نشنید صدایی
 نبود خبردیگری

 سرخورد زمین وروی داد دیوار به تکیه

 بدم چی رو عمو جواب حاال کجایی دیوونه دختره+

  بود خاموش اما گرف را شمارش باز

 ارویر  نفس بودکیف راه آخرین بود رسیده سرش به که فکری رفت نفس وسایل سمت به
 ها شماره میان واز کشید رابیذون تلفنش دفترچه کیف بدون حتی بود کجارفته ریخت تخت
  گشت آشنا ای شماره دنبال

 خودشه کردم پیداش آها+

 ادد جواب مقابل طرف چندبوق بعد گذاشت درگوشش رو وگوشی شد گیری شماره مشغول

 بله+

 تیام آقا سالم-

 شما؟ خودمم بله+

 نفس عموی پسر-

  نداره پسرعمو ک نفس+

 توإه پیش کجاست داری خبر نفس تواز نیست مهم اونش-

 افتاده؟ اتفاقی داداش نه+
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 کجاست نمیدونی ک هستی مردی چطور تو پس نامزدشی نگفتی توهتل روز اون مگه-

 ...بود منفی وجوابشم بودم کرده خواستگاری ازش فقط موقع اون من+

 کرد دیوار ی راحواله ومشتش کرد راقطع گوشیش باعصبانیت مهیار

 افتاد راه بیرون سمت به مدیرهتل به ایی توجه وبی برخاست ازجایش

 ..آقا+

 برگشت مرد سمت به

 کنم خبرتون برگشتن اگ بدید بمن خودتون از شماره یه+

 را هردو توجه ای گوشی زنگ صدای حین دذهمین کرد بازگو مرد برای را اش شماره مهیار
 کرد جلب

 نفسه گوشی- مهیار

 شد خیره عموسام اسم وبه برداشت بود مبل روی که را وگوشی رفت داخل به وباز

 خانه راه رفت بیرون وازهتل خودبرد همراه را گوشی ناچارا بدهد سام ب که نداشت جوابی
 ...گرفت رادرپیش سینا ی

 *سینا*

 هوا یکردمم نگاه عسل آلبوم وبه بودم نشسته بالکن تو وتنهاییم کسی بی روزای تموم مثل
 میرفتم باید داره پرواز امشب نفس میگفت مهیار وسرد تبدار من وجود اما بود سرد

 داره دوستم یا متنفره من از که نمیدونه اون شده گم توخودش نفس ومیدمش فرودگاه
 دنیای آواره وجودمو ی همه زنمو...ه پرنیان وپرتای چرت بخاطر کاش ای بود من تقصیر
 .... بودم روزا اون دلتنگ چقدر نمیکردم کسی بی غریب

 حتمادیگه بود نفیسه شنیدم پایی صدای

 بابایی+

 برگشتم سمتش به

 عزیزم جونم-
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 اومده مهیار آقا+

 برخاستم ازجام

 کجاست-

 نشسته سالن تو پایین+

 دخترم بریم-

  پایین طبقه رفتم بانفیسه

  بود ایستاده سرپا بمن پشت مهیار

 جان مهیار نمیشینی چرا+

 برگشت سمتم به

 عمو سالم-

 عزیزم بشین پسرم سالم+

 بریم باید عمو نه-

 کجابریم؟؟؟ بریم+

 نفس دنبال-

 چیشده نفس+

 گرفتم قلبم به دستمو کشید تیر وقلبم افتاد وجودم به بدی دلشوره

 خوبه؟ حالت عمو-

 دادم تکون سرمو

 مهیار چیشده نفس+

 رفته هتل از صبح از میگن داره پرواز هم دیگه ساعت یک نبود هتل عمو نیستش-
 هنوزبرنگشته

 افتادم وروزمین شد سست پاهام

 نشست وکنارم دوید سمتم به مهیار
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 شد چت عموخوبی-

 پس رفته کجا+

 نداشت خبر پرسیدم دوستشم پسره ازاون نمیدونه هیچکی-

 رفته کجا یعنی+

  نمیدونم-

 باشه سرقبرعسل شاید+

 

 شب تا بشینه قبر سریه میره کی ازصبح آخه فکر شد اینم عمو-

 گفتم باحسرت

 من باشه عسل سرقبر اگ+

 دنبالش بریم باید-

 باشه افتاده براش اتفاقی نکنه+

 نمیدونم هیچی نمیدونم-

 بگردم دنبالش کجا نمیدونم حتی

 هدهع به که بود عوضی من تقصیر شه پیدا نفس باید کنیم وجب شهرو شده اگه مهیار+
 بارصد زدمی پسم صدبارم سراغش میرفتم باید سمتم بیاد بگیره تصمیم گذاشتم خودش
 بره ازدستم عسل عین نفسم نمیذارم مهیار نه میکرد قبولم ویکم

 راحت خیالتون توپیداکردنش نمیکنم دریغ کاری ازهیچ من عمو-

 .درآورد جیبش از شدگوشیشو مهیاربلند  گوشی زنگ صدای

 میزنه زنگ چندباره عموسامه-

 بده جوابشو خب+

 نفسه گوشی این آخه خب-

 عمو بده بیاتوجواب آوردمش باخودم که بود هتل اتاق تو
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 زدم اتصالو ودکمه گرفتم روازش گوشی

 الو+

 تویی؟؟ سینا-

  آره+

 چطوری سالم-

  عسل جای ودونستن حماقتش بابت بود دلگیر ازش هنوزم

  خوبم+

  پرسید باتعجب

 توإهه؟ پیش نفس-

 نه+

 ؟!گوشیش پس-

 باخودش آورده ازهتل مهیار جامونده هتل گوشیشم زده غیبش ازصبح نفس+

 آخه رفته کجا چه یعنی-

 کجاست نمیدونم یعنی زده غیبش میگم حسابی مرد+

 داره پرواز دیگه ساعت ازیک کمتر اما-

 خداحافظ تره مهم ازهرچیزی پیداشدنش فعال+

 وبرخاستم گرفتم نادیده قلبمو شدید ودرد کردم قطع گوشیو

 مهیار بریم+

 میومد بیرون ازاتاقش داشت نفیسه

 بیار کتمو جان نفیس+

 بابا کجا-

 نفس دنبال+

 کجاست مگه-
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 کن سینجیمم کم بیار بروکتمو گمشده+

 مهیار فاقات به داد بهم واونارو برگشت وموبایلم باکت بعد واندکی رفت باال ها ازپله نفیسه
 شدیم مهیار ماشین وسوار اومدیم بیرون خونه از

 عمو برم کجا-

 زهرا بهشت+

 اونجا داره چیکار موقعه این نفس آخه شبه۸ ساعت-

 زدیم لهت ب هم دیگه سر یک نبود اونجا بود فایده بی زهرا بهشت رفتیم بود توبروشاید+
 که دادیم نفسو وعکس کالنتری رفتیم بود۰۰ساعت میزد شور بدجور دلم بود برنگشته
 ورفت کرد پیاده منو جلوخونه مهیار بود شب نیمه۵ نزدیک خونه تارسیدیم بگرد دنبالش
 وباز یدمکش وروش آوردم پتو یه ازاتاقش بود برده خوابش زیونتلوی جلو نفیسه داخل رفتم
 عسل نشستم کنارشون رزها ی باغچه سمت افتادم راه ناخودآگاه حیاط تو رفتم خودم
 اماعمرخوشیمون کاشتم رز باغچه تواین ازازدواجمون قبل اون بخاطر ومن بود رز عاشق
 منو ازدنیارفت عسل که زمانی دندخشکی گلها ی همه اتفاقا واون ماه سه بعد بود کوتاه
 گلها به زدم زل عسل عشق ب روسرپاکردم باغچه بازاین خونه تواین برگشتم

 برات شده تنگ دلم چقدر خوشگلم خانوم+

  میسوزوند خودمو دل فقط که بود پرازآه حرفم

 بدم چی تورو جواب من آخه کنم پیدا نفسو کن کمکم عسل-

  بود دهکر  خیس صورتمو که شدم اشکام ومتوجه کشیدم صورتم به دستمو شد داغ صورتم

 شهرشلوغ تواین کنم کجاپیداش از من آخه ندارم دیگه دردو این طاقت بخدا عسل+
 ...آخه چکارکنم من پیشش بره که نداره کسیواینجا نفس بدرک شلوغیش

 عکس این ازعسل عکسی زدم زل تصویرزمینش وبه جیبم از کشیدم بیرون نفسو گوشی
  باشه بوده وفرانسه موقعا اون مال باید

 کسم همه اینجا چقدرالغرشدی+

 آهان برم قربونت چرا موندم ومن رفتی چراتو پس میدام تاوان باید من بودی پاک توکه آخه
 یکجارفت من عسل بدم پس تاوان که موندم لجن من میبره زود پاکو آدمای خدا نبود یادم
 .... آخه
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 شدم بلند وازجام کرد پاک اشکامو

 ونساختم سمت به زندگیم برم قربونت میکنم پیداش قسم خودت به میکنم پیداش+
 برگشتم

 بودم کالفه خیلی نشستم روتخت عسل منو اتاق اتاقم تو بال طبقه ورفتم

 

 پیش شاید کنم چک نفسو وپیامهای تماسها رسید ذهنم ب نمیداد قد جا هیچ به ذهنم
 چندتا پیامهاش تو ورفتم درآورد  ازجیبم گوشیو باشه تو اون یاپیامش وشمارش رفته کسی
 دعاا میگفت مهیار که بود پسری همون کنم فک تیام... تیام اسم به شخصی از بود پیام
 داد جواب خوردکه چندبوق  گرفتم شمارشو ناخودآگاه منه نفس نامزد کرده

 عزیزم تو کجایی نفس الو+

 عزیزت؟؟؟؟ شده دخترمن ک هستی کی شما-

 نفسی واقعی پدر شما+

  آره-

 خوبه؟؟ حالتون+

 کجاست؟؟؟ من نفس نمیدونی توام نیست مهم من حال-

 سانتروفیان آقای بخدا نه+

 هستم رحیمی-

 نفس اب وقتیه چند من رحیمی آقای اما امیده آقا فامیلی سانتروفیان نبود خاطرم ببخشید+
 نداشتم صحبت

 یدهد منو هتل پسرعموش گفت نفسوکه حرفای نبود خاطرم اولش من زد زنگ پسرعمشوم
 ولی ازش خبرم بی گفتم آقام اون ب من خب اما داره عمو پسر نفس نبود خاطرم اصال
 بگردیم دنبالش باهم بیام ک کنید لطف آدرستونو اگ نگرانشم دل واقعا

 نفسمی نامزد ک بودی گفته مهیار چرابه فقط نیست احتیاجی-

 راهمونب نداشت ایران کسیو میدونستم من ک اونطور باشه نفس فامیل نمیکردم فک من+
 تدس سپرد آقاامیداونو بودیم دانشگاهی وهم دوست سالها باهم نفس منو نامزدمه گفتم
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 مدوست نفسم میکردم فک رحیمی آقای بودم عاشقش واقعا من ایران اومد گذاشت که من
 دوست نوع وگفت ریخت دستم رو پاکیو آب کردم صحبت باهاش که بار آخرین اما داره

  کردم اشتباه ومن بود برادرانه خواهر داشتنش

 بست نقش رولبم لبخند وناخودآگاه کردم افتخار وپاکیش دخترم غرور به

   نمیکنم دریغ شما ب کمکی وازهیچ برام مهمه خواهرم کردن پیدا حاالم+

 شماره همین به شد ازش اگرخبری هستندفقط  هم وپسرعموش عمو هستم خودم ممنون-
 منه دست بزن زنگ نفس

 بزنید  زنگ بمن شد خبری شمام حتماتشکر چشم+

 خدانگهدار باشه-

 خدانگهدار+

 ردمک نگاه تماسهاشو لیست دخترمن کجابود شدم نفسم تر ونگران کردم قطع گوشیو
 اشهب نفس دوست شاید برانگیخت شکمو بود غریبه شماره یه از ازسام قبل تماس آخرین
 بازم ددرکارنبو پاسخی اما متوالی بوق چندین گرفتم شماررو سریع باشه اون پیش ونفس
 مرض ب یعنی کرد میخکوبم شنیدم که صدایی که میشدم ناامید داشتم  گرفتم رو شماه
 رسیدم سکته

 آره؟؟؟؟ میگیردید نفستون دنبال سالاام+

  زدم دفریا توانم باتمام بود شده پیداش کجا از آشغال زن این کرد داغ وجودم بند بند تمام

 عوضی کجاست دخترم ه*ر*ا*ی*ت*پ ی زنیکه-

 عزیزمممم سینای اووووهو+

 زدم داد...نمیزد باجونیاش مو صداش

 ...ه کجاست دخترم-

 تو اومد حیران ونفیسه شد باز بشدت دختراتاق

 پدر چیشده+

 دادم آدمه پرنیان به وخطاب آوردم باال سکوت ی نشونه به دستمو



 
111 

 

 سرش از مو یه درمیاورم پدرتو قسم عسلم روح به بچمو گرفتی چکار ه*د*ا*ز*م*و*ر*ح-
 فهمیدییی؟؟؟ میزنم آتیشت شه کم

 گرفت روگوششو نفیسه بود اینقدربلند دادم

 آزورد گوشمو هیستریکش خنده صدای

 نه؟؟؟ مگه نداره وتو من نفس نباش نگران من سینای+

 خندید وباز

 نکنم خفت خودم بادستای اگه نیستم مرد میکنم بیچارت پرنیان شوووووووو خفه-

 زد جیغ نفیسه کردم دیوار ی حواله ومشتمو پاشدم ازجام

 میشه بد حالت االن پدر-

 پیشم بیاد بفرست نفسو پرنیان کن گوش خوب+

 آوارگیم وبعد سالم۰۵ بودن زندون حق نکردیم تسویه ک هنوز سینا إهههه-

 

 میخوای ازجونم چی ...ه شو خفه+

 ش*ر*ا*ی*ت*پ مامان عین دخترت خوشگله چقدر-

 دادزدم گرفت جلوچشممو خون اومد ک عسل اسم

 شووووووووو خفه+

 پیچید خونه تو شیشه شکستن وصدای کردم رومیزتوالت ی آینه ی حواله مشتمو

  آشغال بیاد بفرست نفسو+

 تسویه تابعد باشه ههه-

 عوضی کردی غلط تو+

 زدم داد شنیدم رو کرده قطع میداد نشون ک بوق صدای فقط اما

 خدااااااا+
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 خورد صدای زدم پس بادست رومیزتوالت از ادکلنارو تمام روتخت کردم پرت گوشیو
 زدم تخت به بالگد پیچید شدنشون

 گرفت ودستمو اومد سمتم به نفیسه میگرفت آتیش داشت وجودم

 آروم نفس جون بابا میاد خون داره ببین دستتو بابا توروخدا باش آروم باباجونم... بابا+
 عسل مامان توروروح باش

 گریه یوصدا گذاشتم تخت لبه وسرمو نشستم روزمین کشید خون ب قلبمو دلم عزیز اسم
 پرکرد اتاقو پربغضم

 میگیره هم نفسمو داره زنیکه این حاال بودی کم خودت من عسل آههههه+

  برم قربونت دستتو ببین باش آروم توروخدا بابا-

 کردم زمزمه بود خون غرق افتاد دستم به چشمم

 نیست مهم هیچی نیست مهم+

 جون بابا باش آروم-

 آشغال پرنیان نداشتم نبودنفسمو طاقت میشدم دیوونه داشتم

 نفیسه+

 بابایی جانم-

  بیا سپهر بگو فقط بیاد سپهر بزن زنگ+

 بابا صبحه۲/۲۱ساعت-

 بزن زنگ فقط+

 چشم-

 خودم روی به اما میکردم حس بود بدبریده که دستمو سوزش داشتم تازه رفت بیرون ازاتاق
 دستم برای اصرارکرد هرچه میاد داره گفته سپهر گفت اومد بعد دقیقه چند نفیسه نیاوردم
 صدبار یباال شاید بود داغون حالم بست دستمو باباند ناچارا اونم نرفتم بیمارستان بریم
 شتن خونه راحتی لباس همونطور که وسپهر شد باز دراتاق که رفتم راه اتاقو وعرض طول
 شد داخل بود

 چیشده سینا چیه-
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 پرنیان+

 گرفت ونگرانی ترس رنگ سپهر چشمای

  کرد زمزمه

 نفس؟؟؟-

 دزدیده دخترمو...ه+

 ونالید زد توسرش سپهر

 واااای سینا شدیم بدبخت وااای وااای-

 سرم بگیرم گلی چه سپهر+

 ارهبی سرش بالیی هرجایی اون اگه سینا وااای همونجا میموند کاش ایران نمیومد کاش ای-
 آخه بود کم عسل داغ

 سپهر چکارکنیم+

 خبربدیم پلیس به باید-

 چی بیاد سرش بالیی اگ+

 خدانکنه نه نه-

 نگرانشم خیلی دخترم سپهر+

 بود پرغصه سپهر چشمای

 کشیدی آتیش ب زندگیتو کردنت قضاوت بازود که سینا کنه خدالعنتت-

 نگفتم وچیزی دادم تکون سرمو شرمنده

 

 بده تحویل نفسو شد راضی شاید بزن حرف باهاش بگیر شمارشو-

 ردمک پرت گوشیو باحرص بود خاموش اما گرفتم وشمارشو برداشتم تخت ازروی رو گوشی

 خاموشه+

....... 
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 *نفس*

 ذهنم تاریکه جا چراهمه کجابودم من کردم بازشون زور به داشت شدیدی سوزش چشمام
  بود ایستاده ازکار

 کجاست اینجا آخه

 کردم زمزمه ناخودآگاه

 .....بابا+

 شماموچ کجام نمیدونم ازاینکه گرفت بغضم میخواست معرفتمو بی باباسینای فقط دلم
 ک پرنیان دیدن برای خونه دریک بودم اومده که اومدم یادم کردم فکرد و وفکرکردم بستم
 رسیدهت خیلی شکست بغضم.....نیومد یادم هیچی دیگه اما شد گرفته دهنم جلو دستمال یه
 ..زدم فریاد باگریه بودم

 کمممک+

 میلرزید صدام

 زدم صدا باز

 باباییی+

 شدم متوجه که بدم تکون دستمو اومدم میلرزیدم داشتم بود سردم بودم کرده وحشت
 ک وچیکک اتاق یه بود افتاده اتاق تو کوچیک پنجره یه از نور یه شده بسته تخت به دستام
 دپیچی باز لرزوپم صدای بودم اینجا چرا من نبود توش هیچی بودم روش من ک تختی جز

 میترسم اینجا من کمک+

 چشمام شد روشن اتاق وچراغ بازشد محکمی باضرب دراتاق...بود پرکرده فضارو هقم هق
  پیچید جوضم تو صدایی گرفتم چشمم رو دستمو سوخت افتاد توش که ازنور

 سینا دردونه خبره چه-

 کردم نگاه بود مقابلم که زنی به کردم باز چشمامو

 چرااینجام من هستی کی شما+

 انمام عکسشو  شدم دقیق چهرش به بود ومک کک پراز صورتش کنارزد طالیشو موهایی
  پرنیان بود خودش آره بود داده نشونم
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 من جون از میخوای چی+

 توزندون جوونیم سال۰۵حق-

 کردم هق هق

 داره ربطی چه بمن+

 غرید بود باهاش که تشنی غول روبه و شو خفه زد داد

 بکن کارتو حمید-

 خانوم چشم+

 اومد سمتم به نبود بیابونی غول ازیه کمتر که مردی

 بودم کرده وحشت

 زدم جیغ آورد دستم سمت به ودستشو نشست روزانو کنارتختم

 عوضی نزن دست بمن+

 کرد کثیفی ای خنده

 میکنم تزریق هرروزتو داروی دارم-

 دهنمو جلوی اومذ پرنیان موند فایده بی زدم جیغ گرفت دستش تواحاطه بزور ساعدمو
 تاممدس میکوبیدم روتخت پاهامو آورد جلو داشت زردرنکی محتوای که سرنگی مردک گرفت
 تشودس پرنیان کرد تزریق وسرنگو موند فایده بی تقالم بسته ک دهنم بود بسته که

 شد دار خش گلوم که زدم جیغ اینقدر زدم جیغ برداشت ازرودهنم

 بود آمپولی چه این عوضیا+

 زد کریهی لبخند پرنیان

  بزنمش بهت که میکنی التماس خودت ازفردا هرروزته نیاز-

 بود تیکه تیکه های کبودی پراز دستم سفید پوست افتاد دستم به نگاهم

 ....بده منو وآوارگی عشق حق باید ها حاال حاال بابات-

 ...تبس ودرو کرد خاموش وبرقو رفتند بیرون مردک بااون حرفی هیچ وبی شد بلند ازجاش

 *سینا*
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 پیچید اتاق تو وصدام پریدم ازخواب

 نفسسسس+

 نشست کنارم وهراسون تواتاق اومد نفیسه

 بشم فدات چیه بابایی-

 نفس+

 دیدی خواب-

 گفتم وبغض باترس

 دمیبر  بزرگ آتیش یه سمت وبه میکشید زمین رو نفسمو داشت پرنیان دیدم خواب+

 ....میخندید وپرنیان میکشید جیغ داشت نفس

  بود خواب ی فقط پدر باش آروم-

 نیست بچم ک روزه۲+

 

 باش آروم توفقط بابا میکنیم پیداش-

 گاهشن از بودم زده تختم روبروی دیوار به که عسل از بزرگی تصویر شدازتابلوی زوم نگام
 سمتش به بردم خوردهجوم زنگ بود پاتختی رو که نفس گوشی بودم شرمنده

 مزمانه کردیم نگاه گوشیشو صفحه بود کرده هول هم نفیسه باشه پرنیان خداخدامیکردم
 بود کارتی تلفن شماره

 باشه خودش شاید+

 میکنه قطع میکنی دادوقال شماباز بدم جواب من بذار بابا-

 اسپیکر رو زد رو گوشی دادم بهش گوشیو باتردید

 بله+

 شد شنیده مرد یه صدای

 وقته چند زدی زنگ به چرا بشم فدات کسم همه آخ بابا زندگی سالم-

 گرفت تعجب رنگ ونفیسه من چشمای
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 شما؟؟+

 نیومد صدایی چندلحظه-

 میکنه؟؟؟ چیکار شما دست دخترمن گوشی+

 زنفیسها گوشیو افتادم پدرفرانسویش یاد میکنه صداش دخترم من جز کسی که لرزید تنم
 گرفتم

 بله-

 هستین شماکی آقا کجاست دخترمن+

 لرزید صدام

 باباشم من-

 ثانیه حدودچندین نشنیدم صدایی

 نفس ب بدین گوشیو میشه رحیمی آقای+

 نیست نفس-

 استکج دخترم بگین بهم حاال دنبالم بیاد بخوام ازنفس میخواستم فرودگاه ایرانم من+

 میاد شکیم مزدای بایه جوان پسر یه بایستید فرودگاه جلو همونجا دنبالتون بیان میفرست-
 دنبالتون

 ..نفس+

 خدانگهدار میدم توضیح بهتون بیاید-

 گرفتم خودم باگوشی مهیارو شماره کردم قطع گوشیو

 داد جواب نریسد بوق یک ب

 عمو شده خبری+

 ایران اومده نفس ی پدرخونده مهیار-

 بابا ای+

 اینجا بیارش دنبالش برو فرودگاس-
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 چشم+

 خداحافظ-

 ....کردم قطع گوشیو

 کرد صدام نفیسه

 بابا+

  دلم جون-

 میخوام...میخوام+

  برگشتم سمتش ب

 میخوای چی-

 عنجم اونجا رفتن ک هایی بچه همه دوستام پیش پرورشگاه برم امشب بدی اجازه میشه+
 امشب

 نمیومد خوشم پرورشگاه ازمحیط

  نمیاد خوشم محیطش از که میدونی-

 بابااااا+

 نمیا خوشم نخواب اونجا اماشبو برو باشه-

 شده۰۱اونجا برسم تا شبه۹ ک االن+

 تموم ایی خونه۰۵قبل نفیس-

 بودم کالفه بشدت رفتم بیرون ازاتاق

 

 رگردهب زود اینکه ب مبنی من های توصیه شنیدن وبعد پوشید لباس کم درزمان نفیسه
 صدای ....میکرد درد عجیب سرم بودم نشسته تاریکی تو سالن تو مبل رو زد بیرون ازخونه
  ریخت بهم رو سکوتم در  زنگ
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 هشد سرد هوا چقدر گذاشتم باز ودرسالنو کردم باز درو دادن جواب وبدون برخاستم ازجام
 هب داخل بیاد مرد اون به میکرد تعارف که مهیاراومد وصدای خورد درسالن به ای تقه بود

 کرد روشن مهیارچراغو برگشتم سمتشون

 عمو نشستی تاریکی تو چرا سالم+

 ایدش داشت آرامی چهره که مردی مقابلم مرد به شدم وخیره گذاشتم پاسخ بی مهیارو حرف
 امااون بود پوشنده اخم صورتمو من بود دوخته بمن نگاهشو اونم بود خودم وسال همسن
 کرد دراز سمتم به ودستشو اومد سمتم به بود آروم

 سالم+

 دادم دست باهاش باتردید

 بشینید بفرمایید اومدید خوش-

 بزنم ممیخواست که حرفی...بود فرما حکم برجمع سکوت نشستیم سالن گچشه مبالی روی
 آوردم زبون به اماباالخره بارچرخید هزار وتوذهنم

 متشکرم نفس واسه سالتون همه زحمت بابت+

 بیاد نفس بگین نمیخوایین بوده وظیفم-

 اومد زبون به مهیار

 دزدیدن اونو نیست اینجا نفس+

 غرید

 چه یعنی دزدیدن چی-

 سنف بادزدیدن کرده فکر که داشتن دشمن یه سینا عمو زندگی تو قدیمی مشکل یه+
 ...بگیره انتقام میتونه

 کجاست دخترم چی یعنی-

 .....میکرد هنگ داشت مغزم نگفتم ووچیزی گرفتم دستام میون سرمو

 کردین؟؟؟ شکایت+

 داد پاسخ مهیار
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 آره-

 میترسه مریضه بچه این کجاست االن یعنی واای+

  پاشد ازجام زده وحشت

 مریض گفتی چی-

  میترسه وازهرچیزی میپره ازخواب مدام شبا شد شوک دچار خانوم عسل مرگ بعد از+

 زدم پیشونیم تو بار چندین دستم باکف

  وااای سرم تو خاک سرمن تو خاک واااای واااای+

 ونشبا بود وپرنگرانی آشوب قیافش امیدم کنه آرومم داشت مهیارسعی نشستم روزانوهامو
 ....گفت عسل مرگ بعد قراریاش وبی نفس ازبدبختیای امید تاصبح بود سختی شب

 ودب خاموش ک ازپرنیان شماره یه فقط هیچ آدرسی نه خبربودیم بی عسل از بود هفته یه
 نبود ردد اما بود فرسا طاقت قلبم درد بود فایده امابی بودیم دنبالش تاشب صبح همموناز
 دایص میکردم ودل درد باعسل وداشتم بودم نشسته رزها ی باغچه کنار بیشتربود نفس
 شنیدم امیدو

 قشنگی جای چه-

 نگفتم چیزی

 سینا کنم صحبت باهات باید+

 کردم نگاش بلندشدم جام از

 مورد درچه-

 داخل بریم هواسرده+

 باشه-

 افتادیم راه کنارهم

 سرزندن چه پاییز تو رزهات این سینا میگم+

 مراقبتشون برای میذارم مایه جونم از-

 نشستیم آشپزخونه تو خوری ورومیزناهار داخل رفتیم
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 میشنوم-

 یببخش منو بدونی روباید پنهونه سالهاست ک حقیقتی اما یانه بگم باید نمیدونم+

 

 میزنی حرف چی درمورد-

 رنهوگ کردم کارو این زمان اون داشتم که بدی وشرایط دالیل بخاطر فقط من بقران سینا+

 لطفا بزن حرفتو-

 بیمارستان بردیمش وقتی افتاد خانوم عسل واسه اتفاق اون که زمانی پیش سال۰۱+
 ...گفت بمن گفت بمن اون ببینه که آخرمنوخواست لحظه

 افتاد رعشه وبه شد داغ بدنم تمام

 بهت گفت چی-

  امامن بچشی پدر که گفت ازتو تو پیش ایران برگردونم نفسو که گفت+

 زدم میز روی بامشت دفعه یک زد یخ بدنم تمام

 گرفتی ازم سال۰۱منو دختر تولعنتی..تو+

 . گرفتم ویقشو بردم هجوم بسمتش یکدفعه کردم رفتن راه به شروع عصبی برخاستم ازجام

  آوردی من زندگی بسر چی نفس باگرفتن میدونی تو-

 غریدم

 میدونی؟؟؟؟؟؟-

 عسل مدنبااو ک بود گرفته افسردگی ژولیا دارنمیشدیم بچه ژولیا منو مجبوربودم کن باور+
 باورکن مجبوربودم شد خوب حالش واقعا برج اون ب ونفس خانوم

 روش ب اما داره خانواده داره پدر من دختر که میدونستی سال همه این ءشغال توی-
 من پیش برگرده ک خواسته مادرش ک نیاوردی روش ب نیاوردی

 دادزدم

 پدررررررررررش پیش-



 
112 

 

 رایب که اونقدر متنفرشده من از بیشترازدیروز هرروز عسل ی بادفترخاطره نفس سالها
 بیچارگیمو سال۰۶ نمیبخشمت هیچوقت من نههه میفهمیییی بود اومده ایران ب من کشتن
 ی یروان آسایشگاه تو من میگذروندی خوش من دختر با داشتی ک موقع اون تو نمیبخشم
  بودم روانی بیمار

 کردم رها یقشو

 نمازخو توام نفسه کردن پیدا اونم دارم هدف ی فقط من نداره اهمیتی حرفت گفتن حاالم-
 .....میکنه حالموبد دیدنت برو

 این منمیتونست جوره هیچ رفتم اتاقم وبه باال طبقه سمت به افتادم راه ایی دیگه حرف بی
 میخورد زنگ داشت روپاتختی گوشیم بگذرم امید واز کنم حذف ماجرارو

 آرین دختر بود لعیا کردم نگاه صفحش به داشتم برش

 بله-

 بابام بیا توروخدا عمو+

 باباچی-

 .......بیمارستان بیا میمیره داره بابام عمو نیست خوب حالش+

 .میزد حرف گریه جیغ با

 اومدم باش آروم عزیزم باشه-

 کرد قطع گوشیو

 ترینبه برام زندگیم سالهای توهمه بیشتراون شایدم داشتم دوست سپهر اندازه ب آرینو
 میشکست کمرمو دادنش دست از بود وبرادرم دوست

 متس به وباسرعت شدم ماشین سوار زدم بیرون خونه واز برداشتم رختی ازروچوب پالتمو
 رستارازپ رفتم داخل سمت وبه شدم پیاده ازماشین بیمارستان رسیدم روندم بیمارستان
 که مروبروشد هایی باصحنه اما..رفتم سیو آی سمت به سیوهستش توآی گفتن پرسیدم
 آرین آههه خوردم زمین وهمونجا شد شل زانوهام شدم داغون شد خراب سرم دنیارو
 گارن میکشید وجیغ میزد خودش صورت تو لعیا بود خوابیده آروم تخت رویه آرین عزیزم

 یدهچسب پدرشو ی جنازه ومحکم بود افتاده روزمین چادرش لعیا بود رفته ازحال روصندلی
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 روی از که گرفتم دستشو رفتم طرفش وبه بلندشدم ازجام باسستی ببرنش بودونمیذاشت
 کنم بلندش عزیزم آرین جسد

 

 ها بچه نوعی میکشید جیغ گرفتمش توبغلم شد قراریشبیشتر بی افتاد بمن تاچشمش
 نبود بیشتر سالش۰۸/۰۹ بود بچه نبود میکبویدمقصرهم پاشوزمین

  میخوام بابامو عمو میخوام بابامو من گذاشت تنهامون رفت بابام عمووو+

 اشپ پاب خودمم نره دنبالش ک کردم کنترل زور به لعیارو کردند رد ازجلومون آرینو تخت
 بود عزیز دنیا قدهمه واسم آرین میرختم اشک

 «خراطا مجید از داداشی آهنگ»

  نمیکردم فکر خدا ای

  شه جدا ازم روز یک که

  دیگه که سخته باورش

  نباشه سرم رو اش سایه

 

  گرمت دست سرده گرچه

  همونی من واسه اما

  خاطراتت تمام با

  میمونی من ذهن توی

 

  کن وا چشماتو داداشی

 

  کن وا چشماتو داداشی

  بگیرم دستاتو بذار

  خوابم به بیا دوباره
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  میمیرم دوریت از دارم

 

  میخوام اونو من خدا ای

  گرفتی ازم تو اما

  قلبم تو گذاشت دستشو

  آتیش مثل خاطراتش

 

  رفته نمیشه باورم

  برنمیگرده اون گرچه

  دنیا غمهای داداشی

  کرده چه دلم با ببین

 

  بستی چشماتو داداشی

  سراغم تو نمیگیری

  دلخوشیمه تنها دیگه

  اتاقم تووی تو عکس

 

  کن وا چشماتو داداشی

  بگیرم دستاتو بذار

  خوابم به بیا دوباره

  میمیرم دوریت از دارم

 

  میخوام اونو من خدا ای
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  گرفتی ازم تو اما

  قلبم تو گذاشت دستشو

  آتیش مثل خاطراتش

 

  نمیکردم فکر خدا ای

  شه جدا ازم روز یک که

  دیگه که سخته باورش

  نباشه سرم رو اش سایه

 

  گرمت دست سرده گرچه

  همونی من واسه اما

  خاطراتت تمام با

  میمونی من ذهن توی

 

  کن وا چشماتو داداشی

..... 

 میادبرن ازدستکسی اماکاری عزیزشیم داغداروجود هممون شد تموم آرین خاکسپاری مراسم
 وحالش خوب میکنم درکش آرین عکس ب میزنه وزل میشینه گوشه ی فقط بیچاره نگار
 بد چقدر وآهه اشک فقط کارش ک لعیاهم عسل مرگ تودوران من حال مث میکنم درک

 خیر هممون پیچید بهن هاش وبچه وبابام هاش وبچه علی عمو زندگی طومار ونامردانه
 ک نیست کردیم زیرورو شهررو کل طرف یک نفس نبود طرف یک آرین داغ.....ندیدیم
 از دبور  خبری هیچ اما برده نفسو گفت ک اونجایی به رفتیم هتل آژانس باراننده نیست
 آه..مهیار میشم دیوونه دارم دیگ ک من ازش خبریم بی که روزه۰۰....نبود کثیف پرنیان
 وارعاشق دیوونه شدم متوجه تازگی ب ک پسری نفس شدن ازگم شده داغون که مهیاری
 ...میگذشت بسختی ک بدی روزهای.........دخترمه
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 *نفس*

 چراپیدام نبود پدرم از خبری بودم زندونی دخمه این توی ک بود هفته۵ نزدیک کنم فک
 یشدم باعث وهمین اومده سرم به بالیی چه که فهمیدم جدیدا نمیبرد ازاینجا ومنو نمیکرد
 زهررو که ایی ماده به اعتیاد بودند کرده معتاد من عوضیا این بکنم مرگ آرزوی هرروز که
 که کردم وداد جیغ وکلی نکردند تزریق بهم روز۵که فهمیدم زمانی میکردند تزریق بهم
 ستدو بود مرگ آرزوم حاالفقط بودم وکالفه میکرد درد تنم بدجور کنند تزریق بهم مجدد
 امروزم آمپول تزریق اززمان خیلی میخورد بهم دنیا ازاین حالم مامانم پیش برم داشتم
 دوتا ک گذشت مدتی بیان ک کشیدم وجیغ زدم صداشو بزنن بهم نیومدن اما بود گذشته
 وومن بازکردن ازتخت دستامو تو اومدند میکردن تزریق آمپول بهم هرروز ک تشنی غول

  ایستاد جلو اومد کریهش ی قیافه بااون پرنیان در سمت به کشوندند

 کتک رچقد دخترت ببینی ک کجایی مامان آهه زد صورتم تو سیلی انداختم تف صورتش تو
 اینا دست از خورد

 دچار مادرت عاقبت ب زودی ب توام که خوشحالم خب اما مامانت از تر گستاخ گستاخی-
 چولوکو آزمایشگاهی موش دیدنیه موقغ اون سینا چقدرقیافه اووووه پیشش ومیری میشی
 پیشش از تو اثرمیکنه مواد این زودی ب کردیم امتحان تو بدن رو جدیدمونو مواد یه ما

 ...مامانت پیش میری باباجونت

  آرزومه بزرگترین مرگ دارم من ک وضعی بااین نمیدونست هه

 میکنه بیچارت باالخره بابام عوضی شو خفه+

 وزشت بلند خندید

 ببرینش-

 متوجه ونخودش دنبال وکشوندنم کشیدند روصورتم مشکی کاله ویه بستند ازپشت دستامو
 یرونب همونجوری منو ایستاد ماشین طوالنی مسافت یک از بعد کردند سوارماشینم ک شدم

 بشو ازب دستمم اطرافو ونمیدیدم بود پوشیده روصورتم بود دور باسرعت وماشین انداختند
 ..نبود

 

 *کل دانای*

  بودند نفس کردن پیدا برای راهی دنبال سینا ی خانه در معمول طبق وسینا مهیار
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 نیست ک نیست کردم زیرورو تهرانو میشم دیوونه دارم عمو-مهیار

  میگیره آتیش داره جیگرم ازتو ترم داغون من+

 میرفت راه کالفه مهیار

 بزنم کالنتریا به سر یه باز برم من عمو-

 بیام منم بذار+

 میکنم خبرت شد خبری میرم تنها نه-

 مهیار مذاری خبرم بی+

 خداحافظ چشم-

 ردک وزمزمه کرد آسمان ب نگاهی کرد تن رابه پالتویش شد خارج ساختمان از غمزده مهیار

 گرفتیش یدفعه اما کردی کسم همه نرسیده دختررو چرااین دردبود چ این خدایا-

 ماشینش سمت ب داشت شد خارج وازخانه کرد باز را در افتاد وراه کشید پرسوزی آه
 شیتن زانو روی کنارش رفت سمتش به باتردید شد زمین روی ک جسمی متوجه ک میرفت
 زخموپر کبود صورت بادیدن اما زد کنار صورتشو روی مهیار بود پوشیده باکاله صورتش
  بود بسته نفسش چشمان ودادزد رابست وچشمهایش برخاست نهادش از آه نفس

 نفس نفس خدااااااااا نههههههه+

 زد نفس توصورت

  نفس بازکن چشماتو+

 اشک که بود نداده اجازه مشکالتش ترین سخت تو هیچوقت داشت که ایی مردانه غرور
 ریخت سرش آسمان نفس امابادیدن بریزد

 میزد صدا را ونفس میرخت اشک

 .....آشغاال این کردند چیکارت عزیزم کن باز چشماتو+

 دبو کرده را هوایشان دلش چقدر رفت رزها باغچه سمت وبه آند بیرون ساختمان از سینا
 ایستاد ازحرکت شنید ازبیرون که دادی باصدای اما

 نفسسسسسس+
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 کشید تیر قلبش مهیار دهان از اسمش باشنیدن

 نفس جان بی جسم دیدن با کرد باز ودررا حیاط در سمت به ودوید گرفت جان پاهایش اما
 ک ردک بلند را دستش ایستاد حرکت از قلبش میبرد ماشینش سمت را او ک مهیار درآغوش
 منتظرش چشمان از اشک ای قطره افتاد زمین وروی نداد اجازه قلبش اما بزند صدا را مهیار
 ...شدند وبسته ریخت

 نیستی تو که میگن همه رفتی تو که میگن همه

 شکستی تنگمو دل دوباره که میگن همه

 دروغه

 

 ببینی اینجوری منو اومد می دلت چجوری

 ببینی دوری تو منو نزدیک چه ها ستاره با

 دروغه که گفتم ولی رفتی تو که گفتن همه

 

 بمونم منتظر اگه عجیبه که میگن همه

 مونم می اینجا ابد تا دروغه حرفاشون همه

 کوره و سوت خیلی اینجا عزیزم اسمت و تو بی

 صبوره خیلی من دل نداره عیبی خب ولی

 صبوره

 

 نیستی تو که میگن همه رفتی تو که میگن همه

 شکستی تنگمو دل دوباره که میگن همه

 دروغه

 

 ببینی اینجوری منو اومد می دلت چجوری
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 ببینی دوری تو منو نزدیک چه ها ستاره با

 دروغه که گفتم ولی رفتی تو که گفتن همه

 

 بمونم منتظر اگه عجیبه که میگن همه

 مونم می اینجا ابد تا دروغه حرفاشون همه

 کوره و سوت خیلی اینجا عزیزم اسمت و تو بی

 صبوره خیلی من دل نداره عیبی خب ولی

 صبوره

 

 مردی تو که گن می همه نیستی تو که گن می همه

 سپردی ها فرشته به رو تنت که گن می همه

 دروغه

 «فالحی مازیار دروغه آهنگ»

 

..... 

 داشتند غریبی زندگی چه ک آههه را ودختر پدر رساند بیمارستان به آمبوالنس را هردو
 ...بود بسته ونفسش عسل قلب به قلبش که سینایی

 ......برایش بود کار چاره مرگ دیگر دید وروز حال رابااین نفسش ک حاال

 مارستانبی به نرسیده وسینا شد یومنتقل سی آی به نفس ک زمانی بود تلخی ی لحظه چه
 .......کرد تمام

 

 ها دیوانه همچون میزد داد بود گذاشته سرش راروی بیمارستان که بود سپهر اماحاال
 رابه خودش و میکشید هوار بود داده دست از را زندگیش کس آخرین ک ایی ساله۰۹مرد
 تمام حاال بود کرده پر سینا رابرای نفس جای سالها ک دختری نفیسه میکبوید ودیوار در
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 راروی بیمارستان سالن....را کسش ی راهمه پدرش بود داده دست از رایکباره زندگیش
 میکشید داد زد ها صندلی به بالگد سپهر....بودند گذاشته سرشان

 ندارم دیگ کسیو من بری نمیذارم داداشم نهههه+

 اما بود تهگرف را دستش هردو بکند نمیتوانست مهارش اشکبار باصورت مهیار که ایی نفیسه
 میکرد راآب وآسمان زمین دل نفیسه ی ومویه ناله

 هباش سرپرستم کی.... دیگه من دارم کیو دیگه رفت بابام خدا آییییی مهیار کن ولم-

 هایشر  آخرسر نمیشد وحریفش بود شده مهیارکالفه کشید بیرون مهیار دست از دستاشو
 میکبوید صوردتش تو نفیسه داد سر مردانه هقی وهق نشست گوشه ویک کرد

 اباییب برم قربونت ندارم تو جز کسیو پرورشگاهی بچه من بابایی نرو توروخدا بابایی+
 برگرد بخاطرمن

 ی هباغچ وسط نفیسه فرستادند بیرون به را آنان بازور بیمارستان وحراست نگهبانان
 سر وبه ردمیک آلود گل را دستش نفیسه بود گرفته شدیدی باران بود نشسته بیمارستان
 تگرف را ودستش رفت سمتش به باگریه مژگان میکشید جیغ میریخت گل وصورتش

 برم قربونت نکن+

 بگیرم سرم ب عالمو گل باید رفتم بابا عمو زن کن ولم-

 کوبید سرش به گل دیگری ومشت کشید جیغ

 تنهام بابام عمو زن رفت خداحافظی بی بابام عمو زن سرمن ب عالم سنگ کمه گل-
 گذاشت

 

  ریخت اشک نفیسه پای وپابه گرفت درآغوشش مژگان

 دخترم باش آروم+

 ....میکرد گریه بهار ابر همچون تلخ پاییز دراین نفیسه اما

 یشترب مهیار.......نبود برگشتنی سینا فایده چه اما میکشید فریاد ها دیوانه همچون سپهر
 ب وصدایش میشد الل کاش میکرد آرزو بود کنارسینا آخر لحظات ک میسوخت ازهمه
 .....نمیرسید سینا گوش
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......... 

 فیسهون سپهر های فریاد از کرمیشد گوشش ک قبرستانی  وحاال فرارسید خاکسپاری روز
 ستهنش خاک روی زانو چهار مهیار همینطور سپهرهم بود گرفته راگل سرتاپایش نفیسه...
 ریقب سمت وبه کردند بلند را تابوت شد خوانده میت نماز...میکرد وگریه میزد وداد بود
 راگرفته تابوت زیر ومهیار سپهر باشد سینا همیشگی ی آشیانه قراربود ک آوردند

 ارانگ میکوبید سروصورتش ب وار دیوانه نفیسه آوردند قبر سمت به را بودندتابوت
 سپهر ندکرد باز را درش شد گذاشته زمین بکشندبوت بیرون سینه رااز قلبش میخواستند
 بردند رقب داخل وبه گرفتن را کفن ب پیچیده سینای دوطرف میکردند گریه خون که ومهیار
 قلبشان ب خنجر میدیدند راک نفیسه حال میریختند اشک وآشنا وفامیل دوست تمام
 رو میافتد بجنون ک بیماری همچون نفیسه شد گذاشته درقبر که سینا میشد کشیده
 زد وفریاد کوبید زانوهایش

 بری نمیذارم نه بابااااااا... بابا+

 گرفت درآغوش را درکفن وسینا انداخت قبر رادرون خود کشید جیغ

 بی من اییباب میشم وکار کس بی من عشقت پیش میری تو بری نباید تو نکن نامردی بابا+
 باباجون پاشو ندارم کسیو دیگه میمیرم تو

 ....آورد بیرون قبر واز کرد بلند ازجایش را نفیسه مهیار

 یسهونف سپهر دل داغ اما گذشت سیناهم چهلم شد تمام هفتم مراسم شد تمام خاکسپاری
 ردک پیرترش درکماهم برادرش یادگار تنها اما بود کرده خم را سپهر کمر سینا داغ بود تازه
 دچار ناشناخته مواد یه مصرف بخاطر ک بود گفته دکتر دراغمابود بود روز۰۲ که نفسی
 شبهو دیگر دوهفته اگرتا بود کرده تاکید مغزی مرگ ب مایل وضیعتی ویک شده شوک
 ... میکنند جدا هارا دستگاه نیاید

 ردمیک سپری یو سی آی در راپشت هرروزش بود ازهمه بیشتر مهیار تابی بی وسط واین
 ی روزه چهل درعزای ک ریشهایی بود شده بلند ک موهایی ریخته وبهم ژولیده ای باقیافه
 برتن هنوز ک سیاهی لباس بودند راپوشانده صورتش و بود نزده آنها ب دست عمویش
 روی کنار به اش آشفته روح کنار ب اش آشفته وروز حال کنار ب اینها ی همه اما داشت
 برای مدآ بیرون سیو آی از دکتر صندلی پشتی به داده راتکیه وسرش بود نشسته صندلی
 رفت دکتر سمت به برخاست ازجایش بود قرار بی مهیار دل بود رفته نفس وضع کردن چک
 جواب امروز بودودکتر مانده دکتر زمان دوهفته پایان ب دوروز بود گرفته را وجودش ترس
 ....میداد را قطعی



 
122 

 

 ..انداخت مهیار پریشان قیافه ب نگاهی دکتر

 دکتر چیشد-

 ردیمک تالشمونو تموم ما وسیله ایمو مابنده میشه همون بخواد که هرچی خدا جوون ببین+
 ..نداده پاسخ درمان به بیمار بدن اما

 تردک صدای شد آوار سرش دنیا تمام انگار پیچید مهیار خسته درمغز  پایانی بوق صدای
 ررویب شد نمکی انگار که داد ادامه حرفهایش به دکتر اما نمیشنید هیچ بود گنگ برایش
 ...مهیار قلب عمیق زخم

  میکنیم جدا هارو دستگاه امروز ما واینکه-

 لرزید ازصدایش دکترهم حتی است سهل ک بیمارستان ک طوری کشید فریاد مهیار

  نیستین دکتر شما ازایران میبرمش نمیذارم نهعهههههههه+

 ادد ازدست اونم امروز ک بود بودنش زنده ب امید درصد چند فقط بیمار پسرم باش آروم-
 فقط تو نیست چیزی درصد۰۱ درصد۹۱  دربرابر بودنشو زنده احتمال درصد۰۱ فقط االن
 جدابشن زودتر باید ها دستگاه این میدادی عذاب عشقتو داری

 یدمنم رضایت من نهه زد پس دست باپشت آنهارا بود شده سرازیر اشکهایش مغرور مهیار
 بدین فرصت دوروزه اون لعنتیاالاقل نمونده ازدوهفتتون روز۵ مگه نمیده رضایت بابامم

 گفت بابغض رفت عقب وعقب کشید عقب رابه قدمهایش

 نمیذارمم+

 میبارید باران سال سرد ماه ودی بود سب۹حدود ساعت بیمارستان خروجی سمت افتاد راه
 امدمی بیمارستان سمت به که افتاد امید ب چشمش مهیار باخروج سینا مرگ شب همچون
 متشس به مهیار بادیدن بود دخترش سالها نفس نبود دردمند ومهیار سپهر از کم ک امیدی
  مهیارایستاد آمد

 سالم+

 نفس؟؟؟ پسرم سالم-

  کرد مشت عصبانیت ازشدت را دستش مهیار

 کنن قطع هارو دستگاه میخوان نامردا+
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 .... شد کشیده درد ب وجودم ریخت بهم امید ی قیافه

 نهبها هرروز که ژولیایی جواب نمیدانست رفت بیمارستان داخل ب مهیار به پاسخ بدون
 بود کرده مخالفت امید اما بیاید ایران ب داشت قصد ژولیا بدهد چه رامیگرفت نفس
 .....برمیگردند وباهم میشه خوب حالش نفس بود ومعتقد

 غشلو ابانهاخی چقدر افتاد راه نامعلومش مقصد وبه شد ماشینش سوار سرگردان مهیار
 انداخت کناری خیابان رابه چشمش بود مانده درترافیک که مهیار بود خبر چه مگر...بود
 کشید آهی مهیار بودند راپوشانده خیابان زنی زنجیر های دسته

 آمده محرم چرانفهمیدم من پس آههههه-

 

 یمدت بعداز اما کجاست مقصدش نمیدانست هم خودش افتاد حرکت به شد باز ترافیک
 دش پیاده ازماشین ایستاد میگذراند آنجا راهرروز بچگیش سالهای که ایی تکیه مقابل
 بود سالش۰۱ بود آمده اینجا ک باری آخرین رفت تکیه سمت به سست وباپاهای
 مامت رفت داخل بود نیامده اینجا دیگر محل ازاین ورفتنشان باسپهر مادرش بعدازازدواج
 کرد پیدا را ایب گوشه بود خاموش چراغها رفت تکیه داخل بودند پوش سیاه درودیوارها
 شوجود «ع»ابوالفضل حضرت نام باشنیدن تاسوعاست شب که شنید ازمداح ونشست
 ...«ع»ابوالفضل بنام داشت ارادت چقدر... لرزید

 گم آنجا دیگر مردان ی وگریه هق هق میان مهیار های هق هق صدای شد شروع روضه
 ک مگرچشمی نریزد  واشک بشنود را «ع»ابوالفضل نام کسی میشد مگر بود شده

 ودب گذاشته زانوهایش روی را سرش مهیار نریزد اشک «ع»ابوالفضل درعزای کافرباشد
 کرد «ع»ابوالفضل حضرت با دردودل به شروع دلش ازته میریخت اشک

 وآرزویی دعا موقع اون اما میومدم تکیه این به زیاد بودم ک بچه من «ع»یاابوالفضل+
 هعالق  چون نبود مهم برام اصال بابام مرگ روز من «ع»یاابوالفضل  دارم االن اما نداشتم
 ندارم نفسو داغو تحمل اصال حاال اما شدم داغون سینا عمو مرگ زمان نداشتم بهش ایی

 .کرد هق هق

 ازم میکنم التماس ازت بودنشه زنده امید درصد۰۱ میگن کنن هاروجدا دستگاه باید میگن+
 ...نگیرش
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 دامان به ودست میریخت واشک بود نشسته نماز پای سالها بعداز سپهر شهر سوی آن
 بود خداشده

 ...میشویم وائمه خدا دامن ب دست نیاز وقت فقط ک هستیم هایی آدم چه ما که راستی به

 رآید پشت حاال بود کرده فراموش را ونیاز وراز ودعا بود کرده زندگی درغرب سالها ک امیدی
 قبر هک سینا مزار کنار شب وتاریکی شب وسوز باران درآن نفیسه میکرد ودعا زارمیزد سیو
 قبر مابین بود نشسته بود شده سپرده خاک ب بود کرده خرید پیش ازقبل ک عسل کنار
 ...برگرداند آنها رابه نفس بخواهند ازخدا ک نیداد راقسم نفس وپدرونادر هردو

 میکردند ودعا میریختند اشک وهمه همه مژگان و ولعیا نگار

..... 

 بلند گریه از چشمهایش بود روضه اواخر بود شب۵کرد نگاه موبایلش ساعت به مهیار
  برخواست ازجایش نمیشد

 محرم اول از هرسال شه خوب ک نفسم حال قسم «ع»حسین امام به «ع»ابوالفضل یا+
 ... برگردون بهم نفسو فقط میکنم نوکریتو بچگیام مث

 طفق بود روزها افتاد راه بیمارستان سمت وبه شد ماشینش سوار آمد بیرون حسینه از
 بود کرده راگم خانه وراه بود بیمارستان مسیرش

 

 جا همه رفت بیمارستان داخل برود بیمارستان جز جایی نفس تابهبودی نداشت ودوست
 ویر اشکین چشمانی با که شد امید ی متوجه رفت سیو آی سمت به..... بود درسکوت غرق
 داد تکانش وآرام نشست کنارش بود برده خوابش صندلی

 عموامید+

 کرد رابلند وپلکهایش خورد تکانی امید

 چیشده-

 اینجام من برید کنم بیدارتون گفتم بود برده خوابتون نباشین نگران هیچی+

 تنمیدانس سینا جز هیچکس رفت بیمارستان واز شد راضی بعد اما کرد مقاومت اول امید
 ک بود گرفته دودستش میان را سرش مهیار....بوده امید نفس سالیان دوری دلیل ک

 شد میامد بیرون سیو آی از که پرستاری فریاد متوجه
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 ۰۵۰تخت بیمار نعیمی خانوم دکترررررر-

 فسن تخت آن مریض بود زده خشکش مهیار دویدند سیو آی سمت به دکتر و پرستار چند
 ارانیوپرست دکتر زد زل نفس به شیشه کوچک قاب آن وازپشت دوید شیشه سمت به بود
 میکرد والتماس میریخت اشک مهیار میکردند وارد شک او به زده هول که

 توروخدانرو نفس نهه+

 نیداد رانشان نفس قلب ضربان ک مانیتوری روی مهیار نگاه نبود مهیار متوجه کسی
 کشید فریاد مهیار شد افقی های خط به تبدیل و ایستاد حرکت از ضربان ماند خشک

 نههههههه+

 ...افتاد زمین وروی داد دست از توان پاهایش

 

 

 میکنم سازش باتو من بمون تونی می هرجور

 نرو میگفتم هربار

 میکنم خواهش بار این

 نکن تسکینم    محتاج شدن تنهاتر    زخم با

 نیستی من از تنهاتر

 نکن اینم از تنهاتر

 نیستم مرهم    دنبال شبم هر    های گریه با

 و بغضم بشکن اینبار

 نیستم غرورم    فکر

 میکنه کم تو    چشم تو منو خواهش این گفته کی

 آخرم    التماس این

 میکنه بزرگم خیلی

 بری دارم دوستت چون بشم راضی نکن باور
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 وانکن درارو انقدر

 بری نمیزارم که من

 نبود کم دوری    درد چون زدم پرپر من عمر یک

 از شب یک میگم که اینا.

 نبود کردم حس که چیزی

 نیستم مرهم    دنبال شبم هر    های گریه با

 و بغضم بشکن اینبار

 نیستم غرورم    فکر

 میکنه کم تو    چشم تو منو خواهش این گفته کی

 آخرم    التماس این

 میکنه بزرگم خیلی

 «یراحی ازمهدی سازش آهنگ»

 

 ودب خوشحال که دکتر بود شده خراب سرش دنیا انگار پیچید درهم هقش وهق فریاد صدای
 میریخت اشک وار حنون مهیارآمدک سمت به آمد بیرون سیو ازآی مهیار صدای شنیدن با

 گرفت مهیارو ودستهای نشست مهیار کنار بالبخند

 میکردی خودکشی بعد میدی آخر تا الاقل دیوونه جوون آروم+

 رفت نفسم-

 برگشت نفست اتفاقا نخیرم+

 چیییییی-

 برگشت قلبش ضربان گفتم ک همون+

 زد قهقه گریه میان بود شده شکه مهیار

 دکتر میگین راست توروخدا-
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 انداختی راه زاری گریه سریع بچه مردواینقدر کن جمع خودتو باشه چیه دروغم+

 میریخت اشکهایش خوشحالی مهیاراز

 نمیشه باورم-

 ...معجزه فقط معجزه میگن ونادر نایاب مدل این به اما نمیشه باورمون عنوان هیچ به مام+

 بود خوشحال خندید مهیار

 ...برخاست ازجایش دکتر کمک با

 شد چطور آخه دکتر-

 مه بیمارازاغما خورد بیمارتکون وپلک برگشت باز اما شد قطغ لحظه یه قلب ضربان+
 اراک این تخصصم ک سالهاست من پسر بیاد هوش به دیگه ساعت تاچند شاید شده خارج

 یکی این درصد۰۱ با دختر این اما برنگشتن بوده بودنش زنده امید درصد۲۱ک بیمارهایی
 همعجز  از خارج چیزی چون معجزه میگم بهش فقط ومن منه شغلی اتفاقات بزرگترین از

 ...امید قطع بیمار ی اومدن بهوش باسه نمیتونه

 کرد زمزمه ها بار مهیار

 نکردی ناامیدم که بشم فدات نوکرتم «ع»یاابوالفضل خداروشکر خداروشکر+

 زد لبخند دکتر

 بوده کربال ناامید خوش چون نمیکنه ناامید هیچکسو «ع»ابوالفضل-

 اتآزمایش طبق شه گرفته ازنفس آزمایش سریع یک باید گفت امااو کرد تشکر دکتر از
 نخاع به وآسیب مواد مجدد تاثیر از دکتر ونگرانی گذارن تاثیر هم نخاع روی مواد اون قبلی

 ....بیماربود

 داد خبر باخوشحالی زدن زنگ همه به نمیگنجید خود درپوست ازخوشحالی مهیار

 

 تریخ اشک وباخنده کرد رابغل مهیار وسپهر آمدند بیمارستان به همه ک نگذشت مدتی
 هیچکس بود صبح۲انگار نه انگار میریخت شوق اشک امید ومیخندید بودند خوشحال همه
 بود فتهگر  شیرینی چندبسته هنوز بود وسینا پدرش داغدار که لعیا نداشت خاطر به را زمان
 دراوج بهاری بود گرفته شکل همه درزندگی ایی تازه بهار انگار میکرد تعارف همه وبه

 همه شادی واین کردند منتقلش بخش وبه آمد بهوش صبح۸ساعت نفس زمستان
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 آنها هوب آمد بیرون پرستار بودند ورود برای دکتر اجازه منتظر دراتاق همه میکرد رادوچندان
 کرد نگاه

 کیه پدربیمار+

 میدا ب سپهر باز اما نبوده امید نفس منظور میدانستند همه اودوختند رابه نگاهشان همه
 .....ناسی نبود از بود گرفته بغضشان همه رفت داخل باتردید امید برود داخل ک کرد اشاره

 *نفس*

 شباون یادمه فقط معرفتم بی باباسینای داشتم نیاز بابام ب فقط االن شد باز اتاق در
 ...میکرد درد شدید سرم بیرون کردند پرتم ازماشین

 ...گرفت بغضم بود امید بابا اینکه اما

 ببینتم بیاد حاضرنبود حتی نامردم بابای

 بود بسته گلومو بدتر بغض بود گرفته خیلی صدام

 کردم زمزمه

 کو بابا+

 شد پرازافسوس باباامید چشمای

 بوسید پیشونیمو اومد سمتم به

 اومدی بهوش ک خوشحالم برم قربونت-

 پوشوند صورتمو اشک

 نه؟؟ بیمارستان نیومده بابام+

 کسم همه نیستم بابات من مگه-

 نالیدم

 نهههه+

 میگفت کسم همه بهم همیشه اون افتادم نامروتم بابای یاد کسم همه گفت بهم وقتی

 ببینم هیچکیو نمیخوام میخوام معرفتمو بی باباسینای من+

 کردم هق وهق کشیدم صورتم روی پتورو 
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 نمیخوام جزبابام هیچکیو+

 اشک ی پرده ازپشت برداشت صورتم روی از دستمو یکی خورد کنار صورتم روی از پتو
 ههم کردم نگاه کنارشو داشت چراریش بود تنش سیاه چرا بود سپهر عمو کردم نگاهش
 گارن لعیا مژگان سیاه ولباس داغون باسروضع داشتم بهش عجیبی حس ک مهیاری بودن
  میریخت اشک نفیسه بودند پوشیده سیاه همه نفیسه

 بوسیدم بار چندین عموسپهر

 داشت بغض صداش

 وادمیخ اونو دلم فقط من اما  کردم ناراحتش اینقدر یعنی دیدنم چرانیومد کو بابام عمو+
 ببینمش لحظه یه فقط بیاد بگو بزن زنگ بهش عمو

 لرزید هاش وشونه گذاشت روشونم سرشو عموسپهر

 خوبه حالم من میکنی چراگریه عمو+

 عموجون خداروشکر-

 بود خیس چشماش کرد بلند سرشو

 بیاد بابام میگی عمو+

 داد تکون سرشو عمو

 برم قربونت میگم-

 بودند کرده سکوت همه رفت بیرون حرفی هیچ بی وبعد

 وخندید کرد نگام نشست کنارم وروصندلی مهیاراومد

 خداروشکر+

 مهیار بود شده چم من مگه-

 اما کردند امید دکتراقطع بودند کرده تزریق بهت ک موادی بخاطر بودی کما تو دوماه+
 ...اومدی وبهوش شد معجزه دیشب

 اومد داخل پرستاری نبود خاطرم دوماه ازاین هیچی من اما زیاد چقدر دومااااه
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 مارودوربی میکنید چیکار اینجا جمعیت همه این درضمن داره کارش دکتر بیاد بیمار همراه-
 نفربمونه یه فقط کنید خلوت

 برخاست مهیار

 ...دکتر میگه چی ببینم برم+

 *کل دانای*

 اییدبفرم صدای زد ودر درایستاد پشت افتاد راه دکتر اتاق سمت وبه شد خارج ازاتاق مهیار
 شد وداخل شنید دکتررا

 

 دکتر سالم+

 بشین جوون سالم-

 ... نشست دکتر میز کنار صندلی مهیارروی

 ...گرفت آرامش وجودت باالخره که خوشحالم پسرم خب+

 دارین کارم ک گفتن ممنونم-

  دادیم انجام ماآزمایشارو+

 ؟ خب-

 ...آزمایش جواب ببین+

 دکتر بگین-

 ..گذاشته اثر بیمار نخاع روی مواد متاسفانه+

 وااای-

 اهاشوپ نمیتونه مدت یک تا بیمار خب ولی میره وازبین موقته اثردارو این خوشبختانه اما+
  بده حرکت

 بست چشماشو مهیار

 ...فلج یعنی-
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 باداروو میکنیم روتقویت افتادن ازکار ک هایی مانخاع زود خیلی کوتاه مدت یه برای فقط+
 میکنیم بیرون ازبدنش کامل موادو

  داشت اهمیت برایش این بیشتراز نفس ماندن زنده اما اندیشید ای لحظه مهیار

 برخاست ازجایش

 دکتر میشه مرخص کی-

 شه چک کامل وضعیتش که دیگه دوروز+

 ممنون-

 زنده ب اما نفس دیدن ویلچر روی برایش بود سخت رفت دکتر اتاق از حرفی هیچ وبی
 بدهد وبقیه نفس رابه خبر این چطور نمیدانست فقط ارزید می بودنش

 بود در پشت سپهر رفت نفس اتاق سمت به

 مهیار چیشد+

 بره راه نمیتونه مدت یه برای و زده آسیب مواد اون نخاعش به میگه دکتر-

 گرفت دهانش رامقابل دستش سپهر

 خدا وااای+

 داد قول دکتر بابا میشه خوب-

 اشک هنوزم نفس نبود اتاق داخل کسی امید جز رفت داخل سپهر کردن ازآرام بعد مهیار
 ...میریخت

 کرد اخم مهیار

 نیست خوب برات میریزی چرااینقدراشک+

 نگفت چیزی نفس

 برگشت امید سمت به باتعجب بعد چندثانیه

 ایران اومدی باباکی+

 شدنت گم بعد روز چند عزیزدلم-

 بابام پیش برم میخوام میشم مرخص کی نگفت دکتر مهیار+
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 عزیزم دیگه دوروز-

 حس هیچی اما دهد راتکان انگشتش خواست ندارد حس پاهایش کرد احساس نفس
 بود گرفته حرصش امانشد بار چندین کرد تکرار باز...نکرد

 ....پام بابا مهیار+

 دخترم چی پات-امید

 بود ساکت مهیار

 کشید جیغ ونتوانست بدهد راتکان پایش خواست بار چندین باز ک نفس

 نمیخوره تکون پام پام+

 رفت سمتش به رادید نفس هق وخق جیغ وقتی زد حلقه درچشمانش اشک مهیار

 میشی خوب گفت دکتر بقران برم قربونت نیست هیچی-

 شد داخل سپهر

 میکشید جیغ نفس

 نمیخوره تکون پام سپهر عمو-

 کرد بغلش رفت سپهرکنارش

 عزیزم میشی خوب بجونم دردت نیست هیچی+

 ....میریخت اشک زده بهت امید

 برود اتاقش به کسی بود نداده اجازه دوروز دراین بود نفس ترخیص روز گذشت دوروز
 ایکاره انجام مشغول امید آمدند بیمارستان به ترخیصش برای وسپعر مهیار زود صبح
 یب خواست خودش یااگر یابانفس برود ایران از بعدازترخیصش داشت قصد بود نفس
 ...نفس

 ردندک راباز بودنددراتاق گرفته را ترخیصش برگه بودند ایستاده دراتاقش وسپهر مهیار
 زد جیغ نفس داخل ورفتند

 ببینم کسیو نمیخوام+

  داشت قصد سپهر
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 ....اوبدهد سینارابه خبرمرگ

 نشست نفس تخت کنار سپهر رفتند نفس سمت به هردو

 عسلی دختر تو باشی ضعیف اینقدر نباید توکه عموجون+

 

 بعدشم رفت وازایران گناهیش بی اثبات برای ایستاد خانوادش همه مقابل ک عسلی
 وندنتم زنده به امیدی هیچ تو نفس بری راه میتونی زود خیلی ک کرده تاکید دکتر عموجان
 دوبارت عمر از کن خداروشکر ما ی همه مثل توام شد خوب حالت که بود معجزه نبود

 گفت بابغض نفس

 ی بیاد نمیخواد ک وسنگدل شده معرفت بی اینقدر دیدنم ب نمیاد چرابابام+

 دیدنم ب

 گفت پرازغم بالحنی سپهر

 پیشش میبرمت من دیدنش مامیریم-

 مهیار درماشین وحاال کردند نشستن ویلچر روی ب راضی را نفس شد هرجورکه باالخره
 یکتراف غوغا وخیابونا بود عاشورا روز میرفت زهرا بهشت سوی به ومهیار بودند نشسته
 بود شده بسته راه بود سنگینی

 خیابونا شلوغه چرااینقدر عمو+

 برم قربونت امروز عاشوراست-

 عاشورا؟؟؟+

 دخترم آره-

 میشن کشته حسین امام ک روزی میگفت روز ازاین برام مامانم یادمه+

 عزیزم آره-

 زهرا هشتب به بدهد نفس سینارابه خبرمرگ چطور ک بود این آشفته ازهرچیز بیشتر سپهر
 ...باالخره رسیدند

 گفت باتعجب نفس 
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 ؟ مهیار اینجا چرااومدی+

 شدند پیاده وسپهر مهیار نگفت چیزی مهیار

  بنشیند ویلچرش روی کردند کمک نفس به

 یانه است درست کارش نمیدانست رسید وسینا عسل قبر به تا داد راحرکت ویلچر سپهر
 ودب راه تنها واین بود نیافته نفس به گفتن برای راهی بود کرده فکر روز چند این هرچه

 را هرسپ ی جمله این فقط میکرد نگاه بود مادرش کنار ک قبری روی اسم به باشوک نفس
   شنید

 ...شد بد حالش خونش جلو انداختند تورو ک شب همون+

 میامدن باال صدایش بکشد فریاد نه بزند جیغ میتوانست نه درآمد دوران ب سرش دور دنیا
 .....بود روان سیل همچون ازچشمانش اشک فقط

 

 «بعد ماه۲»

 *نفس*

 ودب سبز اماجاش نبود بابا درسته باشند ما ی خونه همه تحویل سال برای قراربود امشب
 درمان اودو دکتر کلی بزنم حرف نتونستم ماه یک وتا رفته بابا فهمیدم ک ازروزی امان وااای
 اون مامان دادن دست از ی اندازه نمیکنم فراموش تلخو خاطره اون هنوزم شد خوب تاحالم
 به ک پیفیزیوترا ازجلسه بعد خداروشکر..  ..نبود پیشم دیگ ک فایده باباچ برای سوختم روز
 پروانه عین نفیسه میلنگم خورده ی اما برم راه میتونم روزیه ده االن رفتم سپهر عمو اصرار
 ک یتازمان بابا مرگ بعد من وضعیت بعداز امیدم بابا داره محبت بهم وخیلی میچرخه دورم
 ممادری توخاک گفتم من ک برگردم خواست ازم بعدش موند پیشم بزنم حرف تونستم
 درارتباطم باهاشون هرروز هنوزم هرچند ونرفتم میمونم

 

 قح در بااینکه خرابم حال ب موقع اون زد دامن ازباباواقعا قبل هم پایی مرگ خبر شنیدن
 مواون عاشقشم ک رسیدم نتیجه این به ک روزهاست ک مهیاری...بودومهیار کرده بد مادرم
 شب....دارم دوستش ونمیدونه ندادم لو پیشش خودمو هنوز من اما عاضقمه متقابال
 ...مژگان عمو وزن ومهیار سپهر عمو...ولعیا نگار دایی زن اومدن مهمونا فرارسید
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 ینس هفت کنار ک بود بار اولین مامان مرگ بعد بودیم نشسته سین هفت سفره دور همه
 ودب کرده فراموش خودشو نژادی رسوم ک بود سالها ژولیا بخاطر امید بابا بودم نشسته
 اباب جای چقدر.... تحویل سال منتظر بودند ساکت همه... میگرفت جشن کریسمسو وفقط
 دیدوج سال برنامه ومجری بلندشد ازتلویزیون بمب شدن ترکیده صدای بود خالی مامانم
 سومر  طبق عموسپهر بوسیدیم همدیگرو هممون افتادند وشعف شور به همه گفت تبریک
 عمو فقط ومادریم پدری ی خونواده از حاالک بوداما وتلخ سخت قدر چه...داد عیدی همه به
 ومهیار وعمو موندم من فقط آشپزخونه به رفتن خانما.....بود مونده سپهر

 دادن بهش سنگسار وحکم شده دستگیر پرنیان خوش خبر ی دخترم-عمو

 گفتم قلبم ازته فقط چراوچطوری نپرسیدم

 خداروسکر+

 چشون اینا بهشون زد چشمک هم عموسپهر وخندید کرد نگاه عموسپهر به مهیار
 بودند بودمشکوک

 باهم کنیم صحبت میشه جاپ نفس-مهیار

 داد تکون وسرشو خندید کردم نگاه عمو به

 نه چراکه+

 ....نشستیم رزها کنارباغچه رفتیم حیاط سمت وبه شدم بلند پاشدومنم ازجاش

 اگ میخواستم دارم ودوست عاشقتم که میدونی نیست بافی قصه ب نیاز میدونم نفس+
 کردم صحبت مقدمه بی ببخش کنیم رسمی مراسمو زودتر بدی اجازه

 

 کردم پشت بهش کردم امااخم خندیدم دلم تو

 ندارم قصدازدواج من مهیار آقا نه+

  بود قرمز صورتش ایستاد اومدجلوم کردم بهش پشتمو

 نفسسس-

 نه گفتم+

 شد پرازغم صورتش
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 باشه-

 کرد زمزمه فهمید همچی من خنده از انگار  خندیدم

 ......زندگیم عاشقتم+

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

 

 رقد کاش اما نباشیم چه ماباشیم چه درجریانه همیشه ک میمونه رودخونه یه مث زندگی
 نه دارن ندوستمو که بدونیم رو وبیشترقدراونایی وبیشتر زندگیو قدر ...بدونیم همیشه همو
 براش میذاره مایه ازجون باشه داشته دوست آدمو ک کسی چون داریم دوسشون اونایی

 *پایان*
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