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 شبيه بيشتر که جون کم اونقدر. کردم اي ناله و هم تو رفت اخمام درد شدت از که قدري به    

 روي نوازش حالت به دستي شد باعث ناله همون ولي. زنه مي حرف چاه ته از که بود کسي صداي

 .کنه حرکت سرم

 . بدم انجام رو کار اين راحت نتونم شد مي باعث چيزي يه اما کنم باز چشمامو خواستم مي    

 ونستمت که اندازه همون به حال اين با. نشه باز کامل که گذاشتن کبريت چوب پلکام پايين انگار

 .کردم اکتفا کنم باز چشمامو

 .بود مامان ي گريه از سرخ چشماي ديدم که چيزي اولين    

 .زد لبخندي زور به    

 عزيزم؟ کردي باز چشماتو باالخره _ مامان    

 همچنان اما. لرزيد مي بود گلوش تو که بغضي زور از لباش!!! داشت بغض صداش چقدر    

 . کرد مي حفظ رو لبخندش

 .دادم حرکت لبامو زحمت به    

 ب..آ.ن..ما..ما _ من    

 .دم مي آب بهت داد اجازه اگه. کنم صدا رو دکترت کن صبر. عزيزم باشه _ مامان    

 .کنه صدا رو دکتر تا بيرون رفت و    

 .افتاده برام اتفاقي چه افتاد يادم تازه    

 .افتادم پيام نوازشاي ياد تازه    

 که االح ولي کردم نمي حسش هنوز اينکه با. نداشت وجود ديگه قطعاً. کشيدم شکمم رو دستي    

 اومدن ارپرست تا چند و مسن دکتر يه بود نگذشته بيشتر ثانيه چند. بود خالي جاش نداشت وجود

 .اتاق تو

 بعد.  دادم جواب زور به که گرفت حالي شرح وضعم از دکتر.  شد چك بدنم دماي و خونم فشار    

 .بيرون اتاق از رفتن معاينه از
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 پف گريه از چشماي با تبسم و شد باز اتاق در که گذشت نمي رفتنشون از اي دقيقه جند هنوز    

 تنهايي به کدوم هر که شد ظاهر مردي سه هم تو و نگران هاي قيافه سرش پشت و تو اومد کرده

 .داشتن ارزش برام خيلي

 آخر و عمو سرش پشت. بود کرده گريه تبسم و مامان مثل اونم. نگران و عصبي بود بابا اولي    

 .شايان هم سر

 .دستش تو گرفت دستمو و نشست تخت رو کنارم تبسم    

 عزيزم؟ داري درد برات بميرم الهي خواهري؟ خوبي _ تبسم    

 .دادم تکون مثبت جواب عنوان به سرمو    

 رپ سبزش چشماي. قشنگش هاي گونه رو پايين اومد و خورد سر اشکي چشمش ي گوشه از    

 .دادم فشار بود دستم تو که رو دستش. بود اشك

 .خواهري نکن گريه _ من    

 .نبينه خير الهي. بشکنه دستش الهي نکنم؟ گريه چطوري _ تبسم    

 ! کرده؟ چيکار گلمون دسته با ببين. نشسته حق جاي خدا. عمو نميبينه خير باش مطمئن _ عمو    

 .ودب من حال شرح ولي خوندم کجا و کي دونم نمي که افتادم اي نوشته ياد و بستم رو چشمام    

 کند مي کتاب و حساب و گيرد مي دستش چرتکه خدا که هست روزي يك    

 بدهي را کردي من با آنچه تاوان بايد تو روز ن وآ    

 دانم نمي فقط    

 تو موقع آن دادن تاوان    

 خورد؟ مي من درد چه به    

 ؟ خورد مي دردم چه به روزش اون تاوان واقعاً    

 به دردش ؟ برداره دلم رو از رو غمش يا کنه رفع رو اومده سرم به بالي اين تونست مي کسي    

 ؟ کنه درست تونست مي کي رو زندگيم ، کنار
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 ! نبود کمي ي تجربه    

 . کردم باز چشم.  شد کشيده سرم رو دستي    

 .گفت مهربوني لبخند با.  بود کنارم عمو    

 عمو؟ بهتري _ عمو    

 .عمو دارم درد _ من    

 .باش صبور. عمو ميشي بهتر. برات بميره عمو _ عمو    

 . گذاشتم هم روي پلك حرفش تأييد معناي به    

 رياينجو خواست نمي دلم هيچوقت. بابام اشك از پر چشماي به افتاد نگام که کردم باز چشم    

 .بوسيد و دستش تو گرفت دستمو و کنارم اومد ميکنم نگاش ديد وقتي بابا. ببينمشون

 الييب. پشتتم من!  بابا نخوري غصه کرده؟ اينکارو من دختر با.ميارم در روزگارش از دمار _ بابا    

 ......که بيارم سرش به

 .کرد سکوت و    

 . بود ايستاده تبسم کنار که شايان به افتاد نگام    

 .دز لبخندي ميکرد نگام مهربون که حالي در. بود ايستاده تبسم کنار که شايان به افتاد نگام

 اون از يکم يه کردم سفارش دکترت به!! باشه افتاده بيمارستان تخت رو خواهرزنم نبينم _ شايان

 .کنه کوتاه زبونتم

 . زدم لبخندي زور به

 .جاشه سر کامل زبونمم.  نداره آفت بم بادمجون نباش نگران _ من

 !نمياري؟ کم حالتم اين تو مياد خوشم _ شايان

 . شه خوب حالم کن صبر _ من

 . شد بيشتر لبخندش

 . منتظرم - شايان
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 نمي دلم خودمم. کنن عوض رو اتاق تو سنگين جو کردن مي سعي عمو و شايان مدت تموم

 .ببينم اونجوري رو تبسم و بابا و مامان خواست

 .کرد نمي قبول مامان بمونه پيشم کرد اصرار تبسم هرچي شد تموم که مالفات وقت

 .مونم مي من امشب. بودين پيشش شما روز چند اين. خونه برين شما مامان _ تبسم

 وهرتش شب نيست درست. برس زندگيت به برو تو. ميمونم خودم. نيستم خسته مادر نه _ مامان

 .بمونه تنها

 .اينا مامانش ي خونه ميره نهايتش. نيست که بچه!  مامان وا _ تبسم

 .کن کمك بهم اونجاد بيا خونه رفتيم شد مرخص که تمنا ، برو تو. نيست درست مادر _ مامان

 .موند پيشم خودش و خونشون بره که کنه راضي رو تبسم تونست مامان باالخره

 کنار زود خيلي که بود خسته قدري به مامان. بود شده کم دردم بودن زده سرمم توي که مسکني با

 .نميومد خوابم ديگه بيهوشي روز چند از بعد من ولي. برد خوابش تختم

 وت مطمئناً اما.  بودم نگفته بهشون چيزي من يعني.  نداشتن خبر بچه موضوع از اينا مامان

 ؟ چرا نميدونستم. نياوردن روم به هيچکدوم ولي بودن شده خبردار بيمارستان

 از پر ونچشمش تو کردن مي نگام وقتي همشون که بود شده شکلي چه قيافم نميدونستم طرفي از

 . داده صفا صورتم به خوب پيام بود معلوم بود که هرچي. ميشد اشك

 ..........باغ تو روز اون..... دادم نمي جوابشو و شد مي الل زبونم روز اون کاش.....  پيام آخ

 . پدربزرگم بزرگ، آقاجون باغ بريم بود قرار عمو و عمه اصرار به

 دعوت اين از عمه و عمو نه ما نه که گرچه. بود کرده دعوت هم رو برادرش ي خونواده آقاجون

 تهگذش به مربوط هم ناراحتي اين دليل. نزد حرفي کسي آقاجون احترام به ولي نبوديم، خوشحال

 آقاجون ي رابطه و بودن نکرده ازدواج آقاجون هاي بچه از هيچکدوم هنوز که زماني اون يعني. بود

 . بود خوب خيلي برادرش و

 .کنه باز جا عموم دل تو بتونه تا کرده مي هرکاري و بوده عموم عاشق ،شهرزاد، بابام عموي دختر

 .شده پسرش عاشق که ميگه آقاجون به و مياد که جايي تا
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 بوده پدربزرگم شريك دختر عاشق که عموم اما ميکنه صحبت عموم با سوزي دل رو هم آقاجون

 . کنه نمي قبول

 و عموم زود خيلي و عموش دختر خواستگاري بره شه مي مجبور باالخره خونواده دو اصرارهاي با

 ره مي و ميزنه هم به رو نامزدي آخرسر و نمياره طاقت عموم اما. ميشن نامزد عموش دختر

 .پري عمو زن خواستگاري

 ي کينه يه. گفتيم مي عموجان بهش ما که بابام عموي ي خونواده دل تو کينه يه ميشه همين

 .کرد سرايت هم هاشون بچه به بزرگترا از که طوالني و سخت

 ما. نداشتن خوبي ي رابطه باشيم ما که بزرگ آقاجون هاي نوه با جان عمو هاي نوه که طوري به

 ولي داشت بچه و بود کرده ازدواج بابام عموي دختر اينکه با. اومد نمي خوشمون اونا از هم

 . نداشت اي دوستانه رفتار بزرگ آقاجون هاي بچه از هيچکدوم با هيچوقت

 بزرگ آقاجون از بارها. بوديم نشسته ازهم دور ما و عموجان هاي نوه معمول طبق باغ تو روز اون

 صورت وصلتي ها نوه بين اصل در برادرش و خودش ي خونواده بين داره دوست که بودم شنيده

 ايه نوه نه و بوديم راضي کار اين به ما نه ولي. بشه تموم قديمي ي کينه اون شايد تا بگيره

 .عموجان

 هاي نوه ي همه البته. عالقه و عشق اومدن وجود به براي بود مانعي اصل در ما بين سرد روابط

 دختر ردخت نگين يا بابا عموي پسر پسر پيام مثل ، چندتاييشون فقط نبودن بد ما با جان عمو

 .نداشتن رو ما ديدن چشم بابا ي ديگه عموي

 و بود کرده ازدواج رضوان دخترش. دختر يه و پسر دوتا داشت، بچه تا سه بابا دخترعموي شهرزاد

 لک با مادرشون اينکه با. بودن خوبي آدماي واقعاً  هم پسراش دوتا. بود خودش زندگيه خونه سر

 هاي نگاه جالبتر همه از و. کردن نمي احترامي بي هيچوقت خودشون ولي بود بد ما ي خونواده

 بهناز عموم دختر و بودم متوجهش من فقط که هايي نگاه. بود من به مهرشاد پسربزرگش خاص

 .بود من با هميشه که

 اما شدم نگاهاش متوجه دير خيلي خودمم. نشه متوجه کسي که کرد مي نگاه طوري مهرشاد

 هک اي حرفه يه. نبود درستي آدم اصالً  پيام ، مهرشاد برعکس. بردم پي بودنش خاص به سريع

 .کرد مي افتخارهم کاراش اين به و بود کرده تجربه مونث جنس با رو اي رابطه نوع همه
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 .نشيم همکالم باهاش زياد کرديم مي سعي همين براي دونستيم مي رو اين هممون

 .کرد مي مسخره رو دخترا ما هميشه.داد نمي نشون ما به رغبتي هم پيام خود

 بقط. شد سبز لباش رو نيشخند يه گالره عمم دختر و بهناز و من ديدن با هميشه مثل هم روز اون

 مي تعريف هم براي هستي و عالم و آدم کل از و زديم مي حرف هم با داشتيم تا سه ما معمول

 .کرديم

 من از سال سه. اومد نمي ما جمع تو ديگه بود کرده ازدواج وقتي از بود بزرگترا کنار هم تبسم

 دوست که هم الحق. بودن عاشقش شوهرش ي خونواده. بود خانومي خودش براي ولي بود بزرگتر

 بي مه زيباييش((. شدم خانوميش و متانت همين عاشق)) گفت مي که شايان قول به. بود داشتني

 وهامم و بود روشن سبز چشمام که من برعکس. تيره طاليي موهاي و تيره سبز چشماي بود نظير

 و تمدونس مي خودم از زيباتر اونو من هميشه. بود هم به شبيه هيکلمون و قد فقط ، روشن طاليي

 .منو اون

 مپيا بوديم شده باغ وارد وقتي از. خنديديم مي و گفتيم مي گالره و بهناز و من باغ تو روز اون

 تحويلمون پوزخند انقدر و کرد نگامون انقدر. باشه ما روي به رو درست که گرفت مي قرار طوري

 با و کنه تحمل نتونست بود کوچيکتر ما از سال دو که گالره هم سر آخر. شديم عصباني که داد

 .پيام به کرد رو طلبکارانه حالت

 نديدي؟ آدم ما؟ رو کردي زوم چته - گالره

 .داد جواب تمسخر و پوزخند حالت همون با پيام

 .ديدم شماها لطف به که بودم نديده مدعا پر ي ترشيده تا سه اما ديدم چرا آدم - پيام

 .خواهرته اون ترشيده - گالره

 .نمونده خواستگار بي شما مثل من خواهر - پيام

 !!کنن مي ضعف و غش براش دارن همه ميبينيم آره - گالره

 جلو فقط دارين عادت دخترا شما.ندارين شما که خواد مي بصيرت چشم چيزا اين ديدن - پيام

 .نخورين زمين وقت يه که کنين نگاه پاتونو
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 نگاه ور کجاها معلومه تو ولي دونم نمي رو بقيه البته ميکنين؟ نگاه رو کجا تا شما اونوقت - بهناز

 !!!!!کني مي

 .هيزشه هاي نگاه بهناز منظور فهميد هم پيام. بود معلوم کامالً بهناز کالم نيش

 تاريخ تو خود مثالً . کنم مي نگاه مصرفشون تاريخ ي اندازه به دختري هر به من اصوالً - پيام

 .دور بندازنش مصرف از قبل بايد که هستي اونايي از نداري مصرف

 .داد ادامه پوزخند با و کرد بهناز سرتاپاي به اي خريدارانه نگاه بعد

 .خوري نمي درد به هم دقيقه ده حتي - پيام

 طرفش به قدم يه حرصش تمام با گالره.بود توهين از پر و زشت واقعاً حرفاش.  اومد در کفرمون

 .برداشت

 ارزي؟ مي چقدر خودت - گالره

 .داد جواب هميشگي نفس به اعتماد با پيام

 .داره ارزش هميشه ؛ خواد نمي مصرف تاريخ ديگه که جواهر.جواهرم تيکه يه کالً من - پيام

 .بگيرم خودمو جلوي نتونستم ديگه اومد در لجم

 .باشم ساکت و بگيرم خودمو جلوي نتونستم ديگه

 !بدلي جواهر ديديم که هستي آدمي ترين ارزش بي تو اتفاقاً - من

 .کرد نگام اخم با

 مصرف؟ بار يه گي مي چي ديگه تو - پيام

 رنهوگ خودته مشکل ميبيني مصرف بار يه منو و کودني تو ضمن در. خودتي مصرف بار يه - من

 .باالتره حرفا اين از من ارزش

 کنم؟ ثابت بهت خواي مي. مصرفي بار يه ي کلمه مصداق کامالً تو عزيزم - پيام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | من عشق آتش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

9 

 

 حتماً  کردم حس لحظه يه. داد دست بهم آوري چندش حالت که انداخت سرتاپام به نگاهي چنان

 ايصد با که بگم شو خفه يه بهش خواستم مي. بره مي لذت بدنم ديدن از داره اون و هستم لخت

 .کردم سکوت مهرشاد

 زدنه؟ حرف طرز چه اين پيام؟ کشي نمي خجالت - مهرشاد

 ....غريد دندوناش الي از نره باال صداش عصبانيت شدت خاطر به کرد مي سعي که حالي در بعد

 .کني گم گورتو بهتره - مهرشاد

 ...داد وجوابش پوزخند همون با و زد زل چشاش تو کنه تغيير لحنش يا بترسه اينکه جاي به پيام اما

 !!!!!!عصبانيه؟؟؟ چقدر عشقت ببين آخ آخ!!!!! ايني خواطرخواه تو نبود حواسم ا   ا   - پيام

 ...کرد نگاه مهرشاد به بعد.. انداخت من به نگاهي نيم يه

 تمامان اگه!! بده خيلي که اين خواي؟؟؟؟ مي رو تمنا بگي مامانت به نداري عرضه هنوز تو - پيام

 نم بشه شکراب مامانت و تو ي ميونه نه و بشه ناراحت عمه نه اينکه براي نه ولي بفهمه؟؟؟؟؟؟؟

 ..... و کنم مي خودگذشتگي از

 ..کرد تنگ چشماشو باشه افتاده يادش چيزي يه که انگار بعد

 ؟بگيره ازم ماشينمو بابام شدي باعث و گفتي چيا سرم پشت بابام به رفتي يادته - پيام

 !!!شي مي غرق کردي درست خودت که منجالبي تو داري. کارکردم خودت نفع به من - مهرشاد

 .منه مال تمنا. ببين آرزوهاتو مرگ و بشين حاال.  عمه پسر ديگه نه - پيام

 انگشتاشو. شاد مهر خشم از سرخ صورت به افتاد نگام. شد دور ازمون و زد من به چشمکي بعد

 .رفت ببخشيد يه با سريع خيلي اونم. داد مي فشار هم رو دندوناشو و بود کرده مشت

 عدب. ميزد زنگ سرم تو ناقوس مثل پيام حرف آخرين. کرديم مي نگاه هم به زده بهت هم تا سه ما

 . بفهمم حرفاشو معني که نکشيد طول خيلي روز اون از

*** 

 مهبد
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 دهنمون برام جوني ديگه عمليات دوتا و شيفت ساعت چهار و بيست از بعد. بودم خسته حسابي

 .ها صحنه اون ديدن خصوص به. بود

 .بکنيم کاري براش تونستيم نمي ما و سوخت مي آتيشا وسط داشت که آدمي ديدن

 رو همه.دنبو کرده گير آتيشا وسط کارگرم چندتا. بود گرفته آتيش پالستيکي مواد ي کارخونه يه

 .بود گذشته کار کاراز نجات از قبل يعني.نفر يه از غير داديم نجات

 .جلو اومد دست به اسپند معمول طبق مامان. شدم وارد و کردم باز رو خونه در

 يرز کرد مي فوت صورتم تو رو اسپند دود که همونجور. جلو اومد دست به اسپند معمول طبق مامان

 .... گرفت خندم.خوند مي دعا لب

 ورمبخ چشم ترسيد مي دونم نمي. کنه دود اسپند کرد مي پيدا دختر يه برام وقت هر داشت عادت

 !!!!بگم؟؟؟ رو بله و بياد خوشم دختره از دفعه اين شايد تا کرد مي دور ازم رو بد چشم اينکه يا

 .ديدم مي چشماش تو رو اميد هردفعه بود که هرچي

 داد جواب و کرد فوت سرتاپام به رو بود خونده که دعايي و زد لبخندي مامان که کردم سالمي

 ..نباشي خسته. مادر ماهت روي به سالم -

 داد ادامه بود کرده بغض که حالي در هم بعد

 ...خونه برگشتي سالم که شکر خدارو -

 کردي؟ شروع دوباره مامان ا   - من

 مي صحبت مامان با هم حال همون در بشورم رو صورتم و دست تا دستشويي سمت رفتم

 ....کردم

 رنگيه؟ چه چشاش کردين پيدا که دختري اين حاال خوب -

 ....من گفته کي - مامان

 .کنه تموم حرفشو نذاشتم
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 ميذارين خواستگاري قرار و مياد خوشتون يکي از وقت هر شما ، معلومه کامالً من مادر خوب -

 .زنه مي برق چشاتون اينجوري

 .ميريزه متانت پاش سرتا از!! خوبيه؟ دختر چه بدوني اگه واي - مامان

 نشسته؟ سرش رو(  همسايمون پيرزن)  خانوم متانت يعني ا   - من

 .پيچيد خونه تو اي خنده صداي مامان اخم همراه

 نياد؟؟؟؟؟ فضولي واسه خواهرشوهر ميشه مگه که گرچه اينجايي؟ باز تو زلزله - من

 بيني؟ مي جا يه رو خونواده ي همه رسي مي راه از بده!!! بخواد دلتم خيلي - مهسا

 هستن؟ کي حسام و بابا پس مامان؟ و تو يعني خونواده کل - من

 .اينجاييم ناهار ما که اينه منظورم!!.. نکن لوس خودتو - مهسا

 ......خدافظ ناهار تا پس.خرابي خونه يعني اين - من

 کرد نگام التماس با مامان

 ....ببينمت ساعت چند يه حداقل بذار... کن حبس خودتو باال اون نرو خدا تورو -

 !!بودما سرکار. بودم رفته قندهار سفر مگه - من

 ..دادم ادامه نشه ناراحت اينکه براي بعد

 .ميام زود. کنم عوض لباس ميرم -

 که هخون يه.اتاق دوتا با کوچيك ي خونه يه. بوديم ساخته که ميشد سالي چند رو باال ي طبقه    

 ....کنم زندگي اونجا زنم با روز يه بود قرار که اي خونه. بود من آرزوهاي ي خونه

 تو... ودب نشسته گوشه يه هم مهسا... بود تلفن پاي مامان. پايين رفتم کردم عوض که لباسمو    

 ..طرفم اومد ديد منو تا... بود فکر

 ...اومد خوشت شايد ببين رو دختره اين برو خوب ميکني؟؟ اذيت رو مامان چقدر -    

 کني؟؟؟؟ راضي منو اومدي... مأموريت اومدي پس آهان - من    

 ميونه؟ در اي ديگه کس پاي مهبد؟ چيه تو حساب حرف اصالً  - مهسا    
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 خوشم ميکنه پيدا برام راه به راه مامان که رنگي چشم دختراي اين از اصالً  ولي...نه - من    

 رنگي؟ چشماي به داده گير مامان چرا دونم نمي من...نمياد

 کنم؟ مي پيدا برات خوشگلي اين به دختراي بده وا -    

 با ولي شنيد مارو حرفاي که ايستاد سرمن پشت اومد و کرد قطع رو تلفن مامان کي نفهميدم    

 داد ادامه ذوق

 .گذاشتم قرار شب فردا واسه...ببين توبيا... مشکيه موهاش يکي اين خدا به -    

 ...دارم کار فردا من گذاشتين؟ قرار من با هماهنگي بدون باز مامان - من    

 مي دلم.... نميومد خوشم کردن ازدواج اينجوري از...برم باهاشون خواست نمي دلم اصالً     

 ....دارم کار گفتم همين واسه بگيرم بهونه خواست

 .کرد نگام جانب به حق و انداخت باال ابرويي مانما    

 بود؟ کجا کارت!!!! نيستي شيفت فردا که تو - مامان    

 ...بيرون بريم گذاشتيم قرار ها بچه با - من    

 که وت دونم نمي من اصالً .. ميذارين؟ قرار بيرون باهم بازم که ميبينين رو همديگه کم - مامان    

 و بلرزه دلم سرکار ميري که دفعه هر بايد من خدا به.. بشي؟ نشان آتش بري بايد چرا مهندسي

 ....برگردي سالم تو تا کنم نياز نذرو کلي

 ...شد سرازير اشکاش بعدهم....کرد بغض دوباره    

 شدن نمي من حريف و رسيد نمي جايي به من ازدواج بحث وقت هر...بود بساط همين هميشه    

 ......گريه و ناله و آه هم بعد..من شغل به دادن مي گير

.... هستم بحث اين ي بازنده من و رسه نمي جايي به بحثا اين هميشه مثل بازم دونستم مي    

 .. کنم سکوت دادم ترجيح پس

 تشآ طرف به داشتم کامپيوتر ليسانس فوق که رو مني ، نوع هم به کمك عشق ، هيجان به عشق

 ديراشم عموم و پدرم که شرکتي تو چون بگردم کار دنبال نبود نيازي اينکه با. کشوند شدن شان

 ...بودم عاشقش که کاري دنبال رفتم اما ، بود کار برام بودن
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 کارمو من ولي...ارزيد نمي ديديم مي که دلخراشي هاي صحنه ديدن به کار اين هيجان که گرچه

 .داشتم دوست

 ي چهارگانه اتحاد شديم زود خيلي... ماهان آرش، اميرعلي،...کردم پيدا هم خوبي دوستاي

 ..بودن کذاشته برامون ارشدا و ها بچه که اسمي...  مستطيلي

 ...ياسمين اسم به داشت هم ساله پنج دختر يه..بود کرده ازدواج اميرعلي فقط ما بين

 به ليمشک يکيمون براي اگه... بود بسته هم به جونمون عملياتا تو که بوديم صميمي هم با انقد

 ميناناط بودنش سالم از و داديم نمي نجات اونو تا ميکرد گير آتيشا وسط يکيمون يا ميومد وجود

 ...نداشتيم قرار و آروم کرديم نمي پيدا

 ...آبي چشم مشکيه مو دختر اون خواستگاري رفتيم ما و شدن برنده مهسا و مامان باالخره

 هاگ کردم احساس لحظه يه که کرد مي رفتار غرور با انقدر... مغرور هم خيلي و بود کامليا اسمش

 ...ميکنه رفتار فخرفروشانه اينجوري که الهيه درگاه مقرب ي فرشته اون حتماً پس آدمم من

 ترهدخ اين از اصالً  که فهموندم مامان به نگام با زديم حرف باهم!!! بزرگترا ي اجازه با اينکه از بعد

 ..خونه برگشتيم ما و داد تکون سري مأيوسانه مامان هم اينبار و نيومده خوشم

 من از سال يه فقط که حسام شوهرش و مهسا...اومدن در خجالتم از حسابي که هم خونه تو

 .زد مي غر مدام هم مامان و بودن گرفته دست برام بابا و بود بزرگتر

 از من تصور که اي خونه....خودم ي خونه باشم، باال ي طبقه بيشتر دادم ترجيح همين براي

 ...مهسا و من مثل...مشکي ابروي و چشم با بود دختر يه خانومش

*** 

 تمنا

 ...خورد ورق من زندگي کتاب از صفحه مهمترين باغ تو روز اون از بعد

 ..نبود کارساز من منفي جواب هم دفعه هر و خواستگاري اومدن زود خيلي خونوادش و پيام

 . انکار ما از و اصرار اونا از

 .. بود منفي من جواب بازم اما اومدن و رفتن بار هزار
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 .بشه واسطه تا انداختن رو تونستن مي هرکي به. زد ترفند هزارتا پيام

 عاشق که ميشد باورم داشت هم خودم کم کم که داد نشون شيفته و عاشق خودشو انقدر پيام

 مهرشاد از انتقام براي...نيست کني کم رو براي ، مصلحتي عاشقي و عشق اين که... شده

 ....نيست

 خالصي براي من و شدن راضي بابا و مامان ، ديگران اصرار بين که شد چطور....شد چي نفهميدم

 ...دادم بله جواب ، بزرگ آقاجون تخم و اخم و اطرافيان حرف از

 ... بزنم هم به رو نامزدي پيام کاراي ي بهانه به بعد ماه دو يکي داشتم تصميم

 .. کردم نمي باور من.. شده راه سربه خيلي و شده عوض پيام گفت مي مامانش اينکه با

 تمتونس نمي کالً...شدم نمي حرفا اين خام من ولي.  بودن کرده راضي رو بابا حرفاشون همين با

 کاراش از دست داشت عادت کار اين به و بوده جورواجور دختراي با دائم که آدمي کنم باور

 ...باشه برداشته

 کرد؟؟؟؟ درست شبه يه نيست درست که رو کسي ذات ميشه مگه

.... .ميشن؟؟ راه به سر کنن ازدواج وقتي مردا که گفته رو مزخرف حرف اين کي بار اولين دونم نمي

 امامزاده؟؟؟؟؟؟؟ بشه يهو کرده عادت ناجور روابط و زنها به که کسي ميشه مگه آخه

 داريم حق ما که ذارن مي شرعي کاله و دارن و داشته بهونه کاراشون اين براي هميشه مردا

 ..بود چيز يه هميشه من حرف اما!!!!!.... صيغه تا چهل و باشيم داشته زن چهارتا

 کج معمار نهد چون اول خشت

 ........کج ديوار رود مي ثريا تا

 طوس اين چيزي يه.... شد بيشتر پيام ي خونواده طرف از فشار من مصلحتي مثبت جواب از بعد

 ...کنيم عقد داشتن اصرار.....نبود درست

... تس بهانه همش اينا دونستم مي خوب که من ولي...بشيم محرم هم به بايد آورد مي بهونه پيام

 ...داد نمي اهميت نامحرمي و محرم به که اون
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 من و بابا که وجودي با و کنيم مقاومت نتونستيم جان عمو و بزرگ آقاجون اصرارهاي با ولي

 .. بعد ماه چند براي عروسي قرار و.....شد انجام ساده محضري عقد يه بوديم ناراضي

 رو پيشه عاشق آدم يه نقش همه جلوي که بود آورده کجا از رو دورويي همه اون پيام دونم نمي

 ....هميشگي پيام همون جلد تو رفت مي نبود کسي وقتي کردو مي بازي

 کل و نم گفتن بله از بعد پيام که وقتي... گرفت قوت من در محضر تو روز همون جدايي به تصميم

 ..گفت گوشم زير همه کشيدن

 ونزب که کنم مي قيچي رو درازت زبون همچين وگرنه باشي زبونت مراقب بعد به حاال از بهتره -

 ....بره يادت درازي

 ..کردم نگاش فقط من و

 ....بياره در سرم رو چيزي هر تالفي تا بود آماده ولي بود شوهرم ديگه که کردم نگاه رو مردي

 ورج بهونه بايد فقط...  ميشه تموم زود خيلي..  ميشه تموم که...  دادم مي دلداري خودم به فقط    

 .... هش پاک شناسنامم تو از کثيف آدم اين اسم تا بيارم بابا براي منطقي دليل يه بايد..  کنم

 زا بگذريم...  کرد نمي توجهي من به و بود رسيده خواستش به که پيام...  نبود خوبي روزاي    

 ... ميومد کنارش از جديد ي خنده صداي يه دفعه هر و ميزدم زنگ بهش که زمانهايي

 ... قلبم به بود خنجري که زنايي ي خنده    

 ستديگ زن يه با که شد مي حسوديم يا داشتم دوست رو پيام اينکه براي نه شدم مي ناراحت    

 که آدمي از شدم مي ناراحت..  نجاست همه اون..  کثيفي همه اون از شدم مي ناراحت.....  نه... 

 .بود من روي اسمش ولي نبود آدم

 !شود نمي پاک حسابمان باز کنم خيانت هم قيامت تا    

 .. تمگش مي جدايي براي مدرک دنبال گوشيش تو داشتم که شد زده شبي من بدبختي استارت    

 .. خونمون بود اومده شام مامان اصرار به شب اون    

 رو و زير به کردم شروع و کردم استفاده فرصت از منم بشوره دستاشو تا رفت شام از قبل    

 ... موبايلش گوشي کردن
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 .... سحر...  زيبا...  نازي..  الهه...  دختر اسماي از بود پر گوشيش تلفن دفتر تو    

 صداشونو بابا تا بذارم و بگيرم تماس باهاشون تا هاشون شماره يادداشت به کردم شروع    

 .. رهگي مي رو طالقم داره رابطه اينا از يکي با فقط پيام بفهمه بابا اکه بودم مطمئن...  بشنوه

 ..رسيد سر که بودم نکرده يادداشت شماره دوتا هنوز    

 کني؟ مي چيکار - پيام    

 !!!!.. فهميد مي اگه..  پريد رنگم    

 .. نداشتم کاري اون گوشي تو من نبود مشکل زياد درکش فهميد ولي    

 ... نشدم موفق که ببينم عکساتو خواستم مي هيچي هيچي - من    

 به که چشمش..  بيرون کشيد دستم از رو گوشي بشم خارج ها شماره قسمت از اينکه از قبل    

 ... کشيد رو دستم تو ي برگه بعدهم..  هم تو رفت اخماش افتاد صفحش

 تموم ترس که کرد بهم نگاهي شده يادداشت هاي شماره ديدن با..  کردم مي نگاه شده مسخ    

 ... گرفت وجودمو

 ..گفت خونسردي با    

 پدربزرگت؟ به..دونن مي که اونا بابام؟ و مامان به بدي؟ نشون کي به رو اينا خواي مي چيه؟ -    

 چيو خواي مي خونوادت؟ به هان؟ کي؟ به..  مهمتره براش خونوادگي روابط و برادرش که اونم

 .... نيست که خالف...  کردم صيغه همشونو کني؟ ثابت

 .. بزنم حرف خونسرد خودش مثل کردم سعي منم    

 نهمو هنوز بگم بابام به کافيه فقط..  کورخوندي کنم مي عروسي باهات من کردي فکر اکه -    

 !آدمي

 کنم؟؟؟؟؟؟ تو صرف رو عزيزم وقت از لحظه يه حاضرم و عاشقتم واقعاً کردي فکر نکنه - پيام    

 ...نکني فکر عروسي به اصالً  بهتره..  کنم مي تو خرج هم ريال يه کردي فکر اگه زدي توهم

 قفس يه زير تو با نيستم حاضر منم چون...باشي دادگاه ي احضاريه منتظر بهتره هم تو - من    

 !تو مثل عوضيي آدم با...  کنم زندگي
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 .ميده دستت کار وگرنه بگيري زبونتو جلوي بهتره - پيام    

 .. بکني توني نمي غلطي هيچ.نيستي عددي ؟ ترسوني مي چي از منو - من    

 ..بچرخيم تا بچرخ پس...؟؟ اينجورياست ا   - پيام    

 ... چرخيدم هم بدجور.  چرخيدم و    

 ... چرخيد من جهت خالف روزگار اين چرخ ولي چرخيدم من    

 ور که ايني شدم...  ترسيدم مي ازش که اوني شدم که..  شدم له که داد تاب و پيچ منو اونقدر    

 ....  خوابيده بيمارستان تخت

 

 ...بودم مدرک دنبال بازم

 اشتذ نمي هم لحظه يه بابا نشده عوض و قبليه آدم همون هنوز پيام گفتم مي بابا به اگه البته

 ....کنم رو مدرک خودم خواستم مي...باشم زده حرف فقط خواستم نمي ولي... بمونم زنش

 نم خاطر به پسرشون تنها نه گفتن پيام مادر و پدر که اونچه برعکس بدم نشون خواستم مي

 ....شده هم بدتر بلکه نشده درست و زير سربه

 ...رسه مي) ... (  زناي با حالش و عشق به حسابي من با بودن بيرون اسم به بودم مطمئن

 تو زا شوهرمو تونم نمي که عرضم بي من بگن بهم خواستم نمي...بگيرم طالق زودتر خواستم مي

 مه اي عالقه هيچ و....آدميه جور چه پيام کردم مي ثابت بهشون بايد.... کنم جمع ديگه زناي بغل

 اي که...برسم خوام مي اونچه به تا کنم سکوت و باشم صبور بودم ناچار راه اين تو...نيست ما بين

 .... کاش

 ...بود کم من وقت و گذشت مي تندتند داشت روزها

 ي درباره مشتري براي داشتم..بودم سرکار....بود نگذشته شب اون ماجراي از بيشتر روز چند

 ...خورد زنگ گوشيم که...دادم مي توضيح بودم طراحش خودم که لباسي
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 من به نداشت عادت..شد آشوب دلم تو جورايي يه...شد مي خاموش و روشن پيام اسم صفحه رو

 ايه نگاه از فرار براي....گرفته تماس من با که اومده پيش مهمي موضوع بودم مطمئن..بزنه زنگ

 ...بدم جوابشو شدم ناچار کردم مي کار اونجا که مزوني صاحب ، محسني خانوم

 بله؟ -

 .ميگم که آدرسي اين بيا زود - پيام

 ...نکرد سالم عادتش طبق البته...داره عجله بود معلوم

 افتاده؟ اتفاقي پيام؟ شده چي-

 ...نيست خوب حالم زياد من..دنبالم بيا...نشده چيزي... نه - پيام

 . بود مشکوک زيادي!  افتاده من ياد که شده چي بودم مونده

 . گفتم حرص پر

 زياد آشنا و دوست توکه...بگو دخترات دوست از يکي به اصالً...بگو بابات يا مامان به خوب -

 نداري؟ ماشين خودت مگه ، راستي!!!...داري؟

 بدبخت بده گير پليس راه تو اگه....مستم من....دنبالم بيا گم مي....گي؟ مي قصه... تمنا اَه - پيام

 ....نگو چيزي هم مامانم به...ميشم

 ....ده؟ نمي گير پليس بيام من -

 ...مريضم من ميگي ميزني حرف باهاشون تو تازه....شوهريما و زن اينکه مثل - پيام

 کجايي؟ حاال -

 ...بنويس رو آدرس... لواسونم من - پيام

 ....کشيدم پوفي کردن قطع از بعد...کردم يادداشت رو آدرس

 از يمست تا بمونه اونجا اونقدر چه من به... کن ولش گفتم خودم با لحظه يه..برم خواست نمي دلم

 ببرمش من خواد مي بده حالش نکنه.... چي؟ بيفته اتفاقي براش اگه ولي!!!....بپره سرش

 من دنفهمي مي بقيه و افتاد مي اتفاقي براش اگه...لرزيد تنم فکر اين از لحظه يه....بيمارستان؟

 ....دادم مي بهشون جوابي چه بايد سراغش نرفتم و داشتم خبر
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 ......رفتم و گرفتم اجازه محسني خانوم از و...کردم جمع رو وسايلم سريع

 و کريستال و اکس قرصاي و مواد از و باشه خورده نوشيدني فقط که کردم مي دعادعا راه تو

 رو حالش که نخوره زهرماري اون از ديگه برسم تا ميکردم دعا....باشه نبوده خبري ديگه چيزاي

 ....داشت قرار وسطش ويال يه که شدم رو روبه بزرگي باغ با رسيدم وقتي...کنه بدتر

 ومدها دختراش دوست از يکي با شايد اينکه فکر از لحظه يه....لواسون بود اومده کي با نبود معلوم

 ...کرد باز درو خودش...زدم رو زنگ....باشم خونسرد کردم سعي..گرفت دلم

 ...فهميدم ويال سکوت از رو اين بود تنها

 زود بايد توهم بيا گفت اون عقل بي دختر آخه...گذشت فکرم از لحظه يه....کردم آرامش احساس

 چي برا خدا رو عقل اون آخه....کردي؟ مي چيکار بود منتظرت اينجا ديگه پسر چندتا با اگه...بياي؟

 .....کرد مي نگاه منو داشت و بود ايستاده کنار يه....ديدمش که بودم فکرا اين تو....داده؟ بهت

 ...دارم کار کلي من....ديگه بريم ايستادي؟ چرا - من

 ..شد ظاهر لبش رو هميشگي پوزخند

 ...حاال هستيم..کجا؟؟؟؟ - پيام

 داريمن کاري ديگه...اومدم منم...دنبالت بيام نيست خوب حالت.. مستي گفتي...چي؟؟ يعني - من

 ....اومدم گرفتم اجازه محسني خانوم از زور به دارم کار کلي که بدو!...که

 ...هم تو رفت اخماش

 نگفتم مگه...کني؟ مي درازي زبون من واسه...نه؟..نداري وقت من واسه....داري؟ کار که..ا  - پيام

 ..نگفتم؟...هان؟...نکن؟ درازي زبون

 . شدم حرکاتش مبهوت... بودمشون بسته شال زير که موهام تو کرد دستشو و سمتم اومد

 نامردي با...شد پريشون بلندم موهاي و شد باز موهام ي گيره که کشيد محکم چنان رو موهام

 ...کشيد و پيچوند دستش دور موهامو

 دست..بگيري؟ طالق راحتي اين به ميذارم عزيزم؟مگه آره طالق؟ براي مدرکي دنبال - پيام

 ..که؟ حيفه...نخورده؟
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 متس به باهاش که بود گرفته دردم قدري به.  بشم موهام شدن کشيده مانع تا گرفتم رو دستش

 . شدم کشيده رفت مي که جايي

 . غريدم.  نبود کن ول اما

 ! عوضي کن ولم - من

 قتيو که در يه طرف به کشيد مي منو بود دستش تو موهام که همونجور.  شد بلند ش خنده صداي

 ...متري نه فرش يه از غير نبود توش هيچي که اتاق يه...بود اتاق يه کرد بازش

 ...نبود بردار دست اما....کنه ولم که ميخواستم ازش من و کشيد مي موهامو اون

 امروز....بودم؟ نگفته ميکنم، کوتاهش بودم گفته کني؟ مي درازي زبون من واسه ديگه حاال - پيام

 ....بدم نشون بهت بودنتو مصرف بار يه خوام مي

 ...پام تو پيچيد بدي درد زمين با زانوم برخورد از که فرش رو اتاق تو کرد پرتم و

 عوضي؟ بکني غلطي چه خواي مي - من

 هم شوادبي غير لفظ خواي مي ادبيشه لفظ اين...کنيم مي عروسي کوچولو يه.. عزيزم هيچي - پيام

 ....اسمش...؟ بگم برات

 . زدم جيغ

 ....بزني من به دست کني مي غلط تو...شو خفه...شو خفه - من

 

 

 نبود توش هيچي که متري دوازده اتاق يه تو آخه... کردم نمي حرکتي من ولي جلو اومد مي اون    

 ...کردم؟ مي فرار کجا

 نمي من ولي بود شوهرم....التماس کردم شروع...کشيد سرم از شدت با رو شالم و جلو اومد    

 از قبل نز صدتا که آغوشي تو برم ميشد چندشم...ميومد بدم ازش...بيفته اتفاقي بينمون خواستم

 سرم از دست راحتي به بودم مطمئن... کردم التماس بهش همين واسه... بودن خوابيده توش من

 . کردم التماس پس داره نمي بر
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 . بود من التماساي نداشت توجه که چيزي تنها به ؟ شنوا گوش کو ولي    

 و کردم مي گريه....التماس و کردم مي تقال من و...آورد مي در لباسامو داشت و بود نشسته روم    

 ...التماس

 ....نه االن...نه پرستي مي که خدايي اون به رو تو پيام - من    

 ...شوهرتم که منم...االنه وقتش اتفاقاً...عزيزم چرا - پيام    

 ...نداري؟ قبول رو خدا مگه...خدا رو تو پيام - من    

 هب حاالم...برسون بهش منم سالم ديديش اگه...بينمش نمي که من....خدا؟ کدوم خدا؟ - پيام    

 .بکني کارتو بهتره کردن زر زر جاي

 دهفاي التماس ديگه...کرد نمي رو کارا اين بود خداشناس اگه..شناخت نمي رو خدا بشر اين نه    

 موهام کشيدن تقالم هر جواب...کرد مي کارشو اون و.... کردم مي تقال گريه همراه فقط...نداشت

 ....شد مي بلند منم جيغ صداي کاراش از کدوم هر با و بود

 نمي....داد مي دست بهم تهوع حالت هاش بوسه از...زد مي هم به رو حالم نفسهاش صداي    

 اينکه خاطر به دونستم مي که قشنگ حرفاي اون و رو حرارت پر نجواهاي اون حتي....خواستمش

 ور حيووني ديدم نمي رو پيام من.... کرد نمي نرم منو هيچکدوم ، ميگه داره نيست خودش حال تو

 !نيست حاليش هيچي که ديدم مي

 . برد لذت اون و کشيدم زجر من    

 . خنديد اون و ريختم اشك من    

 . گذاشت هم بر چشم لذت از اون و کردم هق هق من    

 . شد شورتر پر اون و زدم جيغ من    

 در ، رهبگي آغوشش تو منو اينکه جاي به..کنه نوازشم و ناز اينکه جاي به شد تموم کارش وقتي    

 ...گفت دارش خش صداي با گوشم

 ورتوگ بيان دوستام اينکه از قبل تا بهتره....خوري نمي درد به ديگه...شد تموم مصرفت تاريخ -    

 ...خودت پاي بشه هرچي ديگه بگيرم رو اونا جلوي تونم نمي ببينن اينجا رو تو اگه...کني گم
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 ...ماشين پشت نشستم خرابم حال اون با من و    

 ....کردم مي گريه و روندم مي خيابونا تو    

 رغي رابطمون...نبود من رضايت با رابطه اين چون کردم مي گريه...کردم مي گريه خودم حال به    

 ...نبود من رضايت با ولي نبود شرعي

 ...باشم داشته دوستش که نبود گسي با    

 با بود کرده زخمي روحمو که...بود آورده درد به رو قلبم که...بود زده که بود حرفي همه از بدتر و    

 ...عادالنش نا حرف تيزي

 چيزا همين.... بود پيام طرف از اعتقاداتم گرفتن سخره به ، داد مي زجرم خيلي که چيزي و    

 اتفاقي چه نگم تبسم و مامان به و نکنم باز لب از لب که برم فرو خودم تو چنان شد باعث

 ...افتاده

 اي هنام با چون کرد مي بد رو حالم طالق به کردن فکر...کنم کار چي بايد که بودم فکر تو همش    

 نمي دلم اصالً  من و...گذشته چي پيام و من بين شد مي معلوم گرفتم مي قانوني پزشکي از بايد که

 ...بدونن چيزي خونوادم خواست

 تو ولي....بوديم شوهر و زن پيام و من چون گيرن نمي ايرادي...گن نمي چيزي بهم دونستم مي    

 .... بود نيوفتاده گرفتن عروسي از قبل اتفاقي همچين حاال تا ما ي خونواده

 ... وقفه بي گذشت مي روزا

 .... گذشته مثل

 هک اتفاقي با....کنم؟ چيکار بايد دونستم نمي...بودم مونده راهي دو يه سر من که تفاوت اين با

 ...شد مي زده سرم پشت حرف کلي گرفتم مي طالق اگه که بودم زن يه ديگه بود افتاده

 بايد....نداشت بيوه زن يه به درستي ديد هيچ که بود اي جامعه تو شدن بيوه اينا ي همه از بدتر و

 ....پيام؟ با اونم زندگي؟...کردم؟ مي چيکار

 حتي زدم مي زنگ بهش وقتي جريان اون از بعد که پيامي...بود توانم حد از خارج اين... نه نه

 ...دختراشه دوست پيش که گفت مي و کرد نمي مراعات
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 ....شکستم مي بيشتر بار هر ومن

 .........بسوز و بساز معروف ي جمله شنيدن از ترسيدم مي....بگم چيزي مامان به ترسيدم مي

 فظح زندگيشو بايد زن اينکه.... آوردم نمي در سر ازشون من که هايي بايد شنيدن از ترسيدم مي

 زشا داريم که زني اين کنيم نمي فکر چرا واقعاً ...چرا؟....بياد کنار مردش با بايد زن اينکه....کنه

 ....خودمون شايدم.... مادرمون يا باشه خواهرمون تونه مي....خودمونه مثل يکي زنيم مي حرف

 جلو راهه يه که خدا به التماس و کردن سجده....گفتن ذکر و سجاده روي نشستن بود شده کارم

 ...بودم سرگردون....بذاره پام

 با چرخش اين تو من و باال رفت چرخشش سرعت يهو که چرخيدم مي دنيا اين چرخ به داشتم

 ...کردم سقوط سر

 چه که مشکوک...بود مشکوک حالتام..بودم درمونده کامالً  من....گذشت مي اتفاق اون از ماه يه

 از بود معلوم...کردم مي کنترلش زور به که هام تهوع حالت از بود معلوم....بود معلوم کنم عرض

 يه بود معلوم کامالً ...نداشت امکان عادي حالت در وقت هيچ که ماهيانم سيکل افتادگي عقب

 پر حضور بر بود تأييدي مهر خونم آزمايش جواب و ميگيره پا وجودم تو داره کوچولو موجود

 .....رنگش

 ماون... ميشد رنگ کم چيزي يه ي سايه زير کردم مي پيدا داشتم که اي مادرانه حس شيريني

 ........پدرش عنوان به پيام اسم

 کردم فکر.....شد نمي نه.......پدر؟ بي بچه يه کردن بزرگ....کنم فکر طالق به تونستم نمي ديگه

 ميشن بجذ زندگيشون و زن طرف به بيشتر شدن دار بچه با مردا ميگفتن که فديميا قول به شايد

 ...........باطل خيال زهي ولي......شه مي درست شدن پدر خاطر به هم پيام

 ....ميشه پدر داره گفتم بهش... زدم زنگ پيام به

 ....نداد رو هام تلفن جواب هم ديگه...کرد قطع روم رو تلفن هم بعد خنديد اولش

 جواب و بود گرم دختراش دوست به سرش همچنان اون ولي زدم مي زنگ بهش بار چند روز هر

 ......داد نمي رو من

 .......کشيدم نمي
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 ......نبودم سرگردون اينجوري و مردم مي خواست مي دلم.....بودم بريده

 که بزنم حرف اومدم...برداشت تا زد بوق انقدر...گرفتم رو پيام ي شماره دوباره روز چند از بعد

 ....زد داد گوشي تو بگم چيزي اينکه از زودتر و نذاشت

 ........زد داد

 وخودت انقدرم........کيه ي توله اون ببين برو.....نذار من پاي کارياتو کثافت!  ه..ز...ر....ه ببين -

 ....نکن من آويزون

 . تحمل غيرقابل و بود گرون برام حرف اين شنيدن.  شد نمي باورم

 ! دخترم روز اون تا بود ديده که خودش

 باشم اي ديگه شخص با تونستم مي جوري چه.  گرفته ازم رو دخريم خودش دونست مي که اون

 ؟ بدن تشخيص رو ش نطفه زودي اين به و

 .... کاش.  کرد مي محوم زمين روي از خدا کاش.  اوردم کم واقعي معناي به اينبار

 کنم مي پاک را پاهايم رد

 نگوييد کسي به

 بودم دنيا اين در روزي من

 دهم؟ استعفا شود مي خدايا

 !!!؟.........ام آورده کم من

 .....کردم مي گريه

 پدرش که اي بچه حال به زدم مي زار....کردم مي گريه بلند صداي با من و نبود خونه هيچکس

 .........کردم؟ مي چيکار بايد......نداشت قبولش

 اين کردم مي ثابت بهش باي.........رو در رو....شد نمي تلفن پشت.....زدم مي حرف باهاش بايد

 کنم ثابت ولي بدم آزمايشارو انواع بودم حاضر......شد مي که راهي هر با حاال..... خودشه ي بچه

 .......پيامه ي بچه ، بچه اين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | من عشق آتش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

25 

 

 دعوت شام جان عمو ي خونه جان عمو هاي بچه و آقابزرگ ي خونواده کل بعدش روز دو

 تردک..داشتم دکتر وقت عصرش......بزنم حرف پيام با رفتن از قبل گرفتم تصميم.....داشتن

 رو قلبش ضربان.....ديدم رو قلبش.......ديدم رو کوچولو موجود اون من و کرد سونوگرافي

 حياتش و کنه مي زندگي وجودت تو داره که قلبي صداي شنيدن داشت خوبي حس چه.....شنيدم

 .....توئه حيات به بسته

 ستمدون مي.......اينا پيام ي خونه سمت رفتم سونوگرافي جواب با.....افتاد دلم به بيشتر مهرش

 کرده ريزي برنامه خودم...... جان عمو ي خونه بودن رفته خواهرش و بابا و مامان...تنهاست

 جلوي بايد.....نداشت اي چاره ولي نبود راضي..بريم هم با کنه صبر بودم گفته بهش.....بودم

 ....کرد مي بازي نقش ديگران

 دمهمق بي شدم که خونشون وارد........چهارم ي طبقه اونا و بود طبقه پنج آپارتمان يه تو خونشون

 نگاهم تحقيرآميزي حالت با سينه به دست اون و..... نداشتم وقت.........زدن حرف به کردم شروع

 .... کرد مي

 ...بپذيري رو مسئوليتش بايد....توئه ي بچه اين.....کني قبول رو واقعيت بايد پيام -

 ........ميندازي من تقصير که بودي کي با نيست معلوم....نيست من ي بچه اين - پيام

 از رغي....شدم باردار کي من معلومه دقيقاً........مشخصه بچه سن....کردم سونوگرافي من ببين -

 ....باشه؟ پدرش تونه مي کي تو

 ...کن سقطش برو اصالً.......کني مي بزرگش خودتم شدي حامله خودت...چي؟ که حاال - پيام

 .....وايسي کردي که کاري پاي باي!.....پدرشي تو....چي؟ يعني - من    

 من براي تو مصرف تاريخ...بکني غلطي چه خواي مي نداره ربطي من به!  کثافت ببين - پيام    

 بخواي که نکن بهونه هم رو ديگه چيزاي و بچه....نداري ارزشي هيج برام ديگه....شده تموم

 عددي بينشون تو که ريخته خوشگل دختراي برم و دور انقدر....بندازي بهم خودتو

 فهميدي؟...نيستي

 ....کردم نگاش    

 من عوض در و ميکرد؟ توهين زنش به من به داشت که کسي...بود؟ من شوهر مرد اين واقعاً    

 ؟ نبود زياديش!  کردم نمي بهش توهيني هيچ
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 زند مي زار تنت به تو به نسبت من احترام    

 .....کردم نمي کاش اي که کردم تهديدش....زد حرف باهاش خوش زبون با شد نمي نه    

 حاملم من ميگم بهشون....جمعن هم دور همه امشب...ميگم همه به ميرم من پس....باشه -    

 ....گن؟ مي چي ببينم

 ...شد بلند صداش که بيرون برم در از که برگشتم    

 بخوري؟ گوهي چه خواي مي - پيام    

 و شکمم تو زدن لگد کرد شروع و.....زمين بيفتم شد باعث که کمرم تو زد لگد يه هم بعد    

 ....پهلوهام

 نمي ولي.. بگيرم رو اومده طرفم به هاي لگد جلوي.. بشم مانعش دستام با کردم مي سعي    

 .....کشيد مي هوار زد مي ضربه که همونچور....شد

  شي؟ نمي بلند چرا...ديگه برو د  ....بگو برو...اي؟ حامله بگي بري خواي مي -    

 مي نفس تند تند.  بودم آورده کم نفس.....مياورد بند رو نفسم که بود بد قدري به هاش ضربه    

 . نداشت فايده ولي بشه پر هام ريه شايد تا کشيدم

 به...ميکردم فکر بچم به فقط....کنم دور ازش رو خودم ميکردم سعي... نداشتم گريه حس    

 اون فکر به....بده ادامه زدن به بايد کوچولوش قلب اون اينکه به....بمونه سالم بايد اينکه

 درشپ پاهاي با مرگش حکم بود ممکن اينکه به.....بود کسي هر از تر دفاع بي که بودم کوچولويي

 .....بشه امضا

 ....بود بچم.....ميذاشتم نبايد.... نه    

 ....کردم مي دفع دستام با ميون در يکي هارو ضربه    

 بيرون در از اگه....کنم نزديك خونه در به خودمو کردم مي سعي خوردم مي لگد که همونجور    

 ....فهميدن مي هاشون همسايه چون....کنه کاري تونست نمي ديگه رفتم مي
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 ادامه هنوز هاش ضربه.....شدم بلند بود مونده برام که تواني آخرين با.....در به رسيدم    

 حفظ ور تعادلم نتونستم زد بهم که اي ضربه با که بيرون برم خواستم مي....کردم باز درو....داشت

 .....داره؟ جون چقدر حامله زن يه مگه....کنم

 يه دفعه هر ها پله تيزي...رفتم مي پايين و خوردم مي قل ها پله رو....پايين شدم پرت ها پله از    

 به صورتم و ميخوره کجا به سرم فهميدم نمي ديگه.....رفت مي نشونه رو بدنم از قسمت

 .....بود پيچيده آپارتمان کل تو جيغم صداي.....کجا؟

 اينکه تا....سياهي بعد و شدم پهن صاف سطح يه روي که اينه مونده يادم که چيزي آخرين    

 .....کردم باز بيمارستان تو رو چشمم

 ليو بودن کنارم مامان و بابا بيمارستان تو اينکه با....کردم آرامش احساس رسيديم که خونه    

 و بابا روي و سر از خستگي......مامان کمك بود اومده هم تبسم......بود اي ديگه چيز خونه آرامش

 ولي چرخيدن مي دورم پروانه مثل همه.......کردن نمي شکايتي هيچکدوم ولي ريخت مي مامان

 ردناکد برام اين و کرد نمي سرزنش منو هيچکس....پرسيد نمي پيام و من بين اتفاق از هيچکس

 رگم مثل برام اين و بوده من رضايت با رابطه اين کنن مي فکر داد مي نشون سکوتشون....بود

 .... بود تدريجي

 

 ...گرفتم دستشو بده قرصامو تا اتاقم تو اومد مامان که شب

 مامان؟ گين نمي بهم چيزي چرا -

 ....دخترم بگيم بايد چي - مامان

 ....کرد نوازش موهامو و زد لبخندي

 ....من که نميارين روم به چرا - من

 ....کشيدم خجالت...بدم ادامه نتونستم

 ....بگم چي خوام مي فهميد مامان ولي....بردنش اسم از داشتم شرم

 حتماً....مرده اونم خوب...بودين محرم هم به شما باالخره...دخترم نشده که چيزي - مامان

 ....خودشو جلوي نتونسته
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 مي يدبا... کنن فکر اينجوري کنم تحمل تونستم نمي....حرفش وسط پريدم.....بده ادامه نزاشتم

 .... زور به و نداشتم گناهي هيچ من گفتم

 ...نبوده کنين مي فکر که اونجوري.....مامان نه - من

 اين وت منو چرا خدايا....کرده رفتار حيوون مثل باهام پيام که گفتم مي بايد جوري چه....کردم بغض

 ....دادي قرار موقعيت

 باال سختي به نفسم...بود شده منقبض صورتم هاي عضله که بود سخت گفتنش قدري به

 از فرار....گذشته بهم اونچه گفتن از فرار.... داشتم فراري راه خواست مي دلم....ميومد

 ....داشتم ها لحظه اون تو که تحقيري حس گفتن از فرار....يادآوريش

 ي معده شه پاک تا داده خوردم به تقدير اسم به روزگار که را چي هر بياورم باال خواهد مي دلم

 دلزدگيه هرچي از وجودم

 گفتم بغض با

 بود اجبار خدا به.... مامان بود اجبار همش -

 چي؟ يعني حرفا اين....تمنا؟ ميگي چي - مامان

 ....شد سرازير اشکام

 ....من رضايت بدون هم بعد....دوستش ويالي توي کشيد نقشه با منو پيام خدا به - من

 رفامح کنه هضم کرد مي سعي داشت انگار....ميکرد نگام بهت با مامان....بدم ادامه نتونستم ديگه

 ..بود شنيده غريبي چيز انگار....رو

 ....اون يعني....يعني - مامان

 تموم رو که کسي به ، زنش به ، من به اون.....کرد رفتار باهام حيوون يه مثل اون....آره - من

 ....مامان نبودم راضي خدا به....خواستم نمي من.....کرد تجاوز بود بسته چشماشو کاراش

 ...دادم ادامه....آغوشش تو گرفت سرمو مامان....افتادم هق هق به

 ...شدم حامله بار يه همون با خدا به....بود بار يه همون خدا به -

 ....داد فشار بيشتر آغوشش تو منو مامان    
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 ...تعريف به کردم شروع منم...کنه مي گريه داره فهميدم هاش شونه لرزش از    

 اشك و گفتم....خوردم کتك که روزي تا شدم پيام زن ناچار به که روزي از....گفتم رو چيز همه    

 ....شد برداشته رودوشم از بار يه انگار کلمه هر با.....ريختم

 به افتاد لگد و مشت با نامرد اون که روزي به.........تلخ روز اون به رسيدم تا گفتم و گفتم    

 ....خودشه ي بچه اون نداشت قبول حتي گفتم....خواست نمي بچشو اون گفتم......جونم

 که....داشتم مرگ حس پيام لگد و مشت زير که اي ثانيه هر از ميگفتم و.....بودم مامان بغل تو    

 .......برگشتيم اتاق در سمت به " خدا يا " صداي با

 مهه يقين طور به ولي.....دونم نمي بود اومده کي از....کرد مي نگاه رو ما سرخ چشماي با تبسم    

 ........  بود شده قرمز چشماش اونجور که شنيد حرفامو ي

** 

 مهبد    

 يکي يکي هم ها بچه کردم عوض که رو لباسم....ايستگاه رسيدم ها بچه از زودتر معمول طبق    

 ....رسيدن

 مياي؟ زود انقدر نداري زندگي و کار مگه.....رسيدي؟ زود که باز - اميرعلي    

 ....زدم بهش لبخندي    

 مامانم دست از من اما بکني دل خونوادت از توني نمي تو....ندارم بچه و زن تو مثل که من -    

 ....کنم مي فرار

 گذاشتن؟ خواستگاري قرار برات باز....چيه - اميرعلي    

 وبخ ولي....نکرده گير مامانم تور تو کسي هنوز آبيه چشم دختر اون از بعد....نه خوشبختانه -    

 ...پابرجاست کامالً نوازشون گوش نصايح

 ...چرخيديم ورودي در سمت به هردو آرش شاد صداي با    

 زدن؟ حرف مامانت سر پشت کردي شروع نيومده هنوز چيه - آرش    
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 گير من به ديگه چرا مسئله همين سر درگيري مامانت با خودت که تو دوماً...سالم اوالً - من    

 ميدي؟

 ....داد ادامه لباساش کردن عوض حين آرش...کردن احوالپرسي سالو باهم اميرعلي و آرش    

 چشماشون رنگ با فقط تو...چي؟ تو دارم مشکل گرفتن زن ي مسئله با کالً  من بابا - آرش    

 رانقد ديگه که اين خوام مي مشکي ابرو و چشم فقط من بگو کالم يه بابا خوب.....داري مشکل

 .... نداره غرغر

 اين به نيست حاضر گفت مي هميشه که آرش برعکس من... گفت مي راست.... کردم نگاش    

 مي دلم که اوني هنوز که بود اين من مشکل....نداشتم مشکلي ازدواج خود با کنه ازدواج زوديا

 ....بودم نکرده پيدا رو خواست

 از گرفتن بله خاطر به ماهان...موند تموم نا بحثمون دست به شيريني اونم ماهان شدن وارد با    

 درانق...داد شيريني رو ايستگاه کل ميومد خوشش ازش بود مدتي که آشناهاشون از يکي دختر

 زنگ شدن زده با...نکرديم حس رو زمان گذشت که خنديديم ما و گذاشت سرش به سر آرش

 ....شديم بلند سريع بود اتفاق يه ي دهنده نشون که ايستگاه

 کل داشت امکان لحظه هر که کنارش آپارتمان ويه...اصولي غير و نادرست گودبرداري يه بازم    

 ور ساختمون بايد...بود واحد سه طبقش هر تو که طبقه چهار آپارتمان يه....بشه خراب ساختمون

 دست سريع بود شده باعث وقت بودن کم...بودن آمد و رفت در مدام ها بچه...کرديم مي تخليه

 ...بشيم کار به

 آن هر....رفتيم مي ديگه واحد سمت به واحد هر ي تخليه با و زديم مي رو واحدا تك تك زنگ    

 زدحاما دليل به....کنيم استفاده ها پله از بوديم ناچار.....شد مي بيشتر ساختمون ريزش احتمال

 مي کمك رفتن پايين تو کوچيك هاي بچه به بايد باريك و تنگ هاي پله راه اون تو جمعيت

 ...کرديم

 باعث بيشتر اين و بودن تنها ها بچه و ها زن.... بودن کار سر مردا بيشتر روز ساعت اون تو    

 ....کرديم نمي کم سرعتمون از اما بديم آرامش بهشون کرديم مي سعي.....شد مي ترسشون

 نهک کمك واحدا از يکي پيرزن به تا بود رفته آرش.......بود شده تخليه ساختمون کل تقريباً    

 ....بياد پايين ها پله از راحت دوساله ي بچه يه با تونست نمي و بود تنها ش نوه با طفلك...
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 ....هسال چند ساختمون اين کرده مقاومت زياد بود معلوم...شد مي شنيده ساختمون از صداهايي    

 خراب ساختمون اگر که کرديم مي دور ساختمون از رو مردم داشتيم....بود نيومده هنوز آرش    

 تمونساخ که نه يا اومده آرش ببينم تا برگشتم لحظه يه...نشه زخمي کسي آوار ريزش اثر در شد

 ..... ريختن به کرد شروع

 ....ها شيشه شکستن صداي

 .....ساختمون آوار سنگين صداي

 ....افتادن مي هم روي که هايي تيرآهن

 مي و زد مي برق خورشيد نور تو پولك مثل که هايي خورده شيشه....اجر و سنگ شدن پرتاب

 ....زمين ريخت

 تر ندهز من براي و بود زنده جمعيت براي نمايش اين اينبار ولي شد مي خراب ساختمون فيلما مثل

 جلوي دود مثل خاک حاال که بود آپارتمان ورودي در سمت به نگام........اي ديگه زمان هر از

 ....گرفت مي رو ديدنش

 .....بود نيومده هنوز آرش و...شد مي تلنبار هم روي که آجري و سنگ و تيرآهن و

 مهه اون بين از فيلما مثل آرش بودم منتظر و کردم مي نگاه زده بهت.....بود رفته پاهام تو از جون

 شده خراب ساختمون کل.....نبود ولي.............هميشه مثل.....شاد و سالم....بياد بيرون دود و آوار

 ...کردم صدا اسمشو لب زير.....نبود آرش و بود

 ...آرش....آرش....آرش -

 .... زدم فرياد

 ...آرش.....آرش -

 ....گرفت جون پاهام انگار فريادم با

 يرز اون که اکسيژني براي....کشيدنش نفس براي....بود طال هردقيقه...لحظه هر.....بود کم وقت

 حرمم بهترين که کسي براي....داشتم دوسش برادر مثل که کسي براي.....دوستم براي....بود کم

 ...مردم نجات براي رفتيم هم دست تو دست...هم پاي به پا سال چهار که کسي براي.....بود رازم
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 زير اون اينکه از...مظلوميتش از سوخت دلم.... داشت کمك به نياز خودش حاال که کسي براي

 ...بشه مرگش باعث ممکنه ما ديرکرد لحظه هر و....زنه مي پا و دست زندگي و مرگ بين داره

 ...شد پر چشمم تو اشك دوستام بهترين از يکي مرگ...مرگش تصور از

 نجات از غير نبود حاليم هيچي...زدن کنار رو سيمان و آجر و سنگ دستام با کردم شروع

 ...بود آرش نجات مهم...نبود مهم ولي بودن سنگين خيلي.....آرش

 کردم احساس بعد لحظه چند.....کردم مي فکر آرش به فقط....نداشتم رو دستام اختيار ديگه

 ....شده بيشتر ميزنه کنار رو آوارها که دستايي تعداد

 رو آوارها دارن اطرافشون به توجه بي من مثل که ديدم رو ماهان و اميرعلي کردم بلند که رو سرم

 ....زنن مي کنار

 کرده انتخاب رو طرف يه کدوم هر....بيشتر بود ريخته آوارها که مکاني وسعت و بود زياد آوارها

 برداشته دست با ديگه که اونا....کرديم؟ مي چيکار هارو تيرآهن...شد نمي اينجوري نه....بوديم

 ....شد نمي

 آقاي عمليات فرمانده...کمك اومدن هم ها بچه بقيه....کرد نمي کار درست فکرم و بودم گيج

 ....ها تيرآهن برداشتن براي بفرستن تجهيزات برامون تا گرفت تماس مرکز با... بود حيدري

 ...نداشت رمقي ديگه دستام....افتادم نفس نفس

 ...نمياد ازشون صدايي - من

 ...بيهوشن هنوز حتماً - علي امير

 ...؟ نکنه...صدا و سر همه اين...کنيم مي آواربرداري داريم ساعته يه - من

 ....باشه افتاده اتفاقي براش نکنه خدا - ماهان

 . آورد درد به رو دلم و گفت محزون

 ...جمعيت به افتاد نگام
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 زا پر صورتشون....رسيدن هم بچه مادر و پدر...ما دستاي به......ما به بودن زده زل نگران همه حاال

 چرخوندم مي جمعيت تو نگامو که همونطور....بديم نجات بچشونو کردن مي التماس....بود اشك

 ...پيرمرد يه به خورد چشمم

 مي نماز داشت و بود کرده پهن زمين رو چيزي يه جمعيت از دورتر کمي که مرد پير يه

 .....داد نمازشو سالم تا کردم نگاش انقدر....خوند

 اونجا منم ي سجاده خواست مي دلم چقدر..... کرد مي تزريق آرامش من به خوندنش نماز با انگار

 گره نگام تو نگاش بودم خيره بهش که همونجور.......کردم مي خلوت خودم خداي با منم و بود

 آوارها به سر با بعد ولي...... چي يعني نفهميدم..........داد تکون برام سري و زد لبخندي.....خورد

 ....خوند مي دعا لب زير داشت......کرد اشاره

 منظورشو......کرد اشاره آوارها به هم باز سر با.....پيرمرد به هم بعد آوارها به کردم نگاهي

 .......کردم شروع و گفتم اهلل بسم لب زير.....گرفتم دوباره جون......فهميدم

 .........خواستم مي کمك خودش از و گفتم مي رو خدا اسماء از يکي ميداشتم بر که آواري هر با

 ودنب نگرفته قرار درست که آوارهايي بود ممکن چون.....بريم پيش احتياط با و آروم بوديم ناچار

 تمگف مي ذکر که همونجور.......ببرن بين از هم رو مونده باقي اکسيژن کم يه اون و افتاده هم روي

 .......شد بلند آوار زير از بچه ي گريه صداي

 زا ببينيم تا بوديم صدا دنبال.....شد خاموش هم ها دستگاه.....کشيدن کار از دست همه لحظه يه

 ..........قسمته کدوم

 الح آورديم بيرون سالم و زنده آوار زير از رو ساله دو ي دختربچه وقتي..... بود قشنگي ي صحنه

 ...............داشتن حالي چه.......بود شده قاطي خندشون و گريه.....بود ديدني مادرش و پدر

 دبو انداخته خودشو آوار ريزش موقع......بود شکسته پاش يه و دست يه فقط....بود زنده هم آرش

 نياد انگار کرد باز چشماشو و کشيديمش بيرون آوار زير از وقتي........نريزه روش آوار تا بچه روي

 ........دادن بهمون رو

 زنده از دونستن نمي.... بچه اون مادر و پدر بيچاره.......کنه رحمتش خدا..........پيرزن اون ولي

 ............ناراحت مادرشون فوت از يا باشن خوشحال بچشون بودن
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 اونم...اجباري مرخصي رفت ماهي يه.........خنديديم کلي شکسته آرش پاي و دست فهميديم وقتي

 و بگذره کاريش شيفت از نشد حاضر آرمين برادرش عروسي براي حتي که آرشي.......کسي؟ چه

 ...........کنه عوض عروسيشو تاريخ بود کرده وادار رو ارمين

 آشپزخونه به سري.......نديدم دست به اسفند معمول طبق رو مامان شدم که خونه وارد

 تختشون روي........شدم وارد و زدم در...خوابشون اتاق سمت رفتم.......نبود هم اونجا.....زدم

 ........سمتش رفتم نگران......کرد مي گريه و بود نشسته

 کنين؟ مي گريه چرا...مامان؟ شده چي - من

 . کرد پاک رو اشکش دست با

 اومدي؟ کي مادر سالم - مامان

 ......کنم سالم بود رفته يادم...کشيدم خجالت

 شده؟ چيزي...... کنين مي گريه دارين ديدم وقتي.....سالم....ببخشيد - من

 ...نيست چيزي مادر نه - مامان

 ....گفت بغض با بعد

 ......گرفت طالق خانوم زهرا دختر -

 مي ندت و تند که کردم مامان اشکاي به نگاه..........نيفتاده اتفاقي کسي براي که شد راحت خيالم

 ........بود مهربون چقدر......بود پاک دلش چقدر.....هاش گونه رو ريخت

 ........نداشت ما با نسبتي هيچ که کرد مي گريه کسي براي داشت

 .....نکنين ناراحت خودتونو..... بسه......برم قربونتون الهي - من

 زندگي خواد مي جوري چه جامعه اين تو حاال........مادر سوزه مي براش دلم آخه - مامان

 ......بود حيف خوبي اين به دختر خدا به....جوونه هنوز......کوچيك ي بچه يه با اونم.....کنه؟

 ....داد ادامه بده خودشو جواب بخواد انگار بعد

 خودش قول به.....خورد مي کتك روز هر......داشت بزن دست شوهرش......کرد؟ مي چيکار خوب -

 .....بود شکونده دستشو بود زده بارم يه......کرد تحمل سال هفت
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.  شده خوشبخت ، بدبخت جاي به پس.  دين مي خودتونو جواب دارين خودتون خوبه - من

 . باشه داشته زن نداره لياقت مردي همچين

 . داد تکون سري

 ! نبود اين حقش.  سوزه مي جوونيش برا دلم.  کنم چيکار ولي.  آره - مامان

 . گريه زير زد باز و

 واشکاش هميشه که گرچه.....گرفت مي دلم کنه مي گريه اينجوري ديدم مي وقتي....کردم بغلش

 ....ولي........بودم ديده سجاده سر

 خودتو هم شما....نيست مرد کنه بلند زنش رو دست که مردي....شد جدا که بهتر همون - من

 .....شده راحت دختر اون االن خدا به....نکن ناراحت

 چيزي يه انگار بعد....انداخت بهم نگاهي يه.....کرد پاک اشکاشو و بيرون اومد آروم بغلم تو از

 ...هم تو کرد اخماشو باشه اومده يادش

 اومدي؟ دير چرا - مامان

 براش رو آرش ماجراي......آخه؟ بود من کردن جيم سين جاي وسط اين حاال.....گرفت خندم

 ....کردن گريه به کرد شروع دوباره.....گفتم

 اون با خدا ي بنده اون( آرش مامان) خانوم مريم براي بميرم الهي....چطوره؟ حالش حاال - مامان

 ......بود زنده پدرش حداقل کاش.......بکنه؟ هم پرستاري بايد قلبش وضع

 ، تنهس زنش و آرمين تازه....شکسته پاش يه و دست يه فقط خوبه آرش...... نباشين نگران - من

 ...اشمب اونجا داشتن نياز کمکي اگه تا بزنم سر بهشون برم کنم مي سعي منم.....کنن مي کمك

 يه هم بکنم آرش از عيادت يه هم.... بيام منم بگو منم به بري خواستي.... مادر باشه - مامان

 ....خانوم مريم به کمکي

 ...جان مامان چشم - من

 دائم...بود فرشته... نبود مادر....کردم مي نگاش همونجور منم برسه کاراش به بره شد بلند مامان

 ....بکنه استراحت و بشينه بيکار گوشه يه نديدم هيچوقت....اون و اين به کمك حال در
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 ازدواج شيرين بحث به رسيد بحث باز که زديم مي حرف خوردن حين و خورديم مي شام

 ....من ازدواج به شد مي ختم حرفا ي همه چرا دونم نمي......من

 حامله رو مهسا من بود تو سن هم بابات....بگيري؟ زن خواي مي کي پس دونم نمي من - مامان

 ....بودم

 نمي رفتن مسئوليت بار زير و ازدواج به تن جوونا االن.....شده عوض زمونه خانوم راضيه - بابا

 ....دن

 پول و ماشين و خونه که جوونايي مال اون اما....گي مي درست شما.....آقا حسن بله - مامان

 .....نداره مشکل که هم مالي نظر از....ماشين هم داره خونه هم که مهبد.....ندارن

 ...حرفشون وسط پريدم

 دوريتونو تازه.....بکنم؟ دل شما دستپخت از جوري چه اونوقت.....بگيرم زن بيکارم جان مامان -

 کنم؟ تحمل جوري چه

 ادتع زنتم دستپخت به.... کني زندگي خودمون سر باال قراره که تو!....نيار بهونه خود بي - مامان

 .....کني مي

 نهک گير کسي پيش دلش وقت هر باش مطمئن....نکرده گير جايي هنوز دلش اين خانوم - بابا

 ....خوام مي زن ميگه مياد خودش

 ...نکنه گير جايي دلش ديگه سال صد تا کنم فکر که اينه به اگه - مامان

 ....کنيم مي زندگي راحت داريم خدا به بابا - من

 ....کرد نگام موشکافانه مامان

 زني؟ مي حرفا اين از بازم ببينم اونوقت....کنه گير جا يه دلت کنم مي دعا - مامان

 کنين؟ مي نفرين چرا....شدم بدبخت واي - من

 !بينيم مي روزتم اون باالخره - بابا

 ....خنده زير زدن هردو و
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--------------------------------------------------------------------

--- 

 تمنا

 اين دونستن نمي ديگه...خوابم اتاقم تو کردن مي فکر....کنه صحبت آروم کرد مي سعي عمو

 ولي بود آروم عمو صداي.....مونه نمي استراحت براي جايي که داره ريختن برا اشك انقدر چشما

 ....ميومد هم گريه آروم صداي......عصبانيه بود معلوم صحبتش طرز از

 خودشونه زندگي گن مي کنن مي نگاه روم تو راست راست......کشن نمي خجالت واقعاً - عمو

 شما که چيزايي اين با....کنه؟ زندگي پسره اين با تمنا بذاري خواي مي داداش.....نکن دخالت شما

 ....کنين صبر اين از بيشتر نيست صالح به اصالً...بهناز حرفاي و کردين تعريف

 ....شد نمي تموم ها گريه صداي....ساکته بود معلوم..نميومد بابا صداي

 گيرب طالق بگم بهش تونم مي نه من...کرده فرق تمنا وضع يعني......کنه مي فرق وضع الن - بابا

 انتظارش در خوشي روزگار صورت دو هر در.....کن زندگي باهاش برو بگم تونم مي نه و

 مي زودتر گفتين االن که رو حرفا اين کاش.....بگيره تصميم بايد خودش.....نيست

 ......بياد سرش بالها اين تغاريم ته و بيفته اتفاقا اين دادم نمي اجازه اونوقت....دونستم

 ...نگذره ازشون خدا....کنه مي گريه فقط....استخون و پوست شده روز چند اين تو بچم - مامان

 ....شد گم ديگه صداهاي تو گريش اروم صداي فقط.....نداد امونش گريه

 دلداري بچه اون به بايد تو....ميبري بين از خودتو داري خدا به.....جون بنفشه بسته - عمو زن

 ...باشي دردش مرهم بايد....بدي

 آخه د  .....نگفتن ما براي رو باغ تو ماجراي که کردن فکري چه دختر دوتا اين دونم نمي من - عمو

 نگفتي؟ هيچي چرا تو بود ساکت تمنا

 ....هکن مي کاري يه تمنا خود کردم مي فکر......بکشه اينجا به کار کردم نمي فکر خدا به - بهناز

 .....کرد مي گريه هم بهناز

 چيزي يه آقاجون ؟ کنن عقد دادين اجازه داداش چرا شما افتاد؟ مي اتفاقا اين بايد حتماً - عمو

 ...ميشناختين رو پسره اين که شما دادين؟ گوش حرفش به چرا شما گفت
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 برتشب يا بگيره رو تمنا دست خواد مي اينجا مياد گفتم....نداشتم اطمينان پسره اين به - بابا

 بودن نامزد اگه ولي...آورده سرش شوهرش رو ها بال اين گم مي االن.....باشن محرم هم به بيرون

 وريج چه....نبود بند جايي به دستم ديگه بود شده خونده محرميت ي صيغه يه فقط بينشون يا

 ....بوده؟ شوهرش آورده گلم دسته سر رو ها بال اين که نامردي اون کردم مي ثابت

 اصالً....کنه؟ مي چيکار ببينم دنبالش فرستادم رو بهداد روز چند اين...نيست آدم پسره اين - عمو

 .....بگو عموت به بهداد...آورده؟ زنش سر باليي چه هست حاليش

 ربيشت ميدم ترجيح.....جورواجور دختراي با اونم بود تفريح شب تا صبح از....بگم؟ چي - بهداد

 .....ندم توضيح

 تهنداش بر نامردي از دست هم روز چند اين مَردم......بشنوم اين از بيشتر خواست نمي دلم ديگه

 عوض رو لباسام....کنم؟ زندگي سقف يه زير آدم اين با حاضرم من کردن مي فکر يعني.....بود

 کبود هنوز صورتم طرف يه.....کشيدم موهام به دستي......اتاقم ي آينه جلوي رفتم.....کردم

 ......نکرد رحم هم حامله زن به حتي که مردي.....نامردم مرد از يادگاري....بود

 دنيا ي نقطه ترين پست: عنوان به خاليه جغرافيا کتاب توي بعضيا جاي

 ....نشد متوجه کسي....رفتم بيرون اتاق از آروم

 نديده منو مدت اين تو بهداد و بهناز....من سمت برگشت همه نگاه.....کردم سالم بلند

 .....بودن نديده رو صورتم کبودياي....بودن

 هب سرشو و کرد مي نگام ناراحتي با هم بهداد...شد باروني بازم بهناز خيس چشماي ديدنم با

 ......داد مي تکون تأسف حالت

 ....نشستم عمو و بابا روي به رو رفتم.....گرفتم ازشون رو نگام

 جان؟ عمو کرديم بيدارت - عمو

 . کرد مي تلقين آدم به رو آرامش لحنش و صداش مهربوني

 .....ندارم من که آرامشه به نياز خوابيدن براي.....بودم بيدار.....عمو نه - من

 ....نذاشتم که بگه چيزي اومد بابا
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 مين زندگي باهاش من.....گرفتم رو تصميمم وقته خيلي من......بابا شنيدم رو حرفا ي همه - من

 گهدي.....کنم نمي زندگي کنه نمي رحم بچش به...کنه نمي رحم زنش به که مردي با من.....کنم

 هيچي......بدين انجام خودتون رو کارا ي همه...بشنوم رو صداش يا........ببينمش خواد نمي دلم

 بند از کنين آزادم زودتر فقط.........درمان طول پول حتي....نفقه نه و مهريه نه....خوام نمي ازش

 ..........اسارت اين

 ...کرد زمزمه آروم شايان

 ...نگذر حقت از!!....تمنا کني مي لطف بهش داري زيادي -

 اون پاي به ريزه مي رو تو حق داره اون.....بگذري حقت از راحتي اين به نداري حق - بهداد

 ........دختراي

 زناي ي همه که......اينجوريه من مرد که کشيدم خجالت.....پايين انداختم سرمو.....خورد حرفشو

 .....نه خودش زن اما مهمن براش دنيا

 ودتخ خواست به من.....بکن فکراتو خوب.....داري پيش در سختي راه....تمنا؟ کردي فکراتو - بابا

 زمان هر.....کني فکر داري وقت بشه باطل عقد ي صيغه که روزي تا اما طالقت کاراي دنبال ميرم

 ....اما....دم نمي ادامه ديگه بشي پشيمون که

 .......بابا چشماي تو بشم خيره و کنم بلند سر شد باعث که کرد مکث لحظه چند

 حق....بخوري غصه نداري حق ديگه کني امضا رو دفتر و بشه باطل عقد که اي لحظه از....اما -

 فهميدي؟...بري تهش تا بايد......کني گريه نداري

 .....نبود من مرد پيام....شم نمي پشيمون بودم مطمئن.....دادم تکون رو سرم آروم

 !کسي هر بوي نه دهد کسي بي بوي که خواهم مي را کسي آغوش من

*** 

 ينا تو......نميومد پيام ولي بودن فرستاده احضاريه براش دوبار...شدم مي ديوونه داشتم ديگه

 ....نشنيدم کهه حرفا چه مدت

 ....باباش و مامان از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | من عشق آتش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

41 

 

 .......داشت دل به رو عمو ي کينه هنوز که عمش از

 .........بزرگش پدر از

 «....... رو شما دختر هم ما کردين بدبخت رو ما دختر شما........» بود اين هم آخرشون حرف

 ......من ولي.....بود نشده بدبخت اونا دختر....بود انصافي بي اين

 با که کردن نمي فکر هيچکدوم....من ي ريشه به زدن مي و بودن برداشته تيشه چرا نمدونم

 اين به بايد جوابي چه دونستم نمي من و........زدن مي من روح ي پيکره بر زخمي چه حرفاشون

 مي کارم روز چند تا من و شکست مي احساسم بلور زدن مي که حرفي هر با........بدم ها نامرادي

 هر که تسبيح هاي دونه با دردم پر دل کردن آروم و.......نمازم ي سجاده به بردن پناه و گريه شد

 .........بود خدا اسماء از يکي بيانگر برام کدوم

 حل براي بدن ترتيب مهموني يه گرفتن تصميم جان عمو و بزرگ آقاجون ناباوري کمال در

 آقاجون چرا دونستيم نمي......کردن دعوت هم رو طرف دو فاميل ي همه و......پيام و من اختالفات

 طرف آشکارا اما بودم نوش من.....بود دار خنده......بگيره سر ازدواج اين داشت اصرار انقدر بزرگ

 .......گرفت مي رو برادرش ي خونواده و برادرش

 نيمهمو تو شدن راضي عمه و عمو حتي همه زد بابا که حرفي با ولي نبود رفتن به راضي هيچکس

 .....کرد صدا منو بابا قبلش شب.....کنن شرکت

 ......دارم کارت اينجا بيا بابا...جان تمنا - بابا

 ...بابا روي به رو نشستم و رفتم

 .......شماست با گوشم.......بابا بله - من

 .....بريم مهموني اين به که ديدم بهتر......کردم فکر خيلي من..... دخترم ببين - بابا

 ....بيفته پيام چشماي تو چشام باز خوام نمي من.....بابا نه - من

 و بياد نيک راضيش بتوني شايد....بزني حرف باهاش و بياي بهتره ولي....بابا فهمم مي حالتو - بابا

 هم تکليفت اينجوري....بدوونه سر رو ما خواد مي کي تا نيست معلوم وگرنه.....بده رو طالقت

 .....نمياد طالق براي چرا....چيه حسابش حرف بفهميم بايد....شه مي روشن زودتر
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 شب اون......برسم دلخواهم ي نتيجه به زدن حرف با شايد گفتم خودم با....گفت مي راست بابا

 ولمعم طبق هم شايان....نداشت درستي حال تبسم که بود روزي چند.....نيومدن شايان و تبسم

 ....عروق و قلب تخصص....بود تخصصش آخراي....بود کشيك

 ي اندازه به....کنم توجه جلب خواست نمي دلم اصالً......پوشيدم ساده لباس يه مهموني براي

 .....کرد مي توجه جلب پيام و من موضوع کافي

 يبالهاي اون با باشيم کار طلب ما اينکه جاي به.......روح بي و بود سرد همه برخورد شديم که وارد

 گرفته پيش دست مامانم قول به.....مياوردن در ادا داشتن اونا ولي..... بود آورده من سر پيام که

 ...بودن

 هي و بودن نشسته جان عمو ي خونواده سالن طرف يه.....مسجد شبيه بود شده پذيرايي سالن

 .....بزرگ آقاجون ي خونواده ديگه طرف

 و من از و بودن نشسته هم کنار که بودن بزرگ آقاجون و جان عمو خونواده دو اتصال ي نفطه تنها

 .....بزنيم حرفامونو و بشينيم گوشه يه خواستن پيام

 ..........انداخت بهم نگاهي پيام....پيام کنار رفتم بابا تأييد با

 .........شد سبز لباش رو معروفش پوزخند همون بازم..........انداخت بهم نگاهي پيام

 !.....دادي طالق تقاضاي رفتي....نيوردتت عقل سر هنوز خوردي که کتکايي اون بينم مي - پيام

 امپي دست از زودتر اينکه به.....طالق به.....کردم مي فکر هدفم به.... نکردم توهينش به توجهي

 .....بشم راحت

 بدي؟ طالقم نمياي چرا - من

 چيکار خواي مي بگيري طالق بدبخت آخه.....کنم؟ مي لطف بهت دارم فهمي نمي - پيام

 ..........بمونم باهات خوام مي که باش خوشحال....کني؟

 ...........نفسي به اعتماد چه.....گرفت خندم

 اويزونش خودشونو مختلف هاي بهونه به روز هر که هستم زنايي همون قماش از منم کرد مي فکر

 ......من به نه.....خودش به ولي کرد مي لطف داشت آره کرد؟ مي لطف داشت.....کردن مي
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 دميآ يه......بود خودخواه آدم يه....نبود بلد رو ديگران به کردن لطف شناختم مي من که پيامي اون

 ودب آدمي پيام.....بود مهم براش خودش منافع فقط......ديگران نه کرد مي فکر خودش به فقط که

 .....کشت بچشو حتي منافعش نيفتادن خطر به براي که

 يه با تونست نمي پيام.....دونست مي ميشناخت رو پيام که کسي هر رو اين......نبود موندني پيام

 ........ميگذروند ناجور زناي با روزهاشو که پيامي.....بمونه نفر

 !ماندي مي ها قبلي از يکي با بودي ماندني اگر تو

 موندن.....ميشي راحت زودتر بدي طالق منو زودتر هرچي.....رو بازي اين پيام کن تمومش - من

 نيدو مي.....ميکنم شکايت ازت ميرم منم کني اذيت بخواي اگه.....نداره لزومي هيچ هم با تو منو

 .!....مياد روزت به چي بگيرن دخترات دوست اون از يکي با رو تو اگه که

 !سگ توله ترسوني مي چي از منو.....بابا برو - پيام

 کسي اصالً .........بود؟ کرده تربيتش کي..........بود کي اين واقعاً...........کردم نگاش زده شوک

 .....کنه؟ تربيت رو ادم اين بود مهم براش

 نبود بيش رويايي بودنت آدم

 مني حد در که زدم مي گول را خودم

 ......دادم نمي بهش رو حق اين من نه.....کنه توهين پدرم به نداشت حق.......شدم عصبي

 کني؟ مي توهين تو اونوقت...زنم مي حرف تو با آدم مثل دارم من.......بزن حرف درست - من

 .....دادم ادامه آروم ولي عصبانيت همون با.....شد نمي حالش حرف هم هنوز بشر اين...  ايستادم

 نم روي اسمت هم ديگه لحظه يه خواد نمي دلم اين از بعد......بيرون بکش زندگيم از پاتو - من

 .........باشه

 .......زدن حرف عصبي کرد شروع اونم ، من عصبي حالت خاطر به و ايستاد هم پيام

 انقدر......دم نمي طالقت.... کني؟ مي تکليف تعيين من برا که باشي کي سگ......گمشو برو - پيام

 .........بشه سفيد دندونات مثل موهاتم که ت.  ک.  ج باباي ننه ي خونه تو بمون
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 همه زدم من که دادي با ولي.....نبود ما به حواسش هيچکس.....بودن زدن حرف مشغول همه

 .....ما سمت چرخيد سرها و شدن ساکت

 .......نگو مادرم پدر و من به خودته اليق هرچي! شو ساکت - من

 فرياد و.....عقب رفتم قدم سه دو ضربه شدت از من و اومد فرود دهنم تو قدرت با که پيام دست و

 ......بلندش

 .......ندارين لياقت شماها شهرزادم عمه قول به!.....شو خفه - پيام

...  عمو زن... ناز به...بهداد...عمو...بابا.....بودن ايستاده همشون....اينا بابا سمت رفت نگام

 ......عزيزجون حتي...عمم شوهر بهشاد آقاي...گالره... عمه..مامان

 وعشر عيار تمام جنگ يه بذارن جلو قدم دونستم مي.....جلو بيان خواستن مي بهداد و عمو و بابا

 .....خونوادم کل تحقير ميشه نتيجش و.....ميشه

 هم ناراحت من خوردن کتك ديدن از حتي.....نداشتن ابايي حرفي هيچ از پيام ي خونواده

 و.... بودن ايستاده برادرش و مهرشاد فقط.....ندادن نشون العملي عکس هيچ چون....نشدن

 ....بود شده مشت ناراحتي از مهرشاد دستاي

 نمي ديگه بودم شده تحقير کافي اندازه به من....نيان جلو کردم اشاره عمو و بابا به دست با

 و عمه و عمو حق....نبود بابام و مامان حق......بشه توهين خونوادم به اين از بيشتر خواستم

 .....بشن تحقير نبود خونوادشون

 گاهن دستم به بعد و لبم رو کشيدم دست...سوخت مي خيلي...کردم مي خيسي احساس لبم رو

 ........خون.......کردم

 هب گاهي و من به پوزخند يه با داشت که...شهرزاد عمش به بعدش و انداختم پيام به نگاهي يه

 .......داشت دوستم چقدر عمو دونست مي مطمئناً....کرد مي نگاه عمو

 .....باشم آروم کردم سعي.....کشيدم عميق نفس يه

 دست از براي چيزي ديگه پس.... بود گذاشته حراج به رو شخصيتم....احساسمو...آبرومو پيام

 ......نداشتم دادن

 .....بود پا به طوفاني دلم تو اما باشم آروم کردم مي سعي
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 رو که ايني خدايا زدم مي فرياد دلم تو......زدم مي فرياد دلم تو مدام که اي کلمه......خدا......خدا

 القينيهالخ احسن همون اين.....اهلل؟ فتبارک گفتي خلقتش موقع که هاته بنده همون از يکي رومه به

 از تو که شيطاني همون.....شيطانه ي بنده اون......منم الخالقينت احسن......نه..........گفتي؟ که

 نمي.......بشه نابود و بشکنه الخالقينت احسن ذارم نمي......ذارم نمي نه.......رونديش درگاهت

 تو الخالقين احسن......بريزه فرو نکرد سجده بهش که اي فرشته مقابل در الخالقينت احسن ذارم

 ....کردم پيام به نگاهي.....آفريدي رو بهشتت براش تو که همونيه

 ديد خواهي را هايم اشك نه ديگر

 را هايم التماس نه

 کشتي من در که احساسي آن جاي به

 !کاشتم غرور از درختي

 .......باال بره تعجب حالت به ابروهاش شد باعث که زدم پيام به لبخند يه آرامش با

 ....پيام به دوباره بعد و...انداختم عمش به نگاهي يه

 .....گفتم شمرده و آروم

 ....باشين روز اون منتظر.......ميکنه حکم خدا عمت و تو و من بين -

 هک بزرگ آقاجون به افتاد نگام بابا به رسيدن از قبل.....رفتم بابا سمت به بلند هاي قدم با

 مي نگاه من به احساس بي خيلي.....عصاش به بود داده تکيه دستاشو بود نشسته که همونجور

 ....طرفش رفتم آروم....کرد

 ......بزنيد خط هاتون نوه ليست از منو اسم ساعت همين از کنيد لطف آقاجون - من

 رفتم ررت سريع....نداشتم انتظار ازش اينم از بيشتر گرچه.....کرد مي نگاه من به احساس بي بازم

 .....بابا سمت

 ....نيست ما جاي اينجا.....بابا بريم بهتره - من

 مچ عمو که پيام سمت رفت مي داشت بهداد....خونه در سمت افتاديم راه و داد تکون سري بابا

 .....گرفت دستشو
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 ااينج ديگه....باش آروم داد قرار اونا و خودش بين تمنا که قاضيي اون احترام به....بهداد نه - عمو

 ...بريم بهتره....نداريم کاري

 دش باعث جون عزيز صداي که بوديم نرفته بيرون هنوز....شدن بلند هم اينا عمه عمو حرف اين با

 .....بايستيم

 ....ميام باهاتون منم کنيد صبر -

 ...بزرگ آقاجون به کرد رو هم بعد

 و يگرفت خونوادتو طرف دائم...نگفتم هيچي کردي هرکاري.....چشم گفتم گفتي هرچي عمري يه -

 يب هام بچه به ببينم کنم تحمل تونم نمي ديگه اما.......کردم صبر بازم....ندادي اهميت ما به

 ونبم تو.....رم مي من......گي نمي هيچي تو و شه مي بازي هاشون بچه زندگي با....ميشه احترامي

 ..........برادرت و

 اکتس مامان و بابا مدت تمام.....بده دلداريم داشت سعي و بود کرده بغل منو جون عزيز ماشين تو

 .... بودن

 رو سوزشش خوردم مي چيزي وقتي فقط...بود شده بهتر لبم پارگي.....بود گذشته روز دو***

 ....نداشت تعريفي اما روحيم وضعيت....کردم مي حس

 زا بود شده پر.....مَردم زبون رخم از بود شده پر دوباره نيافته التيام قبلي ماجراي از روحم هنوز

 .....تحقير زخم

 به بردم مي پناه.....شد مي روون گونم روي اشکام گفتم مي که ذکري هر با و بودم سجاده سر

 سيد.....بود( کنندگان گريه دوست) الباکين حبيب که خدايي به بردم مي پناه.....بندش شر از خدا

 جسمي و روحي دردهاي بده تسکين خواستم مي ازش و بود( کنندگان توکل آقاي) المتوکلين

 ....منو

 و سالم صداي و خونه ورودي در شدن باز هم بعد و اومد در زنگ صداي که بودم خودم حال تو

 ......بهداد و عمو ي مردونه صداهاي پشتش و بابا و مامان پرسي احوال

 وهک مثل مامان و بابا از بعد که همونايي.....عزيزانم پيشواز به رفتم و کردم جمع رو سجاده سريع

 ......بودن ايستاده پشتم
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 روي به رو نشستم.....کردم تعارف بهداد و عمو به رو ها شربت و شدم وارد دست به سيني

 ....من به کرد رو و خورد رو شربتش از کمي عمو....عمو

 ....کرده صحبت وکيله که دوستاش از يکي با بهداد....جان تمنا -

 .....پرسيد آروم....بهدا سمت رفت نگام

 هستي؟ مصمم گرفتن طالق براي هنوزم -

 ...قبل از بيشتر - من

 براي اونم....دادم توضيح براش هم رو تو شرايط....کردم صحبت دوستم با من... خوب - بهداد

 امپي به هم بعد.... اجرا بذاري رو نفقت و مهريه بري اينکه يکي......کرده پيشنهاد راه تا دو طالق

 از يکي با که زماني....اينکه هم ديگه راه يه....ميگذري حقت از بده طالقت که صورتي در بگي

 طالق توني مي راحت صورت اون در...بگيرنشون و بديم اطالع خونست تو دختراش دوست

 ....بگيري

 دادم مي ترجيح ولي....بود دوم راه همون طالق موضوع اصل که گرچه.....پسنديدم نمي رو دوم راه

 .....بگيرم طالق صدا و سر بي ميشه که اونجا تا

 عمو...بابا؟ چيه شما نظر....بهتر سرصداتر بي هرچي....باشه بهتر اول راه همون کنم فکر - من

 دارين؟ نظري چه شما جان

 . داشتن قبول رو نظرم دو هر

 .....بريم دادخواست ارائه براي سريعتر شد قرار عمو و بابا تأييد با

*** 

 .....تبسم ي خونه بريم بود قرار.....گشتيم مي بر دادسرا از

 داغ بيابون تو يخ آب ليوان يه ديدن مثل تبسم بارداري خبر شنيدن بد اتفاقاي همه اون تو

 ....باشه کنارش دائم تونست نمي هم شايان....داشت بدي ويار تبسم......بود دلچسب

 هک....کرديم مي صحبت تبسم به راجع داشتيم هم مامان و من....رفتيم مي اتوبان تو داشتيم

 .....شد کم ماشين سرعت ديديم
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 گهن ماشين تا سه دو.....نبود شلوغ زياد اتوبان....بودن زده هم به ماشين تا دو....بود شده تصادف

 ....کنن کمك مصدوما به تا بودن داشته

 که اييماشين از يکي ي راننده با و شد پياده.......کرد پارک ماشينا از يکي پشت رو ماشين هم بابا

 ....صحبت به کرد شروع بود ايستاده کمك براي

 ......ما سمت اومد شد تموم که بابا صحبت....نبود بدي تصادف....انداختم ماشينا به نگاهي

 ....شده؟ طوريش کسي شده؟ چي - مامان

 گزن هم اورژانس به....برداشتن کوچيك خراش تا چند....نيست خاصي چيز شکر رو خدا نه - بابا

 ....زدن

 مچش بجم.....نيست خوب حالش تبسم......بريم زودتر بيا...نيست خاصي چيز اگه خوب - مامان

 ....انتظارمونه

 .....شد ماشين سوار و...کرد قبول بابا

 گاهن سرمون پشت به که شد باعث وحشتناکي بوق صداي که بود نکرده روشن رو ماشين هنوز

 ......کنيم

 ستر از.....بود بريده ترمز انگار....شد مي نزديك بهمون داشت آوري سرسام سرعت با تريلي يه

 .....کردم مي نگاهش فقط

 و کردم مي بابا دست به نگاه يه.....کنه روشن رو ماشين و کنه حفظ خونسرديشو داشت سعي بابا

 ......شد مي تر نزديك لحظه هر که تريلي به نگاه يه

 .... شدم خوشحال....شد روشن ماشين باالخره

 جيغ ناخودآگاه ماشين سريع حرکت و ماشين به چيزي يه برخورد وحشتناک صداي با اما

 .....کشيدم

 اي تو من جيغ صداي....داد مي هل جلو به سرعت با رو ما و بود کرده برخورد ما ماشين به تريلي

 .....بود شده گم مامان گفتناي ابوالفضل
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 لوج به رو ماشين دو هر خودش سرعت با تريلي.....شد کوبيده جلويي ماشين به محکم ما ماشن

 به رو شدنش له لحظه هر ولي....کرد گير مانعي چه به جلويي ماشين دونم نمي.....برد مي

 ......ديديم مي چشممون

 و ماشين سقف اومدن پايين بعد.....مياره فشار کمرم به پشت از چيزي کردم احساس لحظه يه

 .....افتادنم

 .................بعد و......شدن پخش صورتم تو که ها شيشه شکستن و

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

 مهبد

 ....زد مي غر جونمون به داشت باز علي امير و بوديم نشسته ايستگاه تو

 کار اين........شدم خسته دستتون از خدا به....بودن غريبه من ي خونواده نيومدين؟مگه چرا

 .....بگيرين ياد ماهان از...هميشتونه

 ....زديم حرفامونو ديروز ما....نزن غر باز امير واي - آرش

 ...ميگفتم؟ بهش چي بايد...گرفت مي بهانتونو همش ياسمين خدا به - علي امير

 ....نميومد اونم وگرنه.... شده مرغا قاطي ماهانم اين...نميايم چرا گفتيم که ما امير - من

 ......کنين مي شما چيه کارا اين....دارم اعتماد شما به چشمام از بيشتر من خدا به - علي امير

 شما جمع تو نبود درست.....مجرد آدم تا دو هم آرش و من...بود خونوادگي شما جشن - من

 ....بيايم

 ......زيادي دارين ديگه...کنين مي مراعات انقدر چرا...خواهرتون مثل من زن بابا - علي امير

 .........کنه تموم حرفشو نذاشت ايستگاه زنگ صداي

 ...رفتيم مي حادثه محل سمت به و بوديم نشسته ماشين تو

 مي سيم بي طريق از رو آدرس داشت که بود موسوي آقاي عمليات فرمانده به چشمم

 نشسته دستم بغل که انداختم آرش به نگاهي....نبود ما ايستگاه ي محدوده تو آدرس....گرفت

 .......دونه نمي چيزي که فهموند بهم انداخت باال که اي شونه و نگاهش با اونم......بود
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 ............داد پايان کنجکاويمون به آرش شد تموم که موسوي آقاي هاي صحبت

 نيست؟؟؟؟ ما ي محدوده تو که آدرس...موسوي آقاي - آرش

 عزاما ديگه عمليات يه براي پيش ساعت نيم نزديکشون ايستگاه......دونم مي آره - موسوي آقاي

 اينکه مثل.......کردن خبرمون که بوديم ما ايستگاه ترين نزديك ايستگاه اون از بعد.....شده

 ......نرسيم دير کنه خدا.....شده بدي تصادف

 ايه راننده......مونديم بود تصادف خاطر به که سنگيني ترافيك پشت شديم که بزرگراه وارد

 ...........شيم رد بتونيم تا بکشن کنار ماشيناشونو شده جور هر کردن مي سعي ماشينا

 ........شديم پياده سريع رسيديمو تصادف محل به باالخره معطلي دقيقه چند از بعد

 .....اومد هم جرثقيل يه ما با همزمان

 هک بود پرايد يه جلويي ماشي......بودن خورده هم به تريلر يه و ماشين دوتا....بود بدي تصادف

 ......بود مرده حتماً وگرنه نداشت سرنشيني که بود اين خوبيش.....بود شده له کامالً

 دهش باعث و روش بود رفته تريلر که تفاوت اين با......نداشت اولي از کمي دست هم دوم ماشين

 ......بره فرو ماشين سقف بود

 .........کنه رحم بهشون خدا - اميرعلي

 مونده؟ زنده ماشين اون تو هم کسي يعني - من

 .......بياد بيرون زنده ماشين اون از کسي کنم نمي فکر - آرش

 ...باشه زنده يکي شايد.....بريم بردارين هارو دستگاه زودتر - ماهان

 . بديم سرعت کارمون به شد باعث زد مي داد دور ي فاصله از که موسوي آقاي صداي

 .....باشين زود.....کنين چك رو وضعيت اول.....کنين شروع سريعتر ها بچه - موسوي آقاي

 ......يا زندن نبود معلوم....آقا يه و بودن خانوم دوتا....وضعيت کردن چك براي رفتم

 .....باشه خطرناک تونست مي هم کم مقدار همون ولي....نبود زياد بنزين نشت خوشبختانه

 .....هوا رو بريم ما و ماشينا اون ي همه بود ممکن شد مي بيشتر بنزين نشت اگر....بود کم وقت
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 رو که آقايي و خانوم اون سراغ رفتن ها بچه از تا دو و ماهان و اميرعلي موسوي آقاي دستور به

 ..... بودن نشسته جلو صندلي

 .........بود عقب صندلي رو که خانومي اون سراغ رفتيم هم آرش و من

 ردک مي سعي بود فلزات برش مخصوص که برقي اره با آرش.....نداشتن خوبي وضعيت هيچکدوم

 با زن اون به دسترسيم.....برد مي وقت اي دقيقه چند......کنه جدا ماشين ي تنه از رو عقب در

 کامالً  و......بود کرده گير ماشين جلوي و عقب هاي صندلي بين.....نداشت امکان ماشين در وجود

 ..........بيهوش

 رو نبضش.......کردم ماشين داخل شد مي که اونجا تا رو بدنم......شد کنده در باالخره

 ....................زد مي ولي بود ضعيف.....گرفتم

 .........زندست.....کن کمك آرش - من

 صندلي الي البه از کرديم سعي.......کمك اومد و گذاشت زمين رو دستگاه آرش من حرف اين با

 صندلي زير زير بود رفته کامالً هم چپش دست....بود کرده گير پاهاش....بيرون بکشيمش ها

 .......راننده

 تو دبو رفته فرو بزرگ ي شيشه يه....عقب صندلي رو گذاشتيمش....کرديم آزاد رو پاهاش و دست

 .........زد مي هنوز خداروشکر......کردم چك رو نبضش بازم.......پاش

 صورتش روي از هارو خورده شيشه.....کردم بلندش کمي و هاش شونه زير انداختم رو دستم

 اثر در طال از آبشاري مثل موهاش و بود افتاده روسريش......جوونه دختر يه بود معلوم.......برداشتم

 .....بود تالطم در ميومد که نسيمي

 تحال تو بايد کامل بيهوشي صورت در وگرنه بود بهتر کرد مي باز چشماشو اگه....کردم صداش

 .....گرفت مي قرار ريکاوري

 ......موندم لحظه يه........کرد باز چشماشو

 چشم ازش تونستم نمي که بود جوري نگاهش نوع.......خاص نگاه يه.......سبز ي تيله دوتا

 ......بردارم
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 روي تا موهاش الي البه از که خوني.......بست چشماشو دوباره.....کردم مي نگاش شده مسخ

 هي و ديدم مي سبز چشم دوتا فقط......باشه معلوم صورتش کل ذاشت نمي بود اومده صورتش

 .......طاليي ابشار

 .....کرد صدام آرش که بودم حالت همون تو

 ......شده بيشتر بنزين نشت.....زودباش.....کني؟ مي چيکار مهبد -

 نگاه رو چپش دست سريع.....داد مي قلقلکم حسي يه ولي......اومدم خودم به حرفش اين با

 .....کشيدم راحت نفس يه.....نداشت حلقه.....کردم

 ماشين داخل که زماني تا...........امداد هاي بچه دست سپرديمش و بيرون آورديمش آرش کمك با

 از ييک از کنه حرکت ماشين اينکه از قبل.....بردارم چشم ازش نتونستم ذاشتنش مي اورژانس

 چهب پيش برگشتم جواب گرفتن از بعد و ميشن اعزام بيمارستان کدوم پرسيدم امداد هاي بچه

 .....خودمون هاي

 به هک اي ضربه با که....شد مي دور آژيرکشان و بود مريضش دختر اون که بود آمبوالنسي به نگام

 .....اومدم خودم به خورد شونم

 خوبي؟ - آرش

 .....دادم تکون مثبت عالمت به سري جوابش در و کردم نگاش

 ماشينه؟ اون تو....نيستي خوب....داداش نيستي - آرش

 چي؟ - من

 . زد ش سينه ي قفسه روي اي ضربه

 !!!!دلت؟ - آرش

 ........سرم تو زد دستش با و خنديد هم بعد

 نگاه اون شد نمي باعث هم خستگي حتي ولي....تخت رو شدم ولو خستگي از رسيدم که خونه

 .........بشه محو چشمام جلو از سبز
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 دهش خورد اعصابم....ميديدم سبز ي تيله دوتا فقط ميکردم نگاه هرچي به....نه....شام....ناهار وقت

 .....بخونم نماز دوباره شدم ناچار که کرد پرت رو حواسم انقدر هم نماز سر....بود

 چي نگاش تو دونستم نمي.....نگاه يه و چشم دوتا از مست....بودم شده مستا مثل جورايي يه

 ...................بود انداخته پا از منو بدجور بود چي هر ولي...بود

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

--- 

 تمنا

 

 داشت که بود سرمي ديدم که چيزي اولين......کردم باز چشمامو آروم.........درد بازم......درد.....درد

 سر...بود پيچيده بينيم تو بدجور لکلا بوي.....داد مي حيات بدنم رگاي به آروم و قطره قطره

 نالم دايص پيچيد سرم تو که دردي با که.......نه يا هست کنارم اتاق تو کسي ببينم تا برگردوندم

 .......کنم باز بودم بسته درد خاطر به که چشمامو شد باعث بهناز صداي.....شد بلند

 ......کنم مي صدا رو شايان االن... کن صبر....تمنا؟ داري درد - بهناز

 کنم؟ مي چيکار اينجا من.....شده؟ چي.....صبرکن..... بهناز - من

 .........کرد نگام نگراني با بهناز

 افتاد؟ براتون اتفاقي چه نيست يادت - بهناز

 .........شد چي نمياد يادم ديگه.....ما ماشين به خورد تريلي يه که يادمه فقط - من

 ....معجزست موندنتون زنده....گذشت خير به - بهناز

 ......پرسيدم نگراني با.....افتادم بابا و مامان ياد دفعه يه

 .......خوبن؟ بابام؟ مامانم؟ بهناز - من

 ............فقط آره آره - بهناز

 .........بهناز؟ اره....ديگه؟ زندن - من
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 عمو پيش بهداد و بابام.....خوبن االنم...زندن هردو شکر خدارو.....عزيزم آره - بهناز

 هم عمو زن......نکرده پاره رو ها ريه که کرد رحم خدا..... شکسته عمو هاي دنده از دوتا.....هستن

 ......باشه راحت خيالت......کنارشونه مامانم االنم....شده عمل

 ......بگو راستشو بهناز خدا رو تو........چي برا عمل....عمل؟ - من

 شکافته قلبشونو هاي نزديکي تا ميله يه راستش....ام.......گم مي راست دارم خدا به - بهناز

 ....خوبن االن خدا به......بود

 .....شد وارد شايان و شد باز اتاق در موقع همون.........گريه زير زدم

 خوبي؟.......ما مريض هميشه جان  زن خواهر....سالم... به به - شايان

 ...خوبن؟ االن بابام؟ و مامان......شايان نه - من

 اگر...کرده رحم نفرتون سه هر به خدا...شده رفع خطر..... نکن گريه....خوبن االن آره - شايان

 ......ميفتاد اتفاقي چه براتون نبود معلوم شدين مي عمل ديرتر

 ....منم؟ مگه - من

 قطع پات رگ بود ممکن.....پات توي بود رفته بزرگ ي شيشه يه.........هم تو....آره - شايان

 ....گذروند خير به خدا.....بشه

 اينجا؟ آورد رو ما کي - من

 جواب آقايي يه.....گوشيتون زديم زنگ کردين دير ديديم....بوديم منتظرتون تبسم و من - شايان

 رسوندم رو خودم سريع منم......بيمارستان بردن رو شما و کردين تصادف گفت....داد

 ......باشم سرتون باالي خودم که اينجا بشين منتقل دادم درخواست........اونجا

 خوبه؟ حالش االن.....فهميد؟ تبسم - من

 يبستر روزي چنر بهتره که آوردم بهونه........جوريه چه وضعيتتون نگفتم براش کامل - شايان

 شه مي باز هاش بخيه که نيار فشار سرت به زياد هم تو......نباش نگرانش........باشين

 جاش که بود رفته در کتفتم.......خورده بخيه تا پونزده سرت.....بودي بيهوش آوردي شانس.......

 ............کني استراحت بهتره حاالم......انداختن
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 راحت خيالم نديدم رو مامان و بابا خودم تا ولي کردم استراحت کمي شايان رفتن از بعد

 .........نشد

 تنهامون عمو زن و عمو هم خونه تو.......شد مرخص مامانم....بابا و من شدن مرخص از بعد روز دو

 نمي داشتيم مامان و من که وضعيتي با چون.....بودن تبسم کنار هم گالره و عمه......نذاشتن

 دايم امپي.....بودن من کاراي دنبال هم وکيلش دوست و بهداد.......کنيم تبسم به کمکي تونستيم

 ........کرد مي اذيت

 ......کشيد خورد و زد به کار که حدي تا....کرد پا به طوفان گذاشتم اجرا به رو مهريم فهميد وقتي.

 ادبهد و عمو و بهشاد آقاي که بياد طرفم به خواست مي....زد مي فرياد پروا بي خونمون اومد وقتي

 در هم خجالت از حسابي و شد يقه به دست بهداد با هم سر آخر..... بشه نزديك من به نذاشتن

 ......اومدن

 رو طالقم کرد راضيش باالخره پيام با صحبت بار چند با بهداد دوست اما جوري چه دونم نمي

 .......شدم جدا ازش شوهرم عنوان به پيام اسم کشيدن دوش به ماه هشت از بعد ومن...........بده

 يم فکر اشتباه به من........زدم مي حرف خانوادم با بايد فهميدم که بود طالق از قبل روزاي همون

 قدري هب کردم مي فکر سالگي پنج و بيست ي آستانه در.......ميام بر مشکالتم پس از خودم کردم

 لح راه مشکلي هر اينکه از غافل.......بدم سامون و سر مشکالتم ي همه به بتونم که شدم بزرگ

 ب............حله قابل درستش راه از فقط و داره رو خودش

 هک.........آوردم خودم سر رو بالها اين لجبازي و لج با که نبودم ساله هيجده دختر يه......نبودم چه

 ...........نيست تدبير را کرده خود

 يلجباز و لج و باغ تو موضوع پيام خواستگاري جريان سر اگه......گفتم مي مادرم و پدر به بايد

 اجرايم از بعد يا.....نکرده تغيري هيچ پيام گفتم مي عقد از بعد حداقل يا........ بودم گفته رو پيام

 .......افتاد نمي اتفاقا اين شايد گفتم مي مامان به رو موضوع ويال

 ينم.......شد نمي اين روزگارم که ذاشتن مي پام جلوي رو هايي حل راه تدبيرشون با اونا مسلماً

 رمب خواستم مي که کشيدن رخم به بيشتر رو خودشون زماني افکارم اين و.... مطلقه زن يه شدم

 رو آخر حجت اتمام و کرد صدام بابا بشم اتاق وارد اينکه از قبل و....... کنم امضا رو طالق دفتر

 ..........کرد باهام
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 از ميک دست که ميشي جديد دنياي يه وارد کني امضا رو دفتر که اي لحظه از......تمنا ببين - بابا

 قد جلوت مردم ي بقيه ولي هستيم پشتت کوه مثل تبسم و مامانت و من........نداره االنت دنياي

 نمي اگه......کني آماده چيزا اين براي خودتو بايد.....بزنن بهت حرفي هر ممکنه......کنن مي علم

 طعيهق تصميمت اگر ولي.... کنيم مي ديگه فکر يه......برگرد...... بياي کنار مشکالت اين با توني

 .....باش محکم

 . هباش م شناسنامه تو پيام اسم بيشتر دقيقه يك نبود حاضر...... بودم گرفته رو تصميمم

 .....هميشگي پوزخند همون با.......بود اومده هم پيام.....شدم اتاق وارد

 شکننده چقدر آورده سرم که بالهايي با بفهمه خواستم نمي........بردارم قدم محکم کردم سعي

 .......بشه خنك دلش خواستم نمي......شدم

 .......کرد زمزمه گوشم زير کنم امضا رو دفتر اينکه از قبل

 .....بذارم وقت برات شب يه اي هفته ميدم قول نگيري طالق اگه -

 ......کردم نگاش

 .....بود وقيح چقدر

 هايي رفشا زير از اينکه خاطر به که هستم فکر بي و ساده اونقدر پيش ماه هشت مثل کرد مي فکر

 .........دادم بهش که اي بله مثل درست.....؟.بگيرم تصميم بسته چشم بازم بيام بيرون رومه که

 راحت جان عمو ي خونواده و بزرگ آقاجون حرفاي فشار زير از خواستم مي هم موقع اون

 ......بشم

 . کرد امضا که هم پيام........کردم امضا رو دفتر

 .........بودم شده آزاد ديگه......شکرت خدايا....گفتم و آسمون به رو کردم سرمو

 .....کرد صدام پيام بشم خارج اتاق از اينکه از قبل

 رقغ خوشبختي تو من کنار که فهمي مي بعد به االن از....ببين حاال از رو واقعي بدبختي......تمنا -

 ......بيني نمي رو خوشي رنگ ديگه اين از بعد.....بودي
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 اشحرف تأثير اينکه از قبل ولي.....رو درموندگيم و عجز يا ببينه رو اشکم خواست مي دونم نمي

 شدم خارج اتاق از راسخ عزمي با کنه بد رو حالم

 !نکن شك

 که ساخت خواهم اي آينده

 بزند زانو جلويش ام گذشته

 بسوزانم را ديگري کس دل هم من نيست قرار

 برعکس

 کنم مي خوشبخت آنقدر شود مي زندگيم وارد که را کسي

 نيستي او جاي که روزي هر به که

 !بفرستي لعنت خودت به

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

-- 

 مهبد

 

 .............جونم به ودب افتاده بود دردي چه نمدونستم........نداشتم تمرکز..........بود خرد اعصابم

 مامان هم خونه تو....زدن مي غر جونم به ماهان و آرش و امير کار سر......بود اومده در همه صداي

 ........بوديم رفته که خواستگاريايي تا سه از بعد خصوص به..........مهسا و

 هر از هم آخريشون..........مشکي ابرو و چشم هم همشون........بود کرده معرفي مهسا که دخترايي

 کم هيچي.......متين و خانوم هم.....هيکل خوش و قيافه خوش هم.....بود عالي نظر

 ......خواستم مي من که بود هموني.....نداشت

 يم نگاه منو واج و هاج نپسنديدمش گفتم مهسا و مامان به وقتي.....بودم گرفته مرض من ولي

 ......هست چيزيم يه فهميدن هم اونا.......کردن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | من عشق آتش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

57 

 

 مي رو چشما اون رو نگاه اون من.............نگاه يه و......بود سبز چشم تا دو من مشکل

 اميرعلي چقدر.......بودم شده ديوونه.......بودم نگاه اون دنبال دخترا اون چشماي تو..........خواستم

 يه آدم ميشه مگه گفتن مي اينکه..........داشتم قبول رو حرفاشون...........زدن حرف باهام آرش و

 نگاه اون از مست من.........نبودم عاشق من ولي.........بشه چشم تا دو عاشق اي دفعه

 ..........بود خورده گره نگاه اون به بدنم سلوالي تك تك.........بودم

 اون يعني.........جونم به بود زده آتيش که چشم دوتا اون..........خواستم مي رو چشما اون من

 حريق يه....... نه که آتيش..........کنه مي پا به آتيشي چه چشماش دونست مي دختر

 خواب حتي.......شد نمي ولي.....کنم فراموشش خواست مي دلم......سبز حريق يه...........بزرگ

 ........نگاهش عطر از بود شده پر هم هام

 باز کنم مي باز چشم تا....کني مي صدايم....آيي مي خبر بي......ذاري نمي راحتم هم خواب در

 ......نيستي

 با رو تنگم دل که لحظاتي تموم مثل......زدن به کردم شروع ناخودآگاه......برداشتم رو گيتارم

 .....کردم مي آروم گيتارم هاي سيم بر زدن زخمه

 هستي کي تو دونم نمي غريبه

 شکستي و سکوتم تو غريبه

 اي غريبه اون بدونم خواست مي دلم....بود شعر بيت يه همين من دل حرف.......ندادم ادامه ديگه

 .....کيه بود کرده دگرگون رو حالم که

 ...........چشماش روياي تو رفتم و بستم رو چشمام

 ............بيرون اومدم خيال و فکر از.....مهسا صداي و خورد در به که اي تقه با

 ........تو بيام هست اجازه....داداشي - مهسا

 ياميرعل مثل برام هم حسام.........بود اومده حسام با.......نبود تنها..........کردم باز و در و شدم بلند

 ......بود ماهان و آرش و

 صندلي روي روشون به رو منم......تخت روي نشستن دوشون هر.........اتاق داخل کردم دعوتشون

 .........بگن حضورشونو علت شدم منتظر و..........نشستم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | من عشق آتش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

58 

 

 .......شديم؟ مزاحمت - حسام

 .......بشه؟ نصيبم ديدنتون افتخار که شده باعث چي حاال.....چيه؟ مزاحم.... نه - من

 ......شدي اينجوري که افتاده اتفاقي چه بگي بايد تو - مهسا

 دم؟ يا آوردم در شاخ.......هستم هميشه مثل که من...شدم؟ جوري چه - من

 گاهي....شدي جوري يه.....خودتي تو....نيستي هميشه مثل ولي.....دم نه داري شاخ نه - مهسا

 .....شدي حرف کم....اتاقتي تو همش.....نيست اطرافت به حواست که حدي به....فکري تو وقتا

 .....حرفش وسط پريد حسام

 ..........شدي عاشقا مثل.......کل در - حسام

 ........داد ادامه زيرکي با بعد

 .........گفتم؟ درست -

 ..........چشمام تو زد زل و

 منو سرگردوني هم اونا.....شد نمي پنهون جوري هيچ خرابم حال.....گفتم؟ مي بهشون بايد چي

 ....نداشتم ازشون پنهون رازي هيچ.......بودن ديده منو کالفگي......بودن ديده

 مثل سبز......بود سبز برگاش....باغچه تو درخت به افتاد چشمم......اتاقم پنجره کنار رفتم

 مي براش من و بود ايستاده جلوم انگار....سبز چشم دوتا اون روياي تو رفتم دوباره.....چشماش

 .........خوندم

 گيسويت جعد نسيم دارد مي مست مدامم -

 جادويت چشم فريب دم هر کند مي خرابم

 حاصل بي سرگردان دو مسکين صبا باد و من

 گيسويت بوي از او و مست چشمت افسون از من

 ....نميومد ازشون صدايي هيچ

 ..........متعجبشون چشماي به زدم زل و برگشتم
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 ...نيست روشن هم خودم با تکليفم......شم مي ديوونه دارم - من

 ..........ميشناسمش من...........کيه - مهسا

 آبشار و يادمه چشماش فقط من........نديدم خوب قيافشم حتي.....شناسمش نمي خودمم - من

 مهسا؟ رنگيه چه چشماش دوني مي...موهاش طاليي

 ....شدم خل حسابي بود فهميده......کرد مي نگام نگراني با مهسا

 توش خواست مي دلم که بود قشنگ نگاهش رنگ و چشماش انقدر....سبز سبز ...........سبز - من

 .....بشم حل

 ..ديديش؟ کجا.....شناسيش نمي چطوري - حسام

 شده له ماشين يه......شديم اعزام ما.....بزرگراه تو بود شده تصادف يه پيش وقت چند - من

 .......بيرون کشيدمش ها پاره آهن بين از خودم....بود ماشين اون تو....بود

 ......بردنش؟ بيمارستان کدوم نفهميدي - مهسا

 ......داد ادامه باشه افتاده چيزي ياد انگار بعد

 .....باشه کرده ازدواج شايد يعني........بود؟ تنها.........ام -

 در به گفتن...زدم زنگ هم بيمارستان به....نداشت حلقه دستشم.....بود مادرش و پدر با - من

 مي که نماي از بيشتر.....ديگه بيمارستان يه شدن منتقل بوده دکتر که اشناهاشون از يکي خواست

 .........بدن اطالعات مقرراته خالف دوني

 ديدي؟ انگشتشو جوري چه وضعيت اون تو!!!!!!!......کردي تحقيقات خوب که شما - حسام

 پرسي؟ مي دين اصول.....ديگه ديدم - من

 کنيم؟ چيکار بايد حاال - مهسا

 ........نبود روزم و حال اين ديگه که تمدونس مي اگه....پرسي؟ مي من از - من

 چشماي عاشق من خانوم بگي بهش بري خواي مي....کردي پيداش کن فرض حاال خوب - حسام

 ...بشين من زن بياين....شدم شما
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 وامخ مي....بيارم در بازيا ديوونه اين از که نيستم ساله هيجده هفده جوون.........ديوونم مگه - من

 .... خوام مي من که همونيه بدونم

 .........چشماشه رنگ يکيه شما آل ايده زن با ايشون در که چيزي اولين ديگه آره - مهسا

 ..........خرابه حالم خدا به....نکن شوخي مهسا - من

 ....بوديم سرکار ما حاال تا اينکه مثل.....کنم نمي شوخي - مهسا

 ...گفت مهسا دلخور لحن به توجه بدون حسام

 ......کني مي پيداش بخواد خدا اگه -

 .....بود کاه انبار تو سوزن کردن پيدا مثل کردنش پيدا دونست مي خوب خودشم

*** 

 ......شديم ماشينا سوار سريع هميشه مثل......شد زده ايستگاه زنگ دوباره

 ......بودم خودم حال تو باز و

 .....ديديش عمليات اين تو شايد.....بابا کن باز اخماتو - آرش

 ......شوخي فاز تو رفتين همتون ماهه سه اين....کني اذيت منو مياد خوشت.....نکنه خدا - من

 ....داري چيکارش.....آرش کن اذيتش هي هم تو نيست خوب حالش اين - اميرعلي

 چند تا..... کن کوه فرهاد شده ديده چشم تا دو.....نديدم خلي اين به آدم....کنم چيکار - آرش

 .....شناسه نمي رو دختره اصالً خوبه حاال....بيابون و کوه به ذاره مي سر ديگه وقت

 .....نداشتم راهي ديوونگي مرز تا....گفت مي راست.......بدم نداشتم جوابي......کردم سکوت

 يه هم خودش انداخته دلت به رو چشم دوتا مهر اينجوري که اوني باش مطمين مهبد - اميرعلي

 ....ريم مي کجا داريم حاال.....کنه مي دلت حال به فکري

 .....گرفته آتيش جا يه گفت مي حيدري آقاي.....دونم نمي - من

 فکر زا ساعت چند براي عملياتا تو دونست مي......کشيد پيش رو عمليات بحث زيرکي با اميرعلي

 ......ميومدم بيرون سبز چشماي اون
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 تمنا

 ...شد شروع هم بدجور.....شد شروع من جديد دنياي

 من مثل زنايي تعداد اينکه با....نداشتم آشنايي باهاش....دونستم نمي ازش هيچي که دنيايي.

 ......فهمي نمي مشکالتشو نذاري پا دنيا اين به تا اما نيست شمار انگشت

 پاک مقابلش در بخواي و.....باشي ديده رو مردا از بعضي کثيف نگاه...باشي لطيف....باشي زن بايد

 اولين..... گم مي چي بفهمي تا بگيري قرار تهمت تا هزار آماج بودن مطلقه خاطر به اما....بموني

 .....بود تلخ خيلي بودنم جمع تو ي تجربه

 .....کردم مي رو فکرش که چيزي از تر تلخ شايد

 زن اخماي شديم که وارد......بوديم جمع بهروز دايي ي خونه يلدا شب سال هر عادت به وقتي

 يخ شد باعث زمستون سوز از سردتر که بود سالمي ، سالمم جواب....هم تو رفت جور بد دايي

 .....کنم

 ارب شماتت هاي نگاه به بود شده تبديل قبلي گرم رفتار اون که نيوردم خودم روي به حال اين با

 دش کالمشون نيش از قبل تحقيرآميزشون هاي نگاه رسيدم که فاميل پسراي دختر جمع به.....

 .....خوردم زخم روح....روحم سوهان

 ......آورد روم به رو شناسنامم تو طالق مهر که بود کسي اولين بهروز دايي دختر  حميرا

 همطلق براي جايي ما بين.....مجرداست جمع اينجا.....کني؟ مي چيکار اينجا....عمه دختر ا  - حميرا

 ......نيست ها

 اينجا اومده..........ديگه بگرده شوهر دنبال بايد بدبخت اين......حميرا داري چيکارش - سروش

 ....کنه تور رو يکي پولدار و تيپ خوش پسراي ما بين

 ......خوريم مونده ته ما مگه - کيان

 ....چشمام تو زد زل سنگدلي با و من سمت به کرد رو هم بعد

 .......خوره نمي رو اي ديگه کس استفراغ کسي اينجا....کن پهن ديگه جاي تورتو برو - کيان
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 ........هم تو رفت همه ي قيافه زد که آوري چندش حرف از

 روي زود چه ولي......پشتمه برادر مثل کردم مي فکر که کسي.....بود خالم پسر........کردم بغض

 .....داد نشون بهم ديگشو

 مجرد پسر تا چند جلوي داره کنه فکر اينکه بدون......من ي خاله دختر........سروش خواهر سميرا

 .....من به کرد رو زنه مي حرف

 .....نبگذرون باهات رو روزي چند نمياد بدشون که کسايي هستن طرف اون کنم فکر البته - سميرا

 درستي آدماي اصوالً که داييم زن اقوام از مرد تا چند......کرد اشاره که سمتي به کردم نگاه

 هک خالصي تير بعد و........جنبيد مي بدجور گوششون و سر ولي داشتن زن که مردايي.....نبودن

 ....زد بهم حميرا

 نمک فکر.....کني مي سود کلي باشي کدوم هر ي صيغه مدت يه.......گه مي راست سميرا - حميرا

 ارزشي که اين از بيشتر.....ديگه خوره مي درد همين به مطلقه زن يه خوب......بدن پول بهت خوب

 ..........نداره

 مي گاز داخل از رو لبم.......شد پر چشمام تو اشك......غرورم ي مونده ته شد خرد......شکستم

 ام ستهشک غرور......نشه جاري نبودن موسي اسراييل بني از کم که ادمايي جلوي اشکام که گرفتم

 .....کردن مال لگد جور بد رو

 ...بود؟ چي من ي شکسته دل جواب.....کردم نگاهشون اشکم از پر چشماي همون با

 ......باش خواهي مي که هر

 .......هاست انسان مشترک عادت اين

 که کرد خواهي احساس.......اي لحظه ، ،ساعتي روزي نيز تو

 ........!!!!!!ندارد دوستت هيچکس

 ......تنها تنهاي.....نشستم گوشه يه و رفتم

 ...نداشتم جا جمعي هيچ تو.....ديگه طرف يه آقايون با بابا و بودن جمع طرف يه خانوما با مامان
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 نگاه از مکن فرار تا پايين انداختم سرمو....انگشتام با بازي به کردم شروع و پايين انداختم سرمو

 وت......بود رفته نشونه پامو سرتا که مردا ي حريصانه و زنا ي خصمانه هاي نگاه.....ديگران هاي

 .....نشست کنارم کسي کردم احساس که...بودم خودم حال

 .....بهروز دايي پسر.....حامد

 مي صيغت خودم....نشده دير حاالم.....افتادي نمي روز اين به بود کلت تو عقل اگه - حامد

 ......بکنه بهت چپ نگاه کسي ذارم نمي.....کنم

 دوستم گفت مي.....عاشقمه گفت مي روزي يه که کردم نگاه کسي به....کردم نگاش زده بهت

 به من کردن راضي براي که همونايي....بود يادم رو گوشم زير عاشقونش نجواهاي هنوزم.....داره

 نشون خوش روي بهش وقت هيچ.....نداشتم دوسش وقت هيچ من که گرچه....گفت مي ازدواج

 ......ندادم

 من به راحت چقدر....کرد مي خرد رو عشقش شخصيت راحت چه زد مي عاشقي از دم که کسي

 سفيد لباس با که مني.....بودم نکرده تنم به عروس لباس حتي که مني..... داد مي پيشنهادي چنين

 ....بود نشده چيده عقدي ي سفره برام که مني....بودم نرفته شوهرم ي خونه به

 قدرچ من و.....کارت پي برو شدم خسته که بعد کنم استفاده ازت مدت يه بيا گفت مي راحت چقدر

 ي ملعبه بشم مدت يه خواست مي کسي هر که....جسمم از.....خودم از اومد بدم لحظه اون

 .......نيازش شباي ساقي بشم.....دستش

 مکان بهترين مامان آغوش.....خواست مي آرامش دلم....کنم پيدا رو مامان تا گردوندم چشم

 زا چيزي.....زنه مي حرف بهروز دايي با داره ديدم که گشتم مي دنبالش چشم با......بود من آرامش

 .........بشه تر غليظ مامان اخماي لحظه هر شد مي باعث بود چي هر ولي فهميدم نمي حرفاشون

 کيفش برداشتن از بعد و.....رفت کيفش طرف به سرعت با مامان که بود نگذشته بيشتر دقيقه چند

 ...گفت دايي به عصبانيت با

 ....نيست مردونگي اين باشه يادت ولي.....داداش باشه -

 .....ماست ي همه حرف اين....بنفشه باشي منطقي بهتره - دايي
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 رو حرفات داداش باشه.....کنم توهين هات بچه و زن به منم که اينه منطق....آره - مامان

 به کردم واگذارتون....ماست نوبت روزم يه باشه يادت ولي.... گفتي خواستي هرچي...زدي

 ....شما و دونه مي خودش......خدا

 ...شما نه...تمنا فقط گفتم من.....نکن قاطي هم با رو چي همه بنفشه - دايي

 حالل......گرفته طالق نامرد يه از.....نکرده خطايي کار...هست هم تمنا باشم من جا هر - مامان

 مي ما باشه.....دونين مي خودتونم که ديگست چيز شما مشکل.....نکرده حروم که رو خدا

 ......رسيم مي هم به روز يه ولي...ريم

 دنبالمون سريع هم بابا...شديم خارج دايي ي خونه از و کشيد رو من دست سريع هم بعد

 .......اومد

 .........من به کرد رو عصبانيت با....بود عصباني مامان هنوز رسيديم که خونه

 آره؟ زد؟ حرفي بهت اونجا کسي - مامان

 .....شد تر عصباني مامان....دادم تکون آره حالت به رو سرم

 گفت هرچي کي هر دادم يادت....کردم؟ بزرگت اينجوري.....کردم؟ تربيتت اينجوري من - مامان

 مناييت اون کوش...بخورن؟ رو حقت تا گوشه يه وايسا بدبختا اين مثل گفتم.....کن؟ نگاش وايسا

 شده چت...کنه؟ توهين بهش کسي ذاشت نمي که دختري اون کجاست....کردم؟ بزرگ که

 ام ي خونه تو پاشو نداره حق تمنا بگه داييت آخرشم.....بگن؟ خوان مي هرچي وايسادي.....تمنا؟

 ......فهميدي.....بگه چيزي بهش تونست نمي هيچکس که هموني.....تمنا همون بشي بايد....بذاره

 بايد اآدم اين ميون و جامعه اين تو اينکه......گرفتم ياد جديدم دنياي تو که درسي اولين شد اين و

 ....يبردار خيز خودت از دفاع براي و باشي آماده کنن نابودت اينکه از فبل بايد....باشي شير مثل

 رهخو مي تريلي...........شه مي روشن ماشين.........تريلي زياد سرعت..........وحشتناک بوق صداي

 مي نگاه رو جلوش وحشت با بابا....کشه مي جيغ مامان..........کشم مي جيغ............ما ماشين به

 شيشه شکستن صداي.....صندلي به خورم مي...جلو کنه مي پرتم چيزي يه......کنه

 مي باز چشمامو.......شنوين؟ مي منو صداي خانوم........کنه مي صدام يکي.........سياهي......ها

 ..........سياهي دوباره.......من به زدن زل که سياه چشم تا دو.......نور هجوم......کنم
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 يه.......بودم کرده عرق زمستون وسط......تصادف همون کابوس......پريدم خواب از وحشت با

 دوباره نمبتو نه.....بشم بلند تختم رو از بتونم نه شد مي باعث که بود گرفته رو پام و دست رخوتي

 وابمخ دوباره و.....تختم کنار ديوار به دادم تکيه سرمو بودم نشسته تخت رو که همونجور....بخوابم

 .......برد

 شستهن تبسم کنار که ديدم رو شايان بيرون رفتم که اتاق از.......شدم بيدار بدي سردرد با صبح

 از درچق......شايان به بود داده تکيه بود شده بزرگ حسابي که برآمدش شکم اون با تبسم......بود

 سمت رفتم.....کنم نگاشون بيشتر نذاشت سرم درد.....بودم خوشحال خوشبختيشون ديدن

 .....شايان

 .....شدن حضورم متوجه رسيدم که نزديکشون

 ....سرم.....برس دادم به شايان...... سالم - من

 ......شد بلند تبسم کنار از نگراني با

 .....شده چي - شايان

 .....تحمله قابل غير......کنه مي درد سرم - من

 شدي؟ عصبي - شايان

 ........ديدم بد خواب يه ديشب فقط.....نه - من

 عسري.....دارو انواع از بود پر توش و.....بود همراش هميشه که کيفي......کيفش سمت رفت سريع

 ....کردم نگاش متعجب.....بيرون آورد سرنگ يه و قرص يه

 .........نه واي...بزني؟ آمپول خواي مي - من

 درد مگه....نه واي گي مي بازم....زديا آمپول سرت موهاي ي اندازه مدت اين تو خوبه - شايان

 خودت با داري نيست معلوم....بخور هم رو آرامبخش اين....کنه مي اثر سريع....مسکنه....نداري؟

 .....کني؟ مي چيکار

 ....روانيم؟ مگه....خوام نمي آرامبخش - من
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 کابوس که بياره فشار خودش به انقدر نامربوط حرف چندتا خاطر به که آدمي...آره - شايان    

 ....روانيه بيفته روز و حال اين به و ببينه

 ...همين شدم خواب بد و....ديدم رو تصادف خواب فقط من بابا - من    

 بسه.......باش خودت فکر به کمي يه.....دارم دوست شبنم خواهرم مثل تمنا خدا به - شايان    

 مي نابود خودتو خيال و فکر با داري.......رو حالت فهميم نمي کني مي فکر......خوردي غصه هرچي

 خواب هي با....کردي تغيير چقدر ببين....بساز رو آيندت.......رفته و شده تموم ديگه گذشته....کني

 که يتمناي همون بشو لطفاً....خونوادت نه من نه.....ببينيمت اينجوري نداريم دوست....شدي داغون

 ....بودي

 .......تمنا همون بشم دادم قول.....دادم قول من و    

 ......کار دنبال رفتم بيارم دست به رو گذشتم نفس به اعتماد بتونم اينکه براي    

 قبالً  هک مزوني همين براي سرکار رفتم نمي ديگه بود وقتي چند.....بيرون رفتم مي خونه از بايد    

 لباس طراح....گشتن به کردم شروع منم......بود آورده من جاي رو کسي کردم مي کار توش

 .....داشتن طراح به نياز که جاهايي برم کردم سعي همين براي.....بودم

 ........زدم مي سر مزوني هر به    

 هب نياز کرد مي توليد که مانتوهايي براي که دادن بهم رو توليدي يه آدرس مزونا از يکي تو    

 .......رفتم بودن داده بهم که آدرسي طرف به سريع.....داشت طراح

 هک ميزهايي رديف چند و بزرگ سالن يه...بود توليدي اول ي طبقه که طبقه دو ساختمون يه    

 ......بود کردن کار حال در که زن يه چرخ هر پشت و....بود خياطي چرخهاي روشو

 ......مزون صاحب نوايي آقاي اتاق و ها پارچه انبار دوم طبقه و    

 وير از بيشتر که..... ساله پنجاه حدوداً  مرد يه....شدم وارد اجازه گرفتن با و رفتم اتاق طرف به    

 ....تيغش شيش صورت تا.... ببري پي سنش به تونستي مي موهاش ي شده سفيد قسمتهاي

 يمعرف رو خودم و رفتم جلو.....گرم کتابش و حساب دفتر به سرش و بود نشسته ميز پشت    

 امپ تا سر به نگاهي هم بعد.....چشمام تو شد خيره و کرد بلند رو سرش صدام شنيدن با....کردم

 ....خواست تحصيلي مدرک و ملي کارت و شناسنامه ازم و کرد
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 عشرو کنم خودم مال رو کار بتونم اينکه براي ولي.......نبود شناسنامه به نيازي.....خوردم جا    

 ينيسنگ کنم پيدا رو الزم مدارک تا بود کيفم تو سرم که مدتي تموم.....کيفم گشتن به کردم

 بعد و انداخت اولش ي صفحه به نگاهي دادم رو شناسنامه وقتي......کردم مي حس رو نگاهش

 .....شد ظاهر لباش روي محوي لبخند.....کرد نگاه رو دوم ي صفحه سريع

 .....ولي...بينم نمي شما کردن کار با مشکلي......خانوم خوب - نوايي    

 تر بلند من از کم يه تقريباً....داشت متوسطي قد......من طرف اومد و شد بلند ميز پشت از    

 .....داد ادامه و کرد پام تا سر به نگاهي دوباره....بود

 خوام مي که جوري اون زندگيم که هست وقتي چند...نيستم رفتن حاشيه اهل ببين -    

 آدم....داره مشکالتم اين داشتن بزرگ ي بچه خوب نيست کارا سري يه ي پايه ديگه زنم....نيست

 نگه راضي منو کافيه فقط......بدي ديگه هواي و حال زندگيم به توني مي تو.....ميفته حال و حس از

 .......گيرم مي برات خونه يه.....کنم مي کار همه برات.....داري

 خواهانش ناکسي و کس هر که جسمي از.......بودنم زن از..... اومد بدم خودم از بازم    

 باالخره شد باعث بود داده دست بهم که تنفري حس......شنيدم نمي رو صداش ديگه.....بود

 .....بشه شکسته سکوتم

 و تو پاي جوونيشو سال همه اين که زنت بدبخت....دخترتم جاي من.....بکش خجالت - من    

 .....گذاشته هات بچه

 .....کردم فرار و برداشتم رو مدارکم سريع کنم نگاش اينکه بدون هم بعد    

 با هک زني به خيانت.....خيانت و وفايي بي از بود پر اکسيژن جاي به که اتاقي اون از کردم فرار    

 اون عشق به خيانت.....هاش بچه و مردش پاي به بود گذاشته رو عمرش خودگذشتگي از

 منتظر و پخت مي غذا عشق با که هايي لحظه به خيانت.....مردش به وفاداري به خيانت....زن

 الگوي....بود الگو براشون پدر که هايي بچه اون به خيانت.....بخورن غذا هم با که شد مي مردش

 ....بودن خوب

 تف مرد اون پاي تا سر به و برگردم خواست مي دلم.....زن اون جاي گذاشتم رو خودم لحظه يه    

 ........... غيرتيش بي همه اون به کنم تف....بندازم
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 رفتم خودم ناراحتي به توجه بي.....عصباني مامان و بود گريون تبسم چشماي رسيدم که خونه به

 .....گريش از قرمز چشماي به برسه چه....نداشتم ناراحتيشو طاقت....تبسم سمت

 بشه؟ باروني قشنگت چشماي شده باعث کي....خواهري؟ شده چي - من

 ....خاله بعدشم.....بودن اومده ها همسايه از تا سه دو صبح - تبسم

 .....دقتون ي آينه شدم من بازم.....فهميدم - من

 ...آدماست بعضي شعور و فهم ما دق ي آينه.....چرا؟ تو - تبسم

 .......بود چي حسابشون حرف حاال - من

 وندخترت آمد و رفت تازگيا گفت مي مبيني خانوم.....زنکي خاله حرفاي مشت يه هيچي - تبسم

 ور خدا......بياد خوششون ازش ممکنه دارن گناه مردم جووناي...بيرون بره زياد نزارين....شده زياد

 گفت.....داد جوابشو هم مامان....شن مي حيف مردم جووناي....بيوست دخترتون.....نمياد خوش

 بيرون رد از پاشو تمنا تا که باشه خودتون پسراي به حواستون....نباشين مردم جووناي نگران شما

 سر مامان به بود اومده مثالً  هم خاله.....دنبالش رن مي مختلف هاي بهونه به پسراتون ذاره مي

 تنها چرا پرسيد مامان کالم يه......کرد مامان جيگر به خون حرفاش با عوضش بزنه

 پسرم و شوهرم با داري توقع داره تمنا که وضعي با گه مي ما روي تو برگشته.......اومدي

 با.....عزيزم نه گفت......داد جوابشو بشه خارج کامالً  خاله دهن از حرف نذاشت مامانم....بيام؟

 مرضش آخه.....کنه سرايت هم تو به وضعش ممکنه اينجا نياي بهتره هم تو تمنا وضع

 خونه از راحتي اين به مامان کرد نمي باور....بود مونده باز دهنش گي مي رو خاله......مسريه

 .....همينه حقشون...اومد خوشم.....کنه بيرونش

 ....گرفت دلم لحظه يه

 .....جونمون قاتل بودن شده باشن دلمون مرهم اينکه جاي به.....همسايه از اينم....فاميل از اون

 جلوي هم بابا و مامان......شن نمي گرفتار هيچوقت اونا و ديگرانه مال مشکالت کردن مي فکر

 وبارهد بتونم تا.....نشکنه بيشتر من وجود نازک نهال تا بودن ايستاده ديگران کاراي و حرفا هجوم

 .....بگيرم پا
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 ونهخ تو خودمو بيشتر...... کردم مي سکوت بيشتر هرچه......نبود حاليشون خوش زبون مردم اين

 مظلومانه چقدر و......زدن مي طعنه ضالمانه چقدر.....شدن مي تر رحم بي......کردم مي زندوني

 .....نشکنم قبل از بيشتر کردم مي سعي

 .....شدم بلند تبسم کنار از مامان صداي با

 تمنا؟ کردي پيدا کار - مامان

 که هم جا دو يکي.....بود طراح خودش مزون صاحب يا داشتن طراح يا مزونا بشتر.....نه - من

 ....تبود مناسب محيطش خواستن مي طراح

 رکمت چيزي....مياي بر هم پسش از....بزني مزون يه خودت بهتره....نگرد کار دنبال ديگه - مامان

 به مردم عقل....خونه تو چه کارت تو چه.....باشي بهترين نظر هر از خوام مي.....نداري بقيه از

 ....چشمشونه

 ....مامان؟ پولش اما - من

 ....کريمه خدا... ميشه جور اونم - مامان

 زن يه....که نبودم دختر ديگه...گفت مي راست.....مامان حرفاي فکر تو رفتم خواب از قبل شب

 .....بودم

 از ها سال که زنايي شبيه داشتن انتظار ازش همه کرد مي ازدواج دختر يه تا بودم ديده بارها

 خر اي معجزه چه عروسي شب تو بود قرار مگه......کنن رفتار گذره مي مشترکشون زندگي شروع

 خيلي..........بشه تزريق آدم به شب يه تو قراره شوهرداري سال چند ي تجربه جوري چه....بده؟

 بار اولين آدم که شب اون تو آخه....بودن تجربه بي اولش هم خودشون کنن مي فراموش زود

 بگيره ياد شوهرداري هم جوري چه.....کنه مي تجربه زندگيش تو رو مرد يه واقعي و رسمي حضور

 هب رو خونه امور مديريت هم.....بياد کنار شوهر فاميل با مدلي چه بگيره ياد هم....کدبانوگري هم

 ......بگيره دست

 اندازه همون به بودم نکرده زندگي شوهرم با روزم يه حتي که مني از... من از همه دونستم مي و

 هگر من به نامردي با که غريبي ي واژه.....بودن زن........بودم زن اينکه خاطر به فقط.....دارن توقع

 ......بود خورده
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 له.....من جيغ صداي بازم.....تريلي بازم.....کابوس بازم......رفتم خواب به گرفتم که تصميمي با

 دوتا....کرد مي صدام که کسي بعد و....تاريکي...ها شيشه شدن خرد صداي....ماشين شدن

 .........نگاهش مشکي تو شدن غرق و....چشم

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

 مهبد

 

 گاهن روم به رو ي منظره به و بودم نشسته پنجره کنار.....بود گذرونده رو آرومي روز ايستگاه کل

 ......برگردوندم سرمو گرفت قرار پاهام روي که دستي با...کردم مي

 ...کني؟ فراموشش خواي نمي ماه چند اين بعد!.....فکري تو که باز - اميرعلي

 نمي فراموش رو قشنگش هاي خاطره آدم.....کنم فراموش من تا.... جوري چه بگو تو - من

 کنه؟ مي.....کنه

 ناولي بين.....داشتم رو تو حال همين ديدم رو شيوا وقتي منم...ميگي چي دونم مي......نه - مهبد

 ....شد جور زود ازدواجمون کاراي عوضش ولي...افتاد فاصله ماهي دو ديدمش که باري دومين و بار

 .....کرد عوض رو بحث بياره بيرون خيال و فکر از منو معمول طبق اينکه براي بعد

 !....شه مي گرفته آتيش جنگالي شبيه شهر کل شب فردا حاال.....ساکته؟ چقدر -

 شب مردم دونم نمي من...باشيم آماده تو همش روز چند اين.....طوفانه از قبل آرامش اينم - من

 رايب امسال کنه خدا.....بکشن آتيش به رو دنيا کل يا بپرن آتيش رو از قراره سوري چهارشنبه

 .....داره باد زيادي نوجوونا اين از بعضي سر که گرچه.....نيفته اتفاقي کسي

 چي بش فردا نيست معلوم که....بکنيم استراحتي يه رو امشب حداقل......بريم بلندشو - اميرعلي

 .......ميشه

 نگز......نوروز عيد نزديك شباي تو.....شد زده ايستگاه زنگ برسيم ها بچه پيش اينکه از قبل

 .....بد ي حادثه يه يعني ايستگاه
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 نماشي تو هم تا سه ما...بودن جلويي ماشين تو عمليات فرمانده و ماهان.....رفتيم مي سرعت با

 .......آب تانکر حمل

 مي رآشنات خيابونا لحظه هر ولي...رفتيم مي جلويي ماشين سر پشت.....دونستيم نمي رو آدرس

 ونجاا امير ي خونه که خيابوني.....پريد اميرعلي روي از رنگ خيابون داخل پيچيديم وقتي.....شد

 ......دخترش......زنش....بود

 هگرفت آتيش کنن درست ترقه خواستن مي که جوون تا چند احتياطي بي اثر در آپارتمانشون

 ..........برداشتيم رو تجهيزاتمون سريع و شديم پياده.....بود

 .....جلو اومد آقايي يه.....سرشون تو زدن امير ديدن با هاشون همسايه از چندتا

 .....پايين بيان نتونستن.....افتادن گير باال اون دخترت و خانومت.......پسرم بدو -

 ....شد هم بدتر مرد اون حرف با بود بد امير حال

 عمليات ي فرمانده تأييد با.....بودن خودمون ي خونواده مثل امير ي بچه و زن.....نبود جايز صبر

 رباالب طريق از ديگه هاي بچه بود قرار......باال بريم کرديم سعي ها پله راه طريق از چيذري آقاي

 ....بود زده بيرون ها پنجره از هاش شعله که بود وسيع قدري به آتيش.....برن ها پنجره سمت به

 ندناخوشاي بوي......بود کرده پر رو جا همه دود...بود وحشتناک....رفتيم مي باال ها پله از سختي به

 ......خونه وسايل سوختن

 دواح به رو خودمون سريعتر بايد.....شديم مي خفه دود همه اون از حتماً بوديم نذاشته ماسك اگه

 .....بود خطرناک خيلي نداشت ماسك که کسي براي غليظ دود اون.....رسونديم مي امير

 .....زد فرياد....برداشت ماسکشو امير....رسيديم زحمت هزار با

 ......کجايين....ياسمين.......شيوا -

 .....اينجا بيا امير - شيوا

 تو رفت ما حضور ي مالحظه بدون امير ديدن با......بود اتاق تو شيوا.....رفتيم صدا سمت به

 ...کرد گريه بلند صداي با و آغوشش

 ....بريم زود بايد......کجاست ياسمين....خانومم آروم - امير
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 ....نکردم پيداش....کنه قايم خودشو جا يه رفت.....دونم نمي - شيوا

 ....ميارمش خودم با و کنم مي پيداش.....پايين ها بچه با برو - امير

 ....ريم مي هم با.....مونم مي منم نه - شيوا

 ....ببرين رو شيوا...آرش...مهبد...ميايم زود ما....خطرناکه اينجا....نه - امير

 يهوا اون از کافي ي اندازه به....شيوا صوررت رو گذاشتم و برداشتم صورتم رو از رو ماسك سريع

 ....بود کرده تنفس مسموم

 ماسك از اي دقيقه چند شدم ناچار هم خودم.....امداد هاي بچه به رسونديم رو شيوا سختي به

 ....کنم استفاده اکسيژن

 وارد ها پنجره طريق از نتونستن کردن کاري هر ها بچه....بوديم ياسمين و اميرعلي منتظر

 آقاي خواست به کشيد طول اومدنشون وقتي....گذشت مي کندي به ها لحظه....بشن ساختمون

 ......کمکشون رفتيم ماهان و من چيذري

 الح خودشم....ياسمين صورت رو بود گذاشته ماسکشو امير...بودن افتاده گير دوم ي طبقه تو

 ...زد مي تيرگي به صورتش پوست رنگ....نداشت خوبي چندان

 کمك رفتم هم خودم....کنه خارجش ساختمون از زودتر تا ماهان به داديم رو ياسمين

 رسوندم خودمو زحمت به و کولم رو انداختمش.....داد مي دست از هوشياريشو داشت.....امير

 لمنتق بود شده بيهوش کامالً  که رو امير و....کمك اومدن امير حال ديدن با امداد هاي بچه....بيرون

 .......بيمارستان کردن

 يم صلوات راه تو....زد مي شور دلم....بيمارستان رفتيم امير ديدن براي حريق کامل اطفاي از بعد

 .....فرستادم

 تمراقب اتاق در به که....شديم مواجه امير ي خونواده نگران چشماي با شديم که بيمارستان وارد

 کنارشون احالپرسي و سالم از بعد هم ما....بودن دکتر منتظر....بود شده دوخته ويژه هاي

 بهمون نگاهي دکتر.....رفتيم سمتش به دکتر اومدن بيرون و ICU در شدن باز با......ايستاديم

 ......انداخت

 ......؟ هستين برادرش -
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 ...؟.دکتر چطوره حالش...همکار هم برادر هم - من

 ......گم مي تسليت....متأسفم......سيانوز - دکتر

 .....کنم تمرکز ذاشت نمي شيون و گريه صداي.....شدم خشك جام سر زده بهت من و رفت دکتر

 از يرغ گازهايي زياد استنشاق يعني.........چي يعني سيانوز دونستيم مي ماهان و آرش و من فقط

 مي قطع فرد تنفس و شده سيانوز دچار بدن اعضاي کافي اکسيژن نرسيدن اثر در که اکسيژن

 رو دخترش سالگي پنج تولد جشن اينکه از قبل......رفت علي وامير.....مرگ به منجر و......شه

 کرده رو باباش هواي دلش اطرافيانش زاري و گريه صداي ميون که دختري.....ببينه

 ..................بود

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

 تمنا

 ....رسيد راه از عيد باالخره

 و حرف ولي........شد تموم سرما..........شد تموم زمستون.......شدن جوون درختا......شد نو سال

 ............نشد تموم مردم هاي طعنه

 ......کنم ايستادگي کردم مي سعي حرفاشون بار زير من و

 .....ذاشتن نمي ولي...رو زندگيم دفتر سياه هاي برگ از قسمت اون کنم فراموش خواستم مي

 نمي باز......برگردونم زندگيم به رو آرامش حرفاش و پيام کردن فراموش با خواستم مي

 ......ذاشتن

 ........ندارن بر سرم از دست من کامل نابودي تا بودن خورده قسم انگار

 .......است ديگران هاي طعنه اندازد مي تو ياد مرا که چيزي تنها مدتهاست

 .....نبودن ديگران اين اگر شايد

 ...........بودي مرده برايم اينها از زودتر تو

 ها اجاره.....کنم اجاره مزون اندازي راه براي بتونم که بودم جايي دنبال ها سختي همون ميون

 .....خالي من دست و بود گرون
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 ........بود نشده جور الزم پول مقدار بازم مامان طالهاي و بابا و شايان هاي کمك با

 بغرو نزديك هاي لحظه....کردم مي نگاه آسمون به پنجره ي گوشه از و بودم نشسته تختم روي

 دست از.....زدم مي حرف خدا با داشتم..........دعا استجابت هاي لحظه عزيزجون قول به و بود

 کوچه تو و...... خونه گشتم مي بر داشتم که ظهر از گفتم مي........کردم مي شکايت هاش بنده

 ....گفت بلند بلند و........بهم کرد رو پشتش که ديدم رو همسايمون کريمي خانوم

 بره که گرفته طالق.....چيزيه خوب خجالتم......کجاست شب تا صبح از نيست معلوم -

 ........خوشگذروني

 ......شدم مرتکب خطايي چه موندم من و

 ......بشم صيغش مدت يه خواست مي و شد مي مزاحمم دايم که پسرداييم حامد از گفتم مي

 .......شد خارج لبام بين از که اي ترانه شد بغضم

 آسمونا توي از خدا اي آه خدا اي

 بزنم حرف خوام مي که من درد به بده گوش

 بشکنم رو سکوتم شده روزم يك واسه

 منو ساختي چي واسه بگو خودت خدا اي

 منو انداختي چرا غم زندون اين توي

 شه نمي باز روم به در رم مي که جا هر چرا

 شيشه مثل شکنه مي دليه هرجا چرا

 منه با گوشت اگه بزن حرفي خدا اي

 زنه مي آتيش داره قلبمو که چيه اي

 لبخندي بهناز صداي شنيدن با و.....اومدم بيرون هوا و حال اون از خورد اتاق در به که اي تقه با

 ..........زدم

 ايي؟ کج!....التماس!.....خواهش!....تمنا - بهناز
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 ....دادم جوابشو خنديدم مي بود داده بهم که القابي به که همونجور و کردم باز درو

 !ترشيده کرد گل طبعيت شوخ که باز - من

 کنه رگي قلبش که شه پيدا چيزي اي بيچاره بدبختي، يه نشد خدا اي....مياري؟ روم به چرا - بهناز

 ..بگيره منو بياد شايد لباسم يقه به

 رو تو ادبي و کلش پس بزنه خدا که شه مي پيدا يکي باالخره......نيار فشار اعصابت به خيلي - من

 ....شيم مي خفه احتماالً تو ترشيدگي بوي از ما موقع اون تا ولي....بگيره

 .....بمونه تموم نا ما شيرين بحث شد باعث عمو صداي

 ........کردين شروع هم به رسيدين دوتا شما باز - عمو

 ....بهداد و عمو زن طرف رفتم بعدم.....بوسيدم رو عمو و کردم سالمي

 کرد ور مقدمه بي عمو دفعه يه که.....خنديديم مي و گفتيم مي و بوديم نشسته هم دور معمول طبق

 .......من به

 کردي؟ پيدا کارت براي مناسب جاي باالخره....جان تمنا راستي - عمو

 ....دارم کم مقدار يه منم.....باالست رهنشون پول عمو راستش - من

 داري؟ کم چقدر - عمو

 .....هست تايي چهار سه يه - من

 داد و.....نوشت چيزي روش و کرد جدا هاشو برگه از يکي و آورد در رو چکش دسته سريع عمو

 ......تومان ميليون پنج مبلغ به حامل چك....انداختم نگاهي......دستم

 .........عمو کاريه چه اين - من

 ....کنين مي جبرانش بهداد عروسي.....نباش نگران کافيه؟ - عمو

 .....نشست لبام رو لبخندي

 .....عمو مبارکه...رسيد عروسيت وقت باالخره پس - بابا

 .....لباس دنبال بريم گي نمي زودتر چرا....بهداد بدي خيلي - من
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 ......شه آماده خونم بودم منتظر دوني مي که خودت - بهداد

 مشخص رو عروسي تاريخ زودتر گفتيم.....کيميا مادر و پدر ي خونه بريم فرداشب قراره - عمو

 بگيم ماش به که اينجا اومديم.....بکشه طول اين از بيشتر نيست درست...نامزدن ساله يه....کنيم

 ...بياي بايد هم شما عمو تمنا......باشين بايد فرداشب هم شما

 ...من خوب يعني......شايد آخه......نيام من بدين اچازه اگه - من

 تو مطلقه زن يه باشن نداشته دوست کيميا ي خونواده شايد بگم جوري چه بودم مونده

 .....دونستن مي بد بعضيا خوب ولي......بود خوبي دختر کيميا خود......باشه مراسمشون

 ...داد جواب ذهنم تو افکار به محکم خيلي....فهميد منظورمو زود عمو

 که نزن حرف نيومدن از...ديم نمي بها زنکي خاله حرفاي به عروسم ي خونواده نه و ما نه - عمو

 .......شيم مي ناراحت

 .......کرد راحت خيالمو ديدم مي لباشون روي که لبخندي

*** 

 

 

 ي همه....من کس همه شد و....متين شد اسمش که تپل پسر يه......اومد دنيا به تبسم ي بچه

 ....من عشق

 تو بودن مادر حس.....کردم مي بازي باهاش و موندم مي بيدار صبح تا خوابيد نمي که شبايي

 متين که طوري به....کردم مي خالي متين در رو حس اين من و......کشيد مي شعله وجودم

 .....کرد مي آرامش احساس منم بغل تو شد مي آروم تبسم آغوش تو که همونجور

 صاحبش که طبقه سه ساختمون يه اول ي طبقه.......بودم کرده اجاره مزون براي رو جايي طرفي از

 ......احمدي اسم به مسن آقاي و خانوم يه......کردن مي زندگي دوم ي طبقه تو

 .......بود داده اجاره دختر دانشجوي تا سه به رو سوم ي طبقه احمدي آقا حاج
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 يکارا به دادن سروسامون قسمت يه.....متين قسمت يه.......قسمت سه بود شده هام لحظه ديگه

 چشمي تا دو.......مشکي چشم دوتا و تصادف کابوس از بود پر که.....خواب قسمتم يه........مزون

 ....زندگيم هاي لحظه از جزيي بود شده ديگه که

 وابخ تو تصادف ي صحنه شدن واضح با ولي....کيه به متعلق دونستم نمي اولش که چشمايي

 چشماي....بود داده نجات شده له ماشين تو از منو که کسي.....جوونه مرد يه چشماي فهميدم

 .......کنم فکر بهش ها ساعت داشتم دوست که حالتي خوش و کشيده

 خودم براي رفتم و کردم سالمي....ديدم ميز پشت رو شايان و تبسم شدم که آشپزخونه وارد

 ...تبسم کنار نشستم هم بعد....ريختم چايي

 ابيدخو زود متين که ديشب کردم فکر....ديدي؟ کابوس دوباره.....پريده روت و رنگ که باز - تبسم

 .....کني مي راحت خواب يه هم تو

 شب يه اگه........شدم معتاد بهش بدجور......کابوس گذاشت رو اسمش بشه اگه....کابوس؟ - من

 ...شم مي کسل صبح نبينمش

 ...چشما؟ اون يا تصادف....رو؟ کدوم - تبسم

 ....من سمت کرد رو داد مي گوش ما حرفاي به داشت و بود ساکت لحظه اون تا که شايان

 خوشگله؟ شکليه؟ چه حاال - شايان

 ...ديگه تصادفه....داره؟ زشت و خوشگل ديگه تصادف ي صحنه - من

 ...گم مي رو پسره.....چيه منظورم دوني مي خوب خودت - شايان

 ...پسرا تموم مثل پسره يه....اون به دادين گير چرا حاال - من

 صبح بيني مي رو خوابش وقتي شده باعث هست چي هر...کني رنگ رو ما خواد نمي - شايان

 .....بشي تر سرحال

 ....بدونم خوام مي نه...کيه دونم مي نه....کنه نمي فرقي...حال بد چه حال سر چه - من

 .....چرا؟ - شايان
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 خودمون بين فقط پسر اون و خواب موضوع بود قرار....کرديم سکوت آشپزخونه به مامان ورود با

 دونستم نيمي چون....شد تموم بحث مامان ورود با که شدم خوشحال چقدر من و....باشه تا سه

 ....دادم مي شايان به جوابي چه بايد

 معلوم کجا از تازه...ست ممنوعه موضوع يه مطلقه زن يه براي عاشقي و عشق بگم شد نمي روم

 باز يه که زني دنبال بياد ديوونست مگه...باشه نکرده ازدواج هم اگر...باشه نداشته زن طرف

 ......گرفته طالق و کرده ازدواج

 اي که يکي.....سراغم مياد خودم مثل يکي بشه حالم شامل لطفي روز يه قراره اگه دونستم مي

 .....باشه کرده فوت زنش يا...باشه داده طالق رو زنش

 ....انداخت بهم نگاهي مامان کشيدم که آهي با

 پريده؟ روت و رنگ انقدر چرا تو - مامان

 .....کرد کمکم شايان که بگم چي بودم مونده

 مين متين مياد که شبم....مزون کاراي دنبال ره مي که روزا.....خستگيه از..ديگه معلومه - شايان

 مه شما تا مادرم پيش برم مي رو تبسم و متين شب سه دو بدين اجازه اگه..کنه استراحت زاره

 .....کنين استراحت کم يه بتونين

 .....زد شايان صورت به لبخندي مامان

 مزاحمتي.....خودتونه ي خونه اينجام....ببينن رو نوشون دارن حق هم اونا...مادر چيه اجازه - مامان

 ....... ندارين

 ...من سمت کرد رو باشه افتاده چيزي ياد انگار مامان

 .....خونه بيا زودتر...اينجا ميان عزيزجون امشب راستي - مامان

 با من خاطر به که روزي اون از...سوخت عزيز براي دلم....دادم تکون باشه عالمت به سرمو

 ي خونه هم مدت يه.....بود عمو ي خونه مدت يه.....خونه برنگشت ديگه بود کرده قهر آقاجون

 ......داشتيم هم ما داشتن پدربزرگ همه....دنبالش نفرستاد رو کسي حتي آقاجون.....عمه

 ..ره؟ مي پيش چطور مزون کاراي تمنا راستي - مامان
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 يه فکر تو رفتم ديد مي تا....بود جوري همين هميشه....برداشتم کردن فکر از دست مامان حرف با

 ....بردارم دست خيال و فکر از تا کشيد مي پيش رو بحثي

 ......من نگران بيشتر شايد و......هاش بچه نگران مادرا ي همه مثل...ديگه بود مادر

 ..... کنم راحت رو خيالش سوالش به دادن جواب با کردم سعي و دادم دلش به دل

 خياطي دوتا.....آمادست کار شروع براي چي همه ديگه روز ده تا بره پيش همينطور کارا اگه - من

 ......عاليه کارشون واقعاً  کرده معرفي بهم محسني خانوم که

 .......باشه منصفانه ها قيمت کن سعي فقط.....نباش هم تبليغ نگران...خوبه خيلي - مامان

 .....مزون برم که شدم بلند سريع و دادم تکون سري

 آروم......بود خوابيده ها فرشته مثل که زدم متين به سري يه خونه از شدن خارج از قبل

 .......بوسيدمش

 ......دادم ادامه راهم به بهش توجه بدون.....بود منتظرم حامد بازم رسيدم که گوچه سر

 ....نبود بردار دست

 بود شده تهديد و زور يواش يواش ولي....برسه خواستش به زبوني چرب با کرد مي سعي اوايل

 ......سمتم اومد ديد منو تا........حرفاش چاشني

 ...شه؟ مي تموم کي تو کردناي ناز اين دونم نمي من - حامد

 ......قزوينه پاي سنگ نيست که رو - من

 ..........ميومد دنبالم اونم...رفتم مي راه

 ...کنم مي اس برات رو آدرس....منتظرتم محضر جلو صبح ده فردا - حامد

 !....سقف به چسبيده کاذبت نفس به اعتماد که باز - من

 ....برمت مي ديگه جور يه نياي اگه ولي...هيچ که اومدي خودت پاي با فردا اگه - حامد

 بخوا در شتر.....ببري خودت با منو زور به بياي مونم مي منتظر.....ندارم پا و دست که منم - من

 .....دانه پنبه بيند
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 ....برسم خوام مي که چيزي به تونم مي راحت بخوام اگه دوني مي خوب - حامد

 ......نيست شکي غرتيت بي در....آره - من

 .....بگيرم تاکسي تا ايستادم خيابون کنار رفتم

 .....بودم فروخته مزون رهن براي رو ماشينم

 .....کنارم اومد

 .....نکنم نگاش کردم سعي

 ...فهميدم صداش از اينو...بود عصبي

 هر......بينيم مي رو کنم اجاره خوام مي که اي خونه اون ميريم قبلشم...رسونمت مي خودم - حامد

 .....اونجا ريم مي باشيم هم با خوايم مي وقت

 .....چشماش تو زدم زل برگشتمو

 بزني حرف من به راجع خواي مي وقت هر......کردي فکري چه من مورد در....ببند دهنتو - من

 و حرفا اين....کن فکر درست کني فکر من درباره خواي مي وقت هر......بزن حرف درست

 نم.....بدن کاري هر به تن چيزا ترين ارزش بي براي حاضرن که خوره مي اونايي درد به تفکراتت

 ......نيستم اوناش از

 .....کرد ريز چشماشو

 مي تحريکم بيشتر لجبازيات و سريات خيره......شي مي تر جذاب برام کارات اين با - حامد

 .....خواستنيه چيزت همه کالً......کنه

 ........پيام نگاه مثل.......انداخت پام تا سر به بد نگاه يه و

 .....دهنش تو بزنم خواست مي دلم.....خودم از تنفرم حس بازم.....بدنم بازم

 يم چيکار ببينم بده پيشنهادي همچين خواهرش به خودش جلو يکي خواست مي دلم لحظه اون

 وسط اونجا ولي.........بدم بهش حسابي و درست درس يه تونستم مي کردم آرزو لحظه يه.....کنه

 به ور مزاحمتاش نداشتم رو دايي و مامان برخورد از ترس اگه.....بکنم کاري تونستم نمي خيابون

 ......گفتم مي مامان
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 يه عامل بازم خواستم نمي من و...حتميه دعوا بشه کشيده ها خونواده به که کار دونستم مي.

 هک گشتم مي حامد به دادن جواب براي مناسب حرکت يا حرف يه دنبال.....باشم خونوادگي دعواي

 صبح موقع اون.....شد مي نزديك بهمون داشت که.........ارشاد گشت ماشين به خورد چشمم

 ........خورد مي دردم به خوب بود چي هر ولي دونستم نمي رو داشتن چيکار اونجا

 نقشه چه دونست نمي........کرد مي نگام تعجب با داشت حامد.......کردم اشاره بهشون دست با

 ......بهشون کردم رو معطلي بدون شدن که نزديکمون.........کشيدم براش اي

 ..........شده مزاحمم آقا اين.....ببخشيد -

 .......شدن پياده ماشين از حرفم اين با

 رسد يه بودن بلد اونا......اومده پيش خونوادگي مشکل يه بده توضيح براشون داشت سعي حامد

 يتاکس اولين به دربست گفتن با و ندونستم جايز رو موندن....... بدن حامد به حسابي و درست

 .........شدم سوار

 .....نداشتم خاروندن سر وقت ديگه شد شروع که مزون کار

 هک هايي خياط تا دو...... مينا و شيده و من يعني.....نفر سه هر بوديم ناچار شد مي شلوغ وقتي

 ...... کنيم کمك ها مشتري به بود کرده معرفي محسني خانوم

 اسلب جداگانه نبود يکي درخواستي مدل با سايزشون که خانوما بعضي براي بود نياز هم گاهي

 روزايي همچين.....دادن مي سفارش جديدي مدل لباس مدل چند ادغام با هم ها بعضي......بدوزيم

 بودم خوشحال.........بگيره انقدر کارمون شد نمي باورم......کمکمون ميومد هم احمدي خانوم حاج

 .......بدم خوبي به رو خونوادم اعتماد جواب تونستم که

 سلبا شوي وقت چند به وقت چند......بخارونيم سر نداشتيم وقت...بود شلوغ مزون معمول طبق

 منصفانه انقدر مامان قول به ها قيمت....شد مي بهتر هم فروشمون اينجوري........... ذاشتيم مي

 ....رفت مي فروش زود لباسا بيشتر که بود

 ........باال رفت جمع آتيش آتيش صداي که بودم هميشگي هاي مشتري از يکي با صحبت سرگرم.

 يم هم ها مانکن.....بود گرفته آتيش لباسا از چهارتا سه....کردم نگاه ميومد صدا که سمتي به

 .....شدن مي آب و سوختن
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 يزيچ هر با......کنيم خاموش رو آتيش داشتيم سعي مينا و شيده با......سمت اون به رفتم سريع

 کاري.....بود پيشروي حال در شدن خامووش جاي به ولي.... آتيشا روي زدم مي بود دستم دم که

 .......مينا و شيده به کردم رو.....اومد نمي بر دستمون از

 به باال رم مي منم...نبينه آسيب کسي تا....کنين خارج رو مردم شما......کرد شه نمي کاري - من

 تيشآ ممکنه......بزنين زنگ هم نشاني آتش به سريع راستي....برين زودتر....بدم خبر خانوم حاج

 ......برسه هم باال هاي طبقه به

 .....باال رفتم ها پله از سرعت به منم....رفتن و دادن تکون سري هردو

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

 مهبد

 ....بود سختي روزاي.....گذشت مي اميرعلي فوت از ماه سه

 مادر و پدر حال......دادن ترتيب امير با خداحافظي براي شکوهي با مراسم نشانش آتش طرف از

 .....بود بستري بيمارستان روزي چند هم شيوا..... نداشت تعريفي خواهراش و امير

 سر ياسمين و شيوا به نوبتي بوديم گذاشته قرار ماهان و آرش و من...امير فوت از بعد از

 ......بگيريم براشون داشتن احتياج چيزي به اگه تا.....بزنيم

 که ودب اين.....شيوا نه و داشت برادر امير نه.....بکنه زندگي خونوادش با بره بود نشده راضي شيوا

 ....پسر يه امير ي خونواده براي و باشيم برادر شيوا براي گذاشتيم قرار

 مي سر ياسمين و شيوا به مامان و آرش مادر خانوم مريم...بوديم شيفت نفر سه ما که هم روزايي

 و امانم بين صميميتي يه و بشن وابسته بهشون ياسمين و شيوا تا بود شده باعث اين و....زدن

 .....بياد وجود به شيوا با خانوم مريم

 بزس چشماي اون به کردن فکر از منو تونست نمي چيز هيچ داشتم که گرفتاريايي تموم وجود با

 .....شبام و روزا همدم بود شده چشما اون......بازداره

 کنم يسع چشما اون به کردن فکر جاي به که بود کرده پيله وقي چند مهسا که بود اينجا بدبختي

 تا.....خواستگاري برم باهاشون دوباره که خواست مي.....کنم پيدا رو زندگيم شريك بيني واقع با

 .....بيفته دلم به دخترا اون از يکي مهر شايد
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 و....من دنياي ي همه بود شده چشما اون دونست نمي.....بود ريخته هم به حرفاش با کالً  اعصابم

 ....بشه چشما اون جايگزين کسي چشماي خواستم نمي من

 و.... داره عالقه من به خالم دختر شيرين که گفت مامان جلوي مهسا که شد تر خراب وقتي اوضاع

 ......خواستگاريش برم منتظره ساله دو

 لهب ازش بود خداش از پسري هر شايد که مشکي ابرو و چشم دختر يه.......نبود بدي دختر شيرين

 وجود دنيا تو دختر يه فقط من براي.....کنم فکر بهش حتي تونستم نمي من ولي.....بگيره

 ........کرد نمي قبول رو اين مهسا و...داشت

 خودمو تا داد فرصت بهم ماه يه مهسا هم سر آخر.....کرديم موضوع اين سر بحثايي از بگذريم

 ...خواستگاري به رفتن براي آماده.....کنم آماده

 زا کاري تونستم نمي ديگه من و... شه مي قدم هم مهسا با هم مامان ماه يك از بعد دونستم مي

 .....ببرم پيش

 اپ يه مرغش...کرد نمي قبول زدم مي حرف مهسا با چي هر.....مهلتم اتمام به بود مونده روز سه دو

 .....داشت

 .....بود خطي خط حسابي اعصابم......بودم شاکي.......بودم کفري

 از........گفتم مي عشقم از.......زدم مي حرف خدا با و بودم نشسته سجاده سر ايستگاه تو

 داشت مهلتم اينکه از..........چشماش با بود خورده پيوند که......هام لحظه لحظه از............نگاهش

 .......برم کسي خواستگاري به دختر يه به عشق با خواستم نمي من و......شد مي تموم

 داخ به....باشه من مال نگاه اون صاحب اينکه از گذشتم.......گذشتم سر آخر و.... گفتم و گفتم

 ..... خودش به سپردم رو دلم و...... دونه مي صالح اون که چي هر و......رضاش به راضيم گفتم

 .....شد زده ايستگاه زنگ که کردم مي جمع رو سجاده داشتم

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

 تمنا

 .....دادم خبر آقا حاج و خانوم حاج به و....باال رفتم ها پله از سريع
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 خارج ساختمون از تا ها پله طرف رفتن و کردن جمع رو ضروريشون وسايل سريع خدا ي ها بنده

 .....بشن

 خارج خونه از و پوشيدن لباس سريع هم اونا.....بدم خبر هم سوم طبقه دختراي به که رفتم

 .....شدن

 رو پوال رفتم و گذشتم آتيشا الي به ال از.....داشتم اتاق تو پول سري يه.... اول طبقه برگشتم

 .....برداشتم

 .....بودن سوخته مانکنا و لباسا کل.....شد مي بيشتر لحظه هر آتيش

 افتاد نگام که شم خارج ساختمون از خواستم مي.....سوزوند مي رو تنم پوست آتيشا از ناشي گرما

 .....برسونه اونجا به خودشو داشت سعي آتيش که....باال ي طبقه به

 وسايلشون و کتابا کل رسيد مي اونا واحد به آتيش اگه....سوخت دانشجو تا سه اون حال به دلم

 .....هوا رفت مي شد مي دود سالشون چند زحمت کل و.....سوخت مي

 ....اومد نمي خوش رو خدا

 سپ.....بود رسيده دوم ي طبقه هاي پله راه به آتيش....کردم باز رو واحدشون در...باال رفتم سريع

 ....رفت مي پيش هم اونجا تا

 .....پايين بريزم پنجره از رو وسايلشون داشتم تصميم....بود شلوغ حسابي خونشون

 و.....کردم اشاره دخترا به.....بود شده جمع ساختمون حياط تو زيادي جمعيت....پنجره سمت رفتم

 .......پايين کردم پرت باال همون از رو کتاباشون از تا چند

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

 مهبد

 و من.......کنارش موسوي آقاي عمليات فرمانده و بود نشسته فرمون پشت ماهان معمول طبق

 ونساختم يه بازم فهميديم دادن موسوي آقاي به سيم بي پشت که اطالعاتي از....پشت هم آرش

 .....شده حريق دچار
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 رو ماسکمون و ها کاله و ها دستکش و.....شديم پياده سريع حادثه محل به رسيدن با

 مرد يه.....بودن ايستاده حياط تو زيادي جمعيت....ساختمون در سمت رفت آرش.....برداشتيم

 ......شد نزديك بهمون مسن

 ...........باالست اون نفر يه...برسين داد به آقا -

 .....پايين انداخت مي باال اون از رو چيزايي يه زن يه.....انداختيم باال به نگاهي

 کنه؟ مي چيکار داره - موسوي

 ...داد جواب يکيشون....جلو اومدن دختر تا سه دو

 ......شيم مي بدبخت بسوزه کتابامون اگه...بده خيرش خدا....ميندازه رو ما کتاباي داره -

 ......برگشت هم آرش موقع همون

 رو ها پله کل و شده شروع پايين از آتيش......باال بريم تونيم نمي ها پله راه از - آرش

 ......ست پنجره همون راهمون تنها....گرفته

 بگين ودب بيشتر نيروي به نياز اگه....باالست اون نفر يه...شين کار به دست زودتر پس - موسوي

 .....بفرستم هم رو ديگه نفر دو

 ......شديم سوار و.......باالبر سمت رفتيم و داديم تکون سري

 هارو چهب بتونه بود چيزي به نياز اگه تا موند باالبر تو آرش و شدم داخل من رسيديم که پنجره به

 ....کنه خبر

 نزمي رو از رو کتاب سري يه داشت و بود نشسته من به پشت که ديدم رو دختري شدم که داخل

 ........نبود من به اصالًحواسش....کرد مي جمع

 باعث خطر احساس.....شد مي حس کامالً گرماش و دود ولي.....بود نرسيده باال به آتيش هنوز

 .....کنه تموم زودتر کارشو تا کنم اخطار بهش شد

 ريانفجا يا.....باال برسه آتيش ممکنه لحظه هر......بيرون بريم اينجا از بايد.....باشين زود - من

 .....بگيره صورت

 .....داد جواب بود من به پشتش که همونجور
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 ....کنم جمع رو اينا بايد -

 به هک باشه ديوونه بايد موقعيتي همچين تو آدم....خنديدم مي بهش حتماً بود مناسبي وقت اگه

 ......باشه ديگه يکي وسايل فکر به خودش نجات جاي

 هک کرد مي اشاره هي باالبر رو از هم آرش....ميشه تموم کارش کي ببينم کردم مي نگاش داشتم

 ........کنه صبر گفتم مي اشاره با هم من و....نمياين چرا

 ناخودآگاه من و...افتاد روسريش دفعه يه که....داد مي ادامه کارش به داشت هنوز دختر اون

 .......بود شده پريشون که.....موهاش به خورد چشمم

 ......طال آبشار مثل درست......رسيد مي کمرش پايين تا که بود بلند قدر به طالييش موهاي

 .........طال؟ آبشار.........شد زده ذهنم تو جرقه يه

 مينمط.....ببينم رو چشماش من و برگرده تا بودم منتظر و.......کردم مي نگاش ها گرفته برق مثل

 .......داشتم اطمينان حرفش به من و... گفت مي دلم اينو... خودشه بودم

 داده دست از رو آرامشش قلبم......برداشتم صورتم رو از رو ماسك.......کردم مي خفگي احساس

 هي حکم برام ثانيه هر...........سينم هاي ديواره به کوبيد مي خودشو اضطراب پر و تند...........بود

 وباالخره.......خواستني نگاه اون تو بشم حل باز و برگرده تا بودم منتظر من و.....داشت رو قرن

 .....برگشت

 چشما اون مبهوت بازم دوخت بهم نگاهشو وقتي ولي......نبود من به نگاهش اول برگشت وقتي

 .....شدم

 ها گرفته برق مثل دفعه يه که........ديگه سمت به کرد رو و گرفت من از نگاهشو سريع

 .......ايستاد مي زمان کاش..........چشمام تو زد زل و سربرگردوند

 تمنا

 

 ............بود من کابوساي ي دهنده آرامش مرد بود ايستاده جلوم که کسي......نبود کردني باور

 .......من چشماي تو خيره اون و بودم چشما اون مبهوت من
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 .......حالت خوش و مشکي چشماي همون....من وجود آهنرباي بود شده چشماش برق

 هي که کردم مي نگاش خيره خيره داشتم.....شد نمي ولي......کنم حفظ رو آرامشم کردم مي سعي

 ......اومدم خودم به لحظه

 که مردي اونم.....مرد يه چشماي تو بشم خيره نداشتم حق من............کردم مي چيکار داشتم

 .......دونستم نمي ازش چيزي

 شناخته منو کردم نمي باور......من به شده خيره چرا دونستم نمي......گرفتم ازش رو نگام

 رکا و سر مختلف آدماي با انقدر.......گذشت مي ماهي ده تصادف اون از......بود ممکن غير......باشه

 منو فهميدم زدنش حرف طرز از ولي............باشه داشته خاطر به منو نداشت امکان که داشت

 .........شناخته

 ............خطرناکه موندن اينجا...... بريم باش زود -

 دوباره داشتم دوست.......گرم و داشتني دوست...........گوشنواز و بود آهنگ خوش صداش تن

 .....دادم جوابشو زده حسرت.....بشنوم صداشو

 ...........مونده مقدار يه هنوز.....کنم جمع رو اينا بايد - من

 .............من به دوخت زدشو حيرت نگاه

 ......ندازي؟ مي خطر به کتاب چندتا بري خودتو جون داري -

 ...........پنجره سمت کشيد منو و گرفت بازومو

 ......بيفته اتفاقي برات خوام نمي.....بريم بيا -

 .....شدم حالي يه حرفش از

 .....بيفته؟ اتفاقي برام نذاره بود وظيفش يا...........بودم؟ مهم براش

 مي دلم.........باشم دهنده آرامش براش منم بود دهنده آرامش برام که قدر همون خواست مي دلم

 مي نگام فقط ولي......داشت خاطر به منو خوب انقدر چرا بگه....... بگه و بياد حرف به خواست

 ......کرد

 .....دادم جواب لجبازي با
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 ..........دادن رو کتابا اين پول کلي.......کن ولم.......کنم جمع رو بقيش بايد - من

 ........کتابا سمت رفتم و بيرون کشيدم دستش از بازومو

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

 مهبد

 ............کردم مي نگاش مبهوت

 خودش به حواسش ولي.....سوخت مي دانشجو چندتا براي دلش........دختر اين داشت دلي چه

 ......ادد مي ترجيح خودش به رو ديگران.....بيفته بدي اتفاقي براش بود ممکن اينکه به.........نبود

 مي هاش ريه وارد رو مسموم هواي اون کتاب چندتا خاطر به داره ببينم و وايسم تونستم نمي

 نجبرا رو بذنش اکسيژن کمبود عميق نفس با کرد مي سعي.........بود افتاه سرفه به.......کنه

 ....شد مي بدتر ولي......کنه

 مين......بيفته براش بود افتاده امير براي که اتفاقي خواستم نمي......گرفت شدت هاش سرفه

 به ظهلح يه تو که بودم نکرده تحمل عاشقي درد ماه چند.......بره دستم از راحتي به بذارم تونستم

 .....بود منتظرمون آرش.......پنجره سمت رفتم سريع.........بره باد

 .......بده رو ماسکت آرش - من

 ....کنم؟ چيکار.....چي؟ - آرش

 ........گفتم هيجان با

 ......بده خيلي اينجا هواي.....بده رو ماسکت.....کني؟ مي باور..........خودشه آرش -

 از رو ماسك.....باشه اومده خودش به انگار لحظه يه ولي......کرد مي نگام فقط آرش اولش

 و........زدم بهش چشمکي و گرفتم هوا رو رو ماسك......من سمت کرد پرتاب و برداشت صورتش

 .....شدم دور متعجبش چشماي جلوي از

 يعسر..........کرد مي بلند رو قطور کتاب چندتا ظريفش دستاي با داشت که طرفش رفتم سريع

 .......کرد نگام و برگشت......کردم محکمش پشت از و......صورتش رو گذاشتم رو ماسك
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 از حرارت.....حرارت از بود پر که......من وجود بازم..........چشماش سبز حريق بازم....نگاش بازم

 ......چشما اون عشق

 .......کردم اشاره کتابا به......نداشتيم وقت

 ......بيار رو بقيش تو.....ميارم من سنگينه که اونايي - من

 ......کرد اعالم رو موافقتش سر با

 ......بذاره باالبر تو که..........آرش به داديم مي پنجره از رو وسايل

 مي نگاه منو ناباوري با بعد و.......بهش شد مي خيره آرش.....داد مي آرش به چيزي دفعه هر

 ...........کرد

 ...........رفتيم پنجره سمت به دو هر.....شد تموم کارمون که رسيد مي اتاق به داشت آتيش

 کمکمون کردم اشاره آرش به.....بره بيرون تنهايي به تونست نمي.....بود بلند زيادي پنجره

 .........بهش کردم رو هم خودم....کنه

 ....هستي؟ آماده......بيرون بري پنجره از کنم کمك و کنم بغلت ناچارم - من

 ......کرد تأييد سر با

 .....کردم حلقه بدنش دور دستامو

 ......بوديم چسبيده هم به تقريباً.....گرفت گر تنم

 .......دوري عين در نزديکي

 تونس بود شده که کوبيد مي ي سينه به شدت با قلبم............بود شده هماهنگ هم با هامون نفس

 ........ظريفش بدن

 عطر.......بدنش گرماي ولي.........کنم فکر نجاتش از غير اي ديگه چيز به خواست نمي دلم

 ..........کنم تمرکز ذاشت نمي بدنش لمس........موهاش

 کنار آروم.........کرد نمي پنجره از شدن رد براي تالشي هيچ چون.....نبود حواسش اونم انگار

 .......گفتم گوشش
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 ............نکن نگاه هم رو پايين...........باال برو و بگير رو پنجره ي لبه.........کن جمع رو حواست -

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

 تمنا

 ...........کردم فراموش رو زمان و مکان شد حلقه دورم که دستاش

 ............لذت نه و داشت سوءاستفاده قصد نه که کردم مي تجربه رو آغوشي گرماي

 .....بود شده گشوده نجاتم براي که بود امني مأمن

 .....بود تند.........کردم مي حس کامالً  رو قلبش ضربان......نداشتم تمرکز

 ......نيست طبيعي خيلي حالش داد مي نشون عميقش هاي نفس

 که چيزي يه.........باشه چيزي ي دهنده نشون رفتارش و صميميش صحبت طرز کردم مي حس

 بدش شدن داشته دوست از کس هيچ چون خوشايند...........کننده ناراحت و بود خوشايند هم

 من ي گذشته......نبود ديگه دختراي مثل من موقعيت چون کننده ناراحت و.........من حتي نمياد

 ............کرد زمزمه گوشم کنار که بودم فکرا همين تو......داد نمي بهم رو کارا از خيلي ي اجازه

 ........نکن نگاه هم رو پايين.....باال برو و بگير رو پنجره ي لبه.....کن جمع رو حواست -

 .............کن جمع را حواست که دهي مي حکم قاطعانه چه

 .......کنم جمعش چگونه که مانم مي من و

 ............توست پيش اش همه که وقتي

 ......کرد صداش بود باالبر تو که دوستش لحظه همون

 ..........خطرناکه.....بياين زودتر..... مهبد -

 .........شديم باالبر سوار دوستش همون کمك با و

*** 

 يم نگاه بود نمونده باقي ازش چيزي ديگه که ساختموني به داشتم و بودم نشسته گوشه يه

 .......کردم
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 شده دود ساعت چند ظرف زحماتم ي همه......زده دود هاي قابلمه شبيه بود شده ساختمون رنگ

 ....بود افتاده اتفاق اين جوري چه و کي بودم نفهميده اصالً ........هوا بود رفته بود

 اسمش بودم فهميده که.... بود نشان آتش اون ديدن اونم.......داشت خوبي يه حداقل ولي

 .........مهبده

 ورد دستاش که افتادم مي لحظه اون ياد وقتي............شد مي تموم منم کابوساي اينجوري شايد

 .......کشيدم مي خجالت بود شده حلقه بدنم

 ويت برق اون حداقل يا....زد نمي حرف صميمي و راحت باهام انقدر اگه يا......بود نشناخته منو اگه

 ............آغوشش ولي........ميومدم کنار موضوع اين با تر راحت....نبود نگاش

 مخود براي نداشتم حق.........نداشتم حق من.........کنم فکر بهش خواستم نمي......خواستم نمي

 تمتونس مي.........رفتم نمي ويال اون به روز اون اگه........شدم نمي پيام زن اگه.........کنم رويابافي

 خودش با منو و بياد سفيدش اسب با تا..........باشم روياهام مرد منتظر ديگه دختراي مثل

 ...........کردم ممکن غير خودم واسه هميشه براي رو آرزو اين فکري بي با من ولي......ببره

 داشتن.........خنديدن مي و زدن مي حرف دوستاش با........گشتم مهبد دنبال چشم با ناخودآگاه

 تو شديم خيره بازم...........کرد نگام و برگشت لحظه يه.......کردن مي جمع رو وسايلشون

 روشن هاي چلچراغ و من بازم...........نگاهش مشکي تو شدم غرق بازم..........همديگه چشماي

 ...........شدم نمي سير نگاهش تو آرامش از....شدم نمي سير........چشماش تو شده

 ..........گرفتم ازش رو نگاهم ، کنارم به آقا حاج و خانوم حاج اومدن با

 .......نرسيده آخر به که دنيا...گرفتي؟ بغل غم زانوي نشستي اينجا مادر چيه - خانوم حاج

 . دادم جواب شرمندگي با

 جورياين بودم مواظب بيشتر اگه.......کنم نگاه صورتتون تو شه نمي روم خدا به.......شرمندم - من

 ........بودين زندگيتون و خونه سر هم شما.....شد نمي

 چاره خدا عذاب که نياد خدا پيش از بد.......شده که کاريه...جان بابا چيه حرفا اين - آقا حاج

 .......ميوفته...اتفاقه...نيست چيزي که اينا..........نداره
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 آواره من خاطر به که آوردن نمي روم به.......بودن خوبي آدماي چقدر........پايين انداختم سرمو

 اب مثالً که کجا من هاي دايي و ها خاله و کجا اينا..........بود سوخته هم زندگيشون کل و بودن شده

 ........بودن خون هم من

 به کرد رو مأمورها از يکي......... کرديم سکوت سه اهر انتظامي نيروي مأمور چندتا اومدن با

 .......من

 کردين؟ مي زندگي شما پايين ي طبقه -

 ...ايستادم روش به رو و شدم بلند

 ......بود کارم محل.....نه که زندگي - من

 . کرد زده دود ساختمون سمت به اي اشاره

 شهب معلوم که نکردن پيدا چيزي کارشناسا.....بوده عمدي سوزي آتش ده مي نشون که اينطور -

 ...داشته موجهي دليل سوزي آتش

 ....عمدي؟.......کردم نگاهش مات

 به مشناخت مي که آدمايي اکثر اومد يادم دفعه يه که.....داشته پدرکشتگي من با کي بودم مونده

 اومد مزون دايمي هاي مشتري از يکي خانوم سيمين موقع همون.....بودن تشنه خونم

 .........فهميدم کردنش سالم طرز از اينو.....بود دستپاچه......طرفمون

 چيزي خواستم نمي اولش راستش....ام...ام....سالم دوباره يعني......چيزه...سالم - سيمين

 ......بگم بهتون بايد ديدمش دوباره که حاال ولي.......بگم

 .....سروان جناب به نگاه يه.... کرد من به نگاه يه

 ...خانوم؟ سيمين شده چي - من

 سعي فندک و کبريت با داره ديدم خودم....بيني؟ مي پوشيده آبي مانتوي که خانومه اون - سيمين

 همه که بعدم.......نکردم پيدات گشتم دنبالت هرچي موقع اون....بزنه آتيش رو لباسا کنه مي

 سروان جناب تا گفتم.......ديدمش دوباره که بود رفته يادم موضوع.....کرديم مي فرار داشتيم

 .........بگم بيام اينجان
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 .....من به کرد رو سروان جناب.....شناختمش نمي اصالً.....کردم نگاه کرد اشاره که زني اون به

 ...شناسينش؟ مي -

 ؟ باشه کرده رو اينکار بايد چرا........نديدمش حاال تا.....نه - من

 ........شه مي معلوم - سروان جناب

 ......زن اون سمت رفتن همراهش مأموراي از تا دو با و

 ايستاده که اي فاصله از زن بودن دستپاچه.  زدن حرف باهاش اي کلمه چند رسيدن که بهش

 . بود مشهود کامالً بودم

 بردن خودشون همراه رو زن

 ......بود بازچويي حال در هم دختر اون.....بابا و مامان منتظر بودم نشسته کالنتري تو

 مونه......بودم مهبد ياد به بيشتر.... کنم فکر قصدش و دختر اون به اينکه جاي به مدت تموم تو

 .......بود کرده سحرم مشکيش ي کشيده چشماي با که بلندي قد و چهارشونه پسر

 رو وبدنش هميشه کرد مي اقتضا شغلش....نداشت هم تعجبي.......ورزشکاره بود معلوم هيکلش از

 براي يول.......بود معمولي خيليا براي شايد بينيش و لبا فرم و گندميش پوست........داره نگه فرم

 يا بودم شده ديوونه من يا........بود دلچسب حالتش خوش و کشيده چشماي اون با همراه من

 ........بود خواستني واقعاً

 رفتم و شدم بلند ، من دنبال گردوندن مي چشم نگراني با که بابا و مامان ديدن با

 زده حلقه مامان چشماي تو اشك......کشيدن راحتي نفس دو هر ديدنم با..........طرفشون

 مامان از کمي دست هم بابا حال......بود نگرانم....... مادرا ي همه مثل.....هميشه مثل........بود

 .....نداشت

 .....آوردن؟ سرت باليي چه...جان؟ بابا شده چي - بابا

 . کنم آرومشون کردم سعي

 ......کارم فقط.....گذشت خير به.....بابا نيست چيزي - من
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 اومد.....پرونده مسئول.....طاهري سروان جناب و شد باز کناري اتاق در نشده تموم حرفم هنوز

 .....طرفش رفتيم سريع......بيرون

 .....بوده خودش کار....سروان؟ جناب شد چي - من

 . چرخوند بينمون رو نگاهش سروان جناب

 شناسين؟ مي درودچي حامد اسم به رو کسي شما - طاهري

 .....دادم جواب حالت همون با.....کرديم نگاهش مبهوت سه هر

 ......داييمه پسر حامد....؟ مگه چطور -

 راه رو سوزي آتيش اون تا داده پول بهش درودچي حامد....خانوم اين ي گفته به - طاهري

 ........اينجا بيارن رو آقا اين بفرستم مأمور چندتا بايد االنم.......بندازه

 .....بگم چي بودم مونده

 قدرچ دونستم مي.....ديوار کنار هاي صندلي از يکي روي نشست حالي بي با...مامان به افتاد نگام

 .....دايي با شدن رو به رو خصوص به.... سخته براش

 لجم حامد از.......زد مي حرف باهاش آروم داشت و بود نشسته مامان کنار که.....بابا کنار رفتم

 آواره......سرمايم رفتن بين از.....کارم دادن دست از.... بود مامانم بد حال مسبب......بود گرفته

 .......دانشجو تا سه اون و احمدي آقاي و خانوم شدن

 الفيت خواست مي کارش اين با....کردم؟ مي شکايت حامد از بايد....کنم چيکار بايد دونستم نمي

 مي بدتر دايي و مامان بين دعواي کردم مي شکايت ازش اگه......بياره؟ در سرم رو روز اون

 .......شد

 .......بابا کنار نشستم

 .....شه؟ مي چي يعني....کنم؟ چيکار بابا - من

 ......داد رو جوابم نشنوه مامان که طوري آروم و طرفم برگشت بابا

 .....هبش بدتر بکنيم کاري يه ترسم مي........بيني مي که رو مامانت حال....بابا دونم نمي - بابا
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 دست زا کافي ي اندازه به......ببينه اي صدمه ما بين دعواي تو مامانم خواستم نمي....بود بابا با حق

 ......بود شکسته دلش کافي ي اندازه به.....بود خورده حرص خونوادش

 از....گريش از...ناراحتيش از.....کردم بغض منم....ريخت مي اشك آروم......کردم نگاهش دوباره

 رخاط به اونم.....بودن کرده خالي رو پشتش که خونوادش از......بود دوشش روي که سنگيني بار

 .....من

 .......بوسيدم رو اشکاش جاي... رو صورتش و کنارش نشستم و شدم بلند

 ينهآ شدم بازم.....اشکاتونو ديدم نمي و بودم سوخته آتيشا اون تو کاش.......من بميرم الهي - من

 .......دقتون ي

 ........کرد تزريق وجودم به رو مهرش تموم و.....بوسيد سرمو

 بدي رضايت اگه خدا به.....زنه نمي حرفا اين از مادرش جلوي آدم......مادر نکنه خدا - مامان

 ......دوني مي خودت

 ...داشت؟ انتظاري چه من از.....کردم نگاهش ناباوري با

 هب هم کاري....کن شکايت حامد از......کشيده اينجا به کار که اومديم کوتاه جلوشون زياد - مامان

 رمدخت و من...کيه باشه سرافکنده بايد که اوني شه مي معلوم امروز....باش نداشته داييت و من

 ......پسرش و اون يا..

 دمهص سوزي آتش تو بود ممکن کردم مي فکر وقتي ولي.....بکشه اينجا به کار خواست نمي دلم

 دش مي باعث....بود رفته باد به حامد ي کينه خاطر به ماهم چند هاي تالش ي همه و.....ببينم اي

 ......نباشه کارم در گذشتي که بشم مصمم

 .....فکر بي همونقدر.....رحم بي همونقدر.......کردم مي رفتار خودشون مثل بايد

 تپش و....شد وارد مأمور دو همراه بود دستش به دستبند که حالي در حامد که بود نگذشته خيلي

 .....هم تو رفت اخماشون ما ديدن با......دايي زن و دايي سرشون

 ونبهش طاهري سروان جناب وقتي ولي....داده آب به گلي دسته چه پسرشون دونستن نمي اولش

 يپرروي با بگيرن رضايت ما از بايد نره دادسرا به پرونده خوان مي اگر و کرده چيکار حامد گفت

 .......بابا و مامان طرف رفتن
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 ضايتر بياين....نيفتاده که هم اتفاقي...کرده جووني....جوونه حامد...سعيد آقا...جان بنفشه - دايي

 .....شه تموم همينجا قضيه تا بدين

 ورهک از مامان که قدري به....بود.....نبود؟ آميز توهين رفتارشون و حرفشون.....نبود؟ وقيحانه واقعاً

 .........رفت در

 مي اتفاقي تمنا براي بايد حتماً......؟ بشه چي خواستين مي......نيفتاده اتفاقي....هه - مامان

 من به اگه......تو پسر فکري بي خاطر به....داده دست از رو کارش و سرمايش کل...تازه.....افتاد؟

 .........هبد رضايت بايد اون....تمناست شما طرف متأسفانه ولي.....نيست کار در رضايتي که باشه

 .....داد تکون تأسف حالت به سري بابا....انداخت بابا به نگاهي دايي...مامان حرف اين با

 ......طرفم اومد هم در اي قيافه با بهروز دايي

 ..........شه تموم قائله اين تا....بدي رضايت بهتره - دايي

 همه اون مقابل در....بگه رو اسمم شد مي عارش حتي.....خواهش تا بود دستوري بيشتر لحنش

 ....نداشت اي فايده سکوت اهانت

 به مدحا کار از بيشتر من طالق.....کنن قبول رو اشتباهشون نبودن حاضر اما خواستن مي رضايت

 اام... نداشت ايرادي بود کرده بازي نفر چند جون با که حامد کار اونا نظر از.....بود زشت نظرشون

 .....بود مشکل پا سرتا نامرد يه از من طالق

 ....حميرا و حامد حرفاي....دايي زن و دايي رفتار.....افتادم خونشون تو يلدا شب ياد

 که شده بازيي ي برنده کرد مي فکر....بود لباش رو آميزي رضايت لبخند.....کردم حامد به نگاهي

 ....کرده شروع خودش

 .........دادم رو دايي جواب ريلکس خيلي

 .......دم نمي رضايت - من

 ......دادم ادامه و دايي چشماي تو زدم زل رحمي بي با هم بعد

 و کردين بازي آبروم با اگه....مونم؟ مي ساکت قبل هاي دفعه مثل که....کردين؟ فکر چي شما -

 موفق هم خيلي.....بودم موفق کارم تو.....نگم چيزي هم حاال شه نمي دليل....نگفتم هيچي من
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 مي افتخار من به خونوادم.....نداره منو موفقيت صدم يك ولي... طراحه هم شما دختر......بودم

 ايبر پرسين نمي پسرتون از چرا.....کنين مي افتخار هاتون بچه به هم شما....چي؟ شما.....کنن

 ......کرده؟ رو کار اين چي

 . باش ساکت - حامد

 .........کرد مي نگام عصبانيت با داشت که حامد سمت کردم رو

 که..چي؟ که.....شي؟ مي مزاحمم روز و شب ماهه چند گي نمي چرا.....؟ گي نمي بهشون چرا - من

 همين خاطر به گي نمي چرا....بگيري خونه برام خواستي مي گي نمي چرا....بشم صيغت بيام

 اون تا دادي پول يکي به رفتي کارم تالفي خاطر به که......ارشاد گشت دست دادمت ها مزاحمت

 مي زبوني بلبل خوب که قبالً....بگو خوب....ساکتي؟ چرا...چيه؟.....بندازه؟ راه رو سوزي آتيش

 ........کردي

 .....بدم نجاتت بدبختي اين از خواستم مي بدبخت - حامد

 ايدب االن چون.....تويي باخته که اوني.....تويي مجرمه که اوني.....تويي بدبخته که اوني....هه - من

 زيچي هر که کسي همون......بده رضايت کنين التماس کردين بيرونش خونتون از که کسي به

.... تو مثل نامردي يه...نامردش شوهر خاطر به که کسي همون.....گفتين بهش خواست دلتون

 .....خريد جون به رو توهين هزاران

 ....طاهري سروان حتي....کردن مي نگام همه

 .....پايين انداخت رو سرش خجالتش از دايي

 جواب زود خدا......بوديم شده حساب بي زود چقدر.....بودم زده حرفامو.....نبود جايز موندن

 ..........بود داده رو کاراشون

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

 مهبد

 .....کردم صدا رو مامان بلند صداي با...شدم که خونه وارد

 ومن......داد رو دعاهام جواب خدا باالخره...صبر ماه چند بعد که بگم همه به خواست مي دلم

 رو کسي ديدم.....بود گرفته ازم رو خوراک و خواب ماه چند که سبزي چشماي اون ديدم...ديدمش
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 کرده گمش جادوش شدن باطل از بعد که سيندراليي همون....من روياهاي پري بود شده که

 پيداش و.....گشتم مي رو آسمون و زمين دنبالش به قصه همون ي شاهزاده مثل من و.....بودم

 ........کردم مي کار توش که ايستگاهي قدمي دو تو درست بودم کرده

 لندب.....بود شده ممکن اذنش به و خدا لطف به بود ممکن غير من نظر به که چيزي کردم نمي باور

 .....من هاي لحظه شادي تو بشه شريك تا کردم صدا رو مامان

 .....استقبالم به اومدن....بود ما ي خونه هميشه مثل که مهسا و مامان...شادم صداي با

 تهنرف اتاقم در از فراتر خندم صداي که شد مي ماهي چند....داشتن حق....کردن مي نگام تعجب با

 ....بود

 ...........بوسيدم هردوشونو و کردم سالمي

 پيچيد؟ خونه تو شما ي خنده صداي باالخره شده چي...خبره؟ چه - مهسا

 ...زدم چشمکي خنده با

 ....بشنوي؟ چي داري دوست....خوب خبراي - من

 عروسيش ديدن حسرت در رو خواهرش شده راضي باالخره و شده عاقل داداشم اينکه - مهسا

 .....نداره نگه

 .........نمونه دلت به حسرت که کرده کاري خودش...داره دوست من از بيشتر خدا - من

 ......کرد نگام کنجکاوانه

 از داره فهميدم مي من و....باال رفت مي خود به خود ابروش تاي يه مواقع جور اين تو هميشه

 .....کنه مي دق فضولي

 ....خنديدم چهرش حالت به

 ربتش يه خوب خواهراي مثل....کني مي سکته فضولي شدت از که نيار فشار خودت به خيلي - من

 .....شم مي هالک گرما از دارم.....کنم تعريف برات تا بيار

 تا بشين....ضرر جهنم....بدم باج بايد کلي جاش به....بزني حرف خواي مي کلمه دو - مهسا

 .....بيام
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 ...پرسيد آروم مامان...مهسا رفتن با

 ...خوشحالي؟ همه اين چي از....مهبد شده چي -

 ....دادم جواب ذوق با

 .......مامان کردم پيداش رو دختره -

 .............زد رضايت از لبخندي مامان

 ؟ مادر گي مي راست - مامان

 . دادم تکون سري

 . دونستم نمي و بود قدميم دو تو.  کنم نمي باور هنوز هم خودم - من

 . گفتم براشون رو ماجرا ، مهسا اومدن با

 .....بردم مي لذت متعجبشون هاي چهره ديدن از......شد نمي باورشون

 نجواهاي جواب اميدي نا عين در که.....خالقم از سپاسگذاري و عشق از بود پر نمازم....نماز وقت

 ......بود داده رو سحرگاهم دعاهاي و شبونم

 بامل افتادم مي يادش وقتي......بودم پرسيده مسن آقاي و خانوم اون از رو اسمش......شريفي تمنا

 تك زيباييش...بود ماه مثل.....بودم ديده کامل صورتشو ديگه.....شد مي باز هم از خنده با

 ....بود بهترين من چشم به....بود دلنشين ولي...نبود

 خير امر براي گفتم وقتي........بودم گرفته رو بود احمدي اسمشون که آقا و خانوم اون ي شماره

 حرف من مورد در و بگيره تماس باهاش احمدي خانوم بود قرار....شکفت گلشون از گل خوام مي

 ايتمن........نبود دلم تو دل ديدنش براي......ببينمت خوام مي که بودم داده پيغام براش......بزنه

 ............وجودشو تمناي.....داشتم حضورشو

 

 تو چشم زار بنفشه در

 بنفش و نيلي و زرد هاي برگ
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 کبود و آبي و سبز عطرهاي

 کنند مي ساز شنيده نا هاي نغمه

 ........سازها و ها نغمه تمام از بهتر

 هات گونه لطيف مخمل روي

 ناز رنگ رنگ هاي غنچه

 کنند مي باز تازه تازه هاي برگ

 .......رازها و ها رنگ تمام از بهتر

 !من نازنين خوب خوب

 ......کند مي مست هميشه مرا تو نام

 شراب از بهتر

 .....ناب شعرهاي تمام از بهتر

 زندگيست سرود بهترين چه اگر تو نام

 خود خيال خدايي خلوت به را تو من

 ....کنم مي خطاب "من بهترين بهترين"

 (من بهترين بهترين/مشيري فريدون! )من بهترين بهترين

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

 تمنا

 و بسمت عصباني صورت تو تونستم نمي.....کردم مي پاک اشکامو آروم و پايين بودم انداخته سرمو

 .....کنم نگاه شايان

 مدست از هم شايان و تبسم.......بود گرفته حالم بودم زده حرف احمدي خانوم حاج با که ساعتي از

 ....بودن عصبي
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 اون شد نمي باورم.....گرفت مي شدت گريم کردم مي فکر احمدي خانوم حرفاي به که بار هر

 ....بزنه حرف من با بخواد که حدي تا.....باشه شده من ي دلباخته پسر

 هري دلم ، خير امر براي زدنمون حرف براي بشه واسطه تا خواسته ازش گفت احمدي خانوم وقتي

 هاينک باور و.....خودمه مختص و طرفه يه بود دلم تو که احساسي کردم مي فکر.....پايين ريخت

 ....بود سخت برام باشه طرفه دو احساس اون

 خودم به رو اجازه اين ولي باشم عشق قشنگ حس پذيراي وجود تموم با خواست مي دلم چقدر

 يه دونست نمي که کنم فکر پسري با ازدواج به نداشتم اجازه من...... نبودم دختر من......دادم نمي

 . زنم

 .....نديده منو اصالً بگه بهش گفتم احمدي خانوم به

 ....هستم بيوه زن يه من که بگم و کنم نگاه چشماش تو.....بشم رو به رو باهاش تونستم نمي

 ينا شنيدن با چشماش چلچراغاي خواستم نمي.....کنه تغيير بهم نگاهش نوع خواست نمي دلم

 .....بشه خاموش جمله

 رو نگاهش حس نداشتم دوست.....بمونه خاطرم تو دلنشين و زيبا همونقدر نگاهش داشتم دوست

 داشتم دوست.....کنه مي فکر که نيستم چيزي اون بگم بشم مجبور من و شه جاري زبونش

 .....بزنه بهش تلنگري بتونه چيزي يا حرفي اينکه بدون...بمونه اوج تو همونجوري احساسمون

 ........گرفت شدت گريم فکرا اين با

 ......درموندگي همه اون از شم خالي شايد.....بزنم داد....بکشم جيغ خواست مي دلم

 . گفت تشر با تبسم

 خوشت ازش که رو پسري خدا....کردي خرابش خودت.....نداره فايده کردن گريه االن - تبسم

 مي پس تو بعد....اومده خوشش تو از پسره....کرده تقديمت دستي دو.....قدميت دو تو آورده مياد

 ......عقلي بي واقعاً .....؟ زني

 .....دارم؟ درخشاني ي گذشته خيلي.....گفتم؟ مي بهش چي رفتم مي....کردم؟ مي چيکار - من

 ازدواج حق مگه....هستن؟ عيب بي دنيا آدماي ي همه مگه....بوده؟ تو تقصير مگه - تبسم

 .....ندارن؟
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 ......تبسم کنه مي فرق من وضع - من

 . گفت کالفه شايان

 خودش.....گفتي مي پسره به رفتي مي.....کنه مي فرق تو وضع....آره اصالً ..فرقي؟ چه - شايان

 ونما...کني عمل خودسرانه نداشتي حق.......خواست نمي يا خواست مي رو تو بازم يا...کرد مي فکر

 .....بگيره تصميم خودش داره حق....آدمه

 فهمين؟ نمي چرا....بگم بهش چيزي خواستم نمي.....همينه منم مشکل - من

 ......کشيد گردنش به دستي درموندگي با شايان

 فکري بي بازم....گيري مي تصميم همه جاي......کنم مي شك عقلت به دارم خدا به - شايان

 .......کردي

 ونما خواستم نمي.....بدونه زندگيم از چيزي مهبد خواست نمي دلم فهميدن نمي.......فهميدن نمي

 تو مقدس برق خواستم نمي......کنه نگاه دوم دست جنس مثل بهم ديگه مرداي از خيلي مثل

 ...............بشه اي ديگه چيز به تبديل نگاهش

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

 مهبد

 ......بود مشکل برام حرفاش هضم......کردم نگاه احمدي خانوم به ناباورانه

 احمدي؟ خانوم چي يعني - من

 حداقل گفتم هرچي.....داشت پا يه مرغش ولي...زدم حرف باهاش کلي پسرم خدا به - احمدي

 ولي....نديدمش اصالً من که بگم گفت تازه.......نکرد قبول کنه صحبت باهات خودش بياد

 .....نيستم بلد دروغ مادر کنم چيکار........نتونستم

 .......چرا.....ببينه؟ منو خواست نمي

 .....اول ي پله سر بودم برگشته دوباره......کنم چيکار بودم مونده

 مي نشون بهش رو نون که اي گرسنه آدم مثل شدم.....چرا؟ خدايا.........آسمون به رو کردم سرمو

 زجر انقدر نيست حقم خدايا........دن نمي بهش رو خوردن ي اجازه ولي...دن
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 خودت اصالً .....بذاره؟ بيابون به سر داره حق آدم مواقع جور اين خدايا.......هست؟.....کشيدن

 ...............شده؟ نوشته اينجوري نوشتم سر چرا بدونم دارم حق....بگو

 ونهخ از صبح که مهبدي اون با داد مي نشون روزم و حال...........خونه برگشتم افتاده هايي شونه با

 که تفاوت اين با....مهبد همون شدم دوباره......بودم شده داغون.........داشتم فرق رفت بيرون

 .......... تر ديوونه و بودم تر عاشق

 ي دهنده نشون هم بابا و مامان سکوت........رفت نمي فرو گوشم تو هم حسام و مهسا نصيحتاي

 .....بدم انجام کاري بتونم که بود اون از خرابتر حالم ولي........بود نارضايتيشون

 جورايي يه خودشم حال انگار.....من هاي لحظه همپاي بود شده که بود آرش فقط بين اين تو

 يه.....فکر تو رفت مي و......نامعلوم مکان يه به شد مي خيره من مثل گاهي اونم.....بود خراب

 .....بود شده عاشق اونم جورايي

 مي رو جورم آرش و مامان و.....بزنم سر ياسمين و شيوا به کمتر شد مي باعث خرابم حال

 .........کشيدن

*** 

 لحظه و شبا و روزا.........شدم سبز چشماي اون گرفتار دوباره که روزي اون از گذشت ماهي چهار

 طاليي خرمن از.......سبزش چشماي از.........قشنگش صورت از...........يادش از بود پر هام

 ...........ظريفش بدن از.......موهاش

 هک کشيدم مي عميق نفس ها ديوونه مثل........ اتاقم تو پيچيده موهاش عطر کردم مي فکر گاهي

 ....... ولي.  عطرش از بشه پر م ريه تموم

 ............بودم دست به گيتار دوباره من و........ بوديم اتاقم تو آرش با

 شينم مي رويات با که خوبه همين من براي

 بينم مي دور از رو تو بوسم مي دور از رو تو

 نه ليو...بود بد منم حالم........بود فکر تو...  کرد مي ناگاه رو بيرون و بود ايستاده پنجره کنار آرش

 .........داره سينش تو دردي يه من مثل.....برادرم.....دوستم نفهمم که اونقدر

 نابودم تو بي بدوني خوبه همين من براي
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 بودم عاشقش من بگم گفتن ازت جايي اگه

 ديده رو تو هرکي از که خوبه همين من براي

 نپرسيده چيزي ازم پرسم مي بار صد شبي

 .........برداشتم خوندن از دست

 دباي دونست نمي ولي.... بزنه حرف خواد مي دلش دونستم مي....هست چيزيش يه دونستم مي

 ...بگه جوري چه

 آرش اب بود شده باعث که رو چيزي اون بشنوم.......بشنوم خواستم مي....... ايستادم کنارش رفتم

 .............کنه فرق هميشگي

 . کشيدم عميقي نفس

 .........خوب؟ - من

 . انداخت بهم نگاهي نيم

 چي؟ خوب - آرش

 ....بگو.... شنوم مي - من

 . بود داده تکيه ديوار به که دستش روي سرگذاشت

 ..........ترسم مي - آرش

 ...چي؟ از - من

 آدم نيک فکر يا......کنم کنترل نگاهمو نتونستم چون هستم مزخرفي آدم کني فکر اينکه از - آرش

 ....نه؟...مهبد شناسي مي خوب منو.......رسيده ذهنم به چيزي همچين که هستم ارزشي بي

 . کرد نگاهم التماس با و برگشت

 . نظرم از کردم مي مطمئنش ، حرف سر شدن باز براي بايد.  دادم تتکون سري

 .....نکنم دربارت فکرا اين از که قدري به......خوب خوب  .........آره - من

 .....کني؟ مي باور نبوده کارم تو ترحمي بگم بهت اگه پس - آرش
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 ......فهمم نمي منظورتو - من

 .....خندي؟ مي بهم شدم عاشق بگم - آرش

 . زدم لبخندي

 ............کرده گير بدجوري دلت ده مي نشون روزت و حال......داره؟ خنده عاشقي مگه - من

 وجود تو حسو اين خواستم مي.....بشه اينجوري خواستم نمي.....خواستم نمي خدا به - آرش

 يوقت.....کرده گريه فهمم مي و بينم مي رو چشماش قرمزي وقتي....نشد ولي... کنم نابود خودم

 مي.....درخواستم براي شم مي مصمم....کنه مي تحمل داره بينم مي و....بينم مي کشيدنشو رنج

 .....کنم چيکار ولي.....زوده دونم

 که آرشي......کرده اسير اينجوري رو آرش که کيه.....زنه مي حرف کي به راجع داره بودم مونده

 ات باشه بهترين و باشه داشته ارزش خيلي بايد دختر يه گفت مي.  بود فراري ازدواج از هميشه

 ......بکشه دست مجرديش دنياي از بشه حاضر

 .....کردم زمزمه آروم

 شناسمش؟ مي من..کيه؟ دختر اين...آرش؟ کي -

 .....آره يعني که گذاشت هم روي چشماشو و چشمام تو زد زل

 ......گفت آروم من مثل هم بعد

 ..................شيوا -

 ..........اميرعلي زن شيوا...........رفتم وا

 .....بود سخت برام باورش.....کردم نگاش خيره خيره

 باور....نبود خودم دست مهبد کن باور ولي.....کني مي فکر چي من به راجع داري دونم مي - آرش

 .....خواستم نمي کن

 من خود....داره حق هم شيوا...داري زندگي حق تو که همونجوري.....کنم نمي فکري هيچ من - من

 فراموش رو امير هنوز اون ولي......جوونه هنوز چون.....کنه ازدواج بايد شيوا که اينه نظرم هم

 ......نمونده بيشتر ماه دو.....کن صبر امير سال تا حداقل.....زوده کمي يه درخواستت براي....نکرده
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 ببينم؟ کشيدنشو زجر و وايسم تونم مي کني مي فکر - آرش

 ور تو بتونه اينکه......فهمه مي رو چيزا خيلي ياسمين....داره بچه اون....مطمئني؟ تو حاال - من

 .....کنه قبول شيوا اگه تازه.....سخته کنه قبول پدرش جاي

 ......کنم؟ چيکار.....مهبد کنه مي ديوونم داره چيزا همين - آرش

 . رسيد نمي ذهنم به هيچي

 ......گفتيم مامان به رو موضوع... کردن فکر کلي از بعد باالخره

 ....بزرگترا دست بسپريم رو کار شد قرار و....شد خوشحال خيلي مامان

 شده عشق به منجر شيوا ي خونه به آرش اومداي و رفت اون جوري چه.....نبود آرش دل تو دل

 و رفت ماه چند همون خاطر به اينکه اونم.....بودم مطمئن چيزي يه تو ولي.....دونستم نمي رو بود

 .....نبود الکي حس اين شيوا شناخت و آمد

 .....آدميه جور چه تمنا دونستم نمي که مني...بود بهتر من از وضعش

 قول و.....بودن راضي شيوا مادر و پدر.....زدن حرف شيوا ي خونواده با اول خانوم مريم و مامان

 ....کنن کمك شيوا با زدن حرف براي لزوم صورت در دادن

 حرف هم امير مادر و پدر با مامان....خونوادش و اميرعلي به احترام به شيوا با زدن حرف از قبل

 يازن هم ياسمين و جوونه شيوا بودن معتقد چون.....کردن قبول امير ي خونواده تعجب کمال در...زد

 تتونس مي بود امير صميمي دوست که آرش از بهتر کسي چه... امير پدر قول به و.....داره پدر به

 ......کنه مراقبت امير هاي امانتي از

 ......کرد نمي قبول قيمتي هيچ به که.....بود شيوا خود اصلي مشکل ولي

 ولي.....خواهراش....خودش مادر.....خانوم م مري......مهسا......مامان........زدن حرف باهاش همه

 .........کرد مي گريه شدت به بار هر و.....کرد نمي قبول

 هم به اين از بيشتر شيوا آرامش تا کنن سکوت که خواست همه از آرش که طوري به

 .....اومد نمي بر دستم از کاري ولي...فهميدم مي کامالً رو آرش حال......نريزه
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 گفتن چي نفهميد هيچکس....کردن صحبت شيوا با و.....گذاشتن پيش پا امير مادر و پدر اينکه تا

 يه شد قرار بزرگترا صالحديد با.......داد رضايت شيوا.....صحبت روز چند از بعد باالخره ولي...

 رو همديگه بيشتر بتونن اينکه براي فقط....بشه خونده بينشون ماهه چند محرميت ي صيغه

 رامي سال از بعد....داد رضايت شيوا اگر و......باشه نداشته مشکلي آمدشون و رفت و بشناسن

 ..........کنن ازدواج

 ......شيوا لباي هميشگي مهمون شد خنده که بود نگذشته بينشون محرميت از ماه يه هنوز

 سعي آرش......کنه همراه خودش با رو شيوا دل تونه مي شادش ي روحيه اون با آرش دونستم مي

 نگاش تحسين با شيوا شد مي باعث همين و...بشه قائل رابطشون براي حدودي و حد کرد مي

 ....کنه

 شبهون شبا بعضي که طوري.....بود شده وابسته آرش به بدجور که بود ياسمين تر مهم همه از و

 زا بعد و بخوابونه رو ياسمين تا شيوا ي خونه بره شبونه شد مي مجبور آرش و.....گرفت مي رو

 ..........خونه برگرده خوابيدنش

 ..... تمنا داشتن حسرت....شد مي دلم مهمون حسرت ديدم مي هم کنار رو اونا وقتي

 بيشتر من روي مناسب همسر کردن پيدا براي مهسا هاي فشار.... شيوا و آرش محرميت از بعد

 .....انداختن جلو رو حسام اينبار و.....شد

 نتلويزيو همون نبود که چيزي تنها به حواسم معمول طبق و.....کردم مي نگاه تلويزيون داشتم

 .....بود

 ..........نشست مبل رو کنارم حسام

 ....قشنگه؟ فيلمش - حسام

 .....نداشتم بر تلويزيون از چشم

 .........دونم نمي - من

 هچ آرش از راستي......ندي برق پول که کن خاموشش حداقل....کني؟ مي تماشا چي پس - حسام

 خبر؟

 ....پارک بره مي رو ياسمين مواقع بيشتر......زندگيشه درگير و خوبه - من
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 .....شده وابسته بهش زود ياسمين.....خوبه - حسام

 . دادم تکون سري

 ....کنن مي عادت زود....خوبه همينش ها بچه دنياي...آره - من

 .....کني عادت خواي مي که چيزي به توني مي هم تو - حسام

 . کردم نگاهش و برگشتم

 ....کنم تحمل تونستم نمي ديگه....بود پر ظرفيتم من اما..... کنه نصيحت اومده فهميدم

 .....کردن نصيحت به کرد مي شروع رسيد مي راه از کي هر

 .....گرفت رو دستم حسام که برم شدم بلند

 .......بزنم حرف باهات مردونه کلمه دو خوام مي...بشين - حسام

 گوش حرفاش به و بشينم حوصلگيم بي تموم با که داشت ارزش برام اونقدر...نشستم

 ......نداره من روي تأثيري هيچ دونستم مي که گرچه.....کنم

 ...بدي؟ ادامه خواي مي کي تا - حسام

 ...چيو؟ - من

 هشد کارش شب تا صبح مهسا.....نگرانتيم همه...رو قراري بي همين....رو عاشقي همين - حسام

 يکن مي که کارايي اين با....ببينه خوشبختيتو خواد مي....برادرشي....تو دست از خوردن حرص

 .....مونه مي هممون دل به گرفتنت سامون و سر آرزوي

 ....کني؟ مي کارو اين....بردار مهسا داشتن دوست از دست بگه بهت بياد يکي اگه ببينم - من

 مي.....بود نزديکم.....نبود زنم که هم موقع اون...دوماً.....منه زن مهسا اوالً - حسام

 رو دختر اون تصادفي دوبار اينکه به....کردي؟ خوش رو دلت چي به....چي؟ تو ولي......ديدمش

 ...ديدي؟

 .......حسام بگو واضح منظورتو - من

 ....برداري؟ دست ازش نيستي حاضر که ديدي توش چي....شدي؟ دختر اون چيه عاشق - حسام
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 ............بود زده زندگيم به آتيشي چه چشماش فهميدن نمي......فهميدن نمي

 ...خواهند مي دليل من از داشتنت دوست براي

 ...........نازنين

 دهي؟ مي قرض را چشمانت

 ولي.....ظريفش هيکل....انگيزش دل صداي......موهاش عطر.....چشماش.....بگم خواست مي دلم

 نمي مبگ خواست نمي دلم.....شدن؟ عاشق جور اين بود منطقي....بود؟ منطقي اصالً ..........نتونستم

 ........کنم فراموشش خوام نمي و تونم

 ......حسام به کردم رو

 اذيت خودمو دارم مرض کني مي فکر.....چيزاست اين از خرابتر حالم خودم من ببين - من

 سرم از دست مدت يه........آرامش به.....دارم احتياج زمان به......نه خدا به.... نه.....کنم؟

 ..........کنم فراموشش کنم مي سعي...باشم خودم حال به بذارين...بردارين

 .....انداخت بهم نگراني نگاه

 لبات رو رو خنده دوباره خوايم مي فقط ما......باشه بهتره اينجوري اگه....باشه - حسام

 ...بشه؟ عوض هوات و حال تا مسافرت بريم خواي مي......ببينيم

 .....باشيم آماده تو دوني مي که سال آخر روزاي اين.....مونده امير سال تا هفته دو....نه - من

 نخودشو هم رو پيشنهاد اين....نگرانتن خيلي بابات.....عيد واسه بمونه پس.......باشه - حسام

 ....کنن ريزي برنامه عيد براي گم مي بهشون....دادن

 ......کشيدم آسودگي سر از نفسي و.....دادم تکون موافقت عالمت به سرمو

 .....بدم انجام کارو اين بايد جوري چه بودم مونده ولي....کنم فراموش بودم داده قول

 .........کرد صدام بابا که بودم نخورده صبحونمو هنوز.....من تعطيل روز و بود جمعه

 .....جايي بريم شو حاضر خوردي که صبحونتو.....مهبد - بابا

 ...رهبب کجا منو خواد مي بگه بودم منتظر...کردم نگاش پرسشگرانه شدم که بابا ماشين سوار
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 .....زد لبخندي نگام به

 .........خوب جاي يه برمت مي.....نباش نگران - بابا

 کنه عوض هوامو و حال خواد مي دونستم مي.....زدم لبخندي منم جوابش در

 ...... بابا خوب  جاي......عبدالعظيم شاه ي دهنده آرامش گنبد به کردم نگاه....ايستاد که ماشين

 ....شديم وارد کفشامون دادن تحويل از بعد

 ..........بهم کرد رو بابا....کشيدم ضريح به دستي

 دعا اينجا اومدم....خواستگاري رفتم بزرگت مادر با و ديدم مامانتو بار اولين وقتي - بابا

 درست ازدواجمون کاراي شم مي خوشبخت مادرت با و صالحمه به اگه کردم دعا.....کردم

 دنيا هب از قبل........بود همينجا کرديم انتخاب زيارت براي که جايي اولين کرديم که ازدواج.......بشه

 دنيا به هم وقتي......کردم نذر تاتون دو هر سالمتي براي و اينجا اومدم هم مهسا و تو اومدن

 اومدم بود آشوب دلم وقت هر هم سال چند اين.....کردم ادا رو نذرم و اينجا آوردمتون اومدين

 رد جواب هم هيچوقت....خدا و خودم بين کردم واسطه رو آقا هميشه.....بشم آروم تا اينجا

 آقا به حرفاتو......بشي آروم تا.......کني واسطه رو آقا تا......آوردم رو تو هم حاال.....نشنيدم

 به چي دونه مي خوب بااليي اون باش مطمئن........خودش دست بسپار هم رو چي همه.....بگو

 .........صالحته

 هر که افکاري هجوم از........ماليمات نا هجوم از دلم شه آروم تا.....شم آروم تا گفتم و گفتم من و

 ....بود گرفته رو هام لحظه آرامش کدوم

 بودمن نگران......ديدمش نمي که نبودم نگران ديگه.......دستشون سپردم کارم وقتي شدم آروم و

 خدا دونستم مي....کنه ازدواج بود ممکن مدت اون تو که نبودم نگران....ببينه منو نخواست چرا که

 .....داره هوامو هميشه مثل

 .........دلتنگ.....آلود بغض صداي اون دلتنگ......نگاه اون و چشما اون دلتنگ.......بودم دلتنگ فقط

 دارم دل در که ست قشنگي حس تو ياد 

 دارم مي نگهش نباشي چه باشي تو چه
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 ما شغل تو اينکه با....گرفتم مرخصي عيد براي مامان و بابا ي توصيه به ، امير سال به مونده روز دو

 بوديم نگرفته مرخصي زماني هيچ اخير سال دو تو اينکه خاطر به ولي نداره معنايي مرخصي

 .....شد موافقت

 تا.....کنم تازه نفسي من تا.....شمال بريم همگي که.....بيان هم شيوا و ياسمين و آرش بود قرار

 تنگيدل احساس فکر کمتر کرد مي کمك ، کنارم حسام و آرش بودن......بره بين از دلتنگيم شايد

 ....کنم

 اين از بعد بود قرار.....بياد همراهمون کرديم راضي رو خانوم مريم هم آخر هاي لحظه تو

 ..............زندگيشون سر برن ساده مراسم يه با شيوا و آرش...سفر

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

--- 

 تمنا

 موميت حالت خوش و کشيده مشکي چشماي و نگاه اون به کردن فکر.....نداشت تمومي دلتنگيام

 ......نداشت

 معنايي بهار من براي ولي...بودن بهار منتظر همه.... شد مي تموم داشت ديگه زمستون يه

 .....نداشت

 ......دهنده آزار و روح بي.....زده يخ و سرد.....زمستون بود شده زندگيم فصالي کل

 و سعي تموم و.........وايسه پاهاش روي کرد مي سعي ديگه که.....بود متين هام لحظه آرامش تنها

 .......شد مي من اي لحظه شادي باعث تعادل و تکامل حالت به رسيدن براي تالشش

 بيدار خواب از خواست نمي دلم.....خواست نمي هيچي دلم.....بودم جوري يه حال اين با

 ....نارک بودم گذاشته داشتم دوست خيلي که رو کارم حتي....بخورم چيزي خواست نمي دلم....بشم

 شده بابا و مامان نگراني باعث اين و...کردنم کم وزن به بود شده منجر حالتام اين تموم

 راحت خيالشون تا بدم انجام کامل چکاپ يه شد قرار شايان و اونا اصرار به هم سر آخر....بود

 .......بشه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | من عشق آتش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

112 

 

 ادمد ترجيح......شايان پيش بيمارستان رفتم راست يه گرفتم آزمايشگاه از که رو آزمايشا جواب

 ....متخصص دکتر پيش برم بود نياز اگر و ببينه رو آزمايشا جواب خودش

 نوبت دونب دکتر با بودن آشنا اسم به خواست نمي دلم.......بشه نوبتم تا نشستم ساعتي نيم يه

 .... انداخت باال ابرويي ديدنم با شدم که اتاقش وارد......شم ويزيت

 ....کني؟ مي چيکار اينجا....جان زن خواهر.... به به - شايان

 ....نشستم صندلي رو ميزش روي به رو رفتم و زدم لبخندي

 ....کني کم سرم از رو رفتن دکتر شر اومدم - من

 .....ميزش رو گذاشتم رو آزمايشا

 ...گفت کرد مي نگاه و داشت مي بر رو ها برگه که همونطور

 ....کردم مي نگاه خونه تو شب.....اينجا اومدي چرا - شايان

 گوش و خونه رفتن جاي به دادم ترجيح....ندارن طاقت شب تا بابا و مامان که دوني مي - من

 .......اينجا بيام اعتراضاشون به دادن

 .........دستم داد و بست رو ها برگه و........داد تکون سري

 قرص تا چند با که داري خوني کم مقدار يه فقط.....نداري خاصي مشکلي خوشبختانه - شايان

 تتقوي بايد...باشه تغذيت به حواست مقدارم يه......نويسم مي برات خودم اونارم.....شه مي رفع

 .....شي مي محو کامالً بدي ادامه همينجوري اگه...بشي

 .....بود شدنم الغر به اشارش

 نوشت مي که همونجور....بنويسه نسخه برام تا دستش دادم رو بيمه دفترچه و زدم لبخندي

 .....زدن حرف به کرد شروع

 مي پيدا جدي مشکل يه بدي ادامه اينجوري....کني عوض رو هوات و حال بهتره - شايان

 ....بياره جا رو حالت مسافرت يه کنم فکر.....کني

 .........ندارم من که خواد مي خوش دل مسافرت - من
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 حق.....بودي خورده زخم موقع اون که تفاوت اين با.....پيش يکسال مثل شدي بازم - شايان

 ......فهمم نمي رو االنت حال دليل....چي؟ االن اما...... داشتي

 ........طرفم گرفت و بست رو دفترچه

 دونم مين نکن فکر....باشه بد قلبت براي تونه مي عصبي فشاراي اين.....نگرانتم....تمنا - شايان

 .....خوري مي آرامبخش وقتا گاهي

 ....شد بلند هم شايان.....شدم بلند جا از و گرفتم رو دفتر

 .......دونستم نمي رو خورم مي آرامبخش بود فهميده کجا از.....بودم رفته لو....زدم کجي لبخند

 خورده زخم هنوزم من ضمن در.....خوبيه چيز آرامبخش...اطراف اتفاقاي هضم براي گاهي - من

 زا خيلي از ناچارم ام گذشته خاطر به که دوني مي.......داره نمي بر سرم از دست گذشته...هستم

 .........کنم گذشت زندگيم خوب موقعيتاي

 بهتره پس...بدونه گذشتت از بذاري اينکه از قبل.....کردي رد خودت رو پسر اون - شايان

 ..........کني فراموشش

 ستد عاشقي اين از خوام نمي بگم و کنم نگاه چشماش تو شد نمي روم.....پايين انداختم سرمو

 .....گفتم آروم فقط........بکشم

 شد نخواهد بيرون سر ز چشمان سيه مهر مرا - من

 شد نخواهد ديگرگون و اين آسمانست قضاي

 ....شد وارد سفيد روپوش با جوون پسر يه و شد زده اتاقش در بزنه حرفي اينکه از قبل

 ....دکتر سالم -

 ...بفرماييد....پويش دکتر سالم - شايان

 . انداخت من به پنگاهي

 .....شدم مزاحم موقع بد انگار - پويش

 .....حرفيه چه اين... نه - شايان
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 ....گفت نزديکمون بود اومده که پويش دکتر به رو و...کرد من به اي اشاره بعد

 .......هستن خانومم خواهر ايشون - شايان

 ..... کرد من به رو بعد

 .......من همکاراي و دوستان بهترين از يکي...هستن پويش کيان دکتر ايشون جان تمنا - شايان

 جواب آرومي به.....من به شد دوخته پويش دکتر نگاه.....کردم سالم آرومي به و دادم تکون سري

 ....کرد اضافه و داد رو سالمم

 .....ايشون با آشنايي افتخاره باعث - پويش

 نمي بر ازم رو نگاهش ولي....زدن حرف مريضاشون از يکي به راجع شايان با کرد شروع هم بعد

 .....بود شده محو صورتم تو....داشت

 هخير بهم کسي نداشتم دوست....انداختم شايان به نگاهي ناراضي....بودم کالفه نگاهش زير

 .....دونست مي رو اين شايان و...مهبد جز به البته...بشه

 .....داد نجات رو من و....زد روم به لبخندي

 .......برسون سالم بابا و مامان به.....بينمت مي شب....بري بهتره جان تمنا خوب - شايان

 پويش دکتر ي خيره هاي نگاه زير از تقريباً و......کردم خداحافظي دو هر از و دادم تکون سري

 .....کردم فرار

 ....کردن مي صحبت آروم تبسم با هم گاهي گه......کرد مي نگام خنده با خونه اومد شايان که شب

 فتنر مي خواب براي شبا گاهي........بودن ما ي خونه مواقع بيشتر اومد دنيا به متين که موقعي از

 .....خونشون

 کهاين....خوبيهاش و پويش دکتر از تعريف به کرد شروع شايان...رفت خوندن نماز براي که بابا

 شپوي دکتر که گفت آخر در و.....دارن دوسش بيمارستان کل و....خوبيه پسر و داخليه متخصص

 ....کنه صحبت من با کاري محيط از خارج تا خواسته

 ..........نه من ولي....بود خوشحال هم تبسم.....زد مي برق خوشحالي از مامان چشماي
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 حاکم که بود ملك همون من قلب........نه.......کنن؟ حکمراني تونن مي حاکم دو ملك يك در مگه

 يا ديگه کس پيشکش رو ملك اين نبودمم حاضر من و.....مهبد جز نبود کسي چراش و چون بي

 .......بکنم

 !....ايه ديگه کس با دلم دونست مي که اون.....شدم عصبي شايان حرف از

 رد رو اتاقم راه ناراحت و........شدم بلند بودم نشسته که مبلي رو از عصباني و هم در اي چهره با

 .......شد بلند شايان صداي که..گرفتم پيش

 ....بدم؟ جوابي چه بهش من....تمنا - شايان

 ......دادم جواب عصبي حالت همون با و ايستادم

 ....منفيه جوابم.....بگم دوني نمي اگه....چيه دوني مي خوب منو جواب - من

 اي فهميده ي خونواده.....نداره مشکلي باهاش اون....گفتم رو تو ي گذشته بهش من - شايان

 اب دونستين صالح خودتون اگه.....برين بيرون هم با و بزنه حرف باهات باري چند خواد مي.....داره

 ......خواستگاري بياد خونوادش

 خودشون روي به چرا.....چيه من مشکل دونستن مي که تبسم و شايان.....ميومد در داشت کفرم

 ....دادم جواب حرصي با.....آوردن؟ نمي

 .....نه......نه.....نه.....همونه حرفم من - من

 .........چرا؟ - شايان

 .....بود شده سخت و جدي لحنش

 .....همشون...بودن جنگ ي آماده انگار....ايستاد و شد بلند

 در که اونايي از....بود خوبي خيلي مورد پويش دکتر حال هر به.....خواستن مي کننده قانع دليل

 هب نتونم من که بود کرده مطرح رو موضوع مامان جلوي مخصوصاً شايان......بود سخت کردنشون

 ....بود انداخته کار از رو مغزم عاشقي بود وقت خيلي......نبود مهم برام ولي....کنم مخالفت راحتي

 .........دادم رو شايان جواب سرد خيلي

 .....ديگست يکي مال دلم چون.....ندارم دوسش چون - من
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 ....پرسيد تعجب با مامان

 ...تمنا؟ کي..ديگست؟ يکي مال دلت - مامان

 ...............ولي....بدونن چيزي بابا و مامان خواست نمي دلم.....کردم سکوت

 ....گفت مامان به موقع همون چون....کرد درک رو حالم تبسم

 ....دم مي توضيح براتون من - تبسم

 .....من به کرد رو هم تو اي چهره با هم بعد

 ...........تمنا اي ديوونه - تبسم

 .......دادم جواب بغض با و آروم رفتم مي اتاقم سمت به که همونجور و بهشون کردم پشتمو

 ....دارم دوست رو ديوونگي اين من - من

 مهمد کنار.....نشستم پنجره کنار رفتم.....شکست بغضم آروم.... گذاشتم اتاق توي که پامو

 .............کردم زمزمه خودم براي آروم و ديوار به دادم تکيه سرمو....تنهاييام

 گذشتم ديگر من تو از چون آشنا اي من ز بگذر

 سرگذشتم با ديگران چون شو بيگانه هم تو ديگر

 بميرد دل در عشقت خواهم مي

 [بگيرد آرام سر در يادت ديگر تا خواهم مي

*** 

 .....بود ناراحتيشون ي نشونه و آزاردهنده..... شايان و تبسم....بابا و مامان سکوت

 .......بودن اي چاره دنبال انگار....زدن مي حرف کمتر ولي...نبودن قهر

 کيي ويالي کليد که گفت جمع ي همه به برگشت کار سر از بابا وقتي....نوروز عيد به مونده روز دو

 ....بودم ايستاده گوشه يه که من سمت کرد رو بعد و....شمال بريم عيد تا گرفته دوستاشو از

 و کنه کرف جدي زندگيش به برگشتيم وقتي و.....شه بهتر روحي نظر از کم يه تمنا تا ريم مي - بابا

 ......بده منطقي جواب خواستگارش به
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 ........مهبد لبخند و چشما بود شده زندگيم تموم وقتي کنم فکر جدي جوري چه موندم من و

 آرزوم و داشتم دوسش....بود مهبد براي دعا..... کردم که دعايي اولين سال تحويل ي لحظه

 و شادي از اگه حتي......ديگري کنار در حتي......آرزوهاش براي کردم دعا.....بود خوشبختيش

 .........شد نمي من نصيب چيزي خوشبختيش

 ! خداوندا

 ......کن ياري تو را عزيزم

 ........کن کاري تو حقش در و باش پناهش

 .......کن نصيبش خواهد مي چه هر الهي

 ............کن جاري لبخند لبش بر خدايا

----------- 

 مهبد

 

 

 هب...ها سبزه به.....درختا به....جاده به کردم سعي ويالمون رسيديم تا افتاديم راه که اي لحظه از

 ديدن با ولي.......نکنم نگاه انداخت مي سبزش چشماي و تمنا ياد منو که چيزي هر

 .....شد برابر صد دلتنگيم......دريا

 

 کند مي را بودنش تمناي يکباره وجودت تمام که است کسي نبودن حس شدن، دلتنگ

 

 .........تمنا........تمنا.......تمنا آخ

 

 ........خاليست تو جاي کند مي کار چشم تا.......شده بزرگي دنياي چه
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 ....کنم قسمت دريا با رو دلتنگيام تا....بزنم قدم تا....ساحل سمت رفتم و کندم دل ويال از

 .....طوفاني و گرفته....بود گرفته دلش هم دريا

 کنار ويال تا شش....انداختم هم کنار  ويالهاي رديف به نگاهي و نشستم بزرگي سنگ روي

 بود تر طرف اون تا سه که بزرگي آقاي ويالي....ما ويالي از غير.......دريا به رو هم همه و.......هم

 ........بود پارک ماشين تا چند حياطش تو هم

 سر ويالش به مياد يکي وقت هر بود قرار.....شناختيم مي رو همديگه ويال شش هر هاي صاحب

 با همه از بيشتر ما.... خونواده شش اين بين.......باشه داشته هم رو ها ويال ي بقيه هواي بزنه

 صلا در.....بوديم صميمي ؛ داشت قرار ما از فاصله ويال يه ببا ويالش که صفايي آقاي ي خونواده

 ........بود صفايي آقاي ويالي و ما ويالي بين چاوشي آقاي ويالي

 ...شد تاريك هوا که بهش زدم زل قدري به و دريا به کردم رو

 .... خامي خيالل چه ولي...  ييارن برام رو تمنا و کنن معجزه داشتم توقع موجا اون از انگار

 

 

*** 

 

 کرده کالفه رو همه تقريباً....نداشتم رو هيچي ي حوصله من ولي....بوديم شمال بود روزي دو

 ......بودم

 ....فهميدم مي نگاهاشون از اينو....ديوار به بکوبن منو ي کله خواست مي دلشون حسام و آرش

 تادهاف جونم به که رو سبزي حريق کنم فراموش من که کردن مي التماس چشماشون با انگار همه

 به رو که ويال حياط هاي پله رو نشستم رفتم و برداشتم رو گيتارم نگاهاشون از فرار براي......بود

 ...........گيتارم سيماي روي زدن زخمه به کردم شروع و......بود دريا
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 قصه اين کجاي بگو کردم گمت کجا رو تو

 پرسه مي تو از همينو شعرم جوهر حتي که

 ميساختيم که قصري همون رويا همه اون شد چي که

 نشناختيم عشقو تو و من شايد کنم مي حس دارم

 بست پل شه نمي چرا دونم نمي ما امروزي  قلباي ميون

 ....دست از رفتيم دريا چشم از دور به خاک بر افتاده ماهي  دو مثه

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

 تمنا

 وبخ دريا و بود شده تاريك هوا....صفايي آقاي.....بابا دوست ويالي بوديم رسيده بود ساعتي دو

 ....کرد مي عمل بخشي آرامش آهنگ هر از بهتر موجاش صداي ولي...نبود معلوم

 خصوص به....بود آرامشم حس ي کننده تکميل خوند مي سوز پر که اي خواننده و گيتار صداي و

 ....خوند که زماني

 هستيم همديگه ي نيمه دونم مي ماهو غيبت کنم مي تحمل -

 شکستيم دو هر عاشقي رسم به قصه متن تو بشيم پيدا نشد

 ....خوند مي من زبون از انگار

 تا......بکشه طول دنيا آخر تا مسافرتمون خواست مي دلم....بشن تموم ها لحظه خواست نمي دلم

 ....کنم فکر خواستش و پويش دکتر به برگشتن از بعد نشم مجبور من

 ......کنه يباز ماسه کمي يه متين تا دريا کنار رفتيم تبسم و شايان با صبحانه خوردن از بعد صبح

 ديگه هاي خونواده ما از غير....کرد مي ضعف براش دلم رفت مي راه کوچولوش پاهاي اون با وقتي

 ......بودن ساحل تو هم اي
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 تا چند هم ما از تر جلو......بودن نشسته تر عقب ما از کمي کوچيك دختر يه و مرد يه و زن تا دو

 تو افتاد مي توپشون مدام و.....کردن مي بازي هم با هاشون بچه و....بودن نشسته خونواده

 ........آب

 لمد چقدر.....مشکي گرد چشماي و....فرفري سياه موهاي با.....ناز کوچولوي دختر يه و پسر تا سه

 نخواست خدا که هموني.......افتادم بچم ياد لحظه يه......باشم داشته دختري همچين خواست مي

 ......خدا پيش رفت نيومده دنيا به باباش نامردي با که هموني........بمونه

 ......بود تالطم در من دل مثل اونم دل انگار....انداختم دريا به نگاهي.....بست گلومو راه بغض

 ........بشه تر سهمگين دريا موجاي شد مي باعث و ميومد باد

 تو ادافت توپشون که.........کردم مي نگاه ها بچه اون بازي توپ به و کردم مي بازي متين با داشتم

 از رو تعادلش شد باعث بزرگ موج يه دفعه يه که بياره رو توپ رفت کوچولو دختر اون....آب

 ....عقب کشيد خودش با اونو ديگه موج يه که بود نشده بلند هنوز.......بده دست

 .......شد بلند زنا جيغ صداي.......شد مي دورتر ساحل از و...آب زير رفت مي سرش

 اون.......آوردم در مانتومو....قسمت اون به رسوندم رو خودم طوري چه و شدم بلند کي نفهميدم

 ....چسبون و تنگ جينم شلوار و کوتاهه آستين لباسم که کردم نمي فکر اين به لحظه

 رايب موجا با مقابله....برسم بجه دختر اون به تا.......کردم مي شنا قدرتم تموم با......آب تو پريدم

 ......خواست مي زيادي نيروي رفتن جلو

 هوش به هنوز.......لباسش به انداختم چنگ و کردم دراز رو دستم رسيدم که نزديکش

 مي شنا دستي يه و بود بغلم تو بچه...رفتم ساحل طرف به قدرتم تموم با دوباره.......بود

 ....بود نمونده برام رمقي ديگه....کردم

 تو نه و بود مونده دستام تو جوني نه.....گرفتن ازم رو بچه و آب تو اومدن مرد دوتا

 موج يه که......بشم خارج آب از تا برم جلو آروم آروم کردم مي سعي....بود شده سردم.......پاهام

 .....زمين بخورم شد باعث بزرگ

 وطهغ آب تو کامل........آب داخل.......عقب کشيد مي منو نيرويي يه انگار ولي شم بلند خواستم مي

 ...آب تو معلق هاي ماسه و بود آب ديدم مي چي هر........رفت دستم از مکان و زمان....شدم ور
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 اومد بيرون آب از سرم لحظه يه فقط......بشم خارج آب از تونستم نمي زدم مي پا و دست چي هر

 ماا......شد باز دهنم خودآگاه نا.......بودم آورده کم نفس..... رفتم فرو دوباره بعد و کشيدم جيغ که

 ............کرد پر رو بينيم و دهنم تموم آب.....هوا جاي به

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

 مهبد

 نشستي همش تو اونوقت....شه عوض تو هواي و حال اومديم ما بابا....ديگه بريم بيا - آرش

 ....منتظرتن حسام و مهسا و شيوا..... بريم بيا....اينجا

 ......داد ادامه آروم و کنارم نشست اومد

 نه....کن زندگي صبر کنار ولي.......کن صبر گم مي...کن فراموشش گم نمي بقيه مثل من - آرش

 .....بريم شو بلند حاالم.....کن جهنم خودت براي رو زندگي اينکه

 همراهش حرف بدون همين براي......کنم زهر بهشون رو مسافرت اين از بيشتر خواستم نمي

 ......رفتم

 دختري به خورد چشممون رسيديم که ها بچه نزديك......بود کرده پر رو ساحل تموم جيغ صداي

 معلوم خوب هاشون قيافه و بود زياد فاصله.....داد مي تحويل مرد تا چند به رو بچه يه داشت که

 ......نبود

 يه که شده مي غرق داشته بچه اون داد توضيح شيوا که......شده چي پرسيد ها بچه از آرش

 ....داده نجاتش و آب تو پريد دختري

 کشيدش بزرگ موج يه ديدم که......ساحل سمت ميومد آروم آروم....بود دختر اون به هنوز چشمم

 بلند جيغش صداي اومد بيرون آب از سرش وقتي ولي...شد نمي ديده لحظه چند تا....آب زير

 .....شد

 کسي بود معلوم....کردن مي تماشا داشتن همه......بود شده دور ساحل از.....شد مي غرق داشت

 .....نيست بلد شنا

 .....آرش هم من هم....بوديم گذرونده غريقي نجات ي دوره......سمت اون به دويدم سريع

 .......زدم فرياد دويدن حين
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 .....شه مي غرق داره....بدو آرش - من

 ......اومد آرشم.....آب تو رفتم و آوردم در رو بلوزم و موبايل راه بين

 .......کردم باز رو چشمام و...آب زير رفتم و کردم حبس نفسمو......ديدمش نمي ولي رفتم مي جلو

 به افتاد نگام...باال کشيدمش و گرفتم رو لباسش ي يقه......بود معلق آب تو.....ديدمش

 ......بگم تونستم فقط من و....کرد باز چشماشو لحظه يه.....شد نمي باورم.....صورتش

 !........تمنا -

 .....بست چشماشو

 ......زدم فرياد

 .......تمناست.......کن کمك آرش - من

 .....کردم مي زمزمه آروم......رفتيم مي ساحل طرف به سختي به

 کمك خدايا...خدايا.....بيار طاقت.....اينجام من.....عزيزم بيار طاقت....تمنا بيار طاقت -

 ................کن

 ......ها ماسه رو خوابونديمش و برديمش......آب تو بودن اومده که ديگه مرد يه و حسام کمك با

 ...گفت مي مرد اون به رو و......صورتش تو زد مي و کرد مي گريه خودش شکل درست دختر يه

 کن باز چشماتو...پاشو تمنا....تمنا واي....بکن کاري يه...خدا رو تو شايان -

 .....خدا...خدا....خواهري

 ....کنن آروم خواهرشه فهميديم که رو دختر اون کردن مي سعي مهسا و شيوا

 ....گفت عصبي.......گرفت رو نبضش بود شايان اسمش که مرد اون

 ......کرده ايست......زنه نمي...زنه نمي - شايان

 ......زد داد حين همون در......قلبي احياي به کرد شروع هم بعد

 ....بده مصنوعي تنفس يکي -

 ...نداشتم رو کاري انجام قدرت......کردم مي نگاشون گنگ
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 براش تونستم نمي من و.... مرد مي چشمام جلو داشت عشقم......مرد مي چشمام جلو داشت

 ......نبود خودم دست پاهام و دستا اختيار.......بودم شده فلج انگار.......کنم کاري

 ....اومدم خودم به آرش داد صداي با

 .....لعنتي؟ بميره چشمات جلو وايسادي......بده مصنوعي تنفس بهش برو مهبد - آرش

 .......کردن نگاه رو من و برگشتن همه حرفش اين با

 .....تمناست خوابيده زمين رو که دختري فهميدن تازه

 .....بغض با بار اين...زد داد آرش دوباره

 ....ميره مي داره.......ببينيش کردي نمي دعا مگه - آرش

 تنفس به کردم شروع و....دهنش رو گذاشتم رو دهنم......کنارش زدم زانو.....تمنا طرف رفتم

 .......دادن

 ..........کردم بدنش وارد رو هوا وجودم ته از.........وجودم تموم با....عشقم تموم با

*** 

 حالت اون تو شد مي ساعتي چند.......دريا به بودم دوخته چشم و ها ماسه روي بودم نشسته

 ......بيمارستان شد منتقل و اومد هوش به تمنا که زماني از درست.......بودم

 .....ناراحت يا خوشحالم فهميدم نمي....بودم جوري يه

 .....اومدم خودم به آرش صداي با

 ....کردي انتخاب خوبي راه وقت گذران براي - آرش

 ....داد ادامه هم بعد....کنارم نشست و

 گمش ديگه نترس......ترن طرف اون ويال تا دو....شه مي پيداشون ديگه ساعت دو يکي تا - آرش

 ....نزني شل اگه البته...کني نمي

 نه؟... شانسم بد خيلي بينمش؟ مي موقعيتايي همچين تو هميشه چرا - من
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 سر آورده رو دختره کرده رحم بهت خدا بدبخت....بود؟ کجا بدشانسي....خودت جون خيلي - آرش

 حاال تا دادنش نجات هواي به بده....گذشته خير به که االنم....بدشانس؟ گي مي تو بعد....راهت

 مي همچين....کنن بغل دائم طرفشونو ندارن شانس تو مثل که همه بابا...کردي؟ بغلش دفعه صد

 .....کنه فرار خواد مي انگار بغلت تو گيريش

 ...انداختم بهش نگاهي......گرفت خندم حرفش و زدنش حرف لحن از

 .....دنبالشم نيمه و سال يه.....کنه؟ نمي فرار - من

 .....شدي کروزوئه رابينسون شبيه همينه واسه....دونم مي آره - آرش

 ......کنارمون اومد هم حسام موقع همون....خنديدم

 ديدنش با دونستم مي.....ديديم رو شما لبخنداي ما عجب چه...گذره؟ مي خوش - حسام

 ....کردم مي غرقش خودم شي مي اينجوري

 .....کن صحبت درست هم بهش راجع....بابا بشين - من

 ..مهبد اين رفت دست از.....فروشه مي رو ما داره آرش واي - حسام

 زنه مي زل ها ديوونه مثل.....کنه مي فراموش رو همه بياد دختره بزار...کن صبر حاال - آرش

 ...زنه نمي مو مجسمه با......بهش

 ...پره مي سرش از عقل....ديدمش صبح - حسام

 اشچراغ کي ببينم کردم مي نگاه صفايي آقاي ويالي به هم گاهي هراز...خنديدم مي حرفاشون به

 .....شه مي شن رو

 مي خبرت بيان وقت هر....دن مي کشيك دارن خانوما...کني نگاه خواد نمي - حسام

 باالخره.....بردن هم رو خانوم مريم و مامانت...زدن حرف هواي به ويال جلوي ايستادن.....کنن

 .....مياي در نگراني از هم تو....شه مي پيداشون

 به دوباره خواد مي....که نيست خدا ي بنده اون حال نگران اين...جون حسام نکن اشتباه - آرش

 ....کنه بغلش بپره اي بهونه يه

 .....هوا رفت دادش صداي که پهلوش تو کوبيدم آرنج با
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 .....کمك حسام...آخ آخ - آرش

 ..بيارم؟ قرص برات کرد؟برم عود ديوونگيت باز...جان مهبد چيه - حسام

 زا دست شيوا و مهسا ي خنده صداي با که کنن تالفي خواستن مي....حسام سر تو زدم هم يکي

 .....برداشتن سرم

 .....ما به رسوندن خودشونو بلند قدماي با شيوا و مهسا

 خواد نمي ديگه.....اومدن که پاشو....شد آخر يار فرقت شب و هجران روز که مهبد پاشو - مهسا

 ....کني رويابافي

 ....گفتم جوابش در و شدم بلند

 است من دين بتان سوداي که روزگاريست - من

 است من غمگين دل نشاط کار اين غم

 ....گفتم التماس با هم بعد

 ......کني مي برام کاري مهسا؟يه - من

 يعني داده نجات رو دخترشون که اي شازده گفت هم بهشون....پرسيد حالشو رفت مامان - مهسا

 تا کافيه هم ديدنش براي....داره نياز استراحت کمي به فقط...خوبه هم تمنا حال.....پسرشي شما

 .....کني صبر صبح

 .....بود شده راحت خيالم.....کشيدم آسودگي سر از نفسي و دادم جواب لبخندش به

 ....بابا کمك با اينبار...گذاشتن سرم به سر دوباره حسام و آرش هم شام موقع

 اتمن مادر با صحبت دقيقه چند همون با مامان.....بود خونوادش و تمنا ي درباره هم خانوما صحبت

 مثل شيوا و مهسا... اورژانس رسيدن از بعد هم صبح.....بود گرفته اطالعات خونوادش ي درباره...

 .....شدن ساکن کجا تمنا ي خونواده بفهمن تا تمنا خواهر دنبال بودن رفته کارآگاها

 منتظر من و...........کنن کمك بهم تونن مي که جور هر کردن مي سعي که بودم خونوادم مديون

 ......چشماش سبز حريق از بگيرم آتيش و ببينمش من و بشه صبح تا بودم

 انتظارم در بهارم گل
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 کنارم بيا سبزي حريق

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

 تمنا

 ودب خوشايند برام قدري به کشيد مي نفس هم مهبد قدميم دو تو که جايي درست کشيدن نفس

 اتفاقات روياي تو برد مي منو دريا موجاي صداي که خصوص به.....بود پرونده سرم از رو خواب که

 ......صبح

 از که زماني درست......بودم معلق دريا توي که موقع همون.....کشيدم زندگي از دست که زماني

 رو مهبد چشماي ديگه بار يه مردنم از قبل کاش کردم آرزو.....آرزو يه اال گذشتم آرزوهام ي همه

 ودب مونده برام که رو جوني تموم من و.....کشيد بيرون آب از منو دستي موقع همون و.......ببينم

 چشم دوتا و.....آورده بيرون آرامش ي خلسه اون از منو کي ببينم تا چشمام تو کردم جمع

 ......سياهي بعد....آشنا

 مي دعوا باهاش اومدن هوش به از بعد حتماً بود داده نجات منو مهبد از غير اي ديگه شخص اگه

 رو مرگم زمان زودتر خدا اينکه آرزوي......داشتم ها مدت که بود آرزويي مرگ چون.....کردم

 و مهبد به عشق با تونستم نمي چون.....اطرافيانم هم برسم آرامش به خودم هم تا برسونه

 بدم رو جونم خاطرش به بودم حاضر که کسي جالب چه ولي....بشم اي ديگه کس زن چشماش

 ديرتق چه و.  زد رقم برام خدا که بود جديدي تقدير اينم...... بود کشيده بيرون مرگ دستاي از منو

 ! بود جالبي

 ديدن کردم مي فکر....آوردم ياد به رو چي همه و اومدم هوش به کامل طور به بيمارستان تو وقتي

 از حيرت با شايان و تبسم وقتي اما....نيافتني دست روياي يه......رويا يه....بوده خيال يه فقط مهبد

 ....شد مي تر رنگ پر لحظه هر زندگيم تو که.....حضورشو کردم باور.....گفتن برام اتفاقات اون

 رو به رو مهبد با که تقديرمه فهميدم.....کنم فرار ازش تونم نمي بخوام هم چقدر هر کردم باور

 اون يا وسيله هيج با تونم نمي که.  باشه داشته وجود نوعي هر به زندگيم تو که تقديرمه......شم

 . کنم پاک زندگيم از رو
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 تنگيمدل.....بود خودش شبيه درست که ديدم رو مادرش ويال جلوي و برگشتيم بيمارستان از وقتي

 ندچ جريان از بعد اينکه خصوص به.....صبر جز نداشتم اي چاره اما.....شد برابر صد ديدنش براي

 .......نداشتم رو باهاش شدن رو به رو توان...بشنوم حرفاشو نشدم راضي که پيش ماه

 توش که خوب خواب يه......خواب به سپردم رو خودم و شدم خسته صبح رسيدن براي انتظار از

 ..................قشنگي دنيا يه و مهبد و بودم من

 مي نگام عشق با که مامان به افتاد چشمم.....شدم بيدار بود صورتم روي که دستي نوازش با

 ......کرد

 چيزي يه شو بلند.....نيومد دلم اما کنم بيدارت اومدم بار چند...مادر؟ خوبي - مامان

 ....بخوري نتونستي چيزي که ديشبم....کني مي ضعف اينجوري....بخور

 باهاش کردم سعي اما.  بود مونده تنم به قبل روز از حالي بي احساس...... شدم بلند رخوت با

 نمي دلم . نشدم خوب هنوز کنن فکر و کنه نگران رو بقيه بود ممکن بيشتر استراحت.  کنم مبارزه

 . کنم خراب رو تعطيالتشون اين از بيشتر خواست

 هک چيزي هر......بود چيده برام مامان که اي صبحانه ميز به خورد چشمم شدم که آشپزخونه وارد

 به برسه چه شدن مي سير هم لشکر يه غذا همه اون با.....بود گذاشته داشتيم يخچال تو

 .....گفتم آروم......من

 .....بخورم جوري چه رو اينا!......نفرما يه من مامان - من

 ......زد محبت سر از لبخندي

 نمي غذا درست که ماهه چند....نمونده برات جوني اتفاق اون با.....جونت نوش مادر بخور - مامان

 تو دختر خوب.....مياري در رو منا سوپر اداي من براي ري مي بعد.....هستي که خونم کم...خوري

 دريا؟ تو ري مي چرا نداري جون که

 ...نبود بلد شنا هم کسي.....شد مي غرق داشت بچه اون خوب - من

 زد يم چشمك بهم بدجور ميز روي عسل و خامه.  گرفتن لقمه به کردم شروع و ميز پشت نشستم

.. 

 .....کرد نگام بار شماتت مامان
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 پسر اون خدا.....داره خودشو اصول کارا اين.....نبودي غريق نجات بودي بلد شنا که هم تو - مامان

 ....ديگه؟ بود نشانه آتش همون......داد نجاتت که کنه حفظ مادرش براي رو

 ...دستم داد رو شير ليوان مامان......سرفه به افتادم......گلوم تو پريد لقمه

 .... بخور - مامان

 .....گفت شدم که آروم... . کشيدم عميقي نفس بعدش و خوردم اي جرعه شد کمتر که م سرفه

 رپس اين مديون چقدر نياريم خودمون روي به زشته.....کنم دعوتشون شام براي خوام مي - مامان

 .......هستيم

 مين گوش حرفم به نکن رو کار اين گفتم مي اگر مطمئناً.  شدم بلند حرف بي و دادم تکون سري

 جمع تو ديدنش با شايد.  ديدم مي رو مهبد سير دل يه منم.  نبود هم بدي پيشنهاد طرفي از.  کرد

 که اتاقم برم خواستم.  بست مي رخت وجودم از پيشش ي دفعه خواهش رد از خجالت حس

 ...داد ادامه مامان

 هم تو.....بازي ماسه بردن رو متين....دنبالت اومد بار چند شايان راستي - مامان

 ..........منتظرتن.....برو

 بي و.. .هستن منتظرم هم اي ديگه آدماي شايان و تبسم از غير فهميدم که گفت حالتي با حرفشو

 ... بود مهبد اونا از يکي شك

 آراسته مهبد جلوي خواستم مي....لباسم انتخاب براي گرفتم وسواس....ساکم وقت سر رفتم

 ي دفعه....ها پاره آهن بين اول ي دفعه....بودم حالت بدترين با بود ديده منو وقت هر چون....باشم

 غرق حال در هم سوم ي دفعه.....هم در لباساي و آشفته حالت اون با سوزي آتيش تو دوم

 .....شدن

 برام چقدر و.  بيام چشم به تا باشم آراسته جلوش بخوام شد مي باعث عالقه حس هم شايد

 تخواس مي زندگيم تو رو مرد يه حضور آرامش دلم داشتم که تلخي ي تجربه اون با که بود جالب

 يشميم بزس مانتوي.  کنم پاک زندگيم از رو تلخ ي تجربه اون تونستم مي داشتم دوست بيشتر و. 

 . باشه خوبي انتخاب تونست مي.  برداشتم مشکي شال يه با رو

 سخت هم چندان که کردنشون پيدا براي چرخوندم چشم گذاشتم ها ماسه رو که پامو

 .....کرد مي بازي بچه دختر يه با داشت که بود تشخيص قابل هم فرسخي دو از متين.....نبود
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 دهايستا دختر تا دو کنار تبسم هم ورتر اون قدم چند......بود صحبت حال در مردي يه با هم شايان

 يکي که بودن ايستاده هم جوون مرد تا دو اونا از کمي ي فاصله با......زدن مي حرف هم با و بود

 آتيش تو که بود مهبد دوست همون..... ديدم مي کامل رو يکي اون ولي...بود من به پشتش شون

 .....بودمش ديده سوزي

 مي و بود من به پشتش که بود مردي اون به چشمم......شدم مي نزديك بهشون آروم آروم

 .....ميداشتم بر قدم دلهره با.....مهبده دونستم

 .....مهبد با شدن رو به رو ي دلهره

 به رو دلم تو احساس ذاحتي به و.... باشم خوددار نتونم اينکه و.....چشماش ديدن ي دلهره

 . برنداره دست ديگه بود ممکن که.  دارم بهش حسي چه فهميد مي نبايد.  بذارم نمايش معرض

 اومد نمي گوشم به صدايي هيچ.....کردن مي نگام فقط و.....شدن حضورم متوجه همه زود خيلي

 به صامت طور به دريا هاي موج و باد صداي انگار..... هيجانم پر و عميق نفساي صداي جز

 . دادن مي ادامه کارشون

 منو و بچرخه مهبد تا شد باعث واين......بود شده خيره من به مهبد ي شونه روي از مهبد دوست

 ....ببينه

 ......هم من پاهاي.......ايستاد زمان دوباره

 .....هم به خيره...چشم تو چشم

 ...........کوبيد مي سينم هاي ديواره به خودشو محکم که من قلب صداي و.....مشتاقش نگاه

 عاصي ي ديوانه من  آن

 کرد مي هايهو درونم در

 کوفت مي ها ديوار بر مشت

 کرد مي جستجو را روزني

 خويش بر خواندمش مي خشمگين

 گرياني بيهوده رو چه از
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 ناليد مي آهسته لب زير

 داني؟ دارم،نمي دوستش

 بودن منتظر و....کردن مي تماشا رو ما سکوت در چون.....داشتن خبر مهبد و من دل از همه انگار

 .............بشکنه رو سکوت نفر دو ما از کدوم هر

 ....اومد کمکمون به مهبد دوست....کشيد طول بينمون سکوت وقتي

 .....؟ ميارين ياد به که منو....بهترين؟...شريفي خانوم سالم -

 ....سمتم به اومد و

 ....کرد صدا بعد و....مهبد به زد آرنجش با شد رد مهبد کنار از وقتي

 ......جان شيوا -

 .....کشيد هم رو يکي اون دست و سمتم به اومد ختراد از يکي....حرفش اين با

 ...کنارم رسيد مهبد دوست

 هست؟ يادتون که منو....مهران آرش....هستم آرش من -

 . زدم لبخندي

 ...خوشحالم ديدنتون از.....مهران آقاي بله - من

 ...کردن دراز دستشونو کنارم بودن رسيده که دختر دوتا اون موقع همون

 .....آرش همسر...هستم شيوا من... سالم -

 ....مهبد خواهر...هستم مهسا منم...سالم -

 . دلنشين و گرم لبخندي.  داشتن لب به لبخند دو هر

 و داد نشون دست با رو بود شايان کنار که رو مردي مهسا.... دادم دست هردو با و کردم سالم

 ....کرد معرفي

 .........حسام همسرم - مهسا
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 اب آرش که.....مهبد به دوختم نگامو بازم و کردم سالم هم داشت اي دوستانه لبخند که حسام به

 .....گفت خاصي لحن

 االن ننکني نگاه......اي افسانه ناجي به ملقب نيکزاد مهبد.....شناسين مي که هم رو ايشون - آرش

 االن خوب ولي.....خودمون خزر ي درياچه همين ي اندازه داره زبون يه....ها خورده موش زبونشو

 ...اومده بند زبونش خوشحالي شدت از

 ....گفت آروم خيلي بعد

 ......دونين مي که خوشحاليشم دليل - آرش

 . دمهب به دوباره نگاه براي رويي البته و.  نداشتم گفتن براي حرفي..... پايين انداختم سرمو

 ...شد وتخل دورمون زود کردم حس که موندم وضع اون تو چقدر دونم نمي

 .....مهبد و موندم من

 . کردم نگاهش چشم زير از

 تگرف قرار کفشام کنار که کفشاش....نداشتم چشماشو به کردن نگاه طاقت....طرفم اومد آروم

 ...کرد رو و زير وجودمو ي همه گوشنوازش صداي...

 خود تو آنکه از غافل.......تو به هديه بدهم گل از پر که... من ي انديشه در هست سبدي - مهبد

 ..........تو به غبطه بخورد گل جهان يه......تري ناب

 من ي باره در تفکري از.....اش انديشه تفسير از....شعرش تعبير از شد گرم وجودم

 .....بود شده قفل زبونم.....داشت

 .....کرد زمزمه آروم که کردم مي نگاه رو پايين همونجور

 ازت....بودم؟ صاحبش و نگاه اين دنبال وقته چند دوني مي...کني؟ مي دريغ ازم نگاهتو - مهبد

 .....کردم فراموشش ديدنت با ولي....بودم دلگير

 ....دادم جواب آروم خودش مثل

 ....بدم رو جواب بهترين زمان اون تو کردم سعي.....بشم دلگيري باعث خواستم نمي - من

 ....بود؟ من نديدن...جواب بهترين - مهبد
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 ....بود خواستتون کردن رد جواب بهترين - من

 رسيدي؟ جواب اين به من با زدن حرف از قبل دليل چه به و - مهبد

 .....شخصي دليل يه - من

 ...بدونم که حقمه.....بشه گفته بايد هم شخصي داليل...ازدواج مثل مهمي مسائل براي - مهبد

 ....گفتم؟ مي چي....کردم نگاش و باال آوردم سرمو

 بمونم تو با نخواه ازم

 دوني نمي من از چيزي تو

 رو دلم راز بگم اگه

 موني نمي کنارم هم تو

 ....کنيم تمومش رو بحث اين شه مي - من

 من به توضيح يه شما ولي....ديم نمي ادامه...شه مي ناراحتيتون باعث اگه.....باشه - مهبد

 ....بدهکارين

 ....کرد اشاره سنگي تخته به دست با بعد

 ......رفت دست از ديروز انرژيتون تموم کنم فکر......شين مي خسته.....بشينيم بهتره - مهبد

 و نم بين موضوع از همشون که بود اين ي دهنده نشون ها بچه دار معني لبخند......نشستيم هم با

 نگاشون کردم مي سعي همين براي...........شد مي خجالتم باعث اين و...داشتن خبر مهبد

 ...........شکست رو بينمون سکوت مهبد هم باز....نکنم

 ..........باشين خودتون مراقب بيشتر اينکه......بکنم ازت خواهشي يه شه مي - مهبد

 ....نبوده خودم دست افتاده برام حال به تا که اتفاقايي از هيچکدوم.....کنه نمي خبر اتفاق - من

 .....شدم مي گرم مهربونش نگاه از......کرد مي نگاهم فقط.....کردم نگاهش چشمي زير بعد

 ..کنين؟ مشخص رو خودتون موضع خواين نمي شما - من

 .........انداخت باال ابرويي
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 چي؟ - مهبد

 ....شما؟ يا تو.....هستم چي باالخره - من

 ....چيزي همه برام تو - مهبد

 من و گفت مي اون بيشتر....نداشت تمومي مهبد حرفاي......شدم داغ باز من ولي....گفت آروم

 مهندس که وجودي با و.....داره دوست رو کارش اينکه و...گفت مي شغلش از.....بودم شنونده

 روزايي از.....خونوادش و خودش از....داشت که اي خونه از......عالقش دنبال رفته ولي کامپيوتره

 و.....دلنشينش لبخنداي اون و.....بود داشتني دوست حرفاش ي همه..........کرد مي فکر من به که

 ..........عاشقونش هاي نگاه

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

 مهبد

 وقش و شور......باشيم خونوادش کنار در هم رو شام بود قرار تمنا کنار عالي صبح يه گذرون از بعد

 بابا شاد لحن و مامان هاي خنده دايص......عروسي يه ي اندازه به.....بود ويالمون تو عجيبي

 آرش بازم....بود شاد ما همپاي هم خانوم مريم حتي....بود حدشون بي خوشحالي ي دهنده نشون

 .....خنديدم مي فقط من و ذاشتن مي سرم به سر حسام و

 دو ودز خيلي.....کردن استقبال ازمون صميمي و گرم خيلي مادرش و پدر... شديم که ويالشون وارد

 اينکه با.....گذاشتن بعد روزاي براي رو بودن هم با قرار که طوري به.....شدن جور هم با خونواده تا

 ..........بود کافي برام نزديك از ديدنش همون ولي...بزنم حرف تنها تمنا با نتونستم

 باشي آنجا تو که دياري در

 کافيست آنجا بودن

 دگر آرزوهاي

 ..........انصافيست بي اوج

 مي براش من و.....داشت حضور تمنا هام لحظه اکثر تو که روزهايي.....بود قشنگي روزهاي

 عشق بوي و رنگ حضورش با داشتم دوست و...داشتم که اي خونه از.....خودم از...گفتم

 فقط تمنا و.....کردم مي شرکت که هاي عمليات غمگين و شاد هاي لحظه از....کارم از.....بگيره
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 مي خودنمايي قشنگش چشماي تو غمي يه زدم مي حرف آينده از وقتي....کرد مي سکوت

 براي....خودم به کردم افتخار....زديم مي حرف و بوديم هم با جا همه که روزي سه از بعد......کرد

 احتياج زندگيم هاي ساعت همراهي براي من که بود کسي همون تمنا.....داشتم که انتخابي

 و مديرت با تا....دستش بسپرم رو زندگيم کمال و تمام تونستم مي که هموني........داشتم

 زن اب زندگي هر مديريت که بود اين نظرم هميشه......کنه خلق برام قشنگي هاي لحظه.....ابتکار

 مي هک زنه.....کنه کمك زندگي هاي پايه استحکام به خودش تدبير با تونه مي که زنه.....خونست

 مومت تمنا بودم مطمئن و......کنه آروم رو زندگي تنش پر و سخت هاي حظهل خودش ابتکار با تونه

 بود وقاري و متانت اونم....ميومد چشم به همه از بيش چيزي يه و......داره خودش در رو نکات اين

 ......بود حرکاتش و رفتار در دختر يه نياز از بيش که

 سر برم دلي دو و شك با خواستم نمي من و.....گشتيم برمي ديگه روز دو تا بايد.......بود کم وقت

 دنخور از بعد وقتي که بود اين......بشم مطمئن زندگيم تو دائميش حضور از خواستم مي.....کار

 ازش.....بشه بدل و رد بينمون حرفي اينکه از قبل زود خيلي...... رفتم ديدنش براي صبحانه

 ........شد باروني چشماش ولي...چرا دونم نمي..............خواستم جواب و........کردم خواستگاري

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

 تمنا

 يم اعتراف تلخم ي گذشته به بايد که اي لحظه......رسيد نداشتم دوست که اي لحظه اون باالخره

 جسمم و روح بکارت...بود گذاشته خودش رو مرد اسم که کسي نامردي خاطر به اينکه......کردم

 ساخته ذهنش تو ممن از که نيستم اي قديسه اون گفتم مي بايد.....بودم داده دست از رو

 سرازير چشمام از اشك صورت به...بود شده پر وجودم تو که استرسي و فشار.....بود

 ................شد

 .....اومدم خودم به غمگينش صداي با

 همراهم عمر آخر تا بخوام ازت اينکه....زدم؟ بدي حرف من....تمنا؟ کني مي گريه چرا - مهبد

 ...کني؟ گريه که سخته برات انقدر باشي

 دص روزي گفتم مي......آرزوئه برام کنارت در بودن گفتم مي....گفتم؟ مي چي....کردم پاک اشکامو

 امبخو حاال که...گفتم بله پيام به مادرم و پدر با مشورت بدون چرا که کنم مي لعنت خودمو بار

 .....دادم جواب آروم.....بدم پس اينجوري کاريمو ندونم جواب
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 جوابم بازم بگم بايد هم درخواستت مورد در.....ايه ديگه چيز خاطر به من ي گريه.....نه - من

 ....منفيه

 ....دارم فرق خيلي آلت ايده مرد با من......چرا؟ - مهبد

 دونست نمي....زنه مي فرياد اسمشو وجودم بند بند دونست نمي....زد آتيش جونم به حرفش

 بود شده من دنياي دونست نمي......بودم کنارش در که بود روزي چند همون عمرم روزاي بهترين

 .....عاشقونش نگاه و قشنگ هاي خنده

 ....نيست حرفا اين بحث اصالً ... نه - من

 ....دارم مشکلي چه....بگي نه بهم شه مي باعث چي....چي؟ پس - مهبد

 ....دارم مشکل من...نداري مشکل تو - من

 ......پايين انداختم سرمو و

 .....کنيم حلش بتونيم شايد...بگو....چيه؟ مشکلت - مهبد

 ......خوريم نمي هم درد به ما کن باور.....نيست شدني حل من مشکل - من

 دست ازت من....کني؟ فکري همچين شه مي باعث که مشکليه چه اين.....چيه؟ حرفا اين - مهبد

 ......تمنا دارم نمي بر

 مي بايد ولي.......رسيد مي آخر به همونجا دنيا داشتم دوست....بود شده سنگين زبونم

 .....بار يه شيونم....بار يه مرگ.....گفتم

 هم درد به گم مي همين براي.....شدم جدا بعدش ماه چند که...کردم ازدواج بار يه قبالً من - من

 ....خوريم نمي

 ........................شدم دور ازش بلند هاي قدم با و

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

 مهبد

 ي کلمه رو.....آخرش ي جمله رو کنم تمرکز کردم سعي.....کردم مي نگاه شدنش دور به

 همچين آدم کنم قبول تونستم نمي.....شد نمي باورم....بوده کسي به متعلق بار يه اينکه......ازدواج
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 هداشت وجود بزرگ مشکل يه اينکه مگه..........بده دست از اونو راحتي به و باشه داشته رو جواهري

 اضير مرد اون که داشته مشکلي چه تمنا اينکه.............زد چنگ دلم به بدبيني لحظه يه.......باشه

 من که چيزي.....کرد نمي ازدواج باهاش هرگز تمنا داشت مشکل مرد اون اگه......بده طالقش شده

 پس.........کنه عمل عاقالنه هم کنه فکر عاقالنه هم کرد مي سعي که بود اين بودم ديده تمنا از

 دچن تا...شدم داغون حسابي....ريختم هم به............باشه داشته اشتباهي انتخاب تونست نمي

 مي نتيجه کمتر کردم مي فکر بيشتر هرچي.....کردم مي فکر و رفتم مي راه فقط ساعت

 نکهاي......کنه زندگي باهاش نخواد مرد يه بشه باعث که بودم نديده تمنا تو چيزي من......گرفتم

 فکر ساعت چند از بعد.......روحم سوهان بود شده کنم پيدا طالقش راي دليلي تونستم نمي

 من که بودن شده چيزي متوجه اونا شايد.....بگيرم کمك مامان و بابا از تا....ويال رفتم....کردن

 هک مني اونم..........فهميدن ورودم ي لحظه همون از اينو همه و...بودم عصبي.....بفهمم نتونستم

 براش رو چي همه.......اتاقا از يکي تو رفتيم هم با و کردم صدا رو بابا.....شدم مي عصبي کمتر

 کردم کرف خيلي اينکه....شدم بدبين چقدر لحظه يه اينکه.....گفته چي تمنا اينکه......کردم تعريف

 چنذد از بعد و...داد تکون سري بابا....کنه کمکم خواستم ازش آخر در و.....نرسيدم جا هيچ به و

 .................مامان دست بسپرم رو چي همه خواست ازم کردن فکر دقيقه

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

 مغلوب سرنوشت با جنگ تو بازم که داد مي نشون گريونم چشماي شدم که ويال وارد

 ..................شدم

 !زندگي

 ..........ندارم کردن بازي جون ديگر من که......بنداز هوا به را کالهت

 .........................................بردي تو

 و مهربون هاي نگاه باز........بارشون حسرت هاي آه باز....خونوادم سکوت باز هم اينبار و

 به بردم پناه بازم آخر در و.......اتاق ي گوشه صداي بي هاي گريه و من هم باز و.......نگرانشون

 ..........خدا درگاه به زدن ضجه و......اشکم از پر و طوالني ي سجده و نمازم ي سجاده

 مادر صداي هم بعد و.....پيچيد ويال تو در زنگ صداي که بود نگذشته ساعتي چند هنوز

 صداي همراه کردم گريه اتاق در پشت من و.....بدونه رو م گذشته خواست مي اينکه....مهبد

 ......کرد مي تعريف رو آورم عذاب روزهاي ي لحظه به لحظه که مامان ي گرفته
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------------------------- 

 مهبد

 

 ببينم خواست مي دلم.......کردم مشت رو دستام عصبانيت شدت از شد تموم که مامان حرفاي

 تمناي سر......مظلوم دختر يه سر......بود آورده عشقم سر رو بالها اين که رو نامردي اون

 وقتي......بود قرمز گريه از چشماشون که خانوما....بودن حالي يه مامان حرفاي از همه.........من

 ي گريه صداي داده دست از شو بچه ها پله از افتادن و خوردن کتك خاطر به تمنا که گفت مامان

 توي پنهون غم دليل فهميدم تازه....بود خرابتر اونا از من حال ولي......شد بلند مهسا و شيوا

 و مامان و موندم من که شد خلوت دورمون کي نفهميدم.... بودن آورده روزش به چي....چشماشو

 .......اومدم خودم به مامان صداي با....بابا

 و تمنا عموي تلفن شماره شريفي خانوم...ضمن در....فهميدي رو چي همه....مهبد خوب - مامان

 باهاشون... گفتن راست رو چيز همه اونا بدونيم خواستيم اگر که داده رو سابقش شوهر مادر

 که شدم دهآبدي انقدر زندگيم تموم تو....حرفاشون درستي به مطمئنم من البته که.....بگيريم تماس

 هنوزم اينکه......خودته با بعد به اينجا از......دروغ کي و گه مي راست کي بدم تشخيص بتونم

 .....نه يا کني ازدواج دختر اين با بخواي

 ...کردم صداش.....بره که شد بلند بعد و

 ...مامان؟ - من

 ....داد رو جوابم سوال بدون چون....خوند رو فکرم انگار.....من سمت به وبرگشت ايستاد لحظه يه

 که دختري....ندارم کاري گذشتش به من....ندارم مشکلي موضوع اين با اصالً من مهبد - مامان

 اوني.........اما....مونه نمي اي شبهه و شك هيچ جاي که هست مقبول و معقول انقدر بينم مي االن

 مي رو تو خوشبختي من.....کني زندگي باهاش خواي مي تو....تويي بياد کنار گذشتش با بايد که

 ......دارم ايمان دختر اين به و...خوام

 الوي از.....داشتم آرامش به نياز تصميم گرفتن و مامان حرفاي مرور براي.....نداشتم خوشي حال

 .....بيرون زدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | من عشق آتش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

138 

 

 يم منفجر داشت سرم که بودم کرده فکر قدري به....بود شب دوازده ساعت ويال برگشتم وقتي

 تمنا ي گذشته.......بکشم دست تمنا از وجه هيچ به تونستم نمي که بود اين فکرم ي نتيجه.....شد

 شرع فخال کار هيچ تمنا.....نبود سرشکستگيش ي مايه ولي...بود زندگيش تاريك ي نقطه اگرچه

 شوهر از شدنش باردار حتي....بود کرده اشتباه انتخاب يه فقط.....بود نداده انجام عُرفي و

 ولو....بود شرمنده ازدواج از قبل زناشويي ي رابطه داشتن از بود پاک قدري به تمنا....بود شرعيش

 همه اون نبودم حاضر.......بود اجبار به رابطه اين که زماني حتي.....بود شوهرش که مردي با

 مي رو خودش من.....بودنش دختر يا بودن زن نبود مهم برام.......بدم دست از رو پاکي و نجابت

 .........رو وجويش خود....خواستم

 اتاق وارد حالي بي با.....خانوم مريم و ياسمين از غير...بودن بيدار همه شدم که ويال وارد

 .....شد وارد آرش که بودم نبسته کامل رو در...شدم

 ..خوب؟ - آرش

 چي؟ خوب - من

 کردي؟ فکراتو - آرش

 زا ترسيدم مي.......نه يا هستن موافق من تصميم با هم بقيه دونستم نمي.....دادم تکون سري

 .....کنن تأييد نظرمو همه داشتم دوست.....کنه مخالفت بينشون کسي اينکه

 هب شبيه سرنوشتمون چقدر اينکه به.....کردم؟ مي فکر چي به ساعت چند اين دوني مي - آرش

 ....همديگست

 زدواجا قبالً  دو هر اينکه...تمناست و شيوا شباهت منظورش دونستم مي.....کرد سکوت ثانيه چند

 ....داد ادامه دوباره......بودن کرده

 مي سال همه اين بعد.....دي نمي اهميت گذشتش به که داري دوسش قدر به دونم مي - آرش

 مطمئني؟ انتخابت از.......بگم بهت رو زدي من به که حرفي همون خوام مي ولي.....شناسمت

 ....زد لبخندي.......آره يعني که.....دادم تکون سري

 مرست خوان هفت از بايد کردنش راضي براي که بگم تجربه حسب بر فقط....مبارکه پس - آرش

 .......خانوما دست بسپاري رو کار اين بهتره.....بشي رد
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 آرش......خورد در به اي تقه.......داشتم که گيري نفس هاي ساعت از بعد خنده اولين.....خنديدم

 ....بود بابا....کرد باز رو در و شد بلند

 ...بزنيم؟ حرف هم با داري وقت....بابا..مهبد - بابا

 ....بفرماييد...بله - من

 .....تختم ي گوشه نشست بابا.....رفت بيرون آرش

 ....برگرديم بايد فردا پس...بابا؟ رسيدي اي نتيجه به - بابا

 ....کنم زندگي باهاش خوام مي....کردم فکرامو....بله - من

 ..نگرفتي؟ تصميم که احساسي...کردي؟ فکر خوب چي همه به - بابا

 بي دختر يه....نيست هوا به سر دختر يه....بينم مي من که دختري....کردم فکر خوب....نه - من

 با و متين خانوم يه ازش...بوده دردناک و سخت براش هرقدر گذشتش و....نيست خام و تجربه

 ....ساخته وقار

 .....داد تکون سري تأييد ي نشونه به بابا

 ...هستن؟ موافق من تصميم با همه دونم نمي فقط - من

 بگي تو ات منتظرن...کردن سکوت و نشستن بيرون اون که اونايي....هستيم پشتت ما ي همه - بابا

 مي جمع اون ي همه....چيدن برنامه کلي هم االن.....کنن کمکت جوره همه تا خواي مي رو تمنا

 .....بشه نيکزاد ي خونواده عروس تمنا که خوان

 ....پرسيدم آروم

 هستين؟ راضي هم شما!.... بابا - من

 ........زد بخشي آرامش لبخند

 دشخو....نبوديم اي کاره ما مورد اين تو....دارم اطمينان باالست اون که اوني به من...بابا آره - بابا

 ........خودش به توکل.....کنه مي درست خودش هم رو بقيش....کشونده اينجا تا رو دوتا شما

 ......بابا ي جمله آخرين با شدم آروم چقدر من و
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 ستمخوا مي........ويال هاي پله رو نشستم گيتارم با صبحانه خوردن از بعد....شدم بيدار که صبح

 هک حسي و باشه من صداي شنوه مي که چيزي اولين خواستم مي.....بزنم تمنا با حرفامو اولين

 .....داشتم بهش

 تو ي گريه صداي از من

 رسيدم بارون غربت به

 ديدم زده بارون باغ چشات تو

 باغه يه همرنگ تو چشم

 پاييز غروب غربت تو

 لبريز کهنه درد يه از ، من مثل

 خاک و کاهگل بوي تو با

 شه مي زنده نمناک باغ کوچه عطر

 بارون و خاک بوي تو با

 شه مي زنده گالبدون و ترمه عطر

 من کوچك شهر مثل تو

 سازي خاطره برام هنوز

 نمازي معصوم ي قبله هنوزم

 من بازي ياد مثل تو

 خاکي و پير هاي کوچه تو

 پاکي و عزيز من براي هنوزم

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

 تمنا
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 يه و....بود شده صبح.........کردم باز چشم مهبده دونستم مي که خوانندش و گيتار نواي صداي با

 مي رسا و بلند مهبد صداي..........زاري و گريه همه اون....افتادم قبل روز ياد......آغاز ديگه روز

 هم کنار که خوشي روز چند اوم تموم مثل....من براي آره......من؟ براي..خوند؟ مي کي براي....اومد

 ارکن يا....جنگل تو......باشيم کجا کرد نمي فرقي.....خوند مي برام دقيقه هر و روز هر....داشتيم

 خاصي منظور به کردم احساس....داشتم دوست خوند مي که رو آهنگي...........ويال تو يا.....دريا

 زنگ گوشم تو آهنگش آخر قسمت که چيه منظورش که بودم فکر تو....خونه مي داره

 به مامان که حرفايي ي همه با.....موندم لحظه يه..........پاکي و عزيز من براي هنوزم...........خورد

 با چرا.....بودم؟ پاک و عزيز براش من رسيده گوشش به دونستم مي و...بود زده نيکزاد خانوم

 اکثر مثل مگه.....خواست؟ مي منو واقعاً .....خوند مي من براي هنوزم نيستم دختر دونست مي اينکه

 هميشه ايروني مرد مگه.....نداشت؟ تعصب ازدواج از قبل زنش بودن دختر رو ايروني مرداي

 از بعد روز ها خونواده ي همه مگه......ذاشت؟ نمي وسط موردي همچين سر رو غيرتش شاهرگ

 تيکه يه حجر عصر آدماي مثل و...عروسشون بودن دختر اثبات براي نمذارن مراسم عروسي

 بودنش دختر به عروس حرمت ي همه مگه......دن؟ نمي نشون همه به رو!!!!!!! پارچه

 فرق ما همسايمون زناي با خانوم راضيه يعني.....بودن؟ راضي خونوادش يعني....نيست؟

 زا اما بودن بوسيده رو خدا ي خونه.....بودن رفته سوريه و کربال و مکه همه که همونايي.....داشت؟

 سريسر و آشپزخونه رفتم سرم تو سوال کوه يه با و شدم بلند.......نداشتن ابايي زدن زبون زخم

 از حتي.....بودم ديدنش قرار بي.....ساحل رفتم و پوشيدم لباس هم بعد.....خوردم چيزي يه

 که هوايي در کشيدن نفس و بودن به بودم راضي من.......خواست ني منو ديگه اگه حتي.....دور

 .......کشيد مي نفس مهبد

 .....تو از شود مي پر کنم مي خالي را دلم هرچه

 .....داشتنت دوست دارد برکتي عجب

 تونستم نم........نشست کنارم و اومد....انداختم نگاهي نيم....کردم مي حس رو شدنش نزديك

 ...گفت آروم لحظه چند از بعد.....کنم نگاش

 ...کني؟ نگام خواي نمي - مهبد

 .....داد ادامه....نداشتم طاقت وقتي کردم مي نگاش جوري چه....پايين انداختم سرمو

 ....بزنم حرف باهات خوام مي - مهبد
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 ....کشيد دستمو که......برم شدم بلند

 ......بزنم حرف باهات خوام مي گفتم - مهبد

 با نگاهش.....شد نمي ترس باعث بودنش جدي اما.....محکم و سخت.....زد جدي رو حرفش

 دوست رو صالبت اين...نبود عاطفه و مهر بي.....نبود خشن ولي......محکم و بود صالبت

 ....گفتم آروم.....داشتم

 ...زديم رو حرفامون قبالً ما - من

 .....کني مي گوش تو گم مي من.....منه نوبت حاال.....شنيدم منم گفتي تو - مهبد

 ذهنم تو سواالي جواب حرفاش با خواست مي دلم....بگه؟ خواست مي چي.....چشماش تو زدم زل

 ....گفت چشمام تو بود شده خيره که همونجور....بده رو

 مي....گذشته بوده هرچي...افتاده اتفاقي چه نيست مهم يعني.....نيست مهم برام گذشتت - مهبد

 بودنت با خوام مي....باشي خونم خانوم....باشي همراهم خوام مي....بسازم رو آينده باهات خوام

 .....کنم آرامش احساس

 ...کردم ازدواج قبالً من مهبد - من

 ....نيست مهم که گفتم - مهبد

 .....تو مگه....داره غيرت چيزا اين رو اياني مرد......شه مي مگه - من

 ....بزنم رو حرفم نذاشت

 نمي تصميم راحتي اين به شايد بودي کرده شرع خالف کار تو اگر...مهمه منم براي - مهبد

 براي که چيزايي به.....بوده محرمت.....بوده شوهرت بوده هرچي....نکردي بدي کار تو اما.....گرفتم

 يگهد....نيستي که.....نه يا اي سرافکنده خدا پيش ببين.......نده اهميت رسوم و رسم شده آدما ما

 .....خوام مي هستي که همينجوري رو تو من.....کني دوري ازم گذشتت خاطر به خوام نمي هم

 رو لهمسئ اين مياد پيش بينمون مشکلي هر با ممکنه زندگي تو بعداً ...گي مي االن رو اينا - من

 ......بياري يادم
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 هب برسه چه ره مي يادت رو چيزا اين خودتم تو که هست بلندي و پستي انقدر زندگي تو - مهبد

 ....من

 ....پرسيدم شك با

 ...خونوادت؟ - من

 ....بگه رو بله خانوم عروس تا منتظرن همه - مهبد

 ...ندارن؟ مشکلي من ي مسئله با يعني - من

 ....شناختي؟ اينجوري منو ي خونواده تو - مهبد

 ...ولي - من

 ....گرفتم جواب محبت با که کردم سالمي.....موند تموم نا پدرش اومدن با حرفم ي ادامه

 ....بريم حاضرين اگه...خوب - نيکزاد آقاي

 تادهايس مهبد و من منتظر آماده و حاضر که خونواده تا دو به افتاد نگام.....بريم قراره کجا که موندم

 ....بودن

 ...بابا؟ بريم جايي قراره - مهبد

 ....زد لبخندي و داد تکون سرس نيکزاد آقاي

 ....هست شيرود نزديك که اي امامزاده همون....زيارت بريم گرفتيم تصميم همگي - نيکزاد آقاي

 ....من به کرد رو و داد تکون سري مهبد

 بريم؟.....بعد براي باشه حرفا ي بقيه - مهبد

 ....بريم - من

 ... گفت و دستم داد شال يه تبسم نشده ماشين سوار هنوز

 ....کردي سرت مشکي شال عزادارا اين مثل چرا دونم نمي من....کن عوض شالتو بگير - تبسم

 .....که مهموني ريم نمي....زيارت بريم خوايم مي - من
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 ....کن سرت اينو...گيره مي دلم که من....پوشي مي تيره بس از گيره نمي دلت تو - تبسم

 ناراحت اينکه براي و دادم جواب لبش رو لبخند به....کردم نگاهي دستم تو رنگ سفيد شال به

 .....کردم سرم رو شال نشه

 رو شيرود ي امامزاده تعريف.....شدن جدا هم از زيارت براي زنا و مردا...شديم که امامزاده وارد

 لب رزي و بستم چشمامو.......گرده نمي بر خالي دست مياد هرکي بودم شنيده.....بودم شنيده زياد

 اونجا که جمعي اون ي همه براي....بود خيري به عاقبت و سالمت کردم طلب که چيزي تنها

 که راهرويي تو همگي....بود ظهر اذان نزديك....کشيدن دست زيارت از همه زود خيلي....بودن

 گذاشته هم کنار صندلي دوتا.....بوديم ايستاده بود زنانه و مردانه وردي اتصال ي حلقه

 پدر.. نبود که کسي تنها....اونجا بوديم شده جمع چي براي دونستم نمي....انداختم نگاهي....بودن

 ...گفت همه به رو نيکزاد آقاي....اومد دقيقه چند از بعد اونم که....بود مهبد

 ....ميان آقا حاج االن -

 چادر به نگاهي.....نشست سرم رو ديگه چادر يه جاش به و شد کشيده سرم از چادرم لحظه يه

 بافته زسب و سفيد ميون در يه رو پودش و تار انگار.....سبز ريز گالي با سفيد نماز چادر يه.....کردم

 رو مهبد مادر که داده انجام رو کار اين کي ببينم کردم سرم پشت به نگاهي.....بودن

 ....گفت و انداخت ما به نگاهي يه....اومد گويان...ياال هم آقا حاج لحظه همون....ديدم

 ....شه خونده صيغه نماز شروع از قبل تا که بشينن داماد و عروس -

 ها صندلي از يکي رو دستي فشار با که....هستن کيا داماد و عروس که.....موندم لحظه يه

 ... گفت آقا حاج که خبره چه بودم مونده واج و هاج.....مهبد هم کنارم......نشستم

 ...باشه؟ چقدر صيغه مدت خوب -

 قدع بره يادشون وقت يه ممکنه بشه زياد مدتش اگه....آقا حاج ممکنه که مقداري کمترين -آرش

 ....کنن

 ....خنديدن همه حرفش از

 .....داد رو آقا حاج جواب و زد نگاهم به لبخندي مهبد پدر

 ....بدن انجام رو عروسيشون جشن کاراي قراره هم ماه دوم اين تو....آقا حاج ماه دو -
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 نمي......بود؟ بد.....بود؟ خوب.....کنن جاري محرميت ي صيغه مهبد و من بين خواستن مي

 بل زير مامان....کردن مي نگام لبخند و مهربوني با....انداختم بابا و مامان به نگاهي....دونستم

 ....کرد زمزمه

 ......بشي خوشبخت الهي - مامان

 مفهميد شايان ي موذيانه هاي نگاه از رو اين......برامون بودن کشيده نقشه هم با همه بود معلوم

 ......زد که حرفي و

 فرار زود...مونه مي ماهي مثل خانوم عروس اين.....کنين جاري رو صيغه زودتر آقا حاج - شايان

 ......کشونديمش اينجا تا اي نقشه چه با دونين نمي......کنه مي

 مهريه مقدار.....داماد آقا خوب.....نيست استخاره هيچ حاجت خير کار در.....چرا فرار - آقا حاج

 ...باشه؟ چقدر

 .....نزديك آورد سرشو مهبد

 ....بدي؟ قرار ات يهمهر عنوان به باشي داشته دوست که هست چيزي - مهبد

 .....کنم پيشکش مردي به رو جسمم و روح بار دومين براي بود قرار.....پايين انداختم سرمو

 ....رو قلبت - من

 ...بگو اي ديگه چيز.....شماست بند و قيد در وقته خيلي که اون - مهبد

 الم بشه....دنيام تموم بشه بود قرار که چشمايي.....چشماش تو شدم خيره و.......باال آوردم سرمو

 مي پنهون لباسش زير اکثراً و بود آويزون گردنش به که زنجيري ساکتم ديد که مهبد......من

 ....دستم تو گذاشت و کرد باز....شد

 ....شد پرداخت...آقا حاج مهريه اينم - مهبد

 ...من به کرد رو مهبد.....زدن دست همه حرفش اين با

 ....گردنت بنداز - مهبد

 .....کرد زمزه گوشم کنار شيوا......انداختم رو گردنبند مهسا و شيوا کمك با
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 هک رسيدم نتيجه اين به االن ولي...بودم همينجوري منم....ترديدي از پر االن دونم مي - شيوا

 ......داره رو لياقتش مهبد که فهمي مي زود هم تو....داشت رو لياقتش آرش

 گرم دستاي تو من سرد دستاي و شد جاري صيغه.....داره رو لياقتش مهبد بودم مطمئن من و

 چقدر و...خورديم هم کنار در همه رو ناهار....دستم تو کرد مادرش که ظريفي ي حلقه و.....گم مهبد

 من به حواسش تمام پروا بي وقتي....بودم کنارش نگراني بدون وقتي...محرميت بود خوب

 تيوق....کرد مي کاوش رو صورتم اجزاي تك تك چشماش با وقتي....گرفت مي دستمو وقتي....بود

 من و....کنن مي نگامون لبخند با همه شديم مي متوجه لحظه چند از بعد و زديم مي حرف آروم

 يدنيا ي همه که آدمي به بودن متعلق...بود خوبي احساس.....پايين مينداختم سرمو زده خجالت

 بفرستن تنها رو مهبد و من اي بهونه يه به کردن مي سعي همه......غذا خوردن از بعد.....بود من

 ردک که کاري اولين شديم که تنها...نداشت دوري طاقت ديگه قلبامون دونستن مي خوب.....ويال

 که آغوشي.......کسي هر بوي نه داد مي کسي بي بوي که آغوشي...بود آغوشش تو من کشيدن

 طرع کشيدن و نشست موهام روي که لبهاش گرماي و....بود شده گشوده من براي بار اولين براي

 بامل به نگاهي و کرد بلند سرشو. نشه مورم مور و باشم خوددار تونستم نمي. هاش ريه به موهام

 :پرسيد آروم و چشام تو زد زل بعد و کرد

 هست؟ اجازه -

 ي تجربه اولين و کردم همراهيش هم خودم و دادم اجازه بهش چشمام گذاشتن هم روي با من و

 !بود شيرين عشقمون

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

 مهبد

 

 يچاي و ميوه بهم راه به راه..باشه کنارم تمنا برگشت راه کل شد مي مگه.....بود خوبي خيلي روز

 بي رو عشقش......بود کرده غرق محبتش درياي تو رو من محرميت ي لحظه از......بگذره بد و بده

 زيارت برم تمنا با که بود اين کردم که کاري اولين رسيديم وقتي.......کرد مي پيشکش بهم منت

 ........داشت ارزش برام دنيا يه زيارت از بعد چشماش برق......عبدالعظيم شاه
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 زندگي بابا قول به.....بابا شرکت رفتم مي نشاني آتش رفتم نمي که روزايي بوديم برگشته وقتي از

 مي خونه تو رو تمنا روز هر.....بچرخونم رو زندگيم نشاني آتش حقوق با شد نمي....داشت خرج

 مي نگاش و ايستادم مي گوشه يه وقتا گاهي.....بود خونمون وسايل چيدن مشغول...ديدم

 اهارن اکثراً....کرد مي يادآوري بهم رو خوشبختي...پيچيد مي خونه تو که هاش خنده صداي....کردم

 هي انگار.....باال فرستاد مي برامون پايين از مامان يا آورد مي خونه از يا......بوديم هم با رو شام و

 .....بود شده شروع ما مشترک زندگي جورايي

 دمش که خونه وارد خسته....روز يه تو رو عمليات تا دو.....بودم گذرونده رو سختي روز ايستگاه تو

 از....رفتم اتاق سمت به....ميومد خواب اتاق از صداهايي يه....بود پيچيده خونه تو تمنا عطر بوي

 الييط ي نفره دو تخت يه.....بود کرده تغيير کل به اتاق شکل....کردم نگاه اتاق باز نيمه در کنار

 شاهد بشه تخت اون بود قرار....بود طاليي کرم هم تختي رو رنگ....بود قبلي تخت جاي رنگ

 مرتب حال در من به پشت تمنا.....ما ي عاشقونه نجواهاي و....شدنمون يکي شاهد....ما عشق

 حلقه کمرش دور رو دستام و شدم اتاق وارد اراده بي.....بود ها پاتختي روي وسايل چيدن و کردن

 ......برنگشت ولي...کشيد کار از دست....موهاش تو کردم فرو سرمو و.....کردم

 ...اومدي؟ کي....سالم - تمنا

 قشنگ اينجا چقدر.......نشدي متوجه که بودي مشغول انقدر..... االن همين....خانومم سالم - من

 ....کنم کمك بهت بيام کردي مي صبر....شده

 خوام نمي.... هستي خسته کافي ي اندازه به.....باشه مرتب چي همه مياي وقتي خواستم مي - تمنا

 ....بشي اذيت

 توني مي ديگه هم امشب از.....بشي خسته خوام نمي منم....مني خوشگل خانوم هم شما - من

 .....آمادست که هم تختمون.....بموني اينجا

 .....مهبد......ا  - تمنا

 ....تمنا ندارم طاقت ديگه من....نيستي؟ محرمم مگه.....نداره ا   - من

 ...گفت آروم که...خوند چشمام از رو احساسم انگار....کرد نگام و برگشت

 .....کن صبر ديگه کم يه.....مونده هفته دو فقط - تمنا

 ....گفتم التماس با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | من عشق آتش رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

148 

 

 .....تونم نمي من.....سخته خدا به....هفته؟ دو - من

 ....زدم لباش رو سکوت مُهر لبام با که بزنه حرفي خواست مي

 ......ناراحته چيزي از کردم احساس....داديم مي انجام سکوت تو رو خونه کاراي ي بقيه

 شدي؟ ناراحت زدم که حرفي از - من

 .....نه - تمنا

 ناراحتي؟ چرا پس - من

 رومآ و......تخت ي گوشه نشست....گفتنش تو داشت ترديد انگار.....من به دوخت نگرانشو نگاه

 ...گفت

 فتهه همين قراره و افتاده عقب کيميا بزرگ پدر فوت خاطر به بهداد عروسي گفتم که يادته - تمنا

 باشه؟

 ...شده؟ چيزي مگه حاال... آره - من

 ....هست اي مسئله يه......آره يعني......نه - تمنا

 ...افتاده؟ اتفاقي چي؟ - من

 تو هم برادرش ي خونواده که کنه مي شرکت عروسي تو شرطي به گفته بزرگ آقاجون - تمنا

 ....باشن عروسي

 عموي يعني.....پدربزرگش برادر ي خونواده......کردم هجي رو تمنا حرفاي ذهنم تو لحظه يه

 وت اونا حضور تمنا ناراحتي علت پس....بود پدرش عموي ي نوه که هم تمنا شوهرسابق.....پدرش

 تو کشيدمش و.....هاش شونه دور انداختم دست و نشستم کنارش رفتم....بود عروسي

 .....سينم رو گذاشت سرشو....بغلم

 کنه؟ مي ناراحتت ديدنش.....هستي؟ چي نگران - من

 نمي کا دادگاه روزاي ياد.....کاراش ياد.....حرفاش ياد....افتم مي بدبختيام ياد ديدنش با - تمنا

 ....توهيناش ياد....اومد

 ...کنارتم؟ من که زماني حتي - من
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 ....کنه اذيتم تونه نمي هيچي باشي که تو...نه - تمنا

 ....کنارتم هميشه من......نباش نگران پس - من

 ...گفتم کنم منحرف موضوع اون از رو ذهنش اينکه براي هم بعد

 ...خانومم؟ داريم چي غذا - من

 .....خنديد و شد جدا ازم

 .....شدي شکمو - تمنا

 ....بخورم ديگه چيز يه جاش بايد بخورم تورو تونم نمي وقتي - من

 لگ عذاب ي مايه که آدمي با شدن رو به رو فکر تو.....فکر تو رفتم..... بچينه رو ميز تا رفت تمنا

 ......بخوره غصه تمنا اسمش شنيدن يا ديدن بار هر با خواست نمي دلم....بود زندگيم

 

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

---------- 

 تمنا

 

 يدند با....بابا و مامان دنبال گشتم چشم با شديم که شد مي برگزار اونجا عروسي که باغي وارد

 اسماحس انگار.....گرفتم رو مهبد دستاي محکم بودن نشسته تر طرف اون کمي که جمعيتي و اونا

 ....پرسيد آروم و داد دستم به فشاري که...فهميد اونا ديدن از رو

 ...کدومه؟ - مهبد

 اونجا عموهاش و ها عمه با...بيني؟ مي رو آدما اون...مامان و بابا راست سمت - من

 کنار.....عموجان هم کنارش.......بزرگه آقاجون داده تکيه عصاش به که آقايي اون.....نشستن

 .....پيام خود هم بعدي....پيام خواهر هم کنارشون دختر اون.....نشستن پيام مادر و پدر... عموجان

 ....دادم نشون رو تر طرف اون کمي دستم با
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 نگاه همه به باال از دارن عادت....گرفتن؟ اي قيافه چه همشون بيني مي....شهرزاده اونم - من

 .....نداره وجود زمين رو اونا از باالتر و بهتر کنن مي فکر....کنن

 ....داد دستم به فشاري

 زندگي باشه يادت.....باشي قوي و محکم شد درسته؟قرار... زديم هم با رو حرفامون ما - مهبد

 ...هستي ها بهترين اليق باش داشته باور....هاست لياقت و باورها قانون

 خود اين.....بده آرامش من به تا کرد مي استفاده فرصتي هر از که بودم ممنون ازش چقدر

 ومآر منو دشوار شرايط تو کرد مي سعي اينکه....کرد مي درک منو مَردم اينکه.....بود خوشبختي

 .....نمک مقابله چيزي هر با بودم آماده......بشه بيشتر نفسم به اعتماد شد باعث چيزا همين......کنه

 يها نگاه به حواسم خوب.......ما به شد خيره چشم جفت چندين نشستيم که بابا و مامان کنار

 دونستم مي......دردناکه براش چقدر من موفق ازدواج دونستم مي....بود شهرزاد ي خصمانه

 از تر خوشحال رو خودم کردم مي سعي همين براي.....چشمش تو هست خواري من خوشحالي

 مهبد ي عاشقانه رفتارهاي براشون چيز زجرآورترين شايد و.....بدم نشون بودم که چيزي

 .....بخنديم صدا با دو هر شد مي باعث که گفت مي گوشم در داري خنده چيزاي مهبد گاهي....بود

 و بابا و مامان که زماني خصوص به....شد هم بلندتر هامون خنده صداي شايان و تبسم اومدن با

 مي نگامون داشت که افتاد بزرگ آقاجون به نگام باري چند....کردن همراهيمون... هم اينا عمه

 آشتي يه.....بود کرده آشتي بزرگ آقاجون با بهدا عروسي خاطر به عزيزجون......کرد

 از يشب بده تغيري رفتارش تو بود نکرده سعي آقاجون اينکه خاطر به دونستم مي که.....مصلحتي

 نبيهت آقاجون سال و سن به کسي براي تنهايي عزيزجون قول به شايد......کشه نمي طول روز چند

 خونوادش و برادرش از دليل بي طرفدار از دست آقاجون واقعاً بودم اميدوار و.....بود خوبي

 اوج بودن رقصيدن حال در که جمعيتي صداي....رقص جايگاه به داماد و عروس رفتن با.....برداره

 به مگيه پيام صداي با که......برقصيم بريم شديم بلند نفر چهار هر تبسم پيشنهاد به.....گرفت

 ...چرخيديم طرفش

 ...تمنا؟ - پيام

 .......لبش ي گوشه نشست معروفش پوزخند....ايستاد روم به رو اومد.....کردم نگاش و برگشتم

 دادم؟ طالقت خ فَت با من و بودي کرده ازدواج من با قبالً گفتي شوهرت به - پيام
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 ....گفت و کنارم ايستاد مهبد که بگم چيزي خواستم مي

 که توست مثل لياقتي بي آدم به خوشبختي براي فرصت دادن ازدواج از منظورت اگه - مهبد

 اقبمر....ضمن در.....شده من نصيب خوشبختي اين و نداشتي لياقت که خوشحالم و...گفته...آره

 ....مونه نمي جواب بي خانومم به توهيني هر......باش زدنت حرف

 حس.....نبودن تنها حس....حمايت حس.....گرفت وجودمو سراسر حسي يه مهبد حرف اين با

 .....بدم ادامه رو مهبد حرف شد باعث همين و......بودن برنده

 ....بشي حريفش توني نمي اصالً  و ورزشکاره شوهرم چون.....باشي مراقب واقعاً بهتره - من

 حين همون در.....همديگه از ما حمايت از بود متعجب.....باال بود رفته تعجب حالت به پيام ابروهاي

 ....اومد هم شايان صداي

 کل وقتش به چون.....نکني درست دردسر خودت براي و......باشي مراقب بهتره آره - شايان

 مي بيرون خواري و خفت با رو خونوادت و تو و.....کنن مي حمايت ما از هستن اينجا که آدمايي

 .....کنن

 ي خونواده.....ايستادن حمايتشون دادن نشون براي همگي اينا عمه و بابا و مامان لحظه همون

 از ما هاي حمايت....بودن شنيده رو ما صداي همشون....کردن مي نگاه رو ما تعجب با عموجان

 خواست مي.....بود داده دست از رو نفسش به اعتماد وضوح به پيام که بود قوي قدري به همديگه

 يم فکر که چيزي آخرين حال اين با.....بود خورده سنگ به تيرش ولي...بده آزار رو من حرفاش با

 .....آورد زبون به رو بزنه آسيب من به کرد

 پس......کنه مي حکم ما بين تو خداي اينکه....زدي مي حرف خدا حکم از روزي يه - پيام

 ....هستيم سالم همه ما....ببين...کو؟

 .....داد ادامه پوزخند با و زد چرخي

 و خونه نه.....دادم دست از رو اموالم و مال نه....دادم دست از رو پام و دست نه...مريضم نه - پيام

 ...بود؟ دروغ گفتي خدا حکم بع راجع که چيزي ديدي.....گرفته آتيش زندگيم

 ...پرسي سريع مهبد....من جواب از قبل

 کجاست؟ شما ي خونه - مهبد
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 ....داد آدرس و کرد نگاش تعجب با پيام

 چهب با گرفت آتيش که خونتون....خوبه.....هستين ما ايستگاه ي محدوده تو......خوب چه...ا  - مهبد

 شما ي خونه براي رو تجهيزات و کف و آب همه اون حيفه....گيريم مي يادگاري عکس ميايم ها

 .....کنيم حروم

 ولي....گرفت خندم منم.....خنده زير زدن شايان و تبسم زد جدي هم خيلي که مهبد حرف اين با

 .....بود من دادن جواب وقت حاال.....نخنديدم

 نمي چطور....چشماته جلو روشن روز مثل.....بيني؟ نمي....خواي؟ مي رو خدا حکم - من

 پسر با تو من ي وسيله به بود قرار يادته....بشم بدبخت تا کشيدين نقشه من براي يادته....بيني؟

 چه و کردي توهين بهم چقدر يادته.....عموم با شهرزادت عمه و کني صاف رو حسابت عمت

 نمي خودم خاطر به رو من هيچکس ديگه طالق از بعد گفتي مي يادته....آوردي؟ سرم بالهايي

 کاري که کسي....خواد مي خودم خاطر به منو که کسي.....ايستاده روت جلو شوهرم حاال....خواد؟

 ازدواج عشق با.....شدم عاشق......خوشبختم من...بيني؟ مي.....نداره آوردي سرم که باليي به

 احساس سال سي از بعد هنوز تو ي عمه اما.....کنم مي تجربه رو عشق با زندگي دارم....کردم

 هم تو.....نشده آروم ش کينه از پر دل هنوز......انتقامه دنبال هنوز.......کنه نمي خوشبختي

 راههم و همسر عنوان به رو تو نيست حاضر شناسه مي رو تو هرکي...ببين....نيستي خوشبخت

 دتم اين تو......من طالق به نه خواري گن مي اين به....خفت گن مي اين به.....کنه قبول زندگيش

 بچه متبس.....رسيدم عشقم به من......رسيديم خوشبختيه از نيمي که چيزي به جورايي يه همه ما

 مي تحصيل ي ادامه داره گالره.....کنه مي نامزد داره بهناز......کرده عروسي بهداد.....شده دار

 راکد زندگيتون شما.....چي؟ شماها.....آورديم دست به رو خوشبختي از گوشه يه همه ما....ده

 تيوق.....ساکنه مرداب مثل شما زندگي....نياوردين دست به چيزي.....نکرده تغيري هيچ.....مونده

 ....بود الهي عدل دادگاه اين....بود خدا حکم اون اين.....گنده مي مونه مي جا يه آب

 لطف به.....کردن مي نگام باتحسين همه....کرد مي نگام تحسين با که مهبد سمت رفتم و برگشتم

 .........رقص جايگاه سمت رفتيم نفري چهار.....بودم برنده خدا

 مه دست تو دست اينکه براي...بودن هم با براي بود آغازي....نبود مهبد و من ماجراي پايان اين و

 جدا مه از رو ما نتونه طوفاني هيچ که ساختيم قلبامون بين پيوندي ما......بجنگيم مشکالت با

 ادهافت زندگيم تو که اتفاقي هر خاطر به...بودم خدا شکرگذار چقدر من و.....کنه نابود رو ما......کنه
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 واين...مجردم کرد مي فکر که...تصادف اون تو مهبد ديدن و حلقم نکردن دست خاطر به...بود

 و..ديدم رو مهبد دوباره من که سوزي آتيش اون خاطر به....باشه قدم ثابت عشقش تو شد باعث

 و حرفا جواب اينجوري خدا و.... بود برگشته سوزي آتيش ي صحنه به فکري بي با که دختر اون

 عدل دادگاه تو بود فهميده حرفا اون با که عروسي تو پيام ديدن و....بود داده رو دايي کاراي

 که عشقي آتش......عشق آتش اين و.....شدم برنده بودم شده واقع ظلم مورد که مني...من.... خدا

 تتونس مي خدا فقط که آتشي....بود خدايي....بود الهي.......بود کشيده شعله مهبد و من وجود تو

 ...........زندگي ناماليمات نه کنه سردش

 

 پايان

 مي استقامت و صبر درس ايثار و گذشت با که سرزمينم زنان و دختران ي همه به تقديم

 پاييز گيسوي......باشي موفق....نودوهشتي دوستان ي همه همراهي از ممنون..........دن

 

 نيست شفقت و انس نيست زن که سراي آن در

 روان است مرده.....مرد دل که وجود آن در

 ننوشت قضا اي ديباچه و مبحث هيچ به

 نقصان زن براي و کمال مرد براي

 هستي ي خانه رکن بود نخست از زن

 بنيان بي و بست پاي بي ي خانه ساخت که

 نمود چهره که ساعتي آن زن بود فرشته

 شيطان زند مي طعنه او بر که بين فرشته

 فرداست مادر امروز دختر هميشه

 پسران بزرگي ميسر است مادر ز

 نداشت نبود نکو زنان رفوي اگر
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 مردان نکو ي جامه گسيختگي جز به

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه
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