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#part 1 

 یرون نمیدونم چرا امروز انقد دارم گذشتمو مرور میکنم برا خودم ...از خونه زدم ب

 دوباره ذهنم درگیر گذشته بود

 هووووف....

 کتای پارک نشستم....میبه پارکی که نزدیک خونمون بود رفتم روی یکی از ن

 خواستم هندزفریامو بزارم تو گوشم

 که اهنگ مورد عالقمو گوش بدم

 که صدای رعد و برق اومد...

 اولین بارون پاییزی بارررید

 سرمو رو ب اسمون کردم چشامو بستم

 ...گذاشتم قطره های باروون روی صورتم بباره

 چه قد تنها شدم بعد از نامزدی همراز

 انگار اونم دیگه وقتی برا من نداشت درگیر کارا عروسی و عقد بود

 به خانوادم فک کردم

 ب گذشتم... 

 ..... ب آینده ای که ازش خبر ندارم

 ب مادر دلسوزم....

 ب پدری که هیچ حسی تو چشماش نسبت ب خودم نمیدیدم.....

 ب خواهر بردارا ناتنیم که برام بیشتر از خواهر و برادرا تنی بودن....



 

 به این مریضی کوفتی که از دوازده سالگی افتاد ب جووونم.....

 ..ب اینکه دیگه از اون موقع همون ی ذره اسایشم از بین رفت.

 بدبختیام شروع شد....

 و....

 ب خودم که اومدم خیس اب شدم

 هوووف باید میرفتم خونه وگرنه حالم بد میشد

 حوصله سرما خوردگی نداشتم

 سریع از جام بلند شدم

 ب سمت خونمون رفتم.....

 ب جلوی در رسیدم

 قبل از اینکه داخل بشم

 رده میشه...گفتم خدایا میگن وقتی بارون میاد هر آرزویی کنی برآو

 خدایا میخوام از این ب بعد خوشبخت باشم

 این دردا تموم بشه

 این زندگی که طعمش از قهوه تلخ تر شده شیرین بشه برام

 قطر اشکی که از کنار چشم روی گونم افتادو پاک کردم

 وارد خونه شدم......

 

#Part 2 



 

یم نسبت ب وضعمون خریده واردحیاط شدم دربستم ی نگاه ب خونه انداختم ی خونه ساده داشت

 بودیمش چند سال پیش .....

 ی حیاط داشتیم که من عاشقش بودم

سه تا درخت داشت ی حوض قشنگ و باغچه های پر گل شبو و رز و بنفشه البته تو بهار بودن این گال 

 االن نه.... کنار باغچمون نزدیک حوض ی تخت بود که تو بهار و تابستون استفاده میشد ازش

 درختا ریخته بودنبرگا 

 تو حیاط راه میرفتم و صدای برگایی که پامو روشون میزاشتم بهم ارامش میداد

 وقتی صدای مامانمو شنیدم پا تند کردم سمت خونه

 تررررنم تویی مامان؟؟؟_

 +اره مامانی منم

 در پذیرایی باز کردم وارد خونه نشده بودم که غر زدن مامانم شروع_

 ؟ ترررنم تو کجایی هاان_

 بچه مگه نمیدونی تو نباید با این وضعیتت تو این هوا بیرون باشی

 +وای مامان دو قد رفتم تا سر کوچه چیشده مگع؟

 ترنم هوا سرده تو نباید سرما بهت برسه اذیت میشی باز میوفتی رو دستموناااااا_

 نگا خودتو چه خیس کردی

 شدی مثه موش اب کشیده

 ارک سر کوچه اروم بشم هنوز نرسیده اعصابام ریخت بهم قربونت +وای مامان باشه دو دیقه رفتم پ

 حرف تو کلت نمیره مادر _



 

 +ببخشید مامان جونم ولی خب نیاز داشتم ب این تنهایی

 و بعد این حرفم دستمو دور گردنش انداختم لپشو بوسیدم

 ن میاد دیگهباشه حاال خودتو لوس نکن برو لباساتو عووض کن بیا کمکم سفره بنداز بابات اال_

 +چشمم ننه جون خـخـخ

 تررررررنم_

 +باشه مادر من دیگه نمیگم ننه جون

 و پا تند کردم سمت اتاق

مامانم بدش میومد بش بگم ننه جون میگفت مگه من چند سالمه بم میگی ننه جون منم وقتی 

 میخواستم سر به سرش بزارم میگفتم ننه جون,,,

 در اتاقمو بستم

خودم گفتم خدایااا چرا نمیشه مثه دخترا و جونا دیگه باشم چرا هی باید مواظب  ب در تکیه دادم پیش

 باشم اذیت نشم ی وقت 

 اخه این مریضی چی بووود... :)

 

#Part 3 

ایستادم جلو آینه تقریبا متوسطی که تو اتاقم بود داشتم خودمو نگاه میکردم لباسامو عوض کرده بودم با 

 د و تقریبا دیگه داشت نفسا اخرشو میزد و باید عوض میشد حوله کوچیکی که برا موهام بو

 موهامو خشک میکردم .....

سالم بود تو اتاقم نشسته بودم داشتم برناممو جور  ۷۱سال پیشم  فک میکردم االن ۵و ب گذشته 

 میکردم واسه فردا که میخوام برم مدرسه کارمو کرده باشم



 

 زمستون بود هوای اون سال بدجوور سرد بود

 کیفمو گذاشتم کنار

 اومدم از جام بلند بشم برم آشپز خونه پیش مامانم ببینم کمک نمیخواد واسه شام 

هنوز از جام بلند نشده بوودم درد بدی تو پهلوم پیچید لبمو گاز گرفتم دست گذاشتم رو پهلوم  هر چی 

 میگذشت دردش بیشتر میشد

 ه زور راه میرفتم تا ب آشپزخونه رسیدم فقط گفتمبه ی مکافات از جام بلند شدم از اتاق زدم بیرون ب

 +مامااااان پهلووم

 اوا ترررنم چیشده مامان_

 +مامان پهلوم درد میکنه

 چیشد یوهو_

 اومد دستمو گرف رو تک صندلی تو آشپزخونه نشوندم با چشمای نگرانش هی میپرسید 

 تررررنم چیشدن مامان؟_

 زیاد شد وای مامان بریم دکتررر +نمیدونم مامان بخدا یوهو درد گرف کم کم

 الهی من بمیرو نبینم اینجوری_

 بزار ب بابات زنگ بزنم 

نمیدونم چیشد حواسمم نبود اصن از درد نمیدونستم چی داره میشه فقط دیدم امیر داداش بزرگم که 

 ناتنی بود اومده دستمو میگره میگه پاشو ترنم رگ ب روت نمونده

 میزارم تو ماشینش 

 جلو میشینه ب سمت درمانگاه حرکت میکنهمامانمم 



 

 وقتی رسیدیم دکتر گف که سرماخوردگیه چندتا قرص بهم داد

 دوتا امپول مسکن زد بعد یک ساعت برگشتم خونه امیر گف :

 ترنم خواهری چیزی نمیخوای من برم ؟_

 +نه داداش ممنون ببخشید ب زحمتم افتادی

 ااا نشنوم از این حرفا میزنیا_

 موهام نشوند و رف اون شب گذشت ولی.....ی بوس روی 

 ترررررررنم کجاااییی تو دختر رفتی ی لباس عوض کنیااااا_

 ای وای اصن یاد رف انقد غرق گذشته شدم یادم رفته بود میخواستم برم کمک مامانم

 +اومدم مامان جان اومدم

 

 

#Part 4 

 داشتم سفره شام کمک مامانم اماده میکردم

 که صدای در اومد

 ترنم فک کنم باباته برو استقبالش_

 +باشه مامان

 رفتم در پذیرایی باز کردم 

 +سالااام بابایی خسته نباشی

 ی نگاه سرد بهم انداخت و گفت



 

 سالم_

هوووف خدایا چرا این مرد انقد نسبت ب من بی احساسه چرا هیچ حس پدر و دختری بینمون 

 نیس......

 وارد پذیرایی شد

 اومدیسالمم علی جان خوش _

 +سالممم خانوومم مرسی

 سفره شام بندازم_

 +اره از خستگی و گرسنگی حال ندارم 

 باشه همه چی آمادس تا لباساتو عوض کنی و ی آبم ب دست و صورتت بزنی سفره شام انداختیم_

 پدرم سری تکون داد و رفت

 منم شروع کردم ب چیدن سفره شااام

 داشتیم شام میخوردیم

 که مامانم گفت:

 اقا ناصر همسایه محله قدیمیمون  یادت هست؟ علی_

 +اها اره چرا؟

خواهرش امروز زنگ زد گفت اگه آقا علی اجازه بدن پنج شنبه شب بیان خواستگاری ترنم گفتم بهت _

 بگم  ببینم چی بگم بهشون

 

خودت  +واال چی بگم این دختررر ما که مریضه تا حاال هرکی اومده مریضیشم فهمیده ول کرده رفته حاال

 میدونی ولی اینم میشه مثه بقیه



 

 

 همین حرف کافی بودی تا باز من به اون گذشته هایی برگردم میخواستم تنهااا باشم 

حوصله این پدر بی احساس و این مادری که االن بغض کرده بود و نسبت ب من حس ترحم داشت، 

 نداشتم

 ی ممنون به مامانم گفتم 

 و سریع سمت اتاقم رفتم

 و پشت در زانو هامو بغل کردمدر بستم 

 زدم زیر گریه

 گریه کردم

 هق هق کردم

 برای خودم.....

 برای تنهاییم...

 برای اینکه هیچ کسی منو نمیخواد...

 برای گذشته تلخم.....

 سال پیش... ۵و برای بارررر هزارم رفتم به 

 

#Part 5 

 میکردیم یه سرما خوردگی بودهبعد اون شبی که حالم بد شد دیگه وضعیتم بهتر بود همه هم فکر 

 بهمن  22ناخر بهمن ماه بود تو اون دورااو

 تعطیلی بود 



 

 خونه با مامانم تنها بودیم داشتیم شبکه ها تلوزیون باال پایین می کردیم 

 همه از دوران و شاه و راهپیمایی بود

 دیگه خسته شدیم

 رو کردم ب مامانم گفتم 

 +مامان بریم خونه داداش امیر

 اره بریم دلمم براشون تنگ شده حوصلمم سر رفته تو این خونهاره _

 +باشه مادری پس برم اماده کنم 

 قبل اینکه برم تو اتاق دیدم مامانم گفت

 ترنم یه زنگ بزن ببین خونه هستن مهمونی چیزی نداشته باشن_

 باشه ای گفتمو رفتم زنگ زدم اونام گفتن نه اتفاقا تنهاییم و خیلی خوشحال شدن 

ن داداشمم که اسمش سهیال بود و من بهش میگفتم سهیال جوون گفت شام اماده میکنه که برای شام ز

 بریم

 من و مامانم اماده کردیم و از خونه زدیم بیرون

 +وااای چه هوا سرده 

 اره اصن انگار این زمستون خیال نداره تموم بشه _

 نیس کی بیاد+مامان بیا با تاکسی بریم با اتوبوس اذیت میشیم معلوم 

 اره بهتره میترسم تو هم حالت باز بد بشه ترنم_

 تاکسی گرفتیم تا سر کوچه خونه ی داداش امیرم بردمون 

 داداش امیرم خونش آپارتمانی بود 



 

 تقریبا خونه شیک و قشنگی داشت

 یعنی از خونه قدیمی ساز ما که کلی هم تعمیرش کردیم بهتر بوود خیلی

 یال جوون با روی باز ازمون استقبال کردزنگ زدیم و طبق معمول سه

 سالااام سالاام خوش اومدین چه عجب یادی از ما کردین_

 ای جاااانم سالم سهیال جووون نمیدونی چه قد دلتنگت بوودم بخدا""

 فداتشم خوش اومدی_

 سالم ترالن جوون خوش اومدی_

ن خونه گفتیم سری بزنیم +سالم دخترم مررسی ببخشید مزاحمتون شدیم ولی دلمون پوسید تو او

 بهتون

 ااا این چه حرفیه خوش اومدین_

رفتم روی مبل اول نشستم نمیدونم چرا این پهلوم دردش شروع شد حرفی نزدم ب مامانم گفتم شاید 

 بخاطر سرماس االن بهتر بشه

 سهیال ی چای خوش رنگ و بو اورد برامون

 .راجب خونه تکونی خرید عید و این چیزااونو خوردیمم نشستیم ب حرف زدن از این در اون در .

 هرچی میخواستم خودمو مشغول کنم و به دردم فک نکنم نمیشد

 هی بیشتر میشد و پهلوم بیشتر تیر میکشید

 نمیدونم سهیال و مامانم داشتن راجب چی صحبت میکردن که سهیال برگشت رو ب من گفت

 ترنم نظرت_

 ترررنم تو چرا انقدد رنگت پریده 



 

 حواسش بم جمع شد گفت مامانمم

 +خاک بر سرررم ترنم خوبی؟ چت شده

 مامان پهلووم""

 اینو گفتم و از شدت درد از حال رفتم

 چشامو باز کردم دیدم رو تخت بیمارستانم و سرم بهم وصله و تو ی اتاق تاریک بودم

 و هیچ کسی نبود

 زنگ باالی تختمو فشار دادم

 پرستار اومد

 

#Par 6 

 سالممم _

 بخشید مامانم کجاست؟+سالم ب

 مامانت پشت در اتاقه_

 +میخوام ببینمش

 باشه االن صداش میزنم_

 رفت و مامانمو صدا کرد مامانم با چشمای اشکی اومد داخل اتاق تا منو دید دوباره زد زیر گریه

 الهی بمیرم برات دخترم چرا اینجور شدی چرا پهلوت درد گرف نگفتی ب من_

 وباره سرما خوردم حتما+مامان گریه نکن عزیزم د

 گریه میکردم و مرتب میگفتم نه



 

 +پس چی دکتر منو معاینه کرده؟؟

 اره ..._

 ترنم مشکل از کلیته مادر

 +چیییی؟ کلیم چشه مگه؟

نمیدونم واال گفت باید صبر کنیم تا صبح که دکتر بیاد ویزیتت کنه باید سنو گرافی بری و اینا بعد _

 جواب قطعی میدن

 و من تو بیمارستان گذروندم تا صبح.. خالصه اون شب

 صبح که بیدار شدم همش دلشوره داشتم نمیدونم چرا

 بود که دیگه دکتر وارد بخش شد و اومد منو معاینه کرد ۷۱طرفا ساعت 

 ی دکتر جووون و خوشتیپ و مهربون با ی چهره معمولی ولی مردونه

 بعدها فهمیدم که مجردم هست

 ون سنو مینویسم انجام بدن االن بیاید نشونم بدینبعدداز معاینه گفت من براش

 و لبخندی زد و رفت

 رفتم سنو انجام دادم بعد و جوابو گرفتم با مامانم و داداش امیرم پیش دکتر رفتیم

 جواب داشت با دقت نگاه میکردم 

 ما هم نگران فقط چشمون ب لب و دهنش بود

 که ببینیم چ میخواد بگه

 باالخره ب حرفم اومد

 ینین ترنم خانوم مشکل کلیه دارنبب_



 

 رگ یکی از کلیه هاش قطع شده و کلیه دیگشم بسیار ضعیفه 

 داداشم گفت

 +خب االن باید چی کار کنیم

 متاسفانه باید دنبال ی نفر باشید که کلیه اونو پیوند بزنیم برای ترنم خانوم_

 انگارررر دنیا روی سرم خراب شد

 بخوام دنبال کلیه باشم واسه پیوندمن مگه چه قد سن دارم خداااا که 

 خدایااا اخه چرا من اینجور باید بشم؟

 اروم اروم اشکام شروع ب باریدن کردن

 دکترم این حال منو که دید مامانم و داداشمم از اتاق بیرون کرد و باهم صحبت کرد

از جاهای  ترنم خانوم نیاز نیس خودتو ببازی چیزی نشده دختر جون این همه میام پیوند میزنن_

 مختلف بدنشون

 همه عمال هم موفق پیش میره نگران هیچی نباش

 ولی این حرفا که منو اروم نمیکردن

 نگاش کردمو گفتم

 +چراا من؟

 و بازم دلداری دادن و مشاورع دکتر...

 

#Part 7 

چند ماهی دنبال کلیه بودیم وضع مالی خوبی نداشتیم اونموقع پدرم مجبور شد زمینی که داشت و 

 فروشه تا تونستیم خرج عملم و بقیه چیزارو بدیمب



 

 تا چند وقتم تو بیمارستان بستری بودمو مرتب دیالیز میشدم

 دکترمم که اسمش آرشام بهرامی بود همش مراقبم بود و بهم سر میزد

 منم بهش ی حس خاص داشتم 

 و بعد ها فهمیدم اون حس خاص از این عشقای دوران بچگیه

 ه دیگه از شر بیمارستان راحت شدمو اومدم خونههفت ۳..۲تقریبا بعد 

 ولی از همون موقع بدبختی من رقم خورد

 زندگیم سیاه شد

 پدرم که دیگه منو ب عنوان ی مریض بدبخت میدید 

 از اون ب بعد هرکی اومد سمتم با فهمیدن مریضیم میذاشت و میرفت

میدونم اگه قبول کنیم و بیان اخرش ول  گذشت و گذشت تا االن که دوباره ی خواستگار برام پیدا شده و

 میکنن میرن و حرفی که بابام زد عملی می شه 

 اشکامو پاک کردم دیگه بسهههه هر چی گریه کردم

 حاال نداشتم از جام پاشم بخاطر همین 

 دیگ نرفتم دست و صورتمو بشورم همونجوری با صورت گریون رفتم خوابیدم

 

#Part 8 

 نها خونه بودمتلفن خونه زنگ زد خودم ت

 مامانم رفته بود خرید بابامم سر کار

 +الو 

 سالم ترنم_



 

 +سالم اجی خوبی؟

 مرسی فدات شما خوبید؟_

 +اره فدات مام خوبیم چه خبر  اقا حسین خوبه؟

 اره فدات اونم خوبه سالم داره_

 +خداروشکر سالمت باشه خواهری

 ترنم_

 +جان

 اجی ی خواهش داشتم_

 +جونم اجی بگو

 ه حسین امشب خونمون دعوتن خیلی وقت بود دعوتشون نکردم میای خونمون کمکم؟خانواد_

 +ای جان بسالمتی فداتشم 

 اره حتما منم تنهام االن اماده میکنم میام پیشت

 الهی قربونت بشم مررررسی پس منتظرتم ب طرالن جونم سالم برسون_

 +چشم حتما فدات

 پس فعال بابای

 فعال خدافظ مواظب خودت باش_

 +چشممممممممم

رفتم تو اتاقم حسین که سر کاره خودمو دنیا تنهاییم پس ی لباس راحت میبرم ی تیشرت با ی شلوارک 

 برداشتم 



 

 مانتو پاییزیمو پوشیدم با ی شلوار مشکی و ی شال مشکی ساده

 برای مامانم ی یاداشت نوشتم براش توضیح دادم چیشد و از خونه زدم بیرون

 هوا هم ابری بود

 م گرفتم با تااکسی برم تا زودتر برسم حوصله پیاده رفتن یا منتظر اتوبوس موندنو نداشتمتصمی

 هندزفریامو گذاشتم گوشم و دستی برای تاکسی بلند کردم و سوار شدم

 اهنگ مورد عالقمو پلی کردم سرمو تکیه دادم ب در تاکسی و از شیشه ب بیرون نگاه میکردم

 سیاهی رو به رومون بود

 زی نمیدیدم دیگه چی

 تموم راهو جون کندم 

 تموم راه و ترسیدم

 چراغ جادمون ماهه

 منم با ماه همراهم

 نمیدونم کجا میرم 

 ولی با راه همراهم

 ی وقتایی 

 ی جاهایی

 ادم چیزی نمیدونه

 یکی راه و یکی چاهه

 دوراهی روبه رومونه



 

 ی وقتی راضی از اینی که میبینی خطر کردی 

 جایی خوبه برگردی..... همیشه قصه رفتن نیست ی
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 بارونم نم نم شروع به باریدن کرد از تاکسی پیاده شدم کرایه حساب کردم

 هندزفری در اوردم و گذاشتم تو کیفم

 گوشیم زنگ خورد دنیا بود

 ترنم؟

 جانم آجی 

 کجایی؟_

 +سرکوچتون چرا؟

 ی رب گوجه بخراگه پول همراهته از سوپری سر کوچه برام از این چیپس خاللیا و _

 +باشه فدات

گوشی قطع کردم و رفتم داخل سوپری و سالم کردم یه رب گوجه و یه چیپس خاللی با دوتا پفک برا 

 خودمو دنیا برداشتم و رفتم تا حساب کنم دوتا پسر جلو من بودن

نگاه  ی داشتن سیگارو اینا میخریدن یکیشون کشید کنار گفت پرهام بیا کنار خانوم کارشونو انجام بده

کوتاه بهش انداختم ممنونی گفتم اونم نگاهی بهم انداخت وسری تکون داد و یه لبخند زد حساب کردم 

 اومدم بزنم بیرون که شنیدم اون پسره که پرهام خطاب شده بود گفت

 اوالال نیما چه جنتلمن شدی""

 و زد زیر خنده 



 

 منم توجهی نکردم و رفتم خونه دنیا کاراشو

 م و ناهارم اونجا بودم و عصرم نشستیم ی کم از این صحبتای خواهررررونه کردیم ...کمکش انجام داد

 

 دیگه منم باید بلند میشدم که برم چون مهموناش االنا میرسیدن 

 داشتم اماده میکردم برم دنیا هم هی اصرارمیکرد خب بمون منم گفتم 

 +نه اجی روم نمیشه برم خونه خودمون راحترم

 اونم گفت:

 چون میگی راحت نیسی اصرار بیشتر نمیکنم ولی ممنون ترنم خیلی کمک کردی باشه_

 +فداتشم من وظیفمه

 زنگ درشون ب صدا در اومد همسایه کناریشون بود

 منم داشتم کفشامو میپوشیدم

 که برم شنیدم داشت ب دنیا میگفت

 نه ما باشه دنیا جان من دارم با پرهام میرم خونه خواهرم شاید امشب نیام حواست ب خو_

 +چشم حتما خیالتون راحت

 فدای تو بشم مررسی _

 منم اومدم دم در سالم کردم

 نسرین جون خواهرمه ترنم_

 +اها خوشبختم

 سالم منم خوشبختم'''



 

 از دنیا و نسرین خدافظی کردم اومدم بزنم از در بیرون  اون دوتا پسری که تو سوپری دیده بودمو دیدم باز

 بدون توجه رد شدم 

 ی سنگینی نگاهشونو حس میکردمول

 رفتم خونه خودمون وقتی رسیدم از خستگی حال نداشتم

 لباس خوابمو پوشیدم گرفتم خوابیدم.....
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 ای بابا چرا انقد امروز کسلم...._

 صدای گوشیم اومد از رو میز  آرایشیم

 برش داشتم از طرف دریا بود خواهر بزرگم برای شام دعوتمون کرده بود 

 +ماماااااان

 جانم_

 +دریا اس داده واسه شام دعوتمون کرده

 اها باشه ببین اگه کمک میخواد بری کمکش_

 +باش

 ب دریا اس دادم گفت که نه کاری نمیخواد بکنه و ماکه مهمون نیسیم و خودش کاراشو میکنه....

 منم رفتم حموم تا واسه شب اماده باشم

 از حموم زدم بیرون موهامو خشک کردم 

 سشوار کشیدم  



 

 ب خودم تو آینه نگاه کردم

 یه چهره دخترونه داشتم  

 موهای بلند و نرم خرماییی رنگ که عاشقشون بودم 

 ابروهامم تقریبا پهن کوتاه که فقط کمی تمیزشون کرده بودم

 لبای قلوه ای با چشمای بادومی کشیده که بنظرم قشنگ ترین قسمت صورتم بودن

 ه و ظریف و زیبایی داشتمسر هم رفته قیافه دخترون

شرووع کردم ارایش کردن عاشق ارایش کردن بودم بهم ارامش میداد دو سال پیشم رفتم تو ی 

اموزشگاه اموزش دیدم چند ماه پیشم مدرکم اومد حیف که بابام هنوز نذاشته ی ارایشگاه بزنم 

 خوشش نمیاد.....

 ی آرایش ملیح و دخترونه کردم

 وز سورمه ای اسپرت پوشیدمی جین ابی ساده با ی بل

 موهامم دم اسبی بستم

 پالتویی هم که تازه خریده بودمو با ی شال بافت مشکی گرفتم دستم از اتاق زدم بیرون

 مامانم  اماده بود منم پالتومو پوشیدم...

دریا  هبابام رفته بود ماشینو از پارکینگ در بیاره منو مامانم در خونه قفل کردیم و سوار ماشین شدیم خون

تقریبا از خونه ما فاصله زیادی داشت چون اونا تقریبا باال شهر بودن ماهم بخاطر کار بابام و اینکه وضع 

 مالیمونم در حد نبود برریم اون باال ماها  وسط شهر بودیم....

 اینورا بود ب خونه دریا رسیدیم۸

 از بود دریاوضع مالی خیلی خوبی داشت شوهرش مهندس بود و تو کار ساخت و س

 خودشم استاد دانشگاه بود و تو دانشگاه با شوهرش اشنا شد و زندگی خیلی خوبی با هم داشتن...



 

 ی ربعی نشسته بودیم که دنیا اینا  رسیدن داداش امیر و امین هم قبل ما اومده بودن

 در کل دو تا خواهر داشتم و دوتا برادر که ناتنی بودن و مادرشون زن اول پدرم بود 

 بعد فوت همسر اولش با مادر من ازدواج کرد و منم ثمره این ازدواج بودم..پدرم 

 باهم دیگه در حال سالم و احوال پرسی بودیم 

 که دنیا اومد کنار من نشست و گفت

 خبر درجه یکی برات دارم که نگووو یه چشمکم نثارم کرد....
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 شام و خوردیم 

 زنا و مردا جدا نشسته بودن 

 ول زدن ب قول خودشون حرفای زنونه شدن و مردا هم مثه همیشه بحثای سیاسی  میکردنزنا مشغ

 دنیا داشت راجب مهمونی که هفته قبل داشت و خانواده شوهرش اومدن حرف میزد

 که دیدم یوهو گفت: 

 راااستی مژدگونی بده طرالن جووون_

 +مژدگونی چیو بدم دخترم؟

هم واسه مهمونی کمک کنه همسایمون اومد دم در میخواست هفته پیش که ترنم اومد خونمون که ب_

بره خونه خواهرش خواست هواسم به خونشون باشه پسر خواهرشم باهاشون بود)اینو گفت و منو 

 )نگاه کرد ی چشمک نثارم کرد

 +خب؟



 

 پسر خواهرش از ترنم خوشش اومده_

 همسایمون گفت صحبت کنم باهاتون اگه اجازه بدین بیان خواستگاری

 +واال دخترم باید با پدرتون صحبت کنم نظر اونم مهمه

تو فکر رفتم کدوم میشد پسر خواهررش یکیشون بود تیپش التی بود و عجق وجق ولی اون یکی 

 مردونه تر بود تیپش کدووم میخواست بیاد یعنییی.....

 باشه طرالن جون من خودم ب بابا میگم_

 +باشه دخترم

 م نشست و شروع کرد صحبت کردندنیا بلند شد و رفت پیش بابا

 بعد چند دقیقه اومد گفت

 باباهم نظرش نظر شماس گفت مشکلی نداره  _

 +باشه فدات ترنم بخواد خواستگارش بیان من مشکلی ندارم

 همه نگاه ب من کردن

 منم گفتم:

 +اوومم باشه نظر شما مهمه من حرفی ندارم

هم میدم دیگه وقتشو با خودتون هماهنگ  پس خوووووبه من ب نسرین جووون میگم شماره خونه_

 کنن.....

 اونم شبم گذشت و ما ب خونمون برگشتییم

 منم با کلی فکر جورواجور خوابیدم.....
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 تررررنم بیدار شو _

 +باشه مامان 

 اینو گفتم دوباره چشامو بستم هنوز خوابم سنگین نشده بود مامانم اومد تو اتاقم

 یسم پاشووو دختر کلی کار داریمترنم مگه من با تو ن_

 یوهو یادم افتادم امشب قراره خواستگار بیاد

 از جام پاشدم گفتم

 +مامان ساعت چنده؟

 هشت و نیمم_

 +اصال یادم نبود امروز روز خواستگاریه

 مامانم ی چپ چپی نگام کرد و گفت

 از دست تو بدو برو کارتو کن _

ز مو درست نیس اینجور باشم گفتم زنگ میزنم به رفتم دست و صورتمو بشورم دیدم صورتم پر ا

 همراز بیاد اصالحم کنه

 ی صبحانه سر سری خوردم و زنگ زدم همراز

 سالااااااااام رفیق شفیق خودم_

 +سالم بی معرفت ی بار زنگ نزنی ب من ااااا

 نامزد کردی منو یادت رفت..

 مندتماااا ترنم نشنوم از این حرفاااا بخدا درگیر بودم فدات شر_

 +باااشه ...همرازی



 

 جان _

 +پاشو بیا خونه ما

 چیشده؟ خبریه؟_

 +اره امشب خواستگار دارم بیا کمکم

 مین دیگه اونجام بیجعول ۳۱ایییییییی جووووونم باشه فداتشم _

 +باشه دیوونه منتظرتم فعال

 فعال بیجعولم_

 م...تلفنو قطع کردم و رفتم حموم که تا قبل اومدن همراز حموموکرده باش
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 ازحموم نزده بودم بیروون 

 که همراز پرید جلووم

 پخخخ ....چطوری عروس خانم؟_

 دستمو گذاشتم رو قلبم 

 +وااای همراااز نمیری تو هنوز این کارتو ترک نکردی مردم از ترررس دختر

 الهییییی نه چرا ترک کنم؟_

 ل بازیات بردار+دختر مثال شوهر کردی خانومانه تر رفتار کن دست از این چ

 خخخخخ ترنم من و کوهیار لنگه همین اونم عاشق همین کارام شده خو میگه مثه همیم_

 +ایشاال شفاتون بده خدا.. بیخی اینارو خوبی فدات؟



 

 مرررسی عشقم مگه میشه تو اینجور جلوم باشی و خوووب نباشممممم _

 بعد این حرفش زبونشو کشید رو لبش و مثال 

 ارو در اوردادا این ادما هیز

 

 ی لحظه یادم رفت که چه جوریم جلوش ب خودم ی نگاه انداختم دیدم با هوله جلوشم

 منم کم نیوردم دمپایی رو فرشیمو در اوردمو پرت کردم سمتش گفتمم

 +همررراززز ادم شوووو 

 زدیم زیر خنده

 

 

 خالصه تا شب کارامو کردم کمک همراز...

ینایی که خریده بودو ازش گرفتیم تزیین کردیم و چیدیم تو ظرف و من شبم بابام از سر کار اومد میوه و ا

 رفتم که اماده بشم

ی بلوز تقریبا مجلسی جیگری با ی دامن ساده راسته پوشیدم موهامم جمع کردم باال از جلو ی فرق باز 

 کردم ی ارایش ملیحم کردم ی شال ترکیبی از جیگری و مشکی هم سرم کردم 

 دم دست که وقتی اومدن بپوشم  چادر رنگیم گذاشتم

 

 داداشم اینا با خواهرامم تو همین حین اومدن... 

 



 

 زنگ در زدن همراز دویید رفت تو اتاق منم تو اشپزخونه رفتم بقیه هم رفتن استقبال....

 

منتظر بودم صدام بزنن چای ببرم دیگه حوصلم داشت سر میرفت که صدام زدن چای ببرم استرس تموم 

 ت.....وجودمو گرف
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 چادرمو مرتب کردم سینی چای برداشتم یه بسم اهلل گفتم از آشپزخونه زدم بیرون ....

 اولش که رفتم سریع ی نگاه انداختم ببینم کدوم یکی از اون دوپسره فهمیدم نیماس

نداختم چای اول به بزرگترا تعارف کردم اخر سرم به  نیما تعارف کردم رفتم کنار مامانم نشستم سرمم ا

زیر چون بابام حساس بود خیلی اگه کاری میکردم یا زیاد به این ور اون ور نگاه میکردم بعدش غر میزد 

 خودمم روم نبود بخوام حرف بزنم یا نگاه خانوادشو خودش کنم پس سرمو زیر انداختم .....

 مفقط پدرش حالمو پرسید که منم جوابشو با ی لبخند ملیح و ی ممنون شما خوبی داد

 پدرش مرد مهربونی بود فقط گوشش مشکل داشت ی کم ....

 دیگه حرفی نزدم تا اینکه بهمون گفتن بریم تو اتاق صحبتامونو بکنیم

 مامانم نگام کرد گفت:

 ترنم مادر برین تو اتاقت حرفاتونو بزنین_

 ی چشم زیر لبی گفتم بلند شدم برم نیما هم ی با اجازه گفت و پشت سرم راه افتاد

 تاقمو کامل نبستم و یکمی باز گذشتم بازم بخاطر حساسیت بابام...در ا

 ی لحظه یادم اومد همراززز تو اتاق منه 

 دور و برمو نگاه انداختم دیدم نیس



 

 گفتم خدایا کجا رفته اینه 

 همینجور داشتم نگاه میکردم اتاقو که ببینم امکان داره کجا رفته باشه

 چیزی شده ترنم خانوم_

 چی باید بشه ؟+چی هاا نه 

 اخه هی اینور و اونور نگاه میکنین انگار چیزی گم کردین گفتم شاید چیزی گم کردین؟_

 +اهااا نه نه چیزی نیس 

 وبا ی بفرمایید گفتم که بشینه رو صندلی میز ارایشی  اتاقم خودمم رو تختم نشستم

 ی کم ساکت بودیم و همو نگاه میکردیم و در و دیوار نگاه میکردیم 

 ب بفرمایید ترنم خانوم شما شروع کنید شرایطتتونو بگینخ_

 هووووف شروووع شد باید از مریضیم بگم خدایا خسته شدم خودت کمکم کن...

 +راستش من ی مشکلی دارم

 سرمو زیر انداختم و ی نفس عمیق کشیدم

 و ساکت شدم

 ترنم خانوم بفرمایین چه مشکلی؟_

 ی نگاه کردم بهش گفتم

 یعنی کلیم مشکل داره +راستش من مریضم
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 با تعجب نگام میکرد دو..سه دیقه حرفی نزد



 

 پیش خودم گفتم بفرماا ترنم خانوم اینم رف اخه کی ی دختر مریضو میخواد 

خانوادتم تو اگه دخترشون نبودی نمیخواستنت مثه سرباری براشون ...بغض گلمو گرفت چشام پر 

 شیدماشک شد ولی جلو خودمو گرفتم ی نفس ک

 فک نمیکردم مریض باشید_

 فقط نگاش کردمو ی لبخند پر درد زدم

 میشه بیشتر برام از مریضیتون برامدتوضیح بدید_

 +اره حتما

 وشروع کردم ب تعریف راجب مریضیم

 همه چیو گفتم اخر سرم گفتم

 +اینم قسمت من بوده دیگه

 حاال چی کار کنم االن ب خانوادتون بگم یا دیگه نیاز نیس؟

 گاهی ب چشام انداختو گفتی ن

 نه نیاز نیس خودم میگم بهشون_

 +باشه پس

ی نیم ساعت چهل و پنج دقیقه ای تو اتاق بودیم اونم از شرایطش گفت از اینکه خیلی سر خانوادشم 

 حساسه از کارش گفت که با دوستش یه کافه زدن و اونجا کار میکنن

 بعد نیم ساعت گفتم 

 +میشه بریم 

اشتم حاال بعد خواستگاری میگفت چت بود انقد با ی پسر موندی تو اتاق مگه چی استرس بابامو د

 میخواستین بگین



 

 اره حتما_

 اومدیم بریم بیرون که گفت:

 میتونم شمارتونو داشته باشم تا با هم در ارتباط باشیم ..._

یشن از این تعجب کردم اخه در ارتباط باشیم چرا وقتی خانوادش بفهمن من مریضم مطمئنا منصرف م

 درخواستشون

 مونده بودم چی کار کنم بدم ندم اخر سر دل و زدم ب دریا شمارمو دادم بهش

 ی تشکر کرد هنوز از اتاق نزده بودیم بیرون 

 که صدا عطسه اومد

 ایستادم چشامو روهم فشار دادم تو دلم گفتم 

 "خداااا نکشت همرازز"

 خندمم گرفته بود نمیدونستم چی کار کنم

ک کرد من بودم عطسه کردم ی نگاه ب من کرد و گفت هوا سرد شده دیگه بیشتر مواظب خودت نیما ف

 ..لبخند زد و از اتاق زدیم بیرون..باش ی لبخند زدمو سرمو تکون دادم اونم ی 
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از اتاق که زدم بیرون بخاطر سوتی همراز ی  خنده کنترل شده که به لبخند تبدیل شده بود رو لبم بود 

 که بابا با دیدنش ی چپ چپ نگاهم کرد منم سرمو انداختم زیر لبمو گاز گرفتم اروم که نخندم..

 

 ی نگاه بمون انداختنو گفتن تو نگاه همشون یه  خب چیشد؟!  بود  خانواده ها 



 

 منتظر بودم نیما جریان مریضیمو بگه که صداشو شنیدم که گفت

 من که مشکلی ندارم _

 جب کردم یعنی با مریضیم مشکلی نداشت؟!و سرشو انداخت زیر تع

 منم ی نگاه کردم ب پدر و مادر خودم و نیما گفتم یه هفته وقت میخوام بعد جوابتونو میدم

 اونا هم ی باشه گفتن و صلوات فرستادن ...

رفتیم نشستیم ی کم پیش خانواده ها بعد ی نیم ساعت بلند شدن که برن خالصه خدافظی کردیم و 

 رفتن....

 یع رفتم تو اتااقممم و با ی صدای تقریبا جیغ جیغی گفتممسر

 +همررراااز میکشمت

 دیدم از کمد زد بیرون 

نهههه توروخدا بخدا خفه شدم اون تو دست خودم نبود یوهو عطسم گرف فک کنم میخوام مریض _

 بشم نکشم تورو خدا کوهیار گناه داره

فته بود و عقب عقب میرفت منم با ی نگاه خبیس اینارو میگفت تند تند قیافه مظلومارم ب خودش گر

 جلو جلو میرفتم تا ب دیوار خورد دستموو بلند کردم که مثال بزنمش

 چشاشو بست شروع کرد ننه منغریبم بازی

 منم دستمو اوردم انداختم دور گردنش گفتم +عاشقتممم که بیشعول

 با حوله دید اینو میگفت بیشعور(جووون منم عاشقتم س.س.ک.ی خانووممم)از صبح که منو اونجور _

 +همراااااز

 ببخشید ترنم خانوم)ی چشمک نثارم کرد فهمیدم منظورش با نیماس(  دوتا مون زدیم زیر خنده..._

 چه خوووبه که هر کسی ی رفیق اینجور داشته باشه که تو غم و شادی کنارش باشه



 

 کمک همراز اتاقمو و خونه مرتب کردیم

 ن...بعدش همراز رفت خونشو

 خالصه اونشب گذشت  من با هزار فکر و خیال خوابیدم...
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با نور خورشید که از پنجره اتاقم ب چشمم خورد از خواب بیدار شدم کش و قوسی به بدنم دادم تا 

 خستگی از تنم در بره.....

م اید چی کار کنحال نداشتم از جام بلند شم پتو بیشتر دور خودم پیچیدم و به دیشب فکر کردم اینکه ب

چی جواب بدم از طرفی میترسیدم بگم نه واسه همیشه تنها بمونم و همش شاهد ترحم اطرفانیان و 

 خانوادم باشم

 از طرفیم دلم اونجور راضی نبود که بگم بله

هنوز ی گوشه از قلبم منتظر رسیدن به هیراد بود.. کسی که اولین نفر بود وارد قلبم شد و حس عشق 

 نو بهم یاد دادو دوست داشت

 هیراد چهارسال از من بزرگتر بود..

 از اون موقع که اموزشگاه اریشگری میرفتم

میشناسمش برادر یکی از دخترا بود که تو اون اموزشگاه با هم دوست بودیم چند بار اومد دنبال 

 خواهرش منو دید در حد سالم و احوال پرسی...دو سه بارم تا خونه رسوندنم ...

 خیلی خوب بود پدرش فوت شده بود و همه چی ب هیراد رسید و صاحب یه شرکت بودوضع هیراد 

 عاشق خودش کرد......منو خالصه تو این رفت و اومدا هیراد دل منو برد و 

 مغرور بود و به دختر جماعت محل نمیداد 

 منم از این اخالقش خوشم اومد ی چهره جذاب داشت قد بلند ...هیکل رو فرم و ورزش کاری



 

 دلم پیشش گیر بود ولی منو چه ب چنین پسری....

 تو همه چی موفق بود

 درس..کار...ورزش....

 هوووف ی بیخیال تو دلم گفتم و از تختم پایین اومدم رفتم دست و صورتمو شستم 

 موهامو شونه کردمم

 رفتم ی صبحونه مفصل خوردم

 نمیدونم امروز چرا انقد گشنم بود ...

م با گوشیم ی اس بش بدم ببینم کجا رفته یاداشتم نذاشته بود برام در جریان مامانم خونه نبود رفت

 باشم که کجاس

 گوشیمو برداشتم اس دادم 

 بعدش نتمو روشن کردم تا ی چرخی تو مجازی بزنم....دیدم یه پی ام دارم از طرف ی شماره ناشناس

#Part18 

 طرف پی ام داده بود

 سالاممم خانومم _

 +سالم

 م خانومم با خانوادم صحبت کردم راضینخوبی نیما_

اینو که گفت هم تعجب کردم هم ی حس شادی تو وجودم حس کردم ..... خوشحال شدم که باالخره یه 

نفرم منو میخواد که انقد دوسم داره مریضیمو نادیده گرفته و واسه رسیدن بهم هیچی جلو دارش 

 نیست....

 درجواب پی امش گفتم:



 

 یما من چند روزی نیاز به فکر کردن دارم+اوم اوکی ولی اقا ن

 پی اممو خوند دیگه جواب نداد منم چیزی نگفتم

 نمیدونم چرا وقتی گفت خانومم ی جوری شدم...

 پی ام نیما دوباره منو وادار کرد واسه آیندم فکر کنم ببینم باید چی کار کنم

 اون روز گذشتو فرداش بابام رفت سر کار

 کنهمامانم اومد باهام صحبت 

 ترنمم_

 +بله مامان؟

 فکراتو کردی؟_

 +ی جورایی....نظر شما چیه؟

 بابات راضیه میگه پسر خوبیه خانوادشم خوبه کاش این یکی ولت نکنه بره _

بابات گفت بگم معطل نکنی زود جواب بدی بری سر خونه زندگیت راست میگه دخترم زود جواب بده ی 

 وقت میره میمونی رو دستمون.....

 رفش هزار بارر دلم شکست..با هر ح

 دلم شکست پدرم دوست داشت از شرم خالص بشه..

 دلم شکست از اینکه میخواستن فقط برم تا ب قول خودشون رو دستشون نمونم .....

 دلم شکست از این که کسی منو نمیخواد

ل ب حال اروم اروم بغضم شکست اشکم شروع به بارید ن کردن سرمو روی سینه مامانم گذاشتم از ته د

 خودم گریه کردم....



 

 اینجور که معلوم بود چه بخوام و چه نخوام باید جواب بله بدم...

انقد گریه کردم که دیگه حال نداشتم فقط ب مامانم گفتم جوابمم مثبته مامانمم کلی خوشحال شد 

 بوسم کرد بغلم کرد

 بازم دلم گرفت از اینکه انقد دوس دارن  ازپیششون برم.....

 گرفته بود از بس گریه کردم تصمیم گرفتم یکم بخوابم بلکه بهتر بشم ...ارومتر بشم... سرم درد

 هوووف اح این چیه با ی اخم شدید چشامو باز کردم تا ببینم این چیزی که باعث شده نخوابم چیه

 سالااام تنبل خانوم_

 +سالااام همراز اخه چی بگم بتو 

 امو نوک بینیم نذاشت بخوابم کرم میریزه کال()اومده ی پر گرفته دستش هی میزنش رو لب

 هیشی بوجم تن )هیچی بوسم کن(_

 +نگا نگاااا دختر ب این بزرگی چه جور بچگونه حرف میزنه

 خو دارم خودمو لوس میکنم با احساس_

 +پاشو برو ی لیوان اب برام بیار تانزدمت عشقم نذاشتی بخوابم

 یعد این حرفم کج کج نگاش کردم

 ساعته خوابی بس بود هر چی خوابیدی  ۳ترنم وووییییی _

 اینو گفتو رفت اب بیارع برام 

 منم رفتم دست و صورتمو شستم 

 اومدیم پیش هم نشستیم و شروع کردیم حرف زدن خالصه از هر دری حرف زدیم

 راستی ترنم جوابت چیه به نیما؟_



 

 +اجی اینجور که مشخصه باید بله بدم

 وبه مریضیتم قبول کرده معطل نکن بهش جواب مثبت بده از دستت نرهچون بابام اینا میگن خیلی خ

الهی قربونت بشم ببین دلت چی میگه فدات دلیل نیس چون مریضی بخوای با کسی که بش حسی _

 نداری ازدواج کنی

 ولی منم حس کردم دوست داره حاال خودت دانی عشقم

 +اوومم اره ....جوابم مثبته احتمال زیاد

 ت بگردم که عروووس خانوم الهیییی دور_

 شروع کردن بوسیدنم

ی کم از رابطش با کوهیار گفت و اینکه دارن واسه عقد اماده میشن ....از حرفاش معلوم بود خیلی 

 خوشبخته 

 تو دلم گفتم همیشه شاد باشه و براش ارزو خوشبختی کردم

 همراز رفت.....

نشسته بودیم که مامانم به بابام گفت جوابم  منم رفتم به مامانم کمک کردم برای شام سر سفره شام

 مثبته 

 بابامم با سرد ترین حالت ممکن گفت

 باشه خداروشکر اینم رف راحت شدیم باز خوبه خانواده به این خوبی قبول کردنش با این مریضی_

 

سعی کردم ب خودم مسلط باشم دیگه نمیخواستم گریه کنم بس بود هرچی اشک ریختم ولی رفتم تو 

 م خودمو اروم اروم ب غذا خوردنم ادامه میدادم عال



 

+پس ترنم من یه زنگ ب خواهر بردارت میزنم نظر اونارم میپرسم فردا جواب قطعی به خانواده اقای 

 سعیدی میدم

 +باشه مامان باشه

 

 بعد شام مامانم ب خواهر بردارم زنگ زد اوناهم گفت بنظر میومد خانواده خوبین ولی نظر ترنم مهمه که

 مامانم گفت نظرش مثبته

 اونام گفتن پس مبارکه

 

 فرداش مامانم زنگ زد به خانواده نیما جوابمونو بهشون گفت...
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 بعد از اینکه مامانم جواب مثبتمونو ب نیما اینا گفت

 خواهر برادرامو برای ناهار دعوت کرد

 همه جمع شدیم دور هم 

 بهم تبریک میگفتن و خوشحال بودن

 اونجور از این قصیه خوشحال نبودمولی من 

 چون دلم یکی دیگه میخواست ولی باید الل میشد دلم...

 چون اونی که دل من میخواست مال من نبود .....

دنیا نشسته بود پیشمو از خانواده نیما  خالش تعریف میکرد میگفت خانواده خوبین تا اونجایی که 

 شناخت داره منم فقط ب ی لبخند اکتفا میکردم



 

 خسته شده بودم از این شلوغی ...

 رفتم تو اتاقم ....

 گوشیمو چراغ هشدار پبامش خاموش و روشن میشد بر داشتمش

 دیدم نیما  پی ام داده 

 سالااام_

 +سالم 

 خووووبی خانومم_

 +ممنون شما خوبی؟

 ترنم شما چیه من و تو دیگه مال همیم راحت باش عشقم_

ت ترجیح میدم تا یه کم رابطمون رسمیت پیدا کنه بعد راحت +درسته ولی هنوز چیزی بین ما نیس

 باشم

 اوکی مامانم اینا میخوان ی روزی بیان خونتون برا مهریه و روز نامزدی و اینا..._

 کی بیایم تو و خانوادت راحتین؟

 +من واسم فرقی نداره ایشاال وقتی با مادرم صحبت کردن خودشون تصمیم میگیرن

 اوکی_

 +اهوم

 حوصله نداریانگار _

 +اره خستم

 اوکی مزاحمت نمیشم_



 

 +مراحمی ببخشید حالم خوب نبود

 کاری نداری؟

 نه مواظب خودت باش گلم_

 +همچنین فعال بای

 فعال بای عشقم_

 هوووف حوصلشو نداشتم...

 این بنده خدا هم گناه داشت چه میدونست موقعیت منو...

 ممگرفتم خوابیدم حوصله هیچ چیزو هیچ کسیو نداشتمم
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 جلو آینه ایستادم داشتم آرایش میکردم

 حوصلم سر میرفت خودمو داشتم اینجور مشغول میکردم ....

 صدا گوشیم اومد برش داشتم دیدم نیما باز پیام عاشقانه داده

جوابشو ندادم ی لحظه پیش خودم گفتم نکنه بعد بگه ایشون از قبل عقد و نامزدی باهام بوده...اونم 

 ادم دیگه پی ام نداددید ج ند

 منم ب کارم ادامه میدادم

 صدا تلفن خونه اومد

 مامانم گوشی برداشت صداش قشنگ نمیومد ببینم با کیه

ی شونه ای باال انداختم خودمو تو آینه نگاه کردم خیلیی خوب شده بودم...یلبخند ب خودم زدم ی 

 بوسم واسه خودم فرستادم 



 

 تو دلمم بخودم خندیدم 

 تررررنم_

 جان+

 بدو بیا کارت دارم زود باش_

 +چشم

 سریع وسایلمو جمع کردم از اتاقم زدم بیرون

 +جانم مامان چیشده؟

مامان نیما زنگ زد گفت امشب میان بقیه حرفارو بزنیم و قرار عقد و نامزدی مشخص کنیم من میرم _

 خرید تو هم خونه مرتب کن ب خودتم برس تا من بیام

 ادب داداش امیرم خبر بده بی

 +چشم مامان

 

 مامانم رفت خرید

مامانم خیلی حساس بود سر نظافت  ولیته خونه ما اکثر اوقات مرتب بود منم خونه مرتب کردم الب

 خونه

 ب همرازم زنگ زدم بیاد پیشم  

 تو حموم بودم داشتم تو آینه ب خودم نگاه میکردم فک میکردم آیندم چی میشه

 خوشبخت میشم ....

 .آرامش پیدا میکنم.



 

 زندگی خوبی دارم....

 نمیدونم چه قد تو این فکرا بودم که یکی در حمومو زد

 اروم ال درو باز کردم ...

 دیدم همراز هل داد درو اومد داخل گفت

 ی لبخند خبیث بهم انداخت ی چشمک زد بم گفت  

 تو هم خوب مالییی هستی _

 ی چپ چپ نگاش کردم

 جونم عشقم چیه مگه دوروغ میگم؟_

 تامون زدیم زیر خندهبعدش دو

 شروع کرد لباس در اوردن که با من بیاد حموم

 )از بچگی اینجور بودیم وقتی پیش هم بودیم باهم میرفتیم حموم(

 تا دو سه ساعت حموممون طول کشید هی میگف حموم عقد خوب باید بسابیم خودمونو ترنم .... 

 راحت پوشیدیم دیگه وقت ناهار بودکلی خندیدیم اخر سرم از حموم زدیم بیرون ی لباس خونگی 

 ناهار خوردیم ظرفارو شستیم دیگه همه کارا کرده بود

 رفتیم ی کم خوابیدیم 

 بود ۶وقتی بیدار شدیم ساعت 

 هم قرار بود نیما اینا بیان ۸ساعت 

 دیگه شروع کردیم لباس انتخاب کردن

 کل شیک و ساد بودی تونیک سفید مشکی با ی شلوار سفید و شال سفید انتخاب کردم در 



 

 همرازم ی بلوز ابی فیروزه ای با دامن مشکی 

 و روسری ترکیبی مشکی ابی پوشید

 بهش گفتم این دفعه تو اتاق نمونه بیاد کنارمون که خانواده نیما هم ببینه

 ترنم آرایشتو بیشتر کن_

 +نه فدات ساده بهتره

 بابا تو مثال آرایشگری ی ارایش خوشگل رو خودت کار کن_

 یخی فداتشم هم روم نیس هم اینکه دوس دارم ساده باشم+ب

 ایششش همش حرف حرف خودته_

 ی چشمک زدم ی بوس فرستادم براش

 +اووم اره پس چی

 کج کجی نگام کردو شروع کرپ ارایش کردن

 دوتامون ی ارایش ملیح و دخترونه کردیم

 بود که نیما اینا اومدن  ۸ساعت نزدیکا 

 ..همه رفتیم استقبالشون...
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 اول مامانش اومد بعد باباش....

به باباش حس خیلی خوبی داشتم خیلی مرد مهربونی بود همیشه ی لبخند رو لباش بود تو چشماش 

 ی حس ارامش خاصی بود



 

 بعد باباشم خواهرش اومدن

 خالش و پرهام هم بودن

 نیما هم اخرین نفر بود که با گل و شیرینی اومد 

م بودیم و سالم و احوال پرسی میکردیم من خجالت میکشیدم ی کم ولی همراز من و همرازم کنار ه

 خیلی گرم سالم و احوال پرسی میکرد

 نیما اومد داخل

 خواستم منم با بقیه برم 

 که همراز گف تو صبر کن گل و شیرینی بگیر بعد بیا 

 ی چشم غره بش رفتم 

 نیما بگیرم اونم همراه بقیه رفت منم ایستادم تا گل و شیرینی از

 اروم ی سالم کردم

 م+سال

 گل گرفتم ازش که گفت:

 سالم خودم گلم ولی برات گلم اوردم_

 زیر لب ی پرو بهش گفتم

 اونم خندید و رف منم کج کج نگاهی کردمو رفتم اشپزخونه چای بریزم 

 چای ریختم و رفتم کنار همراز نشستم

 دیگه شروع کرده بودن احوال پرسی و بحثا متفرقه 

 ه اقا مهدی)پدر نیما( گفتک



 

 بریم سر اصل مطلب _

 همه ساکت شدن منم سرمو انداختم زیر 

 سکه مهریه شد ۷۷۱شروع کردن بحث راجب مهریه و اینا که اخرش 

 و قرار شد که فردا بریم ازمایش بدیم

 داشتیم همینجور حرف میزدیم خانوما باهم دیگه 

 اقایونم باهم که نیما گفت:

 خوام با ترنم خانوم صحبت کنماگه میشه من می_

 از خجالت اب شدم منتظر بودم ببینم بابام چی میگه که بابام گفت

 پسرم بهتره بقیه حرفاتونو بعد محرم شدن بزنین_

 نیما موند خیلی بد ضایعه شده بود همراز اروم زد زیر خنده منم خندم گرف

 گناه داشت 

 تا اخر شب دیگه ساکت نشست

 ه رفتن بود ک۷۷:۳۱...۷۷ساعت

 همرازم قرار بود کوهیار بیاد دنبالش ببرش که با اصرار من موند تا فردا باهام بیاد برای ازمایش...

 من و همراز رفتیم تو اتاق من  

 دوتامون رو تخت من درازکشیدیم 

 ی کم حرف زدیم اخرش همراز خوابش گرفته بود خیلی گرفت خوابید

 ولی من فکرم خیلی مشغول بود 

 گذاشتم گوشمی آهنگ ترکی که خیلی دوسشم داشتم پلی کردم تا ی کم فکرم اروم تر بشه هندزفری 



 

 نمیدونم کی خوابم برد 

 ولی وقتی چشامو باز کردم روشنایی روزو دیدم.....

 

#part22 

 رفتم صبحونه اماده کردم 

وردم همرازم بیدار شده بود دست و صورتشو شست میزو چیدم همراز صبحونشو خورد ولی من نخ

 گفتم شاید باید ناشتا باشم واسه ازمایش

 ظرفا همراز شست 

 منم رفتم ی دوش دو دیقه ای گرفتم و اومدم اماده کنیم

من ی بارونی ابی کم رنگ با ی شلوار مشکی ی زیر سارافونی مشکی پوشیدم جلو بارونیمم باز 

 گذاشتم ی روسری بافت ابی کم رنگ و سورمه ای و مشکی پوشیدم

 ملیح کردم ی رژ صورتی کم رنگ پشت چشمم ی سایه ابی کمرنگ زد ریمل و رژ گونه  ی ارایش

 خیلی خوجل شده بودم از خودم خوشم اومد

 همرازم اماده کرده بود 

 قرار بود نیما بیاد دنبالمون رفتیم سر کوچه دیدم منتظرمونه

 دوتامون رفتیم عقب نشستیم

 ی سالم اروم دادم 

 د نگاش کردم ی لبخند زد  منم سرمو انداختم زیرتو اینه داشت نگام میکر

 ولی همراز خیلی گرم سالم احوال پرسی کرد

 تو ماشین که بودیم سنگینی نگاه نیما حس میکردم



 

 ولی سعی کردم چشم تو چشم نشیم ....

 رسیدیم آزمایشگاه رفتیم نوبت گرفتیم

 چند نفری جلومون بودن  باید صبر میکردیم تا نوبتمون میشد...

 رفتیم خون دادیم 

 وقتی اومدیم بیرون چون کم خونی داشتم سرم گیج میرف

 دستمو گذاشتم رو شقیقم

 نیما رفته بود دستاشو بشوره

 +همراز

 جان_

 +اجی سرم گیج میره شکالت داری تو کیفت؟

 الهی فداتشم بزا ی نگاه بندازم_

 ی نگاه انداخت 

 چیز شیرین بگیرم برات نه اجی بشین رو صندلی تا من برم ی ابمیوه یا ی_

 باشه ای گفتم نشستم رو صندلی تا همراز بره بیاد 

 تو این حین نیما اومد

 دوستتون کجاست؟_

 +رفت ابمیوه بگیره فشارم افتاده  انگار سر گیجه دارم

 خب میگفتین من برم _

 سرمو انداختم زیر چیزی نگفتم



 

 ترنم به این ازدواج راضی؟_

 ی نگاهی بش انداختم 

 ید میگفتمچی با

 تصمیم گرفتم باید راه خودمو مشخص میکردم
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 ی نگاه به چشماش انداختم

 من باید قبول میکردم که جز نیما کسی دیگه ای نیست که

 منو بخواد 

 +اره

 ی نفس عمیق کشیدم

 خداروشکر_

 خواست دستمو بگیره که خودمو کشیدم کنار هم خجالت میکشیدم هن اینکه محرم نبودیم

 حرفی بزنه اومد

 ترنم بیا اجی ابیموه بخور رنگت شبیه گچ شده_

 ی هوووفی گفتو بلند شد تا همراز بشینه پیشم 

 هست 18اول بهمون گفتن منتظر بمونین ی کالس هست مشاوره ازدواج و کاری +

 ی چند مین که منتظر موندیم گفتن مربی نیس

 شت مارو برسونه خونهی خداروشکر تو دلم گفتمو بلندشدیم بریم نیما اصرار دا



 

 +ترنم بیا با همراز برسونمتون خونه

 نه ممنون ما خودمون میریم مررسی_

 +خب چه کاره ای ماشین هست بیاین تا ببرمتون خونه

 با همراز تصمیم گرفته بودیم بریم بازار و پارک ی کم بگردیم 

 +نه ممنون خونه نمیریم اقا نیما

 خب هر جا میرین میبرمتون_

 مون میریم شمارو ب زحمت نمیندازیم+مرسی خود

 اوکی بیشتر اصرار نمیکنم_

 همراز رفته بود داشت با کوهیار حرف میزد

 نیما ی کم صبر کرد تا همراز بیاد ولی انگار همراز خیلی حرفش طول کشید گناخ داشت بنده خدا 

 +اقا نیما انگار صحبت همراز طول کشید شما برید منتظر نمونید

 ه حرفیهنه بابا این چ_

 +لطف دارید  ولی برین ب کارتون برسین 

 چشم پس از طرف من خدافظی کنین ازشون_

 +چشم

 خواست که بره قبلش ی نگاه بهم انداخت گفت 

 حواست ب خودت باشه عزیزم_

 ی لبخندی زد بهم و سوار ماشینش شد و رفت

 از خجالت سرخ شدم لپام گل انداختن ی نفس عمیق کشیدمو رفتم پیش همراز



 

 +همراززز بسه چه قد حرف میزنی

 زد زیر خنده گفت باشه االن قطع  

 میکنم

 خالصه بعد از تموم شدن حرف همراز و کوهیار 

 با همراز تصمیم گرفتیم بریم پارک

 اینورا بود  ۷۷با تاکسی رفتیم تو پارک از دکه ای که داخل پارم بود ی کم تنقالت گرفتیم ساعت تقریبا 

 االچیقا پارکنشستیم تو یکی از آ

 همراز داشت از جهازشو و اینکه میخواد عقد و عروسیش چه جور باشه و چی کارا کنه میگف

 منم داشتم همینجور باش صحبت میکردمو نظر میدادم

 ی لحظ چشمم به ی پسره افتاد پشتش ب من بود 

 ولی عجیب قد و هیکل و تیپش شبیه هیراد بود با ی دختری بود

 دختره روش ب من 

 شناختمش فقط خدا خدا میکردم هیراد نباشه ..... نمیتونستم کنار کسی دیگه ببینمشنمی

 ب ی بهونه ای همراز بلند کردم و رفتم سمت اون پسره هنوز بهش 

 نرسیده بودم که برگشت

 چشم تو چشم شدیم 

 زل زده بودیم تو چشم هم 

 هول شده بودم نمیدونستم چی بگم 

 یوهو گفتم



 

 +سالم
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 دونستم چی کار کنمنمی

 قلبم اول از حرکت ایستاد بدنم یخ کرد

 ولی بعد شروع کرد تند تند زدن

 خودم حس میکردم تپشای قلبم نامنظمن

 چشاشو ریز کرد 

 ی اخم ریزی هم کرد ب چشام و صورتم با دقت تر نگاه کرد

 فک کنم داشت فکر میکرد منو کجا دیده

 سلالم"

 از سالم کرددختری که همراهش بود به منو همر

 همراز بدبخت گیج شده بود نمیدونست اینا کین

 +سالم

 جواب سالمشو دادم ی لبخند نه چندان گرم هم بهش زدم

 هیراد: شما چهرتون برام خیلی اشناس ولی یادم نمیاد کجا دیدمتون منو از کجا میشناسین

 با این حرفش انگار ی چیزی تو دلم شکست...خورد شد

 ش کرده بودمنو یادش نبود فرامو

 پیش خودم گفتم:



 

 هه نکنه توقع داری تورو یادش باشه؟

 تو عاشقشی دیوونه اون تورو ب هیچ چیزی حساب نمیکنم...

 ی بغض بدی گلوم گرفته بود حس میکردم داره خفم میکنه

 با ی صدای لرزون گفتم

 +من ترنم دوست خواهرتونم قبال که اموزشگاه اریشگری میرفتیم....

 موم بشه گفت:نذاشت حرفم ت

 اهاااا یادم اومد _

 خوبید ترنم خانوم؟

 +ممنون شما خوبید از دور دیدمتون فک کردم خانوم همراهتون آرامه )خواهرش(

خیلی وقت بود دنبالش بودم ی شمارع هم دارم ازش ولی خاموشه وقتی دیدمتون خیلی خوشحال شدم 

 نولی انگار ایشون کسی دیگن من از دور فک کردم ارام جون

 اهانه اروم نیس همراهمون _

 ماه رفته پاریس۶ارام ایران نیس برای 

 س اهانی گفتم خواستم ی جوری بپرسم خانوم همراهش کیه

 عزیزم منم خوشبختم از اشناییتون بهار هستم نامزد هیراد جان-

 انگار ی اب سردی روم ریخته باشن بدنم یخ که بود بدتر شد نفس انگار کم اوردم

  ی لبخند زدم

 دستمو گذاشتم تو دستاش و ی خوشبختم گفتم که بعید میدونم شنیده باشه

 ی نگاه به هیراد کردم نمیدونم چرا هیچ حسی تو چشاش ندیدم



 

 نه نسبت بخودم 

 نسبت به هیچ چیز

 نمیدونم چه جور خدافظی کردمو شمارمو ب هیراد دادم تا ب آرام بده که وقتی اومد ایران ببینمش

 ه جور رسیدم خونهنمیدونم چیشدو چ

 فقط میدونم از وقتی که اومدم خونه تو اتاقممو دارم ب هیراد فک میکنم..

 بخودم...

 ب نیما....

دیگه باید دور هیراد خط میکشیدم کامل فقط باید ی حس قشنگ ولی تلخ توی کنج قلبم نگهش 

 میداشتم

 درست نبود ب ی مرد متاهل فک کنم

 یکرد ب نصیحت و سرزنش حوصله نداشتمب همرازم چیزی نگفتم چون شروع م 
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 از خواب بیدار شدم

امروز قرار بود نیما بیاد دنبالم بریم جواب ازمایش بگیریم قرار شد اگه جواب مثبت بود بریم از همونجا 

 خرید برای عقد

 ی پالتو مشکی باشلوار مشکی جذب پوشیدم ی شال بافت خردلی و قهوهای پوشیدم

 ی بلند چکمه های خردل

 موهامم شونه کردم جمع کردم باالا 



 

 ی خط چشم پهن کشیدم با ی رژ کمرنگ 

 صدای گوشیم اومد دیدم نیما پیام داده سر کوچه منتطرمه

مامانم کیک پخته بود دیشب واسه صبحانه امروز ی تیکشو برداشتم هول هولی با ی نصف لیوان شیر 

 خوردم 

 یروناز مامانم خدافظی کردم از خونه زدم ب

 از دیشب بارون شروع ب باریدن 

 کرده بود

 هنوزم قطع نشده بود

 گاهی نم نم میبارید گاهی هم شدید تر میشد

 تهوا تمیز تمیز شده بعد چن وق

 چشمامو بستم ی نفس عمیق کشیدمممم 

 عاشق بوی خاک بودم

 وقتی چشامو باز کردم دوتا چشم مشکی جلوم دیدم 

 نیما بود چند قدم رفتم عقب 

 الم صبح بخیرس_

 +س سالم صبح شماهم بخیر

 ببخشید ترسوندمت_

 بیشتر متعجب شدم

 +نه خواهش میکنم فک میکردم سر کوچه این



 

 اره پیام دادم دیدم جواب ندادی طولم کشید تا اومدی گفتم خودم بیام سراغت_

 +اهان باشه

 بعد این حرفم با هم ب سمت ماشین رفتیم

 رفتیمو تا ازمایشگاه بدون هیچ حرفی  

 جواب ازمایش خوب بود 

 قرار شد ب خانواده هامون خبر بدیم 

 بعدش بریم بازار

 مامان من که وقتی شنیدم سر از پا نمیشناخت هی قربون صدقمون میرفت...

 خالصه رفتیم خیابون الله که مرکز خرید شهر بود واسه خریدن لباس

 و حلقه و اینا 

بخاطر همین ما هم دونفری اومدیم معذب بودم ی کم هی خانواده هامون همه چیو ب خودمون سپردن 

 میگفتم کاش همراز باهام بود....

 مثال داشتم شوهر میکردم ولی هیچ ذوقی نداشتم از این حال خنثی خودم عصبی بودم.....

 اول رفتیم مانتو بگیریم 

 نیما میگف مانتو سفید بگیر بهتره 

 منم موافقت کردم برام فرقی نمیکرد

 انتو فروشی رفتیم مدل خاص و قشنگی نداشتچندتا م

 اخر سر رفتیم تو ی پاساژ 

 ی مانتو فروشی بود که مانتو های مجلسی قشنگی داشت



 

 ی مانتو کرم داشت پارچش از این پارچه پاییزیا بود  

 بلند بود 

 روی آستیناش کار شده بود 

 پرو کردم خیلی خوشم اومد نیما نیومد ببینه میدونست نمیزارم

 الت میکشم ازشخج

 ی جفت کفش پاشنه بلند گرفتم کرم رنگ

 نیما هم ی دست لباس مردونه بلوز سفید و شلوار کتان کرم گرفت

 بعدش رفتیم واسه خرید حلقه ی حلقه ساده شیک میخواستیم بگیرم

 خالصه حلقه اینا گرفتیم

 دو جعبه شیرینی هم گرفتیم تا بخاطر جواب ازمایش برا خونه هامون ببریم

 فتیم محضری که اشنا پدر نیما بود واسه فردا وقت گرفتیم ر

 قرار بود فردا ی عقد محضری کنیم تا هفته بعد پنج شنبه شب جشن بگیریم

 نیما منو برد خونه ی سالمم ب مامان بابام کرد و رف
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 شب بود منتظر همراز بودم بیاد خونمون ۷۷ساعت 

اده هامون بیان من از همراز خواستم ب همراه شوهرش بیاد چون قرار بود فردا واسه عقد محضری خانو

 واقعا مثه خواهرم بود

 دوست داشتم کنارم باشه



 

 قرار شد شب بیاد پیشم تا فردا از همین جا بریم

 صدای زنگ در باعث شد از فکر فردا در بیام برم استقبال همراز و شوهرش

 شوهرش پسر خیلی شوخ ومهربون و شیطونی بود

بعد سالم و احوال پرسی و تبریک گفتن شوهرش بابت ازدواج من کوهیار رفت من و همراز  خالصه

 رفتیم تو اتاقم....

 کلی حرف زدیم از گذشته گفتیم از دوران دبستان تا دبیرستان ....

 راجب فردا حرف زدیم.....

 بیدیم....خالصه بعد کلی حرف دیگه ساعت دو بود که جامونو انداختیم رو زمین کنار هم خوا

 +ولم کن همراز خوابم میاد

 پاشووو ترنم پاشو بدبخت شدیم_

 +ااا ول کن 

 ترنم پاشو میگممم _

 +باشه پنج دیقه دیگه

 ترنم همه رفتن عقد مارو جا گذاشتن_

یوهو یادم اومد امروز عقدمه پاشدم تند تند رفتم حموم اومدم بیرون هی میگفتم وااای همراز فک نکنن ی 

 برن کنسل کنن اونم هل تر از من نمیدونم من بیدار شدم دیدم ساعت نه وقت نمیخوام 

 ترررنم مادر بیدار شدی_

 ی نگاه به همراز انداختم اونم یه نگاه بهم انداخت

 مامانم در زد اومد داخل گفت :



 

 ااا مادر بیدار شدی؟_

 +اره 

 په شما دوتا چتونه خشکتون زده_

 یوهو منو همراز ترکیدیم از خنده

 از همینجور که میخندید رفت گوشیشو برداشتهمر

 ی نگاه انداخت بهش گفت:

 اشتب دیدم ۹و  ۶وااای ترررنم میدونی چیه من نه که تو  خواب و بیداری دیدم ساعت _

 +خیلی چلی تو دختر عاشقتم

 خالصه رفتیم ی صبحونه مفصل خوردیم کمک مامانم سفره جمع کردیم بعدشم رفتیم اماده بشیم....

 دفعه ی ارایش تقریبا غلیظ کردم این 

 چشمامو ارایش تیره کردم ی رژ کرمی مات زدم موهامو جمع کردم دم اسبی پایین بستم

 ی تاپ کرم پوشیدم با ی شلوار ذغالی وتوسی کم رنگ 

مانتو کرمی رنگی که گرفتمو پوشیدم با کفش کمرنگ پاشنه بلندام ی روسی همرنگ شلوارم سرم کردم 

 ت عالی شدی منم ی لبخند میزدم بهش...همراز هی میگف

 کاش میشد این کارارو با ذوق انجام میدادم.....

 همرازم ی تیپ کوهیار کش زده بود 

 ی ارایش چشم تیره کرد با ی رژ صورتی خووشرنگ ی رژگونه صورتی مالیمم زد ...

 روسی سفید  ی مانتو سفید مشکی مجلسی با ی شلوار پارچه ای راسته و تقریبا تنگ مشکی و ی



 

خیلی خوووب شده بود حق میدادم که کوهیار انقد برای رسیدن بهش تالش کنه همراز ی دختر همه 

 چیز تموم بود ...

با صدای ماامانم که منو همراز صدا میزد از اتاق زدیم بیرون همه داداشا و خواهرام اومده بودن کلی ازم 

 تعریف میکردن تبریک میگفتن

نم همه چیو ی کم شاد باشم تو دلم گفتم شاید نیما مثه هیراد نباشه ولی سعی کردم منم قبول ک

عالقش میتونه ارامشو بهم بده با فکر کردن ب این موضوع ی لبخند اومد رو لبم و ی نگاه ب دنیا 

 انداختم و شروع کردم حرف زدن باهاش...

 خالصه بعد اینکه همه اماده بودن رفتیم سمت محضر

 سراغش باهم اومدن ولی من ال داداش امیرم رفتمهمراز کوهیار اومد 

 تو راه نیما بهم پیام داد گفت:

 باالخره امروز میشی خانوم خودم

 بازم من سکوت کردمو جواب پیامشو ندادم.....
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 رو صندلی مخصوص کنار نیما نشسته بودم چادر سفیدی که مامانم برام دوخته بود سرم کرده بودم...

 بودم طبق معمول ب هیراد فک میکردم به اینکه هیچ وقت بش نمیررسم تو حال خودم 

 ب هر حال اون زن داره منم دارم شوهر میکنم....

 مشغول فکر کردن بودم که حس کردم دستی دور دستم پیچید

 نیما دستمو گرفت و روی پای خودش گذاشت حرفی نزدم تا چند دقیقه دیگه بهش محرم میشدم....

 ندن ی سری آیه قرانی کردی من و نیما هم در حال خوندن قران بودیمعاقد شروع ب خو



 

 همراز و دنیا دریا هم تور باالی سرمونو گرفته بودن و همراز قند میسابید

 برای بار اول عرض میکنم عروس خانوم وکیلم؟_

 همراز گفت:

 عرووس رفته گل بچینه

 برای بار دوم عرض میکنم عروس خانوم وکیلم؟_

 دنیا گفت:

 عروس رفته گالب بیاره

 برای بار سوم عرض میکنم عروووس خانوم وکیلم؟_

 +عرووس زیر لفظی میخواد 

 نیما ی انگشتر زیر لفظی داد بهم...

 برای بار چهارم عرض میکنم عروس خانوم وکیلم_

 نمیدونستم چی کار کنم همه چی جلوی چشام مرور شد

 اخرین زمان برای تصمیم گیریم بود

 دم....دودل شده بو 

 ی نگاه ب نیما انداختم

 داشت نگام میکرد منتظر بود جواب بله بشنوه 

 همه نگاهشون به لب و دهن من بود

 ی نفس عمیق کشیدم

 گفتممم:بلهه



 

 ههمه ی نفس عمیق کشیدن و شروع ب دست زدن و کل زدن کردن 

 نیما دستمو گرفت حلقمو انداخت دستم منم حلقشو انداختم دستش...

 و از دستش بیرون بکشمخواستم دستم

 که انگشتاشو بین انگشتام برد و دستمو محکم گرفت تو دستش

 اروم تو گوشم گفت:

 ماشاال نازت هم زیاده ...

 نگاهش کردم ی لبخند ب همراه چشمک زد گف:

 عالیه ...خودم نازتو میکشم.ناز کشی منم 

 همه اومدن باهامون دست دادن و روبوسی کردنو تبریک گفتن

 د اصلی و عسل خوردنمونو اینا موند واسه جشنی که پنج شنبه داشتیمسفره عق

 همه رفتن خونه ما...

 قرار بود ناهار همه بیان خونه ما تا ی جشن کوچیک بگیریم

 قرار شد منو نیما بریم بیرون ی کم بگردیم بعد موقع ناهار بریم خونه....
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 رد جلو محضرنقره ای بودو او405نیما ماشینشو که یه پژو 

 منم سوار ماشینش شدم

 جلو نشسته بودم ی کمی معذب بودم نمیدونستم قراره کجا بریم



 

 ی دستی برای همراز و مامانم اینا تکون دادم...

نیما ماشین و روشن کرد اهنگم پلی کرد راه افتاد..... نمیدونستم میخواد کجا بریم زیادم فرق نداشت 

 برام که کجا میریم....

 گذاشتع بود از شهاب مظفری بود خیلی دوست داشتمش اهنگی که

 ی کم صداشو زیاد کردم سرمو ب شیشه تکیه دادم و به بیرون نگاه کردم....

 هوا امروز خیلی سرد بود منم مانتوام پاییزه بود ولی خب زیاد ضخیم نبود.....

رم گذاشتم رو پام چشامو دستامو اوردم جلو دهنم ها کردم تا گرمتر بشن...دو سه بار انجام دادم اخ

 بستم و زیر لب با خواننده همخونی میکردم....

 میگن که عوض شدی ...

 ی کم شکسته شدی...

 تو هم شبیه خودم ب یکی وابسته شدی...

 اما میگن سرد باهات حواسش نیست ب کارات....

تشم فرمونو )دستم یوهو داغ شد چشامو باز کردم دیدم نیما دستمو گرفت گذاشت رو پاش با ی دس

 دنده هدایت میکرد(

 حاال اینو فهمیدی اون من بودم که موندم باهات....

 میگن که مسافره اصن اومد که بره...

 تورو تنها بزاره غصه بیاد تو دلت ...

 میگن که موندی بپاش مثل من مردی براش...

 عشقمو ندیدیو اره این بوده سزاش....

 ی کم جلوتر رو به رو ی پارک نگه داشت..ی نگاه ب نیما کردم حواسش ب جلو بود 



 

 پیاده شدیم...

 کنار هم راه میرفتیم...

 کم کم سر صحبتو نیما باز کرد از آیندمون گفتیم از گذشتمون گفتیم.....

 ولی راجب هیراد هیچی نگفتم....

 ولی نیما از دوست دختراش گفت که ماشاال کمم نبودن...

 هیچی نگفتم واسمم مهم نبود ....

 بیرون بودیم  ۳..۲ساعت  تا

 بعدش رفتیم خونه تا نهار پیش خانواده ها باشیم....

رسیدیم ب خونه خواستم پیاده بشم که نیما دستمو کشید اومدم نگاش کنم ببینم چی کار داره که 

 لباشو رو لبام حس کردم ی بوسه زد دیگه ادامه نداد...

 ده شدمسرمو کشیدم عقب از خجالت داشتم میمردم  سریع پیا

 اونم پیاده شد باهم رفتیم داخل همه شروع کردن  ب دست زدن و کل زدن....همه شاد بودن...

 خالصه ناهار خوردیم.....

 نیما گفت بیرون کار داره رفت ولی بهم گفت اخر شب میام..

 مادرش ایناهم ی ساعت بعدش رفتن  خونه خودشون

 خواهر برادرامم همه رفتن خونه خودشون 

 فت تا ی سری از کارا عقد کنه...بابامم ر

 فقط من و همراز و مامانم وخاله هلن)مامان همراز( بودیم



 

مامانم با خاله هلن نشستن ب حرف زدن من و همرازم رفتیم تو اتاق شروع کردیم نصیحت کردن 

 هم....

 همراز بهم میگفت باهاش بد خلقی نکن ولی بهش رو هم نده و.....

 هم رفتن کمک مامانم ی کم خونه مرتب کردمبعد یک ساعت همراز اینا 

 رفتم حموم ی بلوز شلوار اسپرت خونگی پوشیدم موهامم گوجه ای بستم باالی سرم

 شده بود منتظر بودم نیما بیاد قرار بود شب برای شام و خوابیدن بیاد پیشم ... ۷۱ساعت 

 ر گفت میری جلو در حیاط استقبالش(صدای آیفون خونه اومد رفتم تو حیاط تا در باز کنم )مامانم هزار با

 در باز کردم سالم دادم 

 گونمو بوسید سالم داد ....

 ی لبخند زدمو رفتیم داخل 

شام اماده بود فقط داغش کردم میزو ی تزیین ساده کردم خودم و نیما نشستیم شام بخوریم مامانم اینا 

 بخوابن.....خیلی خسته شده بود ی سالم احوال پرسی با نیما کردن و رفتن 

 مررسی ترنم_

 +خواهش نوش جونت

بلند شدم ظرفا گذاشتم تو سینک نیما هم رفت تو سالن ی کم شبکه ها رو باال پایین کرد ..... منم کارم 

 تموم رفتم پیشش

 ترنم من خستم بریم بخوابیم عزیزم؟_

 +باشه 

 رفتم دسشویی مسواک زدم صورتمم شستم اومدم بیرون .....

 ی جا  انداختم رو زمین   رفتم تو اتاقم



 

گفتم نیما بخوابه حدس زدم واسه شب اول رومون نباشه کنار هم بخوابیم چراغ و خاموش کردم و 

 خوابیدم

 هنوز چشام گرم نشده بود .....

 که نیما اومد کنارم رو تخت خوابید.....

 ز اومدنم ب اتاق...نمیدونستم چی کار کنم خودمو بخواب بزنم یا نه اخه زمان زیادی نگذشته بود ا

 تو فکر این بودم چی کارر کنم که نیما دستشو گذاشتم رو شونم اروم فشارر داد تا ب سمتش بگردم...
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 به سمتش برگشتم ....

 ی نگاهی بهش انداختم نگاهم کرد سریع نگاهمو ازش دزدیم

 ترنم میشه ببوسمت؟_

 حرفی نزدم سکوتمو ب معنی رضایت برداشت کرد 

 جور رو پهلو که دراز کشیده بود سرمو برگردوند سمت خودشهمون

 لباشو گذاشت رو لبام شروع کردن ب خوردن لبام....

 بعد چن دیقه منم ناخوداگاه باهاش همراه شدم و جواب بوسه هاشو میدادم....

لبامو ول کرد رفت سمت الله گوشم شروع کرد ب بوسیدن الله گوشم خواست بره سراغ گردنم که 

 مو عقب کشیدمخود

 نگاهم کرد سوالی نپرسید ولی تو چشماش ی چرا بود..

 با صدای لرزون گفتم

 واسه امشب کافیه_



 

 ی اهوم گفت و بااینکه معلوم بود دل رفتن نداره از رو بلند شد و کنارم دراز کشید رو پهلو دراز کشیدم .... 

 نیما هم ی دستشو گذاشت رو کمرم و خوابیدیم

 هنوز تو بغلش بودم.... صبح که بیدار شدم

 از خجالت سرخ شدمم...

 اروم ی جور که بیدار نشه از بغلش در اومدم.....

 ی تکون خورد ولی بعدش باز خوابید.....

 جلو آینه ایستادم لباسمو مرتب کردم 

 موهامو شونه کردم و جمعشون کردم باالسرم...

 حاااال مونده بودم چه جور برم جلو مامان بابام....

 نمیشد برم.. روم

 هی میرفتم در اتاقو باز کنم هی میدیدم روم نیس....

 اخر سر ی بسم اهلل گفتم و در باز کردم .....

 اول اروم ی سرک کشیدم...

 دیدم مامانم تنها تو خونس ...

 خداروشکر بابام رفته بود سر کار.

 ی سالم اروم دادم

 سالم_

 +سالم خوبی مامان

 رخ شدم نمیدوم چرا با حرف مامانم س



 

 اره مرسی _

 پا تند کردم سمت آشپزخونه وسایل صبحانه اماده کردم 

 کره پنیر مربا عسل و چای گذاشتم تو ی سینی بردم تو اتاقم...

 از بس تو فکر این بودم چه جور از اتاق  برم بیرون یادم رفته بود اب

 ب دست و صورتم بزنم  

 رتم زدم....وسایلو گذاشتم تو اتاق رفتم ی ابی ب دست و صو

 دوباره برگشتم تو اتاق دیدم اقا هنوز خوابه....

 ی هووفی کشیدم حاال من چه جور اینو بیدار کنم...

 نشستم رو تخت کنارش چند بار صداش زدم....

 +نیما ..

 اقا نیمااا...

 بیدار نشد ....

 رهابازوش ی تکون دادمش صداش زدم دوبدستمو گذاشتم رو 

 +نیما

 گفت با صدای خوابالود

 جان_

 +بیدار شو 

 خستم بزار ی کم دیگه بخوابم_

 +پاشو صبحانه اوردم



 

 خوابم میاد_

 میدونستم زشته روز اولی زیاد بخوابه مامانم اینا بدشون میاد....

 +نیما پاشو دیگه درست نیس انقپ بخوابی

 با این حرفم چشاشو باز کرد هنوز خسته خواب بود 

کردم شانس اوردم تختم از ی تخت ی نفره بزرگتر بودد وگرنه  ی پاشو گفتم و رفتم رو تختی مرتب

 دیشب اذیت میشدیم....

 نیما پاشد رفت دست و صورتشو شست منم سفره انداختم و چیدم وسایلو .....

 اومد نشست باهم صبحانمونو خوردیم...
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 صبحونمونو خوردیم....

 ترنم امروز یکشنبس؟_

 +اره دیگه

بریم نوبت آریشگاه بگیریم لباس و اینارو سفارش بدیم اگه میخوای ب همرازم زنگ اوووم اماده کن _

 بزن بیاد همراهت...

 +ارع بهش میگم باشه فدات

خالصه وسایل صبحانه جمع کردم بردم آشپزخونه تا بشورم که مامانم گفت نه خودم میشورم تو برو 

 ها میبندن...سریع اماده شو االن تا بری ارایشگاه نوبت بگیری مغازه 

 باشه ای گفتم مامانمو نیما شروع کردن حرف زدن منم رفتم اماده کنم...

 دفعه اوله که قراره  با نیما که شوهرمه برم بیرون ....  



 

 تصمیم گرفتم نسبت ب زمان مجردیم ی کم ببشتر بخودم برسم,..

 ی پالتو بلند شکالتی پوشیدم... 

 طالیی که تا رونم میرسید زیرش پوشیدم...ی شلوار تنگ کرمم پوشیدم ی بافت کرم 

 جلو پالتوم ی دکمه داشت که بزرگ بود همونو بستم ....

 ی شال بافتم انداختم رو سرم...

 ی ارایش دخترونه و برنز کردم ... 

 از اتاق زدم بیرون....

 نیما پشت در بود خواست در باز کنه بیاد داخل اتاق که اماده کنه...

 ووون گفت خندم گرف دوتامون زدیم زیر خندهوقتی منو دید ی جو

 خوشگله من برم اماده کنم بیام بریم..._

 +باشه پس لطفا عجله کن

 باووووش_

که گفت بگیری خوبه  نیما رفت تو اتاق منم رفتم پیش مامانم بپرسم اگه لباسی دیدم براش بگیرم

 گفتم باشه...

 بریم ترنم_

 زده بود با ی کت اسپرت  مشکی ی نگاه انداختم اونم ی تیپ سورمه ای  

 +اوکی

 یوهو یادم افتاد گوشیمو بر نداشتم ب همرازم خبر ندادم

 نیما تو تا ماشین روشن کنی منم اومدم_



 

 +باشه پس من میرم...فعال خدافظ مامان

 اوهو ب مامانم میگه مامان عجب رویی داره من هنو روم نیس تو رو مامانش نگاه کنم...

 تم که دیدم لباساشو مرتب جمع نکرده رفتم گوشیمو برداش

 تند تند مرتبشون کردم داشتم پیرهنشو صاف میکردم که ی فندک افتاد ازش....

 پیش خودم گفتم شاید مال کسیه مونده پیشش یا واسه اتیش زدن چیزی پیشش...

 وقت نداشتم فکر کنم

یدم سوار ماشین شدم رفتیم سریع اس دادم ب همراز ... با مامانم خدافظی کردم بوتای مشکیمو پوش

 سمت ارایشگاه تیبا که تعریف کارشو شنیده بودم....

 رفتم قیمتو اینارو پرسیدم مدل کارشو دیدم ....

 مدل کاراش همه خوب بودن قیمتشم خوب  بود ....

 وقت گرفتم واسه پنج شنبه.. زدم بیرون  

 

 ؟چیشد_

 +هیچی نوبت زدم

 اوکی بریم دنبال همراز عشقم؟_

 فدات +اره

 ی اس ب همراز دادم گفتم داریم میایم اونم گفت من اماده ام منتظرم 
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 سالاام بر دو گل نوشکفته..._



 

 با این حرف همراز زدیم زیر خنده

 +خووبی اجی؟!

 مرسی فدات تو خوبی؟اقا نیما خوبید؟_

 +مرسی فدات بخوبیت

 ممنون شما خوبید همراز خانوم'''

 دیرتر از این نشده...مرسی بچه ها بریم تا _

 چشممم'''

 نیما ماشین روشن کرد و رفتیم سمت بازار

 توراه منو همراز راجب ارایشگاهم حرف زدیم که کجا نوبت گرفتم چه جور بوده و اینا....

 نیما ماشین نگه داشت...

بته لهمه از ماشین پیاده شدیم و به سمت پاساژ کوثر رفتیم که لباساش همیشه شیک و مناسب بودن ا

 برای پولی که ما میخواستیم بدیم لباسای خوبی داشت...

 نمیخواستم زیاد خرج کنم چون وضع مالی ما و نیما اینا مثه هم بود و از قشر متوسط جامعه بودیم....

 مغازه اول ی لباس نباتی داشت پف پفی بود ..... بامزه بود...

 نیما که دید نگاهم روشه اومد کنارم

 در گوشم گفت

 و بپوشش اگه میخوای...بر_

 میدونستم از این لباساس که قیمت خیلی باالیی داره واسه همین گفتم....

 نه نمیخواد...._



 

 اونم دیگه چیزی نگفت..... معلوم بود فقط ی تعارف زده بود 

 نیما افتاد جلو منو همراز با هم میومدیم....

 ی نیاز داشتی بگو کمکت کنم..ترنم اجی ببین دارم بدون رودروایسی میگم اگه پولی چیز_

 خودت میدونی ما باهم از این تعارفا نداریم

 ی نگاه بهش انداختم گفتم

 +نه عشق من مررسی عزیزم

کوهیار وضع مالی خیلی خوبی داشت .....منظور همرازم این بود از کوهیار میگیره.... هیچ وقت راضی 

گیرم حاال قرض یا هرچی چون اصال درست نمیشدم از پسری که هنوز همراز عقد کردشم نشده پول ب

 نبود غرور نیما هم خورد میشد....

 اجی ما که تعارف نداریم_

 +میدونم همرازم ولی نیازی نیس اجی

 باشه فدات..._

 چندتا مغازه رد کردیم اخر سر جلو ی مغازه ایستادم .....

 داشتم ب لباساش نگاه میکردم که  چشم ی لباسو گرفت....

 کوتاه که تا زانوم میرسید... ی لباس سفید

لباسش سر هم بوددولی از قسمت کمر به پایین سفید بود و باالتنش با ی پارچه ابی که طرحای ریز 

 رنگی روش بود کامل شده بود...

 ی کت سفیدم رو لباس میخورد

 چون دوتا بند تقریبا پهن داشت وحالت تاپ بود باال تنش ب همراز نشونش دادم خوشش اومد....

 نیما هم پسندید....



 

 خالصه رفتم پرو پوشیدم قشنگ بود خیلی .....

 فقط خدا خدا میکردم قیمتش زیاد باال نباشه که بتونم بخرمش...

 همراز که تو تنم دید خوشش اومد....

 نیما نیومد ببینه گفت نظر خودت مهمه....

 از پرو اومدم بیرون .....

 و پرسیدم .....لباسو گذاشت رو میز جلوی فروشنده  قیمت

 +مرسی خانوم ببخشید چه قیمته؟

خواهش عزیزم واال این کار جز بهترین کارامونن ولی من بخاطر تغییر شغل همه جنسامو با درصدی _

 تخفیف دارم میفروشم

 تومن حاال شما هر چقدر میخواین بدین....۶۵۱تومن بود با تخفیفی که روش میخوره میشه ۱۱۱این 

 داها مرسی لطف داری_

مونده بودم چی کار کنم..... لباسا خیلی گرون بوداین تقریبا قیمت نرمالی داشت درسه مدلش ساده 

بود ولی خب نسبت ب قیمتش بود ....لباس شیک و دخترونه ای بود خوشم اومد ازش نیما که دودل 

 بودن منو دید گفت

 بفرما این کارت حساب کنین لباسو میبریم"""

 ی ممنون بش گفتم 

 هش عزیزم.....خوا""

کنا لباس فروشی ی کفش فروشی بود ی کفش ابی که به باال تنه لباسم بیاد میخواستم بگیرم ..... ی 

 کفش ابی ساده داشت همونو گرفتم......

 برای مامانمم ی دست کت دامن شیک گرفتم.....



 

اگه  باشه که گفتمنیما هم لباساشو قرار بود با رفیقاش برن بگیرن فقط ازم نظر پرسید تو چه سبکی 

 کت و شلوار ابی کاربنی بگیری بهتره با هم ست میشیم  گفت باشه

همرازم گفت از قبل که رفته بود بیرون ی دست لباس مجلسی دیده بود خوشش اومده بود گرفته 

 بودش...

 همراز جلو خونشون پیاده کردیم ....

 کلی ازش تشکر کردم...
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 نگ زد گفت شام بریم خونه ما....ترنم موقع خرید مامانم ز_

+وای نه نیما من لباس نیوردم از صبحم بیرون بودم نگاه وضع و حالمو درست نیس دفعه اول اینحور 

 بیام....

 عب نداره عزیزم ما که دیگه نباید از این تعارفا داشته باشیم_

 +درسته ولی دوس ندارم دفعه اول اینجوری برم

 نریم مامانم بیشتر ناراحت میشهترنم عزیزم مشکلی نیس اگه _

 +باش پس سر راه جلو ی شیرینی فروشی بایست شیرینی بگیریم دست خالی نریم...

 نیاز نیس ترنم_

 +خب زشته دست خالی بریم نیما

 نه فدات زشت نیس_

 حاال هی من میگفتم صبر کن اونم ی دنده هی گفت نه باو نیازنیس



 

 آخرم دست خالی رفتیم....

 زد....زنگ خونشونو 

خیلی معذب بودم در باز کردن اول نیما رفت داخل من پشت سرش خواهراش با مامانش منتظرمون 

 بودن پدرش خونه نبود...

 نیما و مامانش همدیگرو بغل کردن و روبوسی کردن....

 ولی نوبت ب من که رسید مامانش ی دست بهم داد و گفت سالم

 همین.....

 تعجب کردم از طرز رفتارش...

 کس مادرش خواهراش خیلی گرم باهام رفتار کردن روبوسی و احوال پرسی گرمی باهم کردن....برع

 رفتیم ی کم تو پذیرایی کنار هم نشستیم....

بعد چند دقیقه اجی نیما رفت تا چای بیاره منم دنبالش رفتم که کمکی چیزی خواست کمکش کنم 

 این حرفا...سیاه و سفید نزده و  پس فردا نگن اومده نشسته دست ب

 تو آشپزخونه داشتم چای میریختم خواهر نیما هم داشت ظرفا شامو اماده میکرد

 مامان نیما اومد داخل گفت...

 نیما گفت بری پیشش کارت دارع_

 +چشم مامان

 رفتم پیش نیما جلوش ایستادم گفتم

 +جانم کاریم داشتی؟

 کجا رفتی تو بیا اینجا بشین پیشم_



 

 هرت بدم...+نه زشته بزار کمک خوا

 نه زشت نیس مامانم گفت په چرا ولت کرد رفت ..._

 +بیا پیشم فکر نکن بهم بی اهمیتی...

 تو دلم گفتم ای بابا مامانش چرا اینجور فکر کرد ....

 نشستم پیشش داشتیم حرف میزدیم..

 که اجیش اومد گفت بچه ها بیاین شام امادس...

 هن کرده بودن نشستیم مام بلند شدیم رفتیم سر سفره که تو حال پ

 غذا خورشت قیمه با کباب مرغ بود خیلی خوش مزه بودن....

 شام خوردیم نیما رفت تو اتاقش منو خواهرشم ظرفا جمع کردیم

 انشگاه و درس و اینا حرف زدیم...شستیم حین ظرف شستن با هم راجب د 

 من رفتم تو حال نشستم پیش مامان نیما.....

 بافت....مامانش داشت بافتنی می

 ی نگاهی بهم انداخت و حرفی نزد...

 اجیش سینی چای اورد ی لیوان چای برداشتمو تشکر کردم ....

 بقیه خواهراش رفته بودن فقط ملکا مونده بود...

 ملکا نشست پیشم....

 مرررسی ترنم دستت درد نکنه_

 تو دلم گفتم باز ب شعور این مامانش که ی تشکر خشک و خالی هم نکرد..

 منتر_



 

 +جانم مامان

 نیما تورو از کجا شناخت؟_

 +خواهرم با خاله نسرین همساین

 رفته بودم خونه خواهرم همو دیدیم

 یها پس تو هم دختر سر به زیری نیسا_

 با یه کنایه ای این حرفو زد که باعث شد اتیش بگیرم

 +مادر من من از خونه خواهرم بیرون زدم نیما منو دید 

 ب هر حال_

 د ی با اجازه گفتم و رفتم تو اتاق نیما پیشش....اعصابم خور
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 در اتاقو باز کردم...

 نیما رو تختش خواب بود...

 ی نگاه ب اتاق نیما انداختم...

 ی اتاق خیلی شیکی داشت فکر نمیکردم اتاقش اینجور باشه...

 ی لحظه یاد حرفا مادرش افتادم..

 رفتم ایستادم باال سرش صداش زدم  

 ..... نیما جان..+نیما

 جانم_



 

 +میشه ببریم خونه؟

 باشه _

 +ممنون

 بلند شد دست و صورتشو شست اومد تو اتاق اماده بشه...

 من رفتم بیرون تا راحت باشه...

 ترنم نیما بیدار شد _

 +اره فدات

 رفتم کیف و اینامو برداشتم پالتومم پوشیدم....

 که مامانش گفت

 میخوای بری؟_

 دیگه بریم بهتره ۷۷+اره مادر ساعت 

 چرا شب نمیمونی پیش ما؟_

 +لباس و اینا نیوردم مادرم

 خو لباسا ملکا هست چرا بهونه میاری... نبینم بخوای از ما دوری کنیاااا من ب پسرم وابستم.._

 + وا نه مامان جان این چه حرفیه

 خیلی ناراحت شدم از حرفش..

 به هر حال دفعه اول بود میرفتم خونشون... اخه این چه حرفی بود زد من فقط روم نبود بمونم

 نیما اومد ی خدافظی کردیم و کلی تشکر کردیم و رفتیم...

 تو ماشین بودیم که پرهام پسر خاله نیما زنگ زد...نیما گذاشت رو اسپیکر....



 

 سالم کره خر کجاییی؟_

 +سالم با ترنمم داریم میریم خونشون

 چه ها اماده ایم بساط همه چی هم پهنه...بابا برو بزارش خونه بیا اینجا با ب_

تا این حرفو زد برگشتم سمت نیما  ی نگاه عادی بهم انداخت گوشی از حالت اسپیکر برداشتو گفت 

 باشه میام....

 نمیدونم پرهام چی گفت که زد زیر خنده....

 منم حرفی نزدم نمیدونستم چه جور ازش بپرسم منظور پرهام چیه

 ....جلو خونمون نگه داشت

 قبل اینکه پیاده بشم گفت 

 ونیم میام دیدی نیومدم بخواب ۷۲ترنم من شاید شب نیام اگه قرار شد  بیام تا _

 کجا میخوای بری؟ پرهام چی میگفت +باشه ولی

 هیچی کاری نداری_

 پیش خودم گفتم شاید هنوز اعتماد نداره یا باهام راحت نیس...

 +نه خدافظ

 خدافظ_

 ونه نیومد منم با فکری درگیر خوابیدم.....اون شب گذشتو نیما خ

 صبح که بیدار شدم نیما تو اتاقم بود ...

 خوابش برده بود..

 ی پتو انداختم روش..



 

 ساعتی میشه... ۳..۲رفتم پیش مامانم گفتم نیما کی اومد گفت 

 +اهان باشه مرسی مامان,....

 رفتم تو اتاق منتظر شدم تا بیدار بشه...

 د منم کنارش نشسته بودم سرم تو گوشیم بود داشتم عکسا عقد میدیدم...از خوابب بیدار ش

 سالم_

 +سالم 

 خوبی عزیزممم؟_

 با ی نیشخند گفتم  

 +اره شما خوبی؟

 هووف ترنم شما چیه میگی؟_

 +هیچی همینطوری....

 باش عب نداره پاشو حاظر شو بریم رستوران و شیرینی فروشی واسه سفارش  غذا و شیرینی..._ 

 باشه....+

 خالصه رفتیم غذا و شیرینی سفارش دادیم...

 دوتا ساندویچم بیرون خریدم ب عنوان ناهار خوردیم.....

 نیما منو برد خونه قرار بود عصر بره با پرهام و یکی  دوتا از رفیقاش لباس بخره....
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 +نیما بیدار شو زود دیرمون میشه هااا



 

 ستگی میمیرم...هووف باشه ترنم بخدا دارم از خ_

 +پاشو نیما منم خوابم میاد ولی امروز جشن عقدمونه کلی کار داریم 

 ب ی مکافاتی بیدارش کردم و از سر جاش بلند کردم ....

 ی صبحونه سرسری خوردیم...

 استرس داشتم زیاد میلی ب غذا نداشتم..

 رفتم لباسامو گذاشتم تو ساکم...

 لباس بیرونیامو پوشیدم...

 ماده کرد سریع رفتیم سمت ارایشگاه ....نیما هم ا

 م.در باز کرد

 +سالم شیدا جون

 سالم عزیزم خوش اومدی_

 +مررسی

 لباسامو در اوردم ی تاپ و شلوار تنم بود....

 ترنم جان نظر خودت چیه؟_

 +شیدا جون ساده و دخترونه باشم...

 باشه عزیزم...._

 موهای خیلی قشنگی داری

 ارایش ملیح و دخترونه هم برات انجام میدم خوبه؟ لخت میکنم پوششون میدم ی

 +اره فدات مرسی....عقدمونم زیاد شلوغ نیسم خودمونیم...



 

 باشه گلم_

اریشگاه بودم ب جز ارایش صورت مو کلی ب پوست صورتم رسید پاکسازی  ۵تا  ۷۱خالصه از ساعت 

 کرد پوستمو .....

 ..صبحانه نخورم ناهارم نخورده بودم داشتم میمردم.

 زنگ زدم نیما بیاد دنبالم تا نیما بیاد منم لباسمو پوشیدم  ۵ساعت 

 ساده وشیک بودم....

 نیما تک زد یعنی رسیده.... 

 زنگ زدم بش

 +نیما بیا باال تشکر کن پول ارایشگاهم کامل ندادی باید تسویه کنی

 نه باو پول ارایشگاه بدم که چی؟_

 +مگه میشه ندی خو پولشو میخواد

 ولی ب من مربوط نیس بابا تو باید حساب میکرد میدونم_

 +االن من چیکار کنم؟ نیما خرج عقد با شماس...

 من نمیدونم چی کار کنی خودت ی کاری کن مارسم نداریم خرج ارایشگاه بدیم..._

 بدون هیچ حرفی گوشی روش قطع کردم

 تم....خداروشکر کارت ملیمو اورده بودم....جبور بودم اینو بدم بهشپول نداش

 از خجالت اب شدم تا کارتو دادم....

 الکی گفتم که نیما عابر بانک یادش رفته بیاره....

 اونم با خوش رویی گفت عب نداره فدات خوشبخت بشین....



 

 ب داغون از اریشگاه زدم بیرون...با ی اعصا

 نیما جلو در بود سوار ماشین شدم.....

 سالم خوبی؟_

 +مرسی تو خوبی؟

 ممنون_

 هیچی نگفتم قرار شد بریم خونه تا من وسایلمو بزارم رویی لباسمو بپوشم بعد بریم سالن..دیگه 

 ی تاالر واسه امشب در نظر گرفته بودیم که من ندیده بودمش نیما و مامانش رفتن رزرو کردن.....

 تو اتاق بودم داشتم لباسامو میذاشتم تو کشو  تا وقتی اومدم اتاق مرتب باشه

 و دور کمرم انداختکه نیما دستش

 رومو کردم سمتش.....

 چه خوشگل شدی.._

 +ممنون...

 بی هوا سرشو اورد جلو شروع کرد ب خوردن لبام.....

 منم شروع کردم باهاش لباشو میخوردم 

 دستمو انداختم دور گردنش همراهیش میکردم....

 رفت سمت گردنم بوسه های ریز و اروم ب گردنم میزد....

 سمت باالتنم...دستش داشت میرف 

 که خودمو کشیدم عقب گفتم..

 +االن دیرمون میشه نیما...



 

 فهمید خجالت کشیدم باشه ای گفتو رفت که ماشینو روشن کنه...

 منم رژمو ترمیم کردم مثه اولش نشد ولی خوووب بود 

 روییمو پوشیدمو زدم بیرون...

 ریدیم تاالر نیما در ماشین باز کرد ....

 ت تو دست هم رفتیم وارد تاالر شدیم .....پیاده شدم باهم دس

 تاالر خیلی کوچیکی بود ....

 حتی اونقد خرج نکردن که ی تاالر بزگتر بگیرن....

 خیلی ناراحت شدم ولی بازم حرفی نزدم...

 

#part 35 

 وارد سالن شدیم همه شروع به دست زدن کردن....

 اجیام کل میکشیدن...

 .همراز و ملکا جلومون میرقصیدن..

 همه تا جایگاه عروس با رقص و دست و کل من و نیما همراهی کردن...

من  نیما رفتیم سرجامون نشستیم ی نگاه ب مهمونا انداختم وبا لبخند و تکون دادن سرم ازشون 

 تشکر کردم...

 همراز و ملکا اومدن پیش من و نیما..

 ملکا به نیما گفت:

 زنیم بیای...داداش تو برو تو مردونه به موقعش صدات می_

 باشه فدات"



 

اینو گفتو بلند شد رفت دیگه حتی ب من نگفت عزیزم من برم..یا هر چیز دیگه ای ....بی توجه بلند  

 شد رفت...

 پیش خودم گفتم شاید روش نشد....

 چطوری خوشگله؟_

 +مرررسی فدات خوب شدم همراز؟

 به نظر من که عالی شدی _

 اره عزیزم خیلی خوب شدی..""

 دخترا شماهم عالی شدین...+مرسی 

 یکم با هم حرف زدیم... ملکا فامیالشونو نشونم میداد منو باشون اشنا میکرد.....

 بسه دیگه ملکا بقیش بمونه واسه بعد االن دیگه عروس خانوم باید برقصه _

 و بعد برام چشمکی زد

 +وای همراز گیر ندیااا خودت میدونی من خجالت میکشم رقصمم جالب نیس...

 نچ نچ شبی که جشن عقدته میخوای نرقصی؟!_.

 اصن درست نیس پاشو سریع خودمو ملکا باهات میزقصیم....

 اره زن داداش باهات میرقصیم بیا فدات خجالت نکش...""

 خالصه منو با کلی اصرار باالخره راضی کردن برم برقصم....

 داشتم اروم اروم با ریتم آهنگ میرقصیدم... 

 م بودن مامانمم داشت شاباش میداد بهمون....همه دخترا هم دور

 گرمم شده بود کت رو لباسمو  در اوردم دادم مامانم....



 

 تو همین حال بودیم که من نگاهم  به در تاالر افتاد...

 هم زمان با نگاه کردن من ب در ورودی تاالر خانوما....

 در میوردم.......نیما با پرهام چنتا پسرر دیگه اومدن داخل داشتم از تعجب شاخ 

 زنا تا دیدن نیما با رفیقاش اومده صداشون در اومد..

اصال از حرکت نیما خوشم نیومد درست نبود اینجور بی خبر با دوستاش بیاد تو مجلس زنونه حاال اگه 

 ازدواجمون فامیل بود ی حرفی....

 خیلی عصبی شدم..

 میدونستم این حرکتش کلی حرف به دنبال داره...

 ر جوری بود شب عقدمون با بدترین شکل به پایان رسید...خالصه ه

 همه سوار ماشینا شدن و برای برگشتن ب خونه هاشون اماده میشدن...

 من و نیما هم سوار ماشینمون شدیم قرار شد بریم خونه ما.....

 باهاش حرف نمیزدم....

 تو راه هر دو ساکت بودیم ...

 گوشی نیما زنگ خورد رد تماس کرد....

 نمیدونم کی بود .....

 باز گوشیش زنگ خورد که ایستاد ی گوشه از اتوبان پیاده شد...

 کنجکاو شده بودم ببینم کیه...

 اروم در سمت خودمو باز کردم صدای نیما واضح نمیومد.....

 ولی شنیدم که گفت



 

همه زنک اححح فاطمه ولم کن تو االن فقط دختر عمه منی من زن دارم....ترنم ناراحت میشه بف_

 میزنی بهم....

 اینو شنیدم....

 نمیدونم چرا ی حس حسادت و شیطانی تو وجودم رخنه کرد.....

 در ماشینو جوری که نیما متوجه بشه باز کردم و گفتم....

 نیما عزیزم بیا بریم عشقم..._

 نیما تعجب کرده بود تا حاال اینجور باش خرف نزده بودم...

 +باشه فدات االن میام...

 د بیا نفسم....زو_

 انقد بلند حرف میزدم تا صدامو فاطمه بشنوه  تا بسوزه...

 نیا اومد سوار شد ب همون حالت قبلیم برگشتم....

 +کی بود؟

 هیچکس مهم نبود_

 +واسه کسی که مهم نبود ی ربع ایستادی کنار اتوبان حرف میزنی باهاش؟

 بسه ترنم ب تو مربوط نیست..._

 دیگه حرفی نزدم

 ین  بعدش گفتی چند م

 ترنم بریم خونه ما؟_

 +نه باید برم خونه خودمون کار دارم قرصامم باید بخورم نخورم اذیت میشم



 

 ای بخشکی شانس)خیلی ارومم گفت مام زن نگرفتیم اخر ی زن مریض گرفتیم( _

 خیلی اروم گفت ولی من گوشای تیزی داشتم .....

 وقتی لین حرفشو شنیدم اتیش گرفتم....

 ت خفم میکرد....بغض داش

 چشام پر اشک شد....

 گفتم خدایا چرا اینکارو با من کردی......

 خالصه رفتیم خونه....

 مامانم با خوش رویی جلومون اومد...

 بابامم از وقتی عقد کرده بودم.. 

 باهام خیلی بهتر شده بود 

باسمو عوض کردم ی سالم و احوال پرسی گرم و خوشحال که  ظاهریم بود کردم رفتم سمت اتاقم ل

 دست و صورتمو شستم رفتم که بخوابم حوصله حموم نداشتم....

بعد چند مین نیما هم اومد کنارم پشت ب من دراز کشید و ما واسه اولین بار تو شب عقدمون با هم قهر 

 کردیممم......

 

 

#part 36 

 صبح که بیدار شدم نیما نبود...

 جریان چیه... رفتم صبحونه خوردم فکرم درگیر بود ببینم

 یعنی نیما کجا رفته...



 

 +ماماااان

 جانم_

 +نیما کجاست؟

 مادر صبح زود بیدار شد گفت کار داره رفت..._

 +اهوم...

حوصلم سر رفت نیما هم نه بم زنگ زد نه چیزی ب دنیا زنگ زدم ...خودش تنها خونه بود....شوهرش 

 کار داشت تا شب نمیومد...

 برم خونه دنیا..زنگ زدم نیما بیاد دنبالم ب

 اماده کردم سریع حوصله ارایشم نداشتم....

 منتظر نیما موندم تا بیاد....

 ی ساعت گذشت نیومد....

 زنگ زدم بش 

 +کجایی نیما؟

 ترنم من پیش دوستامم خودت برو_

 +پس چرا حداقل زودتر نگفتی؟

 گفتم شاید خودت ببینی نیومدم بری_

 +هه باش خوش بگذره

 که گوشی قطع کردم...خواست حرفی بزنه 

 ی ذره هم برام ارزش قائل نیست



 

از خونه زدم بیرون از سوپری برای دختر دنیا که اسمش دیار بود خوراکی گرفتم تا ی مسیری با تاکسی 

 رفتم بعدش پیاده رفتم همینجور در حال فک کردن و پیاده روی بودم....

 احمه ....که ی ماشین برام بوق زد اول توجه نکردم گفتم حتما مز

 دوباره بوق زد....

 باز محل ندادم...

 اومد کنارم ایستاد بوق زد شیشه داد پایین برگشتم حرف بش بزنم...

 که دیدم هیراده

 قلبم شروع کرد تند تند زدن....

 سالم ترنم خانوم کجا میرین؟؟_

 +سالم من...من دارم میرم خونهه خواهرم

 خونشون کجاست؟_

 ..+دو سه تا کوچه باال تر.

 بیاین برسونمتون..._

 +نه نه مزاحم نمیشم...

 بفرمایید ساعت یک ظهره... درست نیس تنها باشید..._

 باشه ای گفتم حاال نمیدونستم جلو سوار بشم یا عقب...

 که خود هیراد در جلو باز کرد...

 نشستم و ی تشکر کردم....

 خیلی جدی  بود ....



 

د.... معلومدبود عطرش از عطرهای گرونه.... ی بوی بوی عطرش همه جای فضا ماشین پخش شده بو

 سرد و تلخ داشت....

 تا برسیم هیچ حرفی نزد باهام

 دلم صداشو میخواست.... ی صدا مردونه و محکم ....

بحثو انداختم  سر خواهرش که گفت هنوز از خارج نیومده ولی  گفت وقتی  بهش گفتم دیدمتون خیلی 

 خوشحال شد....

 ی نگفت...همین دیگه هیچ

 جلو در خونه خواهرم ایستاد..

 ازش تشکر کردم پیاده شدم....

 خواهشی گفت و با ی با اجازه گازشو گرفت و رفت 

 

#Part 37 

 هیراد رفت ....

 منم خواستم برم زنگ خونه اجیمو بزنم.....

 که خاله نیما جلو در دیدم....

 ه خواهرمه....از ترس داشتم میمردم یادم رفته بود خونه خالش پیش خون

 فقط دعا میکردم ندیده باشه منو.....

 تررنم ...ترنم جان..._

 +جان؟.... سالم خاله...

 سالم گلم خوبی؟_



 

 +مرسی ممنون شما خوبید خانواده خوبن؟

 مرسی عزیزم بخوبیت.... نیما خوبه هوا پسرمو داری که؟ _

 +اره خاله جون خوبه....

 میشم.....  عزیزم ی روزم بیاین خونه ما خوشحال_

 +حتما نیما ی کم درگیره کارش حل بشه چشم....

 باشه من دیگه برم ب دنیا جون سالم برسون..._

 +حتما شما هم سالم برسونین....

 ی نفس عمیق کشیدم بهش نمیومد چیزی دیده باشه....

 کاش واقعا همینطوری باشه چیزی ندیده باشه....

 زنگ در زدم.....

 از کرد....دیار دختر خواهرم در ب

 ناهار خوردیم ....من تو اتاق دیار بودم داشتم میخوابوندمش که دنیا اومد گفت چای امادس بیا....

 ی کم گذشت بعد که دیدم خوابش سنگینه رفتم پیش دنیا...

 جریان ارایشگاه وداینا بهش گفتم اونم خیلی ناراحت شد....

 نه خودمو دریا حلش میکنیم....گفت نیاز نیس به مامان اینا بگی بابا حاال غر میز

 چه قد خوب بود که داشتمشون....

 فیلما عقدی که گرفته بودو دیدیم با عکسا.....

 با اینکه شب خوبی نبود ....ولی فیلما و عکسا خوب بودن خوشم اومد ازشون....

 .عصر دیار بهونه گرفت کیک درست کنیم ....امادش کردم با هم رفتیم وسایل کیک گرفتیم....



 

 اومدیم خونه دنیا ی فلش که پر از آهنگ شاده گذاشت....

کلی رقصیدیمو شیطونی کردیمو کیک اماده کردیم کامل خونه بهم ریختیم ولی روحیم خیلی عوض 

 شده بود.....

 کیک گذاشتیم تو فر...

 شروع کردیم ب جمع کردن خونه وتمیز کردن خودمون...

 ر هم کیک خوردیم....خوشمزه شده بود خیلییییبعد یه ساعت که کیک اماده شد نشستیم دو

 دیگه غروب شده بود 

 پاشدم وضومو گرفتم نماز بخون.....

نماز مغرب خوندم .... داشتم دعا میکردم بعد سجدم... که گوشیم زنگ خورد... شماره ناشناس جواب 

 دادم...

 +سالم بله؟

 سالم زن داداش ملکام...._

 +سالم گلم خوبی؟

 و خوبی؟مرسی عزیزم ت_

 +فدات جانم ملکا چیزی شده؟

 نه زنداداش خواستم اگه میشه شب بیای پیشم تنهام...._

 امروز اصال خونه نبودم اگه شبم نمیرفتم خونه بهم غر میزد 

 کلی بهونه اوردمو پیچوندمش.. فک کنم ناراحتشم کردم ولی خب وضعیت من خوب نیس....

 یکی دو ساعت دیگه موندم....



 

 زدم نیما تا بگم بیاد دنبالم که جواب نداد....مرتب زنگ می

 نمیدونم کدوم گوری بود.... که ی بارم بهم زنگ نزد ..االنم تلفنم جواب نمیده...

 ب دنیا گفتم برام تاکسی بگیره اونم اصرار کرد شب بمونم ولی حالم خوب نبود....

 باید میرفتم خونه خودمون...

 نی..دنیا هم قبول کرد زنگ زد تاکسی تلف

  ..د میکرد رگ دیالیزم قشنک میزد.بود رسیدم خونه درد بدی تو کلیم پیچید....خیلی در11

 حالم بد بود ب زور خودمو کشوندم تا اتاقم.... مامانم اینا هم خونه نبودن....

 قرصم رو میزم بود برش داشتم خوردم 

 ولی خوب نشدم..

 رو تخت دراز کشیدم ....

 بقیش فقط سیاهی بود.....
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 چشامو باز کردم تواتاقم بودم ....

 مامانمو بابام باال سرم بودن...

 الهی فداتشم خوبی مادر؟_

 +مرسی مامان تو خوبی؟ حالم بد شد یوهو...

 اره شانس اوردی من و بابات زود رسیدیم...بابات رفت دکتر اورد برات..._

 +اها مرسی ....سرم سنگینه..



 

 بخاطر مسکناس_

 دنور نگاه کرد نیما نبواینور او

 +مامان نیما کجاس

 دهتر شانس اوردی نبود اگه میدیدت  اینجور طالقت میداد زن ناقص برا چیشه....."

 اااا ناصر شروع نکن الکی به این بچه چیز بگو..._

باورم نمیشد که تو این حالمم دست از تیکه و کنایه بر نمیداشت حرفاش مثه نمک رو زخم بود اتیشم 

 ....میشکست دلمو حرفاش...میزد

 رومو کردم اونور پتو انداختم رو خودم چشامو بستم حوصله هیچ کسی نداشتم....

 بعد چند مین صدای در اومد که نشونه رفتن مامان بابام بود...

 چشامو بستمو خوابیدم...

ت طالقم از اون شب چند روزی گذشت و فرداش که نیما اومد مامان بابام چیزی نگفتن بش که ی وق

 نده...

 امشب همه خونه نیما اینا دعوت بودیم....

ی کت و دامن مشکی مجلسی پوشیدم...میخواستم خیلی شیک بنظر بیام چون دفعه اولی بود که با 

 فامیل نیما تو خونشون برخورد داشتم....

 ی روسری مشکی سفید پوشیدم ...

 ارایش ملیح و دخترونه ای کردم...

 ..موهامم فرق کج زدم..

 خودمو تو اینه نگاه کردم عالی شدم...

 پالتو سفیدمو برداشتم رو کت و دامنم پوشیدم...



 

 برم بیرون که نیما زنگ زد بهم.. خواستم

 سالم نیما_

 +سالم عزیزم کجایی

 خونه االن میخوام راه بیوفتم با مامانم اینا بیام خونتون..._

 +تو صبر کن تا من بیام دنبالت

 ..باشه پس منتظرتم._

 ب مامانم اینا گفتم شما برید من میمونم تا نیما بیاد....

 ی ربعی منتظر بودم تا اومد....

 پالتمو پوشیدم در خونه قفل کردم زدم بیرون...

 ..دست روبوسی معمولی کردیم سوار ماشین شدم ی 

 خوبی خانوم؟_

 +مرسی تو خوبی؟

 فدات..._

 ع شیرینی بگیریم..+نیما سر راه جلو ی شیرینی فروشی بایست ی جعب

 باشه فدات_

 +مرسی عزیزم...

 خالصه شیرینی گرفتیم و رفتیم خونه نیما اینا ....

 همه فامیالاشون بودن عمه خاله عمو دایی...

 نیما دستمو گرفت رفتیم به همه سالم دادیم...



 

 اخر سرم کنار هم نشستیم رو ی مبل دونفره .....

 ملکا برامون شیرینی و چای اورد ...

 صندلیم اورد نشست کنارم شروع کرد حرف زدن...فامیالرو دوباره برام میگفت که کی ب کیه.... ی

گفت و گفت تا رسید ب یه دختر قد بلند چشم ابرو مشکی ....قیافه معمولی داشت ولی قد و هیکلش 

 خوب بود...

 ترنم این دختر عمه_

 +اها اسمش چیه؟

 فاطمه_

 د نیما باش حرف میزد....اوهو پس این اون دختریه که شب عق

 سنگینی نگاهم که حس کرد اونم نگاهم کرد.... 

 رومو کردم سمت ملکا که گف من برم تا بعد....

 منم با نیما بلند شدم رفتیم تو اتاقش لباس پوشیدم.....

 نیما منو که دید چشاش برقی زد...

 اومد سمتم.....

 چسبوندم ب دیوار....

 شو کرد تو موهام..روسریمو از سرم در اورد دست

 شروع کرد ب بوسیدن لبام.....

 در اتاق نیما کامل بسته نبود..

 ی لحظه حس کردم ی سایه رد شد...



 

 نیما سرشو کشید عقب گفت 

 ترنم عصبی دارم میشم حواست ب من باشه....

 باشه ای گفتم شروع کردم جواب بوسه هاشو دادم....

 تند تند لبای رژ خوردمو میبوسید...

 برد سمت سینم....دست 

 نگاهم افتاد ب در که دیدم فاطمه داره نگام میکنه...

 از لجش منم شدت بوسه هامو بیشتر کردم.....

 نمیدونم صدا شکستن چی بود که باعث شد از هم جدابشیم
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 نیما رفت بیرون ببینه چیشده

 منم سروضعمو مرتب کردم بعدش رفتم بیرون.....

 ا تو راه رو خونه نیما اینارو شکونده بود....فاطمه یکی از گلدون

 من که میدونم قصدش چی بود....

 ی نیشخند زدم.....

 مامان نیما هی قربون صدقش میرفت میگفت عیب نداره فدات...

 بعد رپ کرد ب من گفت...

 ترنم بیا تمیز کن اینجارو....

 تعجب کردم ...



 

 ب من چه اون ریخت...

 ...بعدم درست نبود این حرفش.

 باشه ای گفتم همه رفتن....

 فاطمه اخرین نفر بود ی تنه ب من زد و رفت...

 کلی از حرف مامان نیما عصبی شدم...

 خیلیم ناراحت شدم...

 تمیز کردم راهرو...

 رفتم تو اشپزخونه تا کمک بدم برام شام....

 مامانم با خاله نیما داشت حرف میزد

 زنداداش_

 +جانم ملکا

 مانم شرمندهبخاطر رفتار ما_

 +نه عزیزم این چه حرفیه خو منم عروس این خونم کمکتون دادم..

 خب نه میدونیم که کارش درست نبوده_

 لبخندزدم و بحثو عوض کردم...

 موقع شام بود همه باکمک هم ی سفره بزرگ و پر برکتی انداختیم...

 غذاها همه عالی بود خداییدسپخت مامان نیما خوب بود....

 وردیم خواستم ظرفا  بشورم که ملکا نذاشت گفت برو پیش نیما تنها نباشه ...غذارو که خ

 ب فاطمه گفت بیا کمکم اجی ...



 

 ی لبخند حرص دردار ب فاطمه زدم رفتم قرصامو خوردم رفتم پیش نیما نشستم.....

 که یوهو پدرش گفت

 کی عروسیتونو بگیریم؟؟؟

 شوکه شدم ...کلی خجالت کشیدم...

 م گفتمامان نیما ه

 تازه عقد کردن...بایددبیشتر اخالقا هم دستشون بیاد بعد واسه عروسی صحبت کنیم_

 همه موافق بودن خداروشکر کردم بحث ادامه دار نشد...

 و خورده ای بود تقریبا همه رفته بودن و مابودیم و خاله نیما.... ۷۱ساعت 

 اتاق گفت بمون نرو... میخواستم برم اماده کنم تا بریم خونه نیما اومد دنبالم تو

 نیدونستم مامانم از رفتار مادر نیما که باهام کرد ناراحته... 

 مخالفت کردمو پالتومو پوشیدم...

 از اتاق رفتم بیرون ب مامانم گفتم من امادم ....

 ملکا وقتی دیدم شروع کرد ب اصرار که بمون...

 مامانم دید زشته با این همه اصرارشون برم 

 ا بیا....گفت بمون فرد

 خالصه مامانم اینا رفتن من اون شب خونه نیما اینا موندم

مامان نیما اومد پیشم هی نشست قربون صدقه بچه ها خواهر برادرش میرف هی از خوبی فاطه 

 میگفت...

 خیلی ناراحتم کرد....



 

 حتی ی ذره احترام برام قائل نشد بین جمع فامیلیشون....
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 درش حرص میخورد ...ملکا هی از کارا ما

 تو دلم گفتم چه قد این دختر ماهه

اخر سر گفت مامان من بی زحمت میخوام زنداداشمو بردارم ببرم اتاق خودم ی سری چیز نشونش 

 بدم...

 +ای جونم باشه فدات بریم...

 رفتیم تو اتاقش ی اتاق دخترونه قشنگ داشت...

 نشستم رو تختش..

 د...رفت از تو کمد ی کتاب بزرگ اور

 وقتی گذاشتش جلوم فهمیدم آلبوم عکسع...

 بیا زن داداش بیا عکسارو ببین حال کن_ 

 +خخخخخ باشه فدات...

خالصه البومو گذاشت جلوم هر عکسی نشون میداد خاطرشو میگفت کامل ی عکس از بچگی نیما 

 نشون داد خیلی باحال بود عکسه...

 ر بودیم...تا نزدیکای صبح با البوم دیدن و حرف زدن بیدا

 شما دوتا نمیخواین بخوابین؟_

 ترنم برو پیش پسرم تنهاش میزاری همش چرا اینطوری تو

 +ببخشید مامان پیش ملکا بودم اخع...



 

 نیما مهم تره_

 وا مامان نیما که بچه نیس"

 بچه نیس ولی زنشو میخواد_

 +باشه مادرم من میرم 

 یما... لپ ملکا بوسیدم بهش شب بخیر گفتم رفتم تو اتاق ن

 نیما با کامپیوتر خودشو مشغول کرده بود...

 وقتی من رفتم داخل اتاق اونم کامپیوتر خاموش کرد...

 رو تخت دراز کشیدم ...

 نیما هم چراغ خاموش کرد اومدم کنارم دراز کشید دستمو گرفت تو دستش...

 ترنم_

 +جان

 کسی تو زندگیت بوده تو گذشته..._

 هوا سوالشو پرسید... مونده بودم چی بگم خیلی بی

 هول کرده بودم میترسیدم بگم اره اعتمادش از دست بره....

 اگه میگفتمم نه دوروغ گفته بودم

 ترنم_

 +نه نبودم با کسی..کسی هم تو زندگیم نبود

 اهوم...._

 ترنم بنظرت عروسیمون چه جور باشه؟



 

 +خخخ نمیدونم راجبش فکر نکردم تو چه حور دوس داری؟

 دیم راجب اینده حرف زدن.... از ارزو هامون گفتیم...دیگه شروع کر

 نیما خیلی تعجب کرده بود من کسی نداشتم تو زندگیم  ی بار دیگه پرسید ازم منم گفتم 

 +من انقدر درگیر مریضی بودم که وقت فکر کردن ب کسی نداشتم...

 تو چی با کسی بودی؟

 گه کع حرفی نزد تک تک دوست دختراشو گفت همش منتظر بودم از فاطمه ب

 همینجور که حرف میزدیم

 خوابم برد خیلی خسته شده بودم....

 صبح از خواب بیدار شدم...

 تو بغل نیما بودم...

 اروم طوری که نیما بیدار نشه از جام بلند شدم دست و صورتمو شستم رفتم تو سالن...

 +سالم 

 سالم زنداداش_

 علیک"

 زنداداش بیا صبحونه.._

 میکنم نیما بیدار بشه بعدمیخورم باهاش +نه عزیزم صبر

 اها باشه فداتشم_

 رفتم ی چای ریختم که بخورم....

 ترنم_



 

 +جانم مامان

 تو خوبی؟_

 +اره چرا مادرم؟

 په چرا دیشب قرص خوردی؟_

 تعجب کردم از کجا فهمیده بود؟ 

 +چی؟

 فاطمه بم گفت دیشب قرص داشتی میخوردی_

 از کجا منو دید؟ داشتم از تعحب شاخ در میوردم اون

 نمیدونستم نیما چی راجب بیماریم گفته واسه همین گفتم

 +بخاطر کلیم بود مامان

 کلیت؟_

 +اره دیگه

 کلیت مگه چشه؟_

 ی لحظه چشم ب ملکا افتاد که داشت با چشم و ابرو بهم اشاره میکرد

 مونده بودم چی کار کنم چی بگم

 اشکم داشت در میمود

 لی داری؟ترنم کلیت چشه تو چه مشک_
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 اروم اروم شروع کردم جریانو گفتم....

 +مامان من فک میکردم نیما همه چی گفته باشه...

 چیو باید بگه؟ قشنگ تعریف کن ترنم..._

 همه چی براش تعریف کردم ...

 هر چی بیشتر راجب مریضیم میگفتم صورتش از عصبانیت سرخ تر میشد...

 م گره کردم...همه چیو که گفتم انگشتامو تو ه

 سرمو انداختم زیر ....

 اروم شروع ب گریه کردن کردم..

 مادر نیما از جاش بلند شد ...

 پاتند کرد سمت اتاق نیما...

 ی نگاه ب ملکا انداختم که اونم صورتش از اشک خیس شد...

 اونم ی نگاه ب مامانش انداخت ی نگاه ب من...

 م...پشت سر مامانش سریع رفت منم دنبالشون رفت

 در اتاق نیما با تمام زور باز کرد....

 با صدای بلندی گفت

 نیماااااا...._

 نیما هراسون از جاش بلند شد

 چی شده مامان؟"

 چیشده؟ _



 

 این دختره چی میگه نیماا هان؟؟ 

 نیما داره میگه مریضه تو میدونستی؟ ب تو گفته یا تو هم گول زده؟

 نه مادرم من در جریانم"

 تیش گرفت کامل...اینو که شنید آ

 با تمام جونی که داشت شروع کرد ب جیغ زدن و گریه کردن و هی حرف میزد ...

نیما بدبختمون کردی این چی بود رفتی گرفتیش...نیما فاطمه دختر به اون ماهی ول کردی رفتی ی _

 دختر مریض اوردی تو خونمون؟

 نیما این واسه چیته

 ن....هق هق میکردم بخاطر این همه تحقیر شد

 اشکام تند تند میومدن مامان نیما بدون توجه ب من حرفاشو ب نیما میزد

 مامان من ترنم میخوام عزیزم ...."

 ملکا هم مثه من تعجب کرده و اروم اشک میریخت....

 نمیدونم ب خاطر داداشش اشک میریخت ....بخاطر من...بخاطر چی بود نمیدونم...

 +نیما

 جانم_

 مامانت اینا گفتی جریان مریضی منو؟ +تو مگه ب من نگفتی ب

 مگه من شب خواستگاری همه اینارو نگفتم بهت؟ مگه نگفتم مریضم؟ مگه نگفتم مرتب قرص میخورم؟

 نیما فقط سر تکون میداد حرفی نمیزد

 دوباره صدای مامانش بلند شد



 

 خدایااا من چی کار کنمط.._

 آبروووم رفت  پسرم بیچاره شد...

 . خدایا این کیه اومده تو زندگیمون...خونه خراب شدیم...

 چشامو روهم فشار دادم داشتم دیوونه میشدم.......

 خدایا ب فامیل چی بگم..._

 بگم عروسم مریضه؟

 بگم قرصرمیخوره تا نمیره....

 در گوشامو گرفتم از ته دل جیغ زدم گفتم تورو خدا بسه

 ملکا اومد پیشم بغلم کرد...

 هی قربون صدقم میرفت

 یگفت زنداداش قربونت بشم اروم باش...هی م

 رومو کردم سمت نیما

 با تمام توانم داد زدم...

 +نیماااا چرا ساکت موندی ها؟

 چرا هیچی ب این مادرت نگفتی که االن منو اینجور تحقیر نکنه...

 با دادی که نیما زد همه خفه شدیم....

 خفشووو ترنم گمشو برو لباس بپوش برو خونتون..."

 م همنجور که گفت خفه شدم خورد شدم غرورم شکست...خفه شد

 صدای شکستن قلبمو شنیدم....



 

 اروم از جام بلند شدم ...

 ملکا دستمو گرفت کمکم کرد لباسمو بپوشم...

 بدون هیچ حرفی از خونشون زدم بیرون...

 در حیاطو که بستم از اشکام شروع به باریدن کردن....

 هق هق میکردم...همه نگام

 دن ولی واسم مهم نبود...میکر 

 سر کوچه نیا اینا ی پارک بود....

 رفتم تو پارک...

 ی زنگ ب همراز زدم که بیاد پیشم...

 تا اومدن همراز به گریه کردن و زجه زدنم ادامه دادم
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 تا همراز برسه ی کم طول کشید...

 هم دیگه پیدا کنیم...همینجور چشامو تو پارک میچرخوندم که اگه همراز اومد برم سمتش 

 باالخره دیدمش...

 رفتم سمتش....

 داشتم اطرافو نگاه میکرد که چشمش به من خورد...

 تا منو دید چشاش گرد شد 

 ترنم اجی_



 

 همین حرفش کافی بود تا برم تو بغلش از ته دل گریه کنم...

 محکم همو بغل کرده بودیم.....

 اروم اروم اشک میریختم...

 رسیدهمرازم مرتب میپ

 ؟ترنم اجی چیشده دورت بگردم_

 خودمو از بغلش کشیدم بیرون اشکامو پاک کردم...

 شروع کردم همه چی براش گفتم....

 از دیروز که رفته بودیم برای شام خونشون تا االن....

 پا به پای من اشک میریخت ....

 حرفم که تموم بغلم کرد شروع کرد دلداری دادن ....

 ور چه جور دلش اومد با خواهر من این کارو کنه....هی میگفت زنیکه بیشع

 بعد یکی دو ساعت از اومدن همراز دیگه هردومون اروم شدیم ...

 ترنم اجی پاشو بریم دست و صورتمونو بشوریم _

 +باشه

 رفتیم  سرویس بهداشتی پارک...

 دست و صورتمونو شستیم....

 تم از اون وضعیت در بیاد..به زور و اجبار همراز ی ارایش کمی هم کردم تا صور

 داشتیم تو پارک قدم میزدیم که صدای شکم همراز اومد...

 دوتامون زدیم زیر خنده...



 

 نگا این شکم بدبخت من چه قد خالیه اجی بیا بریم ی جا ی چیزی بخوریم_

خودمم گشنم بود موافقتمو با ی چشمک اعالم کردمو  ی تاکسی گرفتیم ادرس ی فست فودی که پاتوق 

 من و همراز و دوستا دبیرستانیم بود به تاکسی دادیم....

 همراز دوتا پیتزا سفارش داد....

 منتظر موندیم تا اماده بشن....

 پیتزاهارو که اوردن....

 شروع کردیم ب خوردن...

 نمیدونم چرا میلی ب غذا نداشتم...

 رسنش بود..ت میخورد انگار خیلی گداشتم همراز نگاه میکردم که با تمام وجود داش

 سنگینی نگاهم که حس کرد سرشو اورد باال....

 چرا نمیخوری ترنم؟_

 +میل ندارم

 بخور جان من میل دارم میشی_

 +نمیتونم گلم

 بخور دیگه انتر جون_

 اینجوری مکینی از گلوم پایین نمیره ها...

 خندیدمو گفتم

 +اره کامال مشخصه...

 توگفاونم خندید 



 

 بخور دیگه جان اجی..._

تزا کشیدم جلو ی قاچ برداشتمو شروع کردم ب خوردن همرازم که دید دارم میخورم اونم شروع کرد ب پی

 خوردن...

 واقعا میل نداشتم به غذا دو سه تیکه بخاطر همراز خوردم بقیشو گذاشتم کنار 

 

 همرازم چون حالمو میدونست دیگه

 اصرار نکرد..

 

 یم؟شب بود به همراز گفتم بر ۸ساعتو نگاه کردم 

 سرشو تکون داد گفت برم حساب کنم بریم...

 

 کیلید انداختم تو در..

 در حیاط باز کردم.....

 همرازم همراهم بود...

 مامانم تنها خونه بود.ژ

 اومد حرفی بزنه که چشمای باد کرده و قرمزمو دید..,

 

 ترنم چیشده ؟ کجایی تو؟_

 



 

 

 همراز بهش اشاره ای کرد....

 رفتم سمت اتاقم .... 

 کیفمو انداختم ی گوشه از اتاق در اتاقو بستم قفلم کردم که کسی نیاد داخل.....

 

 میخواستم با خودم خلوت کنم...

 

 خواستم برم رو تختمو دراز بکشم 

 که یاد گوشیم افتادم ...

 ی نگاهی بهش انداختم...

 

 نه زنگی نه پیامی...

 

 ی پوزخند ب خودم زدم...

 ی سراغ ازم نگرفت که ببینه مردم زندم.....واقعا دلم گرفت که نیما حتی 

 

 پتو کشیدم روم اهنگی الالیی که خیلی دوست داشتمو گذاشتم 

 چشامو بستم مثل همیشه رفتم تو فکر بدبختیام...

 



 

 الالالال...

 گل زیره....

 دلم پیش دلت گیره....

 

 الالالال...

 گل سنجد...

 بریم باهم گوشه ای دنج...

 

 الالالالا....

 نبل....گل س

 غزل خونت شم همچون  بلبل....

 

 الالالال...

 گل سوسن...

 لبم بوسیدی لبت بوسم.....

 

 الالالال...

 گل الله...

 تو خود می من پیاله...



 

 

 الالالال....

 گل پر پر.....

 نبینی غم نبینی درد....

 

 الالالال...

 گل بیتاب...

 هر جا هستی خدا همرات....

 

 گذاشتم رو دهنم شروع ب گریه کردن کردمپتو کشیدم رو سرم دستمو 
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 صبح که از خواب بیدار شدم...

 مامانم فقط خونه بود ....

 بابام کارش سنگین شده بود بیشتر وقتش سر کار بود....

 

 ی صبح بخیر اروم ب مامانم...

 

 مامانمم جوابمو داد...



 

 رفتم تو اشپزخونه برا خودم چای بریزم....

 یختم که مامانم گفت:داشتم چای میر

 

 ترنم مادر نیما زنگ زد...._

 

 دستم لرزید ته دلم خالی شد....

 نزدیک بود استکان از دستم بیوفته که جلو افتادنشو گرفتم....

 

 باصدای لرزون و پر بغض گفتم:

 +خب؟

 چیشده ترنمم؟ چه اتفاقی دیروز افتاده که من خبر ندارم ؟ حال _

 دیشبت بخاطر چی بود؟

 

 رفاش متوجه شدم همراز چیزی نگفته بهش...از ح

 

 ی کم من من کردم نمیدونستم چه جور بگم که باز خودش سر حرف باز کرد...

 

 راحت باش بگو دخترم...چی گفته تهمتاشو بگو ... _

 



 

 +مامان

 جان_

 

 شروع کردم گریه کردن

 +اخه من چی بگم برات

 وب پسرمو گول زدین...همه چیو بگو...بگو چرا مادر نیما زنگ زده گفته خ_

 چرا گفته دختر نازاتونو خوب جایی انداختین خیالتون دیگه راحت....

 چرا این همه تهمت زده....

 

 وقتی کلمه نازا شنیدم صدای گریم بیشتر شد.....

 تو دلم گفتم خدایاااا بسمه ....

 این چه زندگیه...این همه تهمت واسه چیه اخه....

 

 .مامانم اومد بغلم کرد ..

 ترنمم اروم باش مادر تعریف کن بگو دیروز چیشد..._

 

 همه چیزو تعریف کردم از ب بسم اهلل گفتم تا اخر....

 

 مامانمم همه حرفا مادر نیما گفت...



 

 عصبی شدم ...

 

 رفتم سمت تلفن خواستم زنگ بزنم بهش ....

 بگم ب چه حقی این حرفا به مادر من زده...

 چرا انقد تهمت بهم زده...

 

 ترنم میخوای چی کار کنی؟_

 +میخوام زنگ بزنم ببینم خرف حسابش چیه ب من چه که پسرش ازشون پنهون کاری کرد؟

 ترنم ول کت مادر ...._

 

تلفنو گذاشتم سر جاش تکیه دادم به دیوار اروم نشستم رو زمین شروع کردم گریه کردن برای حال 

 خودم....

 

 چه قدر بدبخت بودم...

 ودم سوخت ...دل خودمم ب حال خ

 چرا خدا دلش به حالم ب رحم نمیاد...

 

 مامانمم کنارم نشست پا به پای هم اشک میریختیم .....

 



 

 داشتم گریه میکردم که صدای گوشیم اومد....

 ملکا بود....
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 سالم زنداداش_

 +سالم عزیزم خوبی؟

 مرسی تو خوبی؟_

 +بد نیسم میگذره

 شرمندتم..._

 حرفیه دختر +اا ملکا این چه

 نه جدیم واقعا شرمنده...رفتار مادرم و نیما اصال خوب نبود..._

 

 +فداسرت گلم دشمنت شرمنده..

 

 ی کم با ملکا حرف زدیم ....

 خیلی دوسش داشتم دختر ماهی بود....

 

 بعد صحبت کردن با ملکا...



 

 رفتم ی دوش بگیرم بلکه حالم بهتر بشه...

 

 امانمو شنیدم که داشت به باباماز حموم که اومدم بیرون صدا م

 اتفاقایی که افتاده بود میگفت...

 

 سریع لباسمو عوض کردم..

 رفتم پیششون...

 دوست داشتم بدونم بابام هنوز همونجور رفتار میکنه یا نه پشتم در میاد...

 

 +سالم بابا....

 سالم دخترم..._

 

 اولین بار بود اینجور مهربون باهام صحبت میکرد....

 

 نم مادرت برام گفت چیشده...تر_

تو فعال کاری نکن تا ببینیم قصدشون چیه کاری نکن باز الکی بهت سر کوفت بزنن اعصابت بهم 

 بریزه...

 +چشم

 



 

 ناهار خوردیم ....

 بعد ناهار رفتم تو اتاقم ی کم خوابیدم سرم خیلی درد میکرد از دیروز...

 

 داشتم تلوزیون میدیم که صدای زنگ در اومد...

 در باز کردم....

 رفتم ببینم کی بوده....

 که دیدم نیماس...

 

 بدون هیچ حرفی...

 رفتم تو اتاقم در اتاقمم بستم ولی قفل نکردم....

 

 نیما بعد سالم و احوال پرسی با مادر و پدرم اومد پیشم...

 

 شب بود...۷۷ساعتو نگاه کردم 

 

 و تخت دراز بکشم که اومد تو اتاق....نمیخواستم حتی نگاشم کنم موهامو شونه کردم خواستم ر

 

 نه سالم کرد نه حرفی زد منم هیچی نگفتم....

 



 

 دوتامون از هم دیگه ناراحت بودیم...

 

 من ناراحتیم دلیل داشت ولی دلیل ناراحتی اونو نمیدونستم...

 

 خواستم بخوابم که با این حرف نیما ماتم برد....

 

 

 ت دکتر...فردا صبح زود بیدار شو میخوام ببرم_

 +دکتر چی؟

 دکتر پوست و مو میخوام ی پوستت صاف و موهای نرم بشن.._

 بنظرت دکتر چی ببرمت ی دکتر ببینم نازایی یا نه... باید ببینم چی بهم انداختن.....

 

 +نیما چرا اینجور حرف میزنی مگه من خودمو به تو تحمیا کردم؟

 من که از اول همه چیو بهت گفتم...

 

 ولی نگفته بودی که نازایی...اره گفتی _

 تو گفتی کلیت مشکل داره نگفتی که قرص نخوری میمیری...

 اصال اگه اون شب جلو فاطمه قرص نمیخوردی میمیردی؟

 



 

 +کی گفته کلیه ربطی به نازایی داره؟

 من جلو کسی قرص نخوردم تو اتاق تو بودم نمیدونم از کجا دیده

 بعدشم دزدی که نکردم داشتم قرص....

 

 

 نذاشت حرفم تموم بشه

 

 خفه شو ترنم بگیر بکپ تا بیشتر از این نریدی ب اعصابم  فردا هم اماده شو بریم دکتر...._

 

 پتو کشید روش خوابیدم منم به اشکام اجازه دادم دوباره ببارن....
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 تا صبح نتونستم بخوابم....

 حالم بد بود....

 باورامو نسبت به خودش عوض کرده بود..... دلم بدجور شکسته بود.....نیما تمام

 من فکر میکردم حامی من میشه ولی به تنها چیزی که شباهت نداشت حامی بود....

 

 وقت اذان صبح بود....بلند شدم..

 وضو گرفتم نماز خوندم از خدا خواستم کمکم کنه ...



 

 گفتم تنها کسمه....

 تنها حامیمه...

 خودش کمکم کنه....

 

 ساعتی خوابیدم....بعدشم بیدار شدم لباسامو پوشیدم منتظر نیما شدم تا اماده بشه....بعد نماز ی 

 بود که از خونه زدیم بیرون.... ۱ساعت 

 صبحونه نخوردم....میل به هیچی نداشتم....

 

 فقط از خدا میخواستم روشون سیاه بشه....جواب این تهمتا الکیه بده بهشون....

 

 ونجا میریم دکتر....میریم دنبال مامانم از ا_

 

حرفی نزدم رسیدیم خونشون پیاده شدم نشستم صندلی عقب مامان نیما بدون حرفی اومد نشست 

 صندلی جلو...

 

 ی سالم اروم کردم...

 که جوابمو نداد...

 

 ی کم گذشت که باز شروع کرد بع تیکه و کنایه...



 

 اخر سر گفت...

 ب توی مریضو انداخت به ما....نه میدونی ماشاال این خواهرت خیلی زرنگه خو_

 

 خواستم جوابشو بدم که  نیماا ماشین نگه داشت....

 

 بدون حرفی از ماشین پیاده شدم....

 

 نیما با مامانش باهم میرفتن منم با یکم فاصله پشتشون راه میرفتم...

 

 نیما رفت نوبت بگیره...

 رفتم کنار مامانش ایستادم....

ع کج و عصبی بهم انداخت رفت بل فاصله ازم ایستاد انگار من جزام مادرش تا متوجه من شد ی نکا

 دارم...

 

 حدود ی ساعتی منتظر بودیم تا نوبتمون بشه...

 

 تو این مدت من خودم ی گوشه ایستاده بودم

 

 نیما و مامانشم با فاصله از من یه طرف دیگه ایستاده بودن مادرش مدام تو گوش نیما پچ پچ میکرد....



 

 

 وندن رفتیم داخل اتاق دکترر...اسممو خ

 سالم دادیم

 سالم مریض کیه؟_

 +سالم دکتر خسته نباشین...

 

 مرسی دخترم ...خب مشکلت چیه؟_

 +من ی عمل پیوند کلیه انجام دادم.....

 همن چی براش گفتم داروهامم نشون دادم

 در اخر گفتم...

 +میخوام بدونم من مشکل نازایی دارم؟؟؟

 

طی به مشکل نازایی نداره...بعضیا هستن که با یه کلیه هم بارادار میشن...شما که نه دخترم کلیه رب_

 دوتاشم داری....پیوندتم که بدنت پس نزده....

 پس مشکلی نیست نگران نباش اصال....فقط لبنیات زیاد بخور....

 

 ممنونی گفتم ...

 اومدیم بیرون از اتاق....

 و نمیفهمیدم...ولی خیلی رو مخم بود...ی پوزخند رو لب مادر نیما بود که دلیلش



 

 

 دیگه نتونستم تحمل کنم....

 باید حرفمو میزدم....

 

 +خووب شد بهتون ثابت شد من خوبم مشکلی ندارم نازا نیستم....

 

 مامان فقط میسپارمت به خدا امیدوارن جواب تک تم تهمتاتونو....

 

 هنوز حرفم کامل نشده بود که یه طرف صورتم سوخت....

 رق از سرو پرید....ب

 نیما سیلی محکمی بهم زد.....
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 خداروشکر راه رو خلوت بود چند نفر بیشتر نبودن...

 

 ولی همون چند نفرم نگاهشون به سمت من بود...

 

 با تعجب برگشتمو نگاهش کردم..

 دستمو گذاشتم رو صورتم دستش سنگین بود حس میکردم فکم کج شده...



 

 

 ار دیگه فقط یه بار دیگه به مادرم بی احترامی کنی من میدونم و تو حاال گمشو بریم....ببین ترنم یه ب_

 

 چشام پر از اشک شده ولی نذاشتم اشکم در بیاد نمیخواستم بیشتر از این غرورم خورد بشه...

 

 

 سریع مسیرمو به سمت در بیمارستان عوض کردم با قدمای تند شروع به حرکت کردم....

 

 نیدم که میگفت:صدا نیما ش

 کجااا سرتو انداختی زیر داری میری؟_

 

جوابشو ندادم فقط میخواستم  زودتر از  محیط بیمارستان برم بیرون نفس بکشم ....انگار نفس کم 

 اورده بودم...

 

 رفتم کنار ماشین منتظر ایستادم تا بیان...

 

 مرتب نفس عمیق میکشیدم ...

 

 یر گریه فقط جلو دهنمو گرفتم که صدامو مسی نشنوه...دیگه نتونستم خودمو نگه دارم زدم ز



 

 

 

 نیما و مادرش سوار شدن منم چندتا نفس عمیق کشیدم و سوار شدم...

 

 حالم افتضاح خراب بود....

 داشتم اروم اروم گریه میکردم ....

 که مادرش باز شروع کرد...

 

 بده.... ای خدا حاال بچم باید خرج خودشو که میده هیچ خرج دوا دکترشم_

 خورد و خوراکش از یه طرف...داروهاش و خرج دکترش از یه طرف....

 ای خدا بچم  بدبخت شد...

 

 

 با هر حرفش شدت گریه من بیشتر میشد...

 

 نیما منو ببر خونه داداشم برم پیش بچه ها داداشم...._

 بابات امشب نمیاد خونه زنگ بزن ملکا بگو بیاد ....

 خودتم شب بیا ....

 مار خوش خط و خال و با خودت نیاریاااا...این 



 

 حاال هی میخواد قرص بخوره آبرو شرفمونو میبره...

 

 ای خدا اخه بخاطر چه گناهی این دختر انداختی تو زندگی من و پسرم....

 

 دیگه تا رسیدن خونه برادرش ساکت شد منم فقط گریه میکردم...

 

 مامانش که رفت رفتم جلو نشستم...

 

 ه بصورتم کرد ولی حرفی نزد....نیما ی نگا

 

 تو آینع ماشین نگاه خودم کردم خیلیییی قرمز شده بود..

 از تو کیفم کرم و پنکک در اوردم زدم ب صورتم بهتر شد ی کم وضعیتم...

 

 سرکوچه منو پیاده کرد و گفت...

 اگه مامانم زنگ زد میگم شب پیش توام حواست باشه..._

 ولی منتظر نباش نمیام...

 

 دون هیچ حرفی در ماشین بستم...ب

 



 

 وقتی رفتم خونه همه خونه بودن سعی کردم حالم خوب جلوه کنه...

 

از مامانم پرسیدم قرار بود نهار برن خونه مادر بزرگم ,,.. مامانم خواست منم باهاشون برم که گفتم 

 حوصله ندارم اونم درکم کرد ....

 

 همه رفتن تنها تو خونه بودم....

 تاقم نشستم رو تخت غرق فکر شدم...رفتم تو ا

 نمیدونستم چی میشه آیندم...

 نمیدونستم چرا گذشتم اینجوره شده بود.....

 

 

 دوباره اشک مهمون چشام شد...

 

 باصدای تلفن...

 عصر بود نمیدونم چه جور  ۶از خواب پریدم به ساعت نگاه کردم 

 خوابم برد ولی میدونم همش کابوس میدیدم...

 

 دادم... تلفن جواب

 +الو سالم...



 

 سالم ترنم خوبی مادر چرا انقد دیر جواب دادی حالت خوبه؟_

 +اره مامان مررسی خواب بودم...

 باشه ....ترنم ما شب اینجاییم معلوم نیست می بیایم امیر بیاد دنبالت بیارت اینجا؟_

 +نه مامان نیما شاید بیاد راحت باشین... 

 

 ...باشه مادر پس مواظب خودت باش_

 

 حوصله نداشتم جایی برم.....

 ی زنگ زدم همراز بیاد پیشم اونم گفت باشه ولی زود باید برگرده کوهیار میخواد بیاد پیشش....

 

 همراز بعد ی ساعت اومد ....

 نشستم همه چی براش تعریف کردم....

 قصیدن کرد....اخر سر همراز  ی کور پدرشون گفت و رفت ی اهنگ شاد گذاشت به زور منو وادار به ر

 

 باهم رقصیدیم خواستیم بریم بیروت که بارون شروع به باریدن کرد...

 دیگه خودمون تو خونه ی املت زدیم و خوردیم....

 

 قرار بود کوهیار بیاد دنبال همراز ...۷۱ساعت 

 بعد شام همراز بردم اتاقم ی آرایش کوهیار کش رو صورتش رفتم...



 

 خیلی خوشگل شده بود...

 

 ی آرایش کردم تا ذهنم ی کم ازاد بشه... خودمم

 

 بود که  ۷۱ساعت 

 کوهیار اومد سراغ همراز...

 حال و احوال کردیم هرچی تعارف کردم بیاد داخل نیومد ....

 همراز هی نگران من بود...

 منم به دوروغ گفتم قرار نیما بیاد نگران نباش....

 

 اری نشستم....خالصه فرستادمش رفت خودمم رفتم تو خونه کنار بخ

 

 از ظعر فکرم درگیر بود .....

 نمیدونستم نیما کجا میرع که به من و مامانش دوروغ میگع...

 

 تو همین فکر بودم که از آشپزخونه صدا جرقع مانندی میومد...

 

 رفتم نگاه کردم دیدم سیم اتصالی پیدا کرده بود از یه طرف میترسیدم برق قطع کنم...

 تم همونحور بگیرمش احتمال برق گرفتگیش بود....از طرفی  اگه میخواس



 

 

 بارونم هر لحظه شدتش بیشتر میشد ....

 ترس برم داشت....

 تو فکر این بودن چی کار کنم....

 که یاد نیما افتادم زنگ زدم....

 بعد چندتا بوق جواب داد.....

 

 .چیه ترنم چی کار داری نباید یه دیقه هم از دستت ارامش داشته باشم..._

 

 بغض کردم من باز خواستم ب کسی که پناهم نبود پناه بیارمم..

 

 بدون حرفی گوشی قطع کردم....

 نیما ی بار زنگ زد جواب ندادم....

 

 نیم ساعتی گذشته بود از وقتی به نیما زنگ زدم

 داشتم از ترس میمردم....

 کع صدای آیفون اومد فکر کردم مامانم اینان....

 م....سریع رفتم در باز کرد

 منتظر بودم مامان و بابام بیان داخل که دیدم
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 هنوز ب در حیاط نرسیده بود که دیدم نیما اومد داخل...

 نمیدونم چش بود ولی انگار حالت عادی نداشت...

 

 چشماش کاسه خون بود....

 ترسیده بودم ازش.....

 صدای رعد برق اومد ی لحظه از ترس از جام پریدم....

 

 ا چته؟+نیم

 واسه چی زنگ زدی ترنم؟_

 +بیخیال مهم نیست

 چی چیو مهم نیست؟_

 مهم نیستو منو از اونجا کشوندی اینجا؟ دارم بت میگم چیشده؟

 

 +آها 

 ترنم سگم نکن آها چه ربطی داره به سوال من...._



 

 +اصن چرا اومدی هان؟ 

 مگه نگفتی من مزاحمتم..

 یزد...من که شوهرتم...با زنگی که تو زدی هرکی بود دلش شور م_

 پس بگو چیشده؟

 

 +بیخیال نیما خودتم میدونی من واست مهم نیستم....

 

 ترنممم_

 +مگه دوروغهفوقش یه مریض نازام....

 

 

انقد دلم پر بود که با اینکه حالشو دیده بودم نمیتونستم جلو حرفایی که تو دلم داشت تبدیل به کینه 

 میشد بگیرم

 

 ببر صداتو ترنم...._

 +باز من خفه بشم؟

 اره خفه شو وگرنه پدرتو همینجا در میارم...._

 

 اصال حواسمون نبود تو حیاط زیر بارونیم....



 

 اون یه ذره تحملمم با این حرفش تموم شد....

 از ته دل با داد گفتم

 

 

 +ازتون متنفرررررررممم...

 از تو....

 از خانوادت....

 از همتون متنفرم....

 .من ازتون متنف....

 جملم کامل نشده بود که نیما با پشت دستش زد تو دهنم....

 

 لبم پاره شد....

 دستم گذاشتم رو لبم که تموم انگشتام خونی شد.... 

 خون زیادی از لبم میرفت....

 

 ی نگاه بهش کردم گفتم:

 +این دومین باره امروز میزنیم ماشاال هر دفعه ضربه دستت بیشتر میشه....

 

 نفس عمیق کشید پشتشو به من کرد سرشو سمت اسمون گرفت...با این حرفم یه 



 

 

 یه پوزخند صدا دار زدم انگار فقط منتظر یه اشاره از سمت من بود...

 

 برگشت سمتم تا پوزخندمو دید به سمتم حمله کرد.....

 

 دستاشو گذاشت رو سینم...

 پرتم کرد رو زمین...

 انقد شدت ضربشرزیاد بود....

 کنترل کنم.. که نتونستم خودمو

 با کمر خوردم زمین....

 

 کمرم با برخورد به موزاییک تو حیاط 

 انگاررر خورد شد...

 

 اومد نشست رو سینم افتاد  به جون....

 حاال نزن کی بزن.....

 

 مشت و سیلی نبود که به صورتم نزنه.....

 



 

 از روم بلند شد دوتامون خیس خیس بودیم....

 

 فت....از بس جیغ زده بودم صدام گر

 

 اومدم حرف بزنم میخواستم التماس کنم 

 که یه لگد زد تو شکمم....

 

 دید اینجور خاالی نمیشه صدا منم فقط باعث آبرو ریزی بود....

 بازمو گرفت برد داخل خونه پرتم کرد....

 تموم در و پنجره قفل کرد....

 اومد سمتم...

 

 +نی..ما..بس.ه

 از من متنفری اره؟؟_

 یزنی آشغال.....به من پوزخند م

 کمربندشو باز کرد و اومد سمتم....
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 از ترس داشتم میمردم.....

 نمیدونستم میخواد چیکار کنه.....

 

 کاپشنشو دراورد انداخت رو مبل....

 کمربندشم کامل باز کرد....

 هر کاری که میکرد قدم قدم به سمتم میومد....

 

 تو دلم خدا خدا میکردم کاری نکنه...

 توان نداشتم بخوام فرار کنم....

 تو چشماش جز خشم و عصبانیت هیچی نبود.....

 

 +نیمااا تو چته امشب....

 االن نشونت میدم چمه...._

 

 کمربند دور دستش بست.....

 

 چشامو بستم....

 اولین ضربه به پهلوم زد....

 نامرد با سگک کمربند میزد.....



 

 

 از بدنم رفت....با برخورد سگکش با پهلوم انگار جون 

 

 دوباره کمربند پیچوند...

 زد به بازوم....

 تموم بدنم از درد داشت ذوق ذوق میکرد...... 

 هردفعه که میزد ی دودیقه نگام میکرد....

 باز یه ضربه دیگه....

 

 نمیدونستم چه جور از خودم دورش کنم....

 

 به حرف اومدم با صدای خفه و بریده بریده گفتم....

 

 تو واون خ انو..ادتو +جواب..

 خد..ااا .میده..

 نی..ما امید...واا..رم

 همه ...این...بل...اا هایی که...سر..م..ن اوردی سر...

 

 میخواستم بگم ملکا ولی دلم نیومد اون بدبخت چه گناهی داشت...



 

 لبمو گاز گرفتم...

 که درد بدجووور تو وجودم پیچید حواسم نبود لبم پارس....

 

 ا خونه برداشت....صدای داد نیم

 دوباره به سمتم حمله کرد...

 

 حرررومزاد تو چی گفتی؟؟_

 منو نفرین میکنی پدرررسگ.....

 

 هر حرفی میزد یا با کمربند یا با مشت به بدنم ضربه میزد...

 

 یه نفرررینی من نشونت بدم..._

 

 دوباره شرووع کرد به زدن.....

 از ته دل میزد.....

 یکردم دست برداره.....فقط زیر لب التمااس م

 میدونستم اگه یه ذره ادامه بده...

 احتمال زنده بودنم کمه.....

 



 

 داشت میزدم که یه لحظه سرشو اورد باال....

 صورتمو دید....نمیدونم چه جور بودم که یوهو بلند شد از روم....

 

 مثه سگ خوردی...._

 بزنی؟ خوبت شدددد؟؟؟ حاال دیگه میدونی باید با من چه جور حرف

 

 شروع کردم سرفه کردن....

 نمیتونستم از جام تکون بخورم...

 

 با هر سرفه تموم وجودم از درد آتیش میگرفت...

 

 نمیتونستم  نفس بکش...

 انگار یکی دستشو گذاشت رو گلوم راه نفسمو بسته بود.....

 

 نیما با دو رفت از تو آشپزخونه یه کم اب اورد برام....

 

 ت باال...سرمو با دستش گرف

 لیوان گذاشت دم دهنم....

 



 

 ی کم اب داد بهم...

 

 بخور کثافت....شرت نگیرم...._

 

 تو همین حین تلفن زنگ خورد....

 

 نیما رفت جواب داد مامانم بود....

 

 سالم مامان_

 ااا سالم نیما خوبی مادر؟"

 مرسی شما خوبی؟_

 ممنون ....."

..خوبه که رفتی پیشش....حواستون به خودتون زنگ زدم ببینم  ترنم کسی پیشش هست نیست..

 خونه باشه....

 ما فردا میایم خونه....

 

 +باشه مامان باشه....

 

 با بدبختی از رو زمین بلند شدم...



 

 

 تکیمو به مبل دادم.....

 شروع کردم به گریه کردن....

 

 نیما هم بدون حرفی رو مبل رو به روم نشست....

 دستاشو گذشت رو سرش...

 شم گذاشت رو زانوش....زانوش تکیه گاه دستاش قرار داد...آرنج

 

 

 همینطور نگاهم میکرد....

 

 بسه گریه نکن..._

 

 توجهی نکردم دلم پر بود اشکم خود به خود میومد....

 چند دیقه گذشت....

 باز گفت...

 

 ترنم گریه نکن بسهههه...._

 م کرد بردم تو اتاق.....دید اروم نمیشم اومد سمتم بازومو گرفت از رو زمین بلند



 

 

 به حالت پرت مامانند انداختم رو تخت....

 

 یکم لباس مباس جمع کن ..._

 همونطور که گریه میکردم...

 گفتم..

 +چ...چرا؟

 میریم چند روز تا ی جایی این گند کاری باید بپوشونیم_
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 حال نداشتم از جام بلند بشم....

 .نقطه به نقطه بدنم درد میکرد..

 

 نیما از اتاق رفت بیرون نمیدونم کجار رفت واسم مهمم نبود کجا میخواد بره...

 

 با ی بدبختی از جام بلند شدم ....

 به سمت کمد لباسیم رفتم....

 چنددست لباس بیرونی و راحتی برداشتم....

 



 

 ساکمم برداشتم لباسا همینجور قاطی پاتی گذاشتم داخل ساک حال هیچ کاری نداشتمم....

 

 استرس بدی وجودمو گرفته بود....

 میدونستم مادر پدرم بفهمن کلی عصبی میشن....

 ولی بهتر از این بود منو با این وضع ببینن...

 

 تموم تنم درد میکرد حال نداشتم دیگه سر پا بایستم رو تختم دراز کشیدم....

 با هر حرکتم آخم در میومد...

 

 بعد حدود نیم ساعت نیما اومد....

 

 شو بریم...پا_

 سری تکون دادم اروم از جام بلند شدم....

 

 بیشعور ساکمم با خودش نبرد حال و وضع منو نمیبینه انگار.....

 

 ساکمو برداشتم....

 پهلوم خیلی درد میکرد...بخصوص جای عملم...

 ی دستم به پهلوم بود ...



 

 به کمک دیوار راحت تر راه برم.....با ی دستمم هم ساکمو گرفته بودم هم به دیوار تکیه داده بودمش تا 

 

 زیر لب مدام به نیما فحش میدادم....

 در و قفل کردم زدم از خونه بیرون....

 

 نیما داخل ماشین نشسته بود...

 رفتم صندلی جلو نشستم...

 ساکمو گذاشتم عقب....

 عالوه بر ساک من یه ساک دیگه بود که فهمیدم مال نیماس..

 نبودش رفته لباساشو جمع کرده.... فهمیدم اون یه ساکت که

 

 

 از شهر خارج شدیم نمیدونم کجا داشت میرفت...

 انقدم حالم ازش بهم میخورد که دوست نداشتم باش همکالم بشم...

 

 خودمو زدم به بیخیالی....

 سرمو گذاشتم رو صندلی چشامو بستم..... لنقد خسته بودم چه روحی چه جسمی که خوابم برد.....

 

 وحشتانکی که تو پهلوم پیچید از خواب بیدار شدم.... با درد



 

 

 تو ی جاده خاکی بودیم....

 هیچ ماشینی جز ماشین ما نبود......

 ترس وجودمو گرفت....

 دیگه نتونستم ساکت بشینم به حرف اومدم....

 

 +داریم کجا میریم؟

 جوابی نداد....

 +باتوام داری کجا میبریم....

 ی...ی کم صبر کنی متوجه میش_

 هوووفی گفتم و ساکت نشستم....

 

 هرچی جلوتر میرفتیم.... 

 جاده روشن میشد....تقریبا داشت هموار ترم میشد....

 

 تا جایی که به یه روستا رسیدیم...

 نیما ی کمی وارد روستا شد بعدش ماشین جلو در بزرگی پارک کرد ..

 

 پیاده شو...._



 

  

 اد کنه....صبر کردم پیاده بشه ببینم چی کار میخو

 

 در خونه محکم زد.....

 اومد سمت ماشین در عقب باز کرد ساکارپ برداشت....

 یه نگاه به من انداخت...

 

 مگه با تو نیستم میگم پیاده شو..._

 +باشه....

 

 نیما ماشین قفل کرد دو باره محکم تر از قبل در زد....

 

 صدای پای یه نفر اومد....

 بعد چند دیقه در باز شد....

 

 سالم نیما خان سالم دخترم"

 سالم مش رضا_

 +سالم 

 یخونه باغ خیلییی بزرگ بود نمیدونم خونه کی بود که نیما منو اورده بود اینجا....



 

 

 رفتیم داخل ی ساختمون که دوبلکس بود....

 ی خونه چوبی بود قشنگ بود....

 

 سالم بنیامین_

 سالم داش خوبی؟"

 

 یما بنیامین رومو کردم سمت پسری که از طرف ن

 خونده شده بود....

 

 +سالم

 بنیامین برگشت سمتم با دیدن چهرم تعجب کرد شایدم وحشت کرد....

 

 س...سالم"

 خوبین شما؟

 

 +مرسی

 با خجالت سرمو انداختم پایین خدا میدونه چه قدر وضعیتم بد بود که بنیامین اینجور تعجب کرد....

 



 

 ا اتاقشون راهنمایی کنزری خانومممم بیا  نیما و خانومشونو ت"
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 بعد چند دقیقه ی زن تقریبا میان سال اومد پیشمون سالم داد...

 

 سالم خانوم سالم اقا'''''

 بله اقا بنیامین

 اقا نیما و خانومشونو تاا اتاق مهمون راهنمایی کن...."

 

 چشم..."""

 

 من و نیما دنبالش رفتیممم...

 طبقه دوم اتاقا قرار داشتن...

ی اتاق تقریبا بزرگ که یه تخت دونفره داشت بهمون دادن ساکمو گذاشتم گوشه اتاق رفتم رو به روآینه 

 میز آرایشی که تو اتاقم بود خودمو نگاه کردم....

 

 وضعیت صورتم افتضاح بود...

 زیر دوتا چشم کبود بود....

 لبم ورم کردع بود و کبود شده بود از وسط پارع شده بود یکمی...



 

 ونیمم باد کرده بود...پیش

 خیلی وضعیت صورتم بد بود....

 

 حولمو برداشتم رفتم حموومی که تو اتاق بود...

 اتاقمون سرویس بهداشتی جدا از خونه داشت....

 وان پر آب گرمم کردم رفتم داخلش نشستم....

 خیلی بدنممم درد میکرد....

 پوستم گندمی بود....

 .کبود بود....ولی االن بیشتر جاهاش سیاه بود..

 

 خودمو که با لیف و صابون میشستم صدام بلند میشد ,,...

 خیلی درد میکشیدم....

 اشک میرختمو خودمو میشستم....

 تموم وجودم درد میکرد له شده بودم انگار....

 

از حموم اومدم بیروون...حولم دورم بود نیما تو اتاق نبود....رفتم جلو آینه ایستادم موهامو شونه 

 ردم...میک

 

 



 

 خودمو که تو آینه میدیدم دلم واسه خودم میسوخت.....

 خیلی بد شده بود صورتم..

 

 ی دست لباس گرم پوشیدم....

 رو تختی که تو اتاق بود دراز کشیدم.....

 خیلی خسته بودم....

 نمیدونم چه جور خوابم برد.....

 صبح که بیدار شدم...

 مده بود تو اتاق یا نه....خودم تنها تو اتاق بودم نمیدونم نیما او

 

 سر و وضعمو مرتب کردم از اتاق زدم بیرون....

 

 آروم اروم راه میرفتم تا زیاد اذیت نشم که صدا بنیامین شنیدم....

 

 نیما دیشب اومدی خونم گفتم حرفی نزنم بهت فک نکنی ی وقت نمیخوام خونم بمونی....""

 ...ولی نیما این چه کاریه با دختر بیچاره کردی.

 په چت شده بود...

 



 

بخدا تقصیر خودشم بود بنیامین عصبیم کردهذبود منم اون کوفتی روم تاثیر گذاشته بود کارام دست _

 خودم نبود....

 بخدا االن میبینمش عذاب وجدان میگیرم...

 

 تو دلم گفتم آره ارواح عمت .....

 به ادامه بحثشون گوش ندادم.....

 فتم....از پله ها با احتیاط پایین ر

 

 زری خانوم اومد جلوم....

 دخترم بیا صبحونه بخور...."""

 رفتم سمت میزی که صبحانه روش چیده شده بود...

 

 اروم اروم شروع به خوردن کردم....

 نمیتونستم فکمو تکون بدم.....

 هنوز دو سه لقمه نخورده بودم...

 که نیما و بنیامینم اومدن....

 

 +سالم

 سالم_



 

 خوبی؟سالم زنداداش "

 صبحت بخیر

 

 +ممنون صبح شما هم بخیر....

 

 سرمو انداختم زیر  دوباره شروع به خوردن صبحانم کردم....

 

 هر لقمه که میجویدم صورتم از درد جمع میشد....

 یه لحظه نگام به بنیامین افتاد که با قیافه پکر و ناراحت منو نگاه میکرد....

 نیما نگاه کردم سرش زیر بود ....

 

 

 زنگ میزنم یه دکتر خوب بیاد معاینتون کنه....اگه نیاز کرم و اینا بنویسه زودتر خوب بشید...."""

 

 ی لبخند پر درد زدم و ممنونی زیر لب گفتم....

 اون روز دکتر اومد معاینم کرد...

د روزی اونجا بودیم...صورتم بهتر شده بو ۷۲...۷۱چندتا دارو و پماد نوشت تا استفاده کنم...حدود 

 ولی بدنم هنوزآثار کتکا بود....

 



 

 دیگه مجبور شدیم برگردیم....

 تو این مدت ی ارامشی تو وجودم سرازیر شد...

 صبحا تو باغ قدم میزدم هوا عالی بود

 

عصرا زری خانوم عصرونه درست میکرد با هم تو ایون میشستیم میخوردیم و حرف میزدیم از گذشنش 

 تم زن خوبی بودی.....میگفت منم تقریبا همه چیو بش گف

نیما و بنیامین دوستش همش باهم بودن و نیما زیاد دورم نمیپلکید.....چندبار شنیدم که نیمارو 

 نصحیت میکرد....

 

 االن دیگه نزدیکا خونمون بودم...

 

 استرس گرفته بودم نکنه بابام چیزی بگه باز اعصابم بهم بریزه.....

 

مد داخل خداروشکر رفتار همه تقریبا اوکی بود....خیالم راحت به خونه که رسیدیم نیما هم باهم او

 شد....

 

 مامانم پرسید:

 خب بچه ها خوب بود حال و هواتون عوض شد بهتر شدین؟_

 +مرررسی مامان خوب بود



 

اره مادرم همونطور که گفتم بخاطر اتفاقا اخیر روحیمون خراب شد گفتم با ترنم ی مسافرت چند روز ""

 بریم...

 

 از سفرمون گفتیم..... ی کم

 ترنم و نیما برین لباس عوض کنین بیاین شام....._

 

 

 منو نیما هم گوش به فرمان مامانم رفتیم تو اتاقم لباسامونو عوض کردیم...

 خواستم از در بزنم بیرون که نیما در بست چرخیدم به سمتش...

 

 ترنم...میخواستم بابت همه چی ازت معذرت بخوام ببخشد..._

 و انداختم زیر خواهشی گفتم ....سرم

 دوباره برگشتم که برم....

 

 که نیما بازومو گرفت منو به سمت خودش برگردوند رو لبام ی بوسه اروم و با مکث زد....

 

 بعد چند ثانیه از هم جدا شدیم و باهم پیش مامانم اینا رفتیم....

 نیما اون

 شب پیشم موند...



 

 رامش داشت تو وجودمون بوجود میومد....رابطمون تقریبا بهترشده بود و ا
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 مدتی از اون ماجرا میگذشت....

 اتفاق بدی ویا بحثی بین من و نیما پیش نیومد....

 

 سعی میکردم رابطمو با نیما بهتر کنم....و اتفاقی که افتاد فرآموش کنم.....

 ازش ناراحت نباشم.... ولی بعضی از حرکات خودش ومامانش نمیذاشت دلم باهاش صاف بشه و

 

 مامانش هنوز تیکه  و کنایه هاش به من راجب مریض بودنم ادامه دار بود....

 نیما هم بعضی پنهان کاریاش داشت عصبیم میکرد....

 بهمم نمیگفت چی کار داره میکنه....

 

نگ زد بگو به مامانش میگفت خونه ما میاد ولی میومد ی ساعت میموند  بعد میگفت کار دارم مامانم ز

 اینجام بعدشم ول میکرد میرفت...

هرچیم میپرسیدم کجا میری میگفت ترنم لطفا راجب موضوعایی که به تو مربوط نمیشه سوال 

 نکن......

 نمیدونم اگه به من مربوط نشه به کی مربوط میشه....



 

 

 خونه تنها بودم بابام سرکار بود مامانمم رفته بود خرید....

 

 

 دم....دلم هوس چای کرده بود...داشتم تی وی میدی

 

 از جام بلند شدم که برم چای درست کنم که صدای آیفون اومد......

 

 رفتم سمت آیفون ....

 همراز بود....

 در باز کردممم.....دلم واسش یه ذره شده بود....

 یه هفته ای بود همو ندیده بودیم.....

 

 +سالاااام خوشگل خانوم کجایی نیستی؟

 گلم واال درگیر کارا عقدم سالاااااام_

 +چیییی دیوث عقدته االن به من میگی؟؟

 بخدا اجی ی دفعه ای شد..بعد یه هفته االن وقت کردم بیام پیشت...._

 +بیا بریم تو یخ زدم تا بهت نشون بدم سزای دیر گفتن به من چیه..

 



 

ارو هم دعوت کرد و گفت باهم رفتیم داخل یکی دوساعتی پیشم موند تا مامانم بیاد ....مامانم این

 مامانش باز زنگ میزنه ولی همراز جدا اومده تا از طرف خودشو کوهیار دعوت کنه....

 

 

 همراز رفت...

 منم مثه تموم دخترا.....

 تو فکر این بودم حاال لباس چی بپوشم؟؟
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 +نیما

 جونم_

 

 کارت دعوت عقد همراز بهش دادم و گفتم:

 .....+هفته دیگه عقد همراز

 اااا بسالمتی..._

 +دعوتمون کرده اینم کارتشه...

 میریم دیگه مگه نه؟

 اره خب میخوای بری برو...._

 



 

 با یه لحن مظلوم ناراحت گفتم..

 +ااا نیما باهم بریم تو شوهرمی درست نیست تنها برم.....

 باشه باهم میرریم...._

 

 خیلی خوشحال شدم قبول کرد...درست نبود تنها برم..

 

 ست انداختم دور گردنش لپشو بوسیدم....د

 

 ی خنده اروم کرد گفت 

 همیشه همینقدر مهربون باش_

 

منم خندیدم ولی جوابی به حرفش ندادم چون اگه میخواستم جواب بدم دلیل بعضی بد عنقیامو امکان 

 داشت بحثمون بشه...

 چون وقتایی که ناراحت یا سرد میشم اکثرا با خانوادش حرفم شده.....

 

 میخواستم بهش بگم بریم تا لباس بگیریم...

 ولی ترسیدم باز بحث حساب کردن پولشو وسط بکشه بگه بابات باید حساب کنه و این حرفا....

 حوصله بحث باهاشو نداشتم....

 



 

 خودم ی مقدار پول پس انداز کرده بودم یه مقدارم از مامانم میگیرم....

 ..اونموقع میتونم خریدامو کامل بکنم.. 

 

 آرایشگاهم که نمیرفتم خودم یه پا آرایشگر بودم....

 

چند روزی بود با همراز میرفتیم تا چیزایی که نیاز داره بخره واسه خودمم دنبال لباس بودم چیز خوبی 

 پیدا نکردم که بخرم...

 ..میخواستم به همراز زنگ بزنم تا امروز هم بریم بیرون ولی گفتم زشته شاید خودش درگیر باشه..

 

 تو فکر این بودم با کی برم خرید...

 که اسم ملکا رو گوشیم افتاد بعد از همراز بهترین گزینه بود....

 

 باهم احوال پرسی کردیم.....

 +ملکا

 جان_

 .+عزیزم امروز وقت داری بریم باهم خرید؟

 اره زنداداش...._

 +مرررسی  پس من تا یه ساعت دیگه خونتونم....

 سریع اماده میکنم.... منتظرتم عزیزمم.. باشه منم االن میرم_



 

 +باشه گلم فعال

 فعال..._

 

 

 سریع اماده کردم ....

 رفتم خونه نیما اینا به مامانش سالم دادم...بعدش با ملکا رفتیم بازار....

 براش نوضیح دادم جشن داریم و جشن بهت ین دوستمه...

 

 کلی گشتم تا ی لباس خوب گیرم بیاد....

 

اس شب مشکی خریدم گرون بود ولی خوووشگل بود خواستم کفش بگیرم ولی همه پولم اخرشم یه لب

 جای لباس دادم....

 

 ملکا مرتب میگفت خب زندادش نوبت کفشه....

 

 منم گفتم نه از هیچکدوم خوشم نیومد....خجالت میکشم بگم پول ندارم به اندازه کفش....

 

 بخاطر همین میگفتم مدالشونو دوست ندارم....

 



 

 ملکا ی کم فکر کرد گفت...

 راستی زندادش من ی جفت کفش مشکی مجلسی دارم خیلی خوشگلن بهت میدمشون..._

 

 +جووون پس حله مرررسی فدات

 خواهش عشق من....._

 حاال بیا بریم یه چیزی بخوریم که شام دعوت منی....

 

 تو دلم خداروشکر کردم مه مجبور نشدم شام بدم بهش....

 گم چیکارت کنه که پول نمیدی به زنت....ای نیما خدا ب

 زن اونم هی میگه خونه باباتی هنوز باید اون حساب کنه هزینه هاتو...

 

 با ملکا رفتیم شام خوردیم

 هرچی اصرار کردم پنج شنبه بیاد باهم بریم عروسی گفت نه روم نمیشه 

 ..ولی قرار شد برم خونشون از شب قبل اونجا کمک هم منو اماده کنیم...

 

 هرچی از مادر نیما بدم میومد صد برابر عاشق دخترش ملکا بودم....
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 تو اتاق ملکا بودم....



 

 تازه از حموم اومده بودم داشتم موهامو خشک میکردم...

 

 تو فکر این بود واسه شب مدل موهامو آرایشم چطور باشه...

 

 زنداداش_

 زنداداااش_

 +جانم ملکا ببخشید حواسم نبود...

 فداسرت بیا ناهار _

 +مررسی عزیزم لباس بپوشم میام....

 باشه پس من میرم تا بیای_

 

 لبخندزدم بهش و سری به معنی باشه تکون دادم براش...

 

 ی دست لباس راحتی پوشیدم موهامو با حوله کوچیکی باالی سرم جمع کردم...

 

 ... از اتاق زدم بیرون رفتم پیش نیما نشستم برای خودم غذا کشیدم

 

 نیما حواسش به تلوزیون بود داشت فوتبال میدید...

 بشقابشو برداشتم تا خودم براش غذا بکشم 



 

 که مامانش بشقاب ازم گرفت گفت 

 

 بده خودم مگه من مردم که تو برای بچم غذا بکشی_

 

 تعجب کردم نمیدونستم چی بگم

 ملکا گفت

 

 وا مامان خو زنشه خواسته برا شوهرش غذا بکشه""

 مادرشم ..... منم_

 قبل از ترنم مادرش بودم و تا آخرشم هستم..

  

 ملکا خواست جواب بده که اشاره بهش کردم نمیخواستم بحث ادامه دار بشه....

 

اونم دیگه چیزی نگفت ناهار خوردیم من و ملکا وسایل جمع کردیمخواستم ظرفارو بشورم که ملکا 

 هنذاشت گفت تو برو اماده کن و کارتو انجام بد

 

 بوسش کردم و رفتم سمت اتاق ملکا وسایلم اونجا بود ...

 

 موهامو با سشوار خشک کرده بودم....



 

 

 لباسم ی ماکسی بلند مشکی بود....

شکلی داشت تا روی زانو تنگ بود و از زانو ی کم فون میشد هرچی  ۱استیناش حلقه ای بودن و یقه 

م دنباله داشت خیلی شیک بود دوسش سانت ۷۱پایین تر میرفت فونش بیشتر میشد اندازه 

 داشتم...... 

 

 ی کم یقش باز بود بخاطر همین تصمیم گرفتم موهامو مدلش هر چی هست باز دورم ریخته باشن...

 

 نمیدونستم فر کنم یا لخت باشن و با سشوار حالتشون بدم....

 

 اخر سر تصمیم گرفتم فر کنم....

د تا حاال هم انجام نداده بودم  ....بخاطر همین ریسک فر ریز دوست نداشتم حس میکردم بهم نمیا

 نکردم ....

 موهامو فر درشت کردم و کلی تافت و ژل زدم که تا اخرشب خوب بمونن و حالتشون تغییر نکنه....

 

 

 هنوز کار موهام تموم نشده بود که ملکا اومد تو اتاق پیشم....

 

 

 ای وای زن داداش چه خوشگل شدن موهات..._



 

 

 ؟+جدی

 خوب شدن؟

 

 اره بخدا خیلی خوب شدن...._

 

 +مرررررسی عزیزم ...

 ملکا بی زحمت بیا این یه تیکه از پشت موهام مونده برام فر کن...

 

 باشه فدات..._

 

 اومد نشست پشت سرم شروع کرد فر کردن موهام 

 حس میکردم از چیزی ناراحته...

 

 +ملکا

 جونم_

 +نمیدونم چرا حس میکنم ناراحتی ...

واال زنداداش بخاطر رفتارا مامانمه خودم موندم چرا اینطوره..البته حدس میزنم ولی خب کارش _

 درست نیست من شرمندتم...



 

 

 +توروخدا اینجور نگو ملکا...تو چرا شرمنده باشی مادرتم هرچی بگه به هر حال بزرگتر منه...

 

 .اخه زن داداش بخاطر اینکه نیما فاطمه نگرفت خیلی ناراحته.._

فاطمه هم دختر عممونه هم دختر دایی مامانم خیلی دوست داشت با فاطمه باشه ولی خوب نیما تورو 

 خواست درست نیست این رفتاراش..ببخشید

 

 +چی بگم واال شاید بگذرع بهتر بشه ...حاال بیخیال بش فکر نکن گلی

 

 دیگه چیزی راجب موضوع مادر نیما و فاطمه نگفتیم...

 

 ش شیک و ملیح رو صورتم پیاده کردم....کمک ملکا ی آرای

 

 ی سایه دودی پشت چشام زدم....

 ی خط چشم کلفت وخوشکل کشیدم....

 رژ گونه و رژ طالیی و قهوه ای خوش رنگی زدم ی رژ کرم ماتم رو لبام زدم 

 از ارایشم راضی بودم....

 هم شیک بود هم دخترونه سنمو زیاد نکرده بود.....

 



 

 

 بینم چی کار کرده...رفتم سراغ نیما ب

 

 از تو راه رو صداش زدم

 نیما_

 +جونم...

 اماده کردی؟_

 

 جوابمو نداد رفتم تو سالن  دیدم هنوز داره تلوزیونه میببنه...

 

 همزمان با ورود من به سالن مامانش از حیاط اومد تو سالن..

 

 نیما پاشو کارتو کن زشته دیر بریم..._

 

 تیبه به ترنم خانوم کجا بسالم""

 +جشن عقد دوستمه مامان با نیما دعوتیم...

 

 واسه یه دوست اینکارارو کردی...""

 



 

 و با دستش ب صوتم و موهام اشارع کرد...

 +اخه بیشتر از ی دوستع مثه خواهرمه از بچگی تو خوب و بد هم بودیم....

 نیما پاشو دیگه

 

 هرچی واجب نیست بری ...."""

 ی چون جشن عقدشونه....حاال حتما باید کادو سر عقدم بد

 پول پسر منو خرج کنی که کادو بدی ب دوستت؟

 

 نیما هم که انگار منتظر ی همچین فرصتی بود گفت...

 

 اره ترنم بیخیال حوصله هم ندارم ی دوست ببشتر مه نیست..._

 

 ولش کن پسرم ..."""

 نتونتم جلو خودمو بگیرم 

 

 رم من اماده کردم پاشو بریم...+نیما تو به من قول دادی که میای و میزاری ب

 

 مامانش اجازه حرف به نیما نداد و گفت...

 قول چی؟ """



 

 بسه دختر برو بشور صورتتو بیا بشین پیش شوهرت این کارا چیه؟

 این همه دم و دستگاه راه انداختی بخاطر عقد ی دوست....اصن نیاز نیست برین ....

 

 اره ترنم بیخی...._

 ما من خودم تنها میرم.....+باشه مامان ...پس نی

 

 نیما کالفه هوفی گفتو خواست از جاش بلند بشه....

 کا مامانش گفت

 دختر تو شوهر داری بدون شوعرتم نباید جایی بری اونم با این سر  و وضع زنندت,,,"""

 

 با این حرفش اشک  تو چشام جمع شد.... بغض کردم ....ولی نخواستم جلوش گریه کنم....

 ملکا  .... رفتم اتاق

 

 ترنم چی شد؟چرا اینجوری؟_

 

 زدم زیر گریه و همه چی براش گ

 

فتم خولست بره با مادرش و نیما بحث کنه که نذاشتم گفتم فردا پس فردا میان میگن تو گوش دخترم 

 از ما بد میگه دخترمونو از ما ناراحت کرد.....



 

 ی کم که گریه کردم رفتم دست و صورتمو شستم.....

 ردم....که برم خونه خودمون.....اماده ک

 نمیخواست نه نیما و نه مادرشو ببینم.....

 باز حس نفرت و کینه تموم وجودمو گرفته بود....

 

 میترسیدم اگه نرم با کوچیکترین حرفرمادرش بحثم بیوفته باهاش

 باز نیما بیوفته بجونم.....

 

 از ملکا خداخافظی کردم...

 تو سالن کسی نبود ....

 فرصت استفاده کردم سریع از خونه زدم بیرون تموم راه گریه کردم..... منم از

 

 خیلی زوزم میومد ناراحت بودم عروسی بهترین دوستم نبودم......

 حاال چه قد همراز ازم دلگیر میشه.....

 بهش فکر که میکردم اشکام با شدت بیشتری رو صورتم میریخت 

 

 وقتی رفتم خونه کسی خونه نبود....

 نم اینا رفته بودن عقد.....ماما

 



 

 

 باز یادش که افتادم اینکه همه هستن و من نیستم..

 گریم افتاد بلند بلند زدم زیر گریه.....

 خیلی دلم پر بود ازشون خیلیییی..

 

 

داشتم گریه میکردم که همراز زنگ زد اسمشو رو گوشیم دید گریم شدت گرفت نمیتونستم جوابشو 

 بدم....

 

 م بدتر دفعه قبل زدم زیر گریه....گوشی خاموش کرد

 

 سر درد عجیبی گرفته بودم بخاطر گریه زیاد بود.....

 

 ی مسکن خوردم.....

 رو تختم دراز کشیدم.....

 به همه اتفاقایی که از وقتی نیما وارد زندگیم شد فکر کردم....

 

 نیما خوب بود....

 ولی خیلی تغییر کرد  نسبت به اول....



 

 

 اخه دلیل تغییرش چی میتونه باشه جز مامانش که خوابم برد..... تو فکر این بودم

 

 

 صبح بود.... ۷۱از خواب که بیدار شدم ساعت 

 

 از گشنگی داشتم ضعف میکردم

 ذست و صورتمو شستم رفتم که ی لقمه نون بخورم تا بیهوش نشدم.....

 مامان تو آشپزخونه بود سالم کردم.....

 

 انقد باد کرده دیشب چرا عقد نیومدی؟ سالم ترنم چیشده چرا چشمات_

 

 با این حرف مامانمم دوباره همه چی یادم افتاد زذم زیر گریه همه چی تعریف کردم

 

ای وای من نمیدونم بخدا چی کار کنم به پدرتم میگم میگه نه صبر کن نمیذاره با مامان نیما صخبت _

 کنم میترسه پست بزنم مریضیتم میدونن دیگه بدتر.....

 

 ای ترتم همراز انقد ناراحت شد همش تو خودش بود منتظر بود همش.....و

 



 

 

 اینو که گفت باز گریم شروع شد....

 گریه نکن عزیزم بجاش امروز برو پیشش ی سر بزن بهش..._

 

 +روم نیس بخدا مامان...

 نه مادر مگه تقصیر تو بوده بهش سر بزنی بهتره ناراحتیشم از دلش در میاری...._

 هر چی شما بگی....+باشه 

 

 

عصر ی زنگ زدم همراز که جوابمو با ی صدای ناراحت و گرفته داد فهمیدم ازم ناراحته بهش گفتم میخوام 

 بیام پیشت ....

 گقت باشه منتظرم....

 

 

 

 سریع اماده کردم حوصله ارایش و اینا نداشتم....

 باید همه چی براش توضیح میدادم...

 

 دیدیم زدیم  زیر گریه....رسیدم خونشون همدیگرو که 



 

 بغل کردیم همش گریه  میکردیم مدام میگفتم شرمندتم اجی....

 همراز هم میگفت نامرد تو بهترین روز زندگیم کنارم نبود....

 

 

 بعد ی ربع که حسابی گریه کردیم رفتم تو سالن به خاله هلن  سالم دادم .....

 بودی....ازش عذر خواهی کردم....اونم گفت ناراحت شدیم ن

 

 

 با همراز رفتیم تو اتاق ....

 هنوزم چشا مون پر اشک بود

 +اجی بخدا شرمندتم نشد بیام نذاشتن

 کیاااا؟ کیا نذاشتن تنها اجیم بیاد عقدم؟_

 

 با این حرفش اشکم اومد و شروع کردم به تعریف کردن که چه اتفاقایی افتاد....

 دادن به نیما و مامانش.... وقتی تموم حرفامو زدم همراز شروع کرد به فحش 

 

 منم سرمو انداخته بودمو گریه میکردم.....

 



 

اگه طالق تو فامیلمون وجه بدب نداشت و به دختری که طالق گرفته به عنوان ی دختر بد نگاه نمیکردن 

 حتما طالقمو میگرفتم.....
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 داشتم اتاقمو مرتب میکردم....

 که گوشیم زنگ خورد....

 

 برداشتم...گوشیمو 

شماره ناشناس بود خواستم جواب ندادم ولی ی لحظه پیش خودم گفتم شاید همراز با گوشی کوهیار 

 زنگ زده....

 

 +سالم

 سالم عزیزمم خوبی؟ شناختی؟_

 

 ی دختر بود ولی همراز نبود...

 +ممنون شما خوبی؟ 

 نه واال نشناختم....

 

 ...مرسی گلم حدس میزدم نشناسی اخه شمارمو نداری._



 

 آرامم ...

 

 +ای جانمممم سالم عزیزم خوبی فدات؟

 مرررسی تو خوبی؟ چه خبرا؟_

 +قربونت گلم منم هیچی سالمتی....

 چیکارا میکنی دختر؟ دلم واست تنگ شده بود همش تو فکرت بودم گفتم نامرد یه سراغ ازم نگرفت..._

 ال در اوردم از خوشحالی.....وقتی هیراد گفت تورو دیده شمارت گرفته تا بهت زنگ بزنم بخدا ب

 

 +منم دلم تنگ شده بود اون خط قبلیم با گوشی قبلیمو عوض کردم...

 شماره و اینام همه رفتن...

 هیجوره نمیتونستم بهت اس یا زنگ بزنم ...

 ی شماره خونه هم ازت داشتم ولی خوب وقتی زنگ زدم گفتن چند وقته از اون خونه رفتین...

 

 یم....اره خونه عوض کرد_

 عب نداره گلم فداسرت...

 خوبه باز همو پیدا کردیم..

 

 +خوب چیه عالیه

 



 

 سال انجام دادیم....۳..۲یکم دیگه حرف زدیمو از حال و احوال هم پرسیدیم و کارایی که تو این 

 ولی بهش نگفتم عقد کردم....

 قرار شد ی قرار بزاریم همو ببینیم....

 

 

 سال پیش که باهم میرفتیم کالس آرایشگری...۳..۲رم رفت سمت بعد حرف زدن با آرام دوباره فک

 اون موقع که هیراد چند بار اومد دنبالمون منو تا خونه اورد.....

 خاطره ها یکی یکی برام مرور میشدن....

 

 بعد از ی ساعت فکر کردن و تداعی کردن خاطره ها....

 

 ادامه کارامو انجام دادم.....

 ...ی نگاه به اتاقم کردم.

 

 هوووف بعد چند وقت حسابی تمیز کردم و تغییر دکوراسیون دادم بهتر شده بود االن...

 دیگه واسم یکنواخت شده بود....

 کلی عرق کرده بودمو خسته شده بودم.....

 رفتم اول ی دوش حسابی گرفتممممم....

 بعدش ی عصرونه خوردم....



 

 ....داشتم ظرفارو جمع میکردم و با مامانم حرف میزدم 

 که صدا زنگ در اومد...

 مامانم در باز کرد...

 نیما اومد داخل.....

 با مامانم سالم احوال پرسی کرد...

 سراغ منو گرفت که مامانم گفت تو آشپزخونس...

 

 اومد پیشم لپمو بوسید....

 گفت:

 چه خبرااا خانوم..._

 +سالمتیت خوبی عزیزم....

 اره تو خوبی؟ ی زنگ نزنی بهما؟_

 نیما تموم روزو داشتم کار میکردم....ببخشید قربونت+بخدا 

 فداسرت خسته نباشی..._

 +چیزی میخوری برات بیارم؟

 ی لیوان چای...._

 +چشم

 بیبال..._

 



 

 

بعد از اینکه نذاشت برم عقد همراز یکی دو بار اومد و عذر خواهی کرد واقعا نارارحت پ پشیمون بود 

رابطمون خوب بشه.....بخاطر همین دیگه هیچی به روش منم بخشیدمش.....تموم سعیم این بود 

 نیوردم......

 

حدود ی ماهی بود.....که رابطمون خوب بود و بحث و دعوایی پیش نیومد بینمون هنوز تیکه و کنایه 

 ها مادرش بود ولی من سعی میکردم یگوشم در باشه یکی دروازه....

 

 

 گفتم قرار همو ببینین گفت باشه مشکلی نیست....چای براش بردم جریان آرام براش تعریف کردم...

 

 

 

 ی کم دیگه پیشم موند بعدش گفت با دوستام مهمونی دعوتم باید برم.....

 شب منتظرم نباش نمیام....._

 +باشه خوش بگذره مواظب خودت باش....

 چشم فعال خدافظ عزیزم..._

 +فعال قربونت....

 

 تی وی روشن کردم هیچی نداشت....



 

 

 سر رفته بود.... حوصلم

 رفتم گوشیمو برداشتم ی کم تو کاناال تلگرام چرخیدم و با همراز چت کردم.....

 دور گوشی بودم که آرام اس داد...

 

 سالمممم ترنم خوبی؟_

 +مرسی فدا تو خوبی؟

 اره عزیزمم ...ترنم من دل تو دلم نیست ببینمت کی همو ببینیم..؟؟_

 ینمت....+ای جونم منم خیلی دلم میخواد بب

 فردا وقت داری همو ببینیم؟

 

 اره من وقتم ازاد ازاد...میای خونمون...._

 

 اولش خواستم بگم اره ولی سریع پشیمون شدم نمیخواستم با هیراد رو به رو بشم...

 

 +گلم بریم کافه یا رستورانی جایی؟

 اوومم اره فکر خوبیه ....._

 یرون باشیم باهم خوبه؟بریم ی کم دور دور بعد شام ب ۶پس فردا ساعت 

 



 

 

 +عالیه 

 آدرس خونتونو بده من میام سراغت...._

 +باشه...

 

 

 بیاد تا بریم بیرون.... ۶آدرسو بهش دادم قرار شد فردا ساعت 

 

آرام اینا وضع خیلی خوبی داشتن..... ولی هیچ وقت تو رفتارش فخر فروشی ندیدم دختررخون گرم 

 مهربونی بود.....

 

 

 +مامان 

 جانم_

 +ارام یادته؟

 نه کدوم ارام_

 +همون که دوستم بود تو کالس ارایشگری که میرفتم وضع خوبی داشتن

 

 اها اره خب ؟_



 

+چند وقت پیش برادرشو دیدم احوال پرسش شدم گفت خارج بعدشمارمو دادم که وقتی اومد ایران بهم 

 خبر بده برم ببینمش....

 گذاشت....امروز زنگ زد االنم اس داد واسه فردا قرار 

 

 

 ااا بسالمتی ....ترنم به نیما بگو درجریان باشه قراره باس بری بیرون....بعدا دلخور نشه ازت..._

 

 +همین االن گفتم بهش مامان گفت مشکل نداره

 

 باشه پس خوبه حسابی مواظب خودتون باشین ...._

 +چشم.....
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 بش زنگ بزنم روم نمیشد.....بود هنوز آرام نیومده بود...میخواستم 6:30ساعت 

 

 از صبح بیدار شدم حمام رفتم لباسامو اماده کردم....

 

 پالتویی که  دریا برام گرفته بود پوشیدم...

 خیلی شیک بود و گروون....

 چند وقت پیش دریا با شوهرش رفته بود ترکیه 



 

ه تا زانوم میرسید ذغالی خزدار ک_برای هر کدوممون یه سوغاتی اورد برای من ی پالتو خاکستری

 سوغات اورد....

 

 برای اولین بار امروز بپوشیدمش خیلی تو تنم نشست....

 

 ارایش خوشگلی هم کردم ی شال بافت مشکی با شلوار و کیف مشکی پوشیدم....

 

 خودمم ی جفت نیم بوت خاکستری توسی برای ست با پالتو از قبل گرفته بودم که اونارم پوشیدم.....

 

 ینه به خودم نگاه میکردم....داشتم تو آ

 که ارام زنگ زد بهم....

 

 +سالم جونم؟

 سالم گلم بیا دم در ما اومدیم.._

 +باشه فدات

 

 

 گفت ما اومدیم یعنی کی باهاش بود ؟ب خودم گفتم با یکی از دوستاش اومده حتما....

 



 

 با مامانم خداحافظی کردم...

 سریع بوتامو پوشیدم ....

 در باز کردم.....

 

 سالاااام عزیزززززم_

 

 سرمو اوردم باال جواب آرام بدم که هیراد کنارش دیدم....

 

 دوباره این قلب کوفتیم ضربانش رفت هزار...

 

 +س..سالم گلممم

 

 همدیگرو بغل کردیم تند تند نفس عمیق میکشیدم تا اروم بشم....

 

 از بغل آرام بیرون اومدم به هیراد سالم کردم....

 

 +سالم

 اختم زیر تا نگام نیوفته بهشسرمو اند

 



 

 سالم....بابت تاخییر شرمنده..."""

 وای اره ترنم شرمنده تا ادرس پیدا کردیم طول کشید...._

 

 +خواهش میکنم این چه حرفیه....

 

 

 برای من و ترنم باز کرد گفت بفرمایید....  و رهیراد د

 دوتامون نشستیم تو ماشین ترنم جلو من عقب...

 

 پارک ارم.... قرار شد بریم

 

 تو مسیر آرام مدام حرف میزد و شوخی میکردم منم تا حدوذی باش همراهی میکردم...

 

 

 ولی هیراد اروم و ساکت داشت رانندگیشو میکرد...

 

 گوشی ترنم زنگ خورد ی ببخشید گفت جواب داد...

 

 منم هرچی خواستم نتونستم به هیراد نگاه نکنم....



 

 

 

شم گوشیش بود که انگار داشت به یکی پیام میداد ی اخم ریزی که ی دستش ب فرمون بودی دست

 نشونه دقتش بود روی صورتش بود  که جذاب ترشم کرد بود....

 

 ی لحظه یاد نیما افتادم سریع نگاهمو ازش گرفتم....

 

 آرام صحبتش تموم شد برگشت سمت من....

 داشتم شالمو درست میکردم

 

 

 ای جووونم ازدواج کردی ترنم؟_

 

 هول شده بودم....

 ه نگاه هیراد کردم که اونم همزمان از تو آینه جلو ماشین نگام کرد....انمیدونم چه مرگم بود ناخودگ

 سریع نگامو سمت آرام بردم و گفتم....

 

 +اره عزیزم چند ماهی میشه نبودی که دعوتت کنم...

 عب نداره خیلی خوشحال شدم...._



 

 پسر خوبیه از کجا میشناسیش؟

 ه پسر خوبیه ....اشنامونه...+ار

 اها ایشاال خوشبخت بشی_

 +همچنین تو عزیزم

 

 

 مبارک باشه ترنم خانوم ...خوشبخت بشید""

 +ممنونم....همچنین شما....

 

 با این حرفم ی لحظه چهرش در هم شد نفهمیدم چرا...ولی خیلی دوست داشتم بدونم چرا...

 

 نمیشد بپرسمم..

 

 شتیمو و رفتیم ی کافه که تو پارک بود کیک و چای خوردیم....خالصه رسیدم پارک ی کم گ

 هوا خیلی سرد بود .....

 چای که خوردیم ی کم گرمتر شدیم...

 

 

 بعد پارکم ی رستوران  رفتیم که دیگه هیراد همراهمون نیومد...



 

 

 فقط گفت خبرم کنین بیام دنبالتون شب تنها برنگردین خونه....

 

 

 

 یم غذا اماده بشه....که آرام گفت:تو رستوران منتظر بود

 

 دوست داره؟_

 +کی؟

 شوهرت..._

 

 

 نمیدونستم چی بگم 

 سکوت کردم .....

 داداشمو دوست نداشت دور زد_

 +کی؟

 نامزدش_
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 داشتم از فضولی میمردم میخواستم ببینم نامزدش چی کار کرده....

 +,مگه چیشده؟

 ترنم بین خودمون بمونه ها...._

 عزیزم حتما... +باشه

 

 مامانم دو سال پیش بر اثر سرطان خون فوت شد...._

 

 اشک تو چشماش جمع شد...

 +وووااای تسلیت میگم عزیزم...

 مرسی عزیزم..._

 

 ی کم ساکت شد بعدش گفت...

 

بابام قبل فوتش ب مامانم وصعیت کرده بود که داداشم با دختر برادرش ازدواج کنه تا هیرادم حامی عموم 

 ه مثه بابام...باش

 وضع مالی عموم اینا خوب نبود...

 پدرم همیشه حامیشون بود....

 مادرمم بعد بابام مرتب هواداریشونو میکرد...



 

 مادرم اون روزا آخر که حالش بد بود... 

 به من و هیراد گفت که به عمومون و دخترش بگیم بیان....

 منم رفتم به دختر عموم و عموم گفتم....

 

 عموم( دختری ساکت و آرومی بود...بهار)دختر 

 

 خالصه عموم و دخترش اومدن پیش مادرم... منم ی چای و شیرنی بردم رفتم کنارهیراد نشستم....

 

 مادرم شروع به حرف زدن کرد و خواسته پدرمو گفت...

 

 ازمون خواست که حتما انجام بدیم تا روح پدرم تو ارامش باشه....

 شد بدون اینکه خواسته دلش باشه یا بخواد فکر کنه موافقت کنه... هیراد به اصرار مادرم مجبور

 عمو و دختر عموم هم قبول کردن....

 

 چند روز بعد اون روز مادرم فوت شد....

 بعد اینکه سالگرد مادرمو گرفتیم....

 طبق خواسته پدر مادرم بهار و هیراد نامزد کردن....

 



 

.میدونستم کسی تو قلبش نیست ..ولی اینم میدونستم به نیما پسری نبود که اهل دختر بازی باشه..

 بهار تمایلی نداره....

 

 

 خالصه نامزد کردن....

 بهار بیشتر خونه ما بود....

 اون دختر ساکت کم کم شر شد...

 خاضر جوابی میکرد بد دهنی میکرد....

 

 آب نبود وگرنه شنا گر ماهری بود....

 با ارث میلیاردی...من و داداشم ی دختر پسر تنها بودیم 

 عموم میخواست به کمک دخترش همه باال بکشه....

 

 که فهمیدیم همه چیزو اخرشم نامزدی بهم زدیم....

 

 

 بین حرفامون شام اوردن....هر دوتامون یکم از غذامونو خوردیم....

 

 ارام که با یاداوری اون اتفاقا بی میل شده بود....



 

 منم خیلی ناراحتشون شدم....

 

 بگم اجی ایشاالااا اینقد حرص و طمع نسبت به پول تو مردم از بین بره....+چی 

 اخه عموتون چه جور دلش اومد بخواد سر شما شیره بماله....

 

 

 

 آرام سری تکون داد و گفت نمیدونم....

 

 

 اون شب هیراد اومد دنبالمون برگشتیم خونه....

 به چشمم نیومده بود... بود داشتم تو اتاقم آهنگ گوش میدادم خواب ۷۲ساعت 

 

 نیما اس داد....

 

 سالم بیداری؟_

 +,سالم عزیزم ارع

 ترنم فردا مامانم اینا میرن شهرستان میام دنبالت که بیای پیشم تنها نباشم_

 +باید با مامانم صحبت کنم ببینم میزاره یا نه..



 

 زن منی میگم میای پیشم یعنی میای...._

 اید اوکی بده...+هوووف ببینم چی میشه مامانم ب

 وسایلت اماده باشه میام دنبالت معطل نشم فردا.....کافیه نیای خودم میدون چیکارکنم اونوقت_
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ترنم نه درسته عقدین ولی نباید بری....اگه مامانش اینا بودن مشکلی نداره ولی چون نیستن نباید _

 بری....

 

 +مامان خیالت راحت مواظبم فداتشم....

 

 م تموم تالشمو میکردم راضیش کنم...داشت

 میترسیدم نیما بیاد مخالفت مامانمو ببینه عصبی بشه چیزی بگه....

 

 

 باالخره انقد اصرار کردم...

 انقد مامانم ازم قول گرفت تا اخر اجازه داد برم پیشش....

 

 

 ..وسایلمو اماده کردم خودمم اماده کردم....منتظر نیما بودم که بعد ی ربع اومد..



 

 

 ی ساعتی نشست پیش مامانم ....

 بعدش باهم رفتیم خونشون...

 منو رسوند گفت میره با دوستاش بیرون....

 

 ترنم من با دوستام میرم بیرون ی شام درست کن تا من بیام_

 +باشه عزیزم مواظب خودت باش زود بیا تنهام میترسم....

 باشه چشم فعال..._

 

 ....با ذوق رفتم لباسامو عوض کردم...حس این زنا خونه دارو گرفته بودم

 

 واسه شام میخواستم غذاها مورد عالقه نیما درست کنم....

 پس تصمیم گرفتم....

 مرغ با خورشت سبزی درست کنم...

 

 شد..... ۸انقد مشغول کار بودم و دور شام که نفهمیدم کی ساعت 

 

 سریع رفتم حموم کردم.....

 ی دست لباس خونگی راحت پوشیدم...



 

 موهامو خشک کردم....

 ی ارایش خوشگلم کردم ...

 ساعت نه شده بود .....

 خواستم به نیما زنگ بزنم ولی گفتم بزار ی نیم ساعت دیگه بگذره....

 

 بود تصمیم گرفتم زنگ بزنم نیما ببینم کجاست.... ۷۱ساعت 

 هرچی زنگ زدم جواب نداد..

 نشستم یکم تی وی دیدم....

 نیومد هرچی زنگ میزدم جواب نمیداد.... شده بود هنوز ۷۲ساعت 

 

 نگران شده بودم همش به ساعت نگاه میکردم...

 همینجور خیره به ساعت بودم که خوابم برد....

 

 

 با صدای باز شدن در حیاط از خواب پریدم...

 نیما بود....

 رفتم ببینم چشه....

 +سالم

 س..سل...ام_



 

 

 بوی بدی میداد....

 +چی خوردی ؟

 هیچی.._

 +معلومه بو گند میدی....مست کردی؟

 ارر...ره با بچه.ها ی ح.ال حسا....ابی دادیم..به ..خودم..ون_

 

 اعصابم خورد شده بود منو تنها گذاشته بود رفت پی غلط اضافی کردن...

 

 +قرار بود زود بیای.... منو تنها گذاشته ول کردی پی عشق و حال...

 هیچ منو به نظر میاری؟

 گفته اینجور باشی...از اون مادری که تو داری بعید نیست....نکنه مامانت 

 داغ کرده بودم....

 

 

 نیما با اینکه مست بود ولی هنوز زور داشت....

 هولم داد داخل خونه...

 در بست...

 اومد سمتم گفت....



 

 اون دفعه انگار واست درس عبرت نشد...._

 

 

 هیچی نگفتم....

 حمله کرد سمتم موهامو کشید....

+نیما وضع خودتو ببین....ببین کی اومدی خونه....بدبخت مست فقط با کتک میخوای عقدتو خالی 

 کنی؟

 

 

 موهامو بیشتر کشید و گفت ...

 بدبخت مست..._

 بلندتر گفت...

 به کی گفتیییی بدبخت مست؟_

 بد بخت مستتتت کیه؟_

 ی بدبخت مستی من نشونت بدم....

 تو اتاق.....موهامو میکشید و دنبال خودش بردم 

 در قفل کرد کیلید گذاشت تو جیبش...

 



 

اومد سمتم نه التماس کردم نه جوری نشون دادم که انگار ترسیدم... گفتم نقطه ضعف ندم دستش 

 بدتر کنه....

 

 چونمو گرف فشار داد....

 که به من میگی بدبخت مست؟_

 به مادز من چیز میگی اررررره؟

 

 بلوزشو در اورد.....

 تخت...دستمو به لبه تخت بست.... انداختم سر

 داشتم از ترس میمردم....

 نمیدونستم چی کار میخواد کنه..

 

 کمربندشو باز کرد....

 

 +اگه بخوای دست رو من بلند کنی باید بگم خیلی ضعیفی .....

 

 صدام میلرزید....

 داشتم از ترس میمردم ولی میخواستم به رو خودم نیارم....

 د برد باال زد رو رونم.....حمله کرد سمتم کمربن



 

 صدای آخ گفتنم اتاق برداشت.....

 اون میزد و من بش فحش میدادم.....

 دید ساکت نمیشم....

 گفت ...

 تو ادم بشو نیستی باید نشونت بدم این مست بدبخت چه جور میتونه تورو بدبخت کنه..._

 بعدش بلند زد زیر خنده.....

 

 نشد.....هرچی تالش کردم از جام بلند بشم 

 نگاهم سمتش بود....حواسم بود که ببینم  چی کار  میخواد کنه....

 

 

 سعی میکردممم دستامو باز کنم....

 ی آن دیدم زیپ شلوارشو کشید پایین.....

 

 دونه دونه لباساشو در اورد و اومد سمتم....

 

 مرتب جیغ میزدم از خدا کمک میخواستم....

 

 ا کمکم کن....نههه خدایاااا کمکم کن....یا خد



 

 گریه میکردم از خدا  میخواستم کمکم کنه

 

دست گذاشت رو دهنم شروع کرد لباسامو دراوردن تکون میخوردم .....نمیتونست راحت کارشو 

 بکنه.....

 با شالم که رو دسته صندلی کامپیوترش بود دهنمو بست....

 

 

 تند تند همه لباسما در اورد...

 ممم.+نیما تورو قران ...غلط کردم

 

 نیمااااا گوه خوردم.....

 قشنگ نمیتونستم حرفمو بگم دهنم بسته بود 

 ولی متوجه میشد دارم التماس میکنم

 جیغ میکشیدم و التماس میکردم ولم کنه...

 

 نمیفهمم چی میگی خفه شوووووو...مگه نمیگی من بدبختم تو هم باید مثه من بدبخت بشی....._

 

 روم خیمه زد....

 ردم....دست پا زدم.. نشد ...هرچی تکون خو



 

 هرچی جیغ زدمممم.....کسی صدامو نمشینید.....

 

 پاشو گذاشت رو پاهام تا تکون نخورم .......

 تو دلم داشتم خدا صدا میزدم.... 

 که یوهو زیر دلم بدجوووور تیر کشید و جیغ بلندی کشیدم.....

 

 تموم شدم خورد شدم.....

 کار خودشو کرد.....

 ن لحظه به پایان خودش رسید.....زندگیم همو

 ترنم مرددد......
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 داشت دستامو باز میکرد....

 منم بی صدا اشک میرختم....

 حالم ازش بهم میخورد....حتی به صورتش نگاهم نمیکردم....

 

 دستامو باز کرد.....

 مچ دستامو ی کم ماساژ دادم....



 

 سنگینی نگاهشو حس کرد...

 حتی و عصبانیت تو چشماش نگاه کردم...با نفررت و نارا

 

 میخواستم تموم نفرتمو از چشام بخونه....

 

 ترنم بخدا من نمیخواستم اینجور ب...._

 قبل اینکه حرفش تموم بشه تف انداختم به صورتش....

 با بغض گفتم....

 +تف تو روت....

 

 صورتش پاک کرد دستش مشت شده بود....

 ردم داره از عصبانیت اتیش میگیره....میدونستم از بخاطر کاری که ک

 ولی کوتاه اومده....

 

 ترنم تو زن منی بخوای یا نخوای این اتفاق بین من و تو میوفتاد...._

 حاال بعد عروسی یا قبل عروسی فرقی نداره....

 

 +خیلی حیوونی....

 جیغ کشیدم



 

 +خیلیییی حیوونی ...

 تو خانواده منو میشناسی....

 و قبول ندارن تا بعد عروسی....میدونی این چیزار

 اینا به کنار.....

 اخه نامررررد این طور.....؟؟؟

 این اتفاق باید اینجوور  بیوفته؟

 با کتک و زور؟؟؟

 

 اینارو که بش میگفتم پشیمونی تو صورتش میدیدم ولی تو دلم ی بدرک گفتم.....

 ی پوزخند بهش زدم....

 یر کشید.....خواستم بلند بشم.... که زیردلم بدجور ت

 گریم شدت گرفت....شروع کردم به هق هق...

 خواست دستمو بگیره....

 که بلندگفتم....

 +دست کثیفتو به من نززززن

 هوووف_

 

 آروم از جام بلند شدم و خودم اروم با احتیاط تا حموم رفتم ....

 غسل کردم ...حسابی زیر دوش گریه کردم....



 

 

 ا ی دست از لباساشو پوشیدم...از حموم زدم بیرون رفتم اتاق ملک

 وضو گرفتم....

 سجاده ملکا پهن کردم نماز صبحمو خوندم....کلی با خدا دردل کردم...

 کلی اشک ریختم....

 یاد ی ساعت پیش افتادم....

 شروع کردم به زجه زدن...از ته دل گریه میکردم هق هق میکردم.....

 

 ..نیما اومد کنارم نشست خواست دستمو بگیره  ..

 

 جیغ زدممم....

 +توروخدا توروقران دستتو به من  نزن...

 

 اعتمادم بهش از بین رفت....

 منو خورد کرده بود با این کارش...

 

 ی کم نشست کنارم....دید بهش محل نمیدم...بلند شد رفت...

 

 همونجور رو سجاده نشستم و با خدا دردل  میکردم... تا هوا روشن شد...



 

 

 .....لباسامو عوض کردم

 لباسا و سجاده ملکا تا کردم گذلشتم رو تختش زدم بیرون از خونه
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 ونیم صبح بود....۱ساعتو نگاه کردم 

 در خونه اروم بی صدا باز کردم که مامانم بیدار نشه...نمیخواستم چیزی بفهمن....

 

 اول رفتم لباسامو عوض کردم...

 بعد رفتم دست و صورتمو شستم.....

 

 وب نبود دلم بدجور درد میکرد....حالم خ

 چندتا مسکن خوردم....

 تا هم خوابم بگیره هم دردم کمتر بشه.....

 

 روتختم دراز کشیده بودم داشتم به سقف نگاه میکردم....

 ولی همش فکرم درگیر دیشب و اتفاقایی که افتاد بود....

 



 

 آروم اروم اشک از چشام میومد ......

 بگم.. نمیدونستم به مامانم چی

 مطئن بودم اگه بفهمه حاال به روم میاره که من نگفتم نروو.... اصرار از خودت بود و....

 حوصله سرزنش نداشتم....

 نمیدونم چه حور خوابم برد....

 ولی اصال خواب راحتی نداشتم همش کابوس دیشبو میدیدم...

 

 ..اتفاقات دیشب حتی بدتر از واقعیت تو خواب برام اتفاق میوفتاد..

 چند دفعه از ترس و استرس از خواب پریدم....

 

 نیما افتاد رووم دست گذاشته بود رو گلوم...داشت گلمو فشار میداد....

 نمیتونستم نفس بکشم.....

 هرچی تالش میکردم دستاشو جدا کنم نمیشد....

 

 

 با ی جیغ اروم از خواب پریدم...دیگه تصمیم گرفتم نخوابم

 

 خواب ارومم نمیکرد....

 کالفه ترم میکرد.....



 

 همش کابوس میدیدم......

 

 از جام بلندشدم....

 تو آینه ب خودم نگاه کردم...

 صورتم بی حال بود و رنگم زرد....

 

 رفتم تو سالن مامانم خونه نبود....

 ی چای درست کردم تا چای نبات بخورم......

 

 نمیدونستم به مامانم بگم یا نه....

 

 م....آخرشم تصمیم گرفتم نگ

 چند روز گذشته بود....

 هنوز همونجور داغون بودم....همراز اومده بود پیشم....

 

 ترنم_

 +جونم

 نمیخوای بگی چیشده؟ چرا انقد الغری رنگت زرده؟_

 +هیچی



 

ترنم من که همه چی از نگات و رفتارت میفهمم میدونم خوب نیستی پس بکو چته؟ با نیما حرفت _

 شد؟

 

 صورتمو حمع کردم زیر لب بش فحش دادم....اسم نیما که اومد ....

 ترنم انقد اصرار کرد تا باالخره همه چیو بش گفتم....

 

 باز داغ دلم تازه شد....

 گریه میکردمو ازته دل زجه میزدم و همه اتفاقایی که برام افتاد میگفتم....

 

 پسره اشغال اخه کی اینحور رفتار میکنه با زنش....._

 که وحشی شده بود +نمیدونی چه جور بود

 

 افتاد گریه گفت

 الهی بمیررررم چه قد اذیت شدی...چرا زودتر نگفتی بهم؟؟ _

 

 دوباره زدیم زیر گریه....

 همراز تا شب پیشم بود بعدش کوهیاراومد دنبالش رفتن خونه کوهیارراینا....

 



 

فتم کارش چند روزی به همین منوال گذشت و از نیما هیچ خبری نداشتم ولی به مامانم میگ

 زیاده...نمیتونه بیاد دور کارا کافس ...

 ولی با پیام و زنگ با هم در ارتباطیم...

 

 

 تلوزیون داشتم میدیدم از خستگی حال نداشتم....امروز کمک مامانم خونه تکونی عید انجام دادیم....

 مامانم خیلی خسته شده بود رفت بخوابه بابامم خوابیده بود....

 ز شبکه ها ماهواره میدیدم....داشتم فیلم یکی ا

 که نیما پیام داد پشت دره برم پیشش.....

 

 با بی میلی زیاد رفتم پیشش..

 در باز کردم حدس میزدم اومده عذر خواهی و اینا که بگه پشیمونم....

 اومد داخل حیاط در بستم....

 رو تختی که تو حیاط داشتیم نشستیم....

 خوبی؟_

 +ممنون تو خوبی؟

 اره_

 راغ ازم نگیریااا)با کنایه این حرفو زد(ی س

 



 

 +انتظار داشتی بعد اون کارت ازت خبرم بگیرم؟

 چیزی نشده _

 

 با تعجب برگشتم سمتش...

 +چیزی نشده؟؟؟؟ نیما چطور رچت میشه این حرفو بزنی؟

 

اره چیزی نشده نر زن و شوهری نسبت به  هم ی سری میل و خواسته هایی دارن که باید برطرف _

 ...بشه

 +هه جالبه ...نه واسم جالبه ...

 چی جالبه؟_

 +میل زن و شوهرا اینحور برطرفف میشه؟

 اره این چیز عادیه تو چه بخوای چه نخوای اخرش مندو تو با هم رایطه داشتیم...._

 

 +اره چیز عادی ولی زن و شوهرا دیگه اینحور نیست رابطشون...

 رابطشون پر از ارامش و حس عشقه...

 تجاوز ....نیما کار تو کمداز تجاوز نداشت....نه متث 

 

 ببند دهنتو ترنم....من فقط چون حالم بد بود اون کارارو کردم...._

 این حرفا هم حالیم نی اوندم امشب باهات باشم.....میخوامت....



 

 

 

 داشتم از تعجب شاخ در میوردم ....

ی عذر خواهی اومدی از دلم در +نیما خیلی گستاخی خیلی بیشعوری....منو بگو فک کردم اومد

 بیاری....

 کاری نکرپم که عذر خواهی کنم_

+هه اره کاری نکردی فقط مثل ی حیون به من حمله کردی و تموم غرورمو خورد کردی اعتمادمو نسبت 

 ب خودت از بین بردی.....بهترین شبی که میتونستیم داشته باشیم.... زهر کردی.....

 

ه میزنی....من این حرفا حالیم نی امشب میخوامت....میخوام باز طعمتو ببند ترنم داری زر اضاف_

 بچشم.....

 

 +من نمیخوووام با تو باشم

 شوهرتم پس باید بحرفم گوش کنی..._

 +هه

 درد هه مرگ و ههه... کاری نکن که سگ بشم برو امادشو تا بیاک....._

 

 با عصبانیت از جام بلند شدم.....

 ا رسیدم تو اتاقم.....زیر لب فحش کشش کردم ت

 بعد چند دقیقه اچند دید همونجورم....



 

 

 نفس عمیقی کشید و حرفی نزد....

اومد چسبوندم به دیوار اروم اروم شروع کرد ب خوردن لباممم....شروع کرد دکهذها پیرهنشو باز 

 کردن....

 

 همراهیش نمیکردم تا ولم کنه .....

 

 ترنم سگم نکن ....باشههههه عشقم؟_

 

 خند حرص دراری زدم بش...لب

 باشه پس منم لج میکنم کوتاه نمیاااام..._
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وحشیانه شروع به خوردن لبام کرد......لباسامو تند تند در میورد....دستی کرد تو موهام انداختم رو 

 تخت....

 روم خیمه زده و......

 

 

 ازش دور میشدم....چندبار به زور باهام رابطه برقرار کرد هر دفعه با این کارش 



 

 حسم بهش به نفرت تبدیل میشد.....

 اواخر اردیبهشت بود...

 حدود دو,,,سه ماهی از رابطه اولمون و اون شب لعنتی  گذشته بوده...

 

 هنوز هیچی به مامانم نگفته بودم....

 فقط همراز همه چیو میدونست...

 چند بار بهم گفت به مامانم بگم که من هی گفتم نه....

 ال اونموضوع شده بودم...بیخی

 ولی حسم به نیما نفرت بود فقط

 

 

 چند وقتی بدجور استرس گرفته بودم....

 ی مسئله بدجور ذهنم مشغول کرده بود....

 حالم خوب نبود....

 بی حال بودم....

 خیلی ضعیف شده بودم....

 همش حالت تهوه داشتم.....

 

 میترسیدم کلیم مشکل پیدا کرده باشه....



 

 دم عملم پس زده باشه....نمیدونم فکرم دزرت بود یا نه....میترسی

 ی نوبت دکتر گرفتم....

 به همراز گفتم فردانوبت دارم بیاد بریم دکتر اونم قبول کرد....

 

 رو صندلیا بیمترستان نشسته بودیم....استرس داشتم نمیتونستم اروم باشم....

 خدا خدا میکردم چیزی نباشه....

 ه باشه....کلیم مشکلی نداشت

 

 

 

 نوبتمون شد....

 رفتیم تو اتاق دکتر ....

 بعد اینکه همه حرفامو زدم و حال االنمو گفتم....

 دکتر برام ی آزمایش نوشت...

 

 

 آزمایش انجام دادم....

 جوابش فردا اماده میشد...

 



 

 وای من تا فردا دق میکردممم...

 نمیدونم اون ی روز چه طور گذشت....

 

 ب ازمایش خودم تنهاا مجبور شدم برم....برای گرفتن حوا

 همراز نتونست بیاد....

 

 

 منتظر بودم اسممو بگن برم جواب بگیرم....

 چند نوع ازمایش انجام دادم...

 اسممو خوند جوابو گرفتم.....

 رفتم پیش دکتر ازمایشارو نشون دادم....

 

 ن بود....از شانس من دکتر اون دوروز پشت سر هم شیفت کاریش تو بیمارستا

 

 

 شت چک میکرد....ازمایشامو دا

 از استرس داشتم تندتند پاهامو تند تند تکون میدادم....

 

 خانومی متاهلی؟_



 

 +بله 

 کلیت مشکلی نداره عزیزممم...._

 انگار دنیا بم دادن...اومدم تشکر کنم که گفت.....

 

 ولی..._

 +ولی چی؟

 مشکلت میدونی چیه؟_

 +چیشده؟

 مشکلم چیه؟

 میمردم از نگرانی.....داشتم 

 

 +ی نی نی ناز داری برای شوهرت میاری....
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 تبریک میگم عزیزم...._

 

نگاهش کردم بدون هیچ حرفی برگه ازمایش از دستش گرفتم نگاهی انداختم ولی من که تو این حالم 

 هیچی متوجه نمیشدم....

 

 +از جواب مطمئنین؟



 

 ن بچه نمیخواستی؟اره عزیزم...چرا خوشحال نیستی؟ اال_

 +نه خوبم شوکم فقط...

 

 سعی کردم رو لبام ی لبخند بکارم ....فک نکنم شبیه خنده هم شده باشه...

 

 از اتاق دکتر زدم بیرون گیج بودم جواب آزمایش گذاشتم تو کیفم...

 

 از محوطه بیمارستان زدم بیرون....

 بدون توجه به مردم...با ی حال زار قدم میزدم....

 

 چیزی فکر نمیکردم ولی فکر و ذهنم درگیر بود....به 

 گریه نمیکردم...اشک نمیریختم...

 ولی ارومم نبودم....قلبم درد میکرد انگار یکی گرفتش تو مشتش و فشارش میده....

 

 

 ب خودم که اومدم جلو خونمون بودم....هوا تاریک شده بود...

 

 یعنی من اینقد تو بی خبری سیر میکردم...؟

 



 

 انداختم تو در در باز کردم... کلید

 خومون انگاری شلوغ بود و مهمون داشتیم....

 همینم کم بود با این حالم مهمونم ببینتم...

 

 رفتم جلو روشویی که تو حیاط بود ی آب به دست و صورتم زدم...

 با آستینم صورتمو خشک کردم...

 

 

 وارد خونه شدم...

 +سالم

 

 ینا خونمون بودن...همه جواب سالممو دادن...خالم ا

 

 ی کم خودمو باهاشون سرگرم کردم...ولی فکرم جایی دیگه ای بود.....

 

 بحث افتاد سر عروسی من....

 مزخرفترین بحث...

 هرچی بیشتر بحث باال میگرفت....انگار نفس کشیدن برام سخت ترر میشد....

 



 

به بهونه عوض کردن لباسو تا حدودی به سواالشون جواب الکی دادم دیگه نمیتونستم تحمل کنم 

 خستگی رفتم تو اتاق....

 

 آهنگ گذاشتم....

 

 نباید بزاری عذابت بده ی مشت خاطره از ی بی معرفت....

 

 یکی که حضورت براش بس نبود تو قلبت ی احساسو بی خونه کرد....

 

 نباید بزاری بگیره دلت تو روزای برفی این شهر سرد....

 دلش سنگ بود ندید حالتو...

 چه راحت دلشو از این خونه کند....

 

 دوباره با چشم گریون عکساشو میبینی....

 دوباره با یاد حرفاش آروم نمیگیری.....

 چشمات همش به ساعته تا که برگرده کنارت....

 میدونم دلت طاقت نداره....

 

 اووونی که.....



 

 ادعاش میشه هوای قلبتو داره.... 

 ره....میدونی دیگه خاطراتتو یادش نمیا

 

 احساست دیگه هرچی که باشه براش فزقی نداره....

 

 باور کن تو عمق نگاهش میگه که دوست نداره....

 

 

 

 باالخره بغضی که از صبح داشتم شکست.....

 گریه کردنم شروع شد....

 نمیتونستم اروم گریه کنم دلم پر بود.....میخواستم خدا صدامو بشنوه...

 دام بیرون نره....دستمو گذاشتم جلو دهنم تا ص

 

 انقد آهنگ اهنگ گوش کردم تا خوابم برد....

 

 

 تررررنم_

 با صدای عصبی و تقریبا بلند مامامم از خواب پریدم....



 

 باال تختم بود با ی کم فاصله.....

 ب خودم اومدم دیدم ی برگه تو دستشه کیف منم تو دستشه...

 فهمیدم آزمایش دستشه....

 

 ?این چیه ترنمممم_

 

 یگم این چیهههه؟ تو بارداری؟ ترنم چی کار کردی تووو؟م_

 

 زدم زیر گریه ....

 گریه نکن ببینم بگو این چیه؟؟؟_

 با تموم خجالت وشرمندگی با صدای پر بغض و گریه اروم گفتم.....

 +باردارم.....
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 با صدای عصبی گفت.....

 

 ترنم چه گوهی خوردی_ 

 ....اشکام خود به خود میومد . 



 

 زدم زیر گریه بدجوررر....

+مامان بخدا بازور بود ...بقران من نمیخواستم اون سری که رفتم خونشون حالش بد بود....به زور 

 کارشو کرد....

 مامانم نذاشت حرفمو کامل بزنم 

 با جیغ گریه اومد سمتم  

 خودشو میزد و فحش میداد بهم....

 

 تم نرووووو....دختره خیر ندیده....بیشعور مگه من نگف_

 

 حمله کرد سمتم شروع کرد به زدن..... فحش میدادو میزد .....

 

 فقط دستامو باال گرفتم دور سرم....

 تا نزنه......

 

 

 با گریه همچی رو تعریف کردم..... 

 

 +مامااااااان من نمیخواستم.....دستامووو بست کلی زدم......جون نداشتم از خودم دفاع کنم...... 

 



 

 مرده .احمق مگه من نگفتم نرو.......گیر دادی باید برمممم....ذلیل _

 

 +من چه میدونستم اینجور میکنه.......

 

 اگه بابات بفهمه میکشه تورو...منم زنده نمیزاره......_

 

 

 از بس گریه گرده بودم دیگه نا  ندااشتم جونی تو بدن نمونده بود.........

 

 ته بودیم گریه میکردیم....چرا اینقد بدبخت بودم دوتامون نشسس

 

 

 مامانم هی میگفت....

 

 چه خاکی به سرم بریزم....._

  

 

 

 تو همین موقع یهو قلبش گرفت مونده بودم چیکار کنم داشتم دیوونه میشدم......



 

ترسیده بودم اگه به بابام زنگ میزدم میفهمید قضیه چیه داداشمم از بس خودش مشکل داشت و درگیر 

 مزاحم اون بشم.....بود نمیخواستم 

 

 زنگ زدم نیما گوشی رو برنداشت.....  

 تو دلم بش فحش دادم......

 کسی رو نداشتم مجبور بودم زنگ زدم.....  

 خواهرم اومد

 گفتم من مامانو میبرم بیمارستان توهم بیا .......  

 زنگ زدم امبوالنس رسید . 

 مامانو بردیم همش گریه میکردم

 

و غلط کردم .بردنش داخل دکترر رفت معاینه  اومد بیرون گفت ایشون ناراحتی قلبی مامان توروخدا پاش 

 دارن استرس نگرانی ناراحتی براش سمه.......

 .رو صندلی بیمارستان ولو شدم همش خودمو نیمارو لعنت میکردم همچین بال هاایی سرم اورد .
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 دنیا اومده بود پیشم....

 بد شده.... الکی گفتم حالش یوهو



 

 

 بعد چند ساعت مامانمو مرخص کردن از بیمارستان.....

 

 با دنیا بردیمش خونه....

 دنیا تا عصر پیشمون بود بعد رفت خونشون...

 مامانم باهام اصال حرف نمیزد...

 توحال خودش نبود معلوم بود ذهنش درگیره...

 

 تا شب مامانم ی کمی بهتر بود قبل اومدن بابام صدام زد....

 

 ترررنم_

 روم نبود تو صورتش نگاه کنم سرمو انداختم زیر گفتم... 

 +بله...

 فعال به بابات چیزی نگو بیا این رختخواب منم بردار نفهمه حالم خیلی بد بوده...._

 +باشه....

 

 

 خونه مرتب کردم...

 بابام اومد دنیا شام برامون اماده کرده بود....



 

 

 الش بد شده بود....مامانم فقط به بابام گفت ی کم ح

 

 

 سفره شامو چیدم....

 ی کم شام خوردم...

 بعدشم وسایلو میشستم....

 که نیما اومد خونمون....

 ی کم پیش مامانم اینا نشست.....

 منم بعد ی ربع رفتم پیشش ... 

 سالم کردم....

 مامانم با ناراحتی و عصبانیت نگاش میکرد...

 

 رفتم ی چای ریختم....

 

 کردم به همه...بردم تعارف 

 نشستم کنار دست نیما...

 بابام و نیما داشتن حرف میزدن....

 منم سرمو انداختم زیر....



 

 نمیدونستم چه جور به نیما بگم....

 

 

 مامانمم حرفی نمیزد به ی جا خیره شده بود...

 اونم تو فکر بود...

 

 چای که خوردن وسایلو جمع کردم ...

 لیوانا چای شستم...

 

 الن دیدم نیما نیست رفتم تو س

 فهمیدم رفته تو اتاقم....

 

 رفتم پیشش....

 

 نشسته بود رو تخت...

 

 خوبی؟_

 +عالیییی)با کنایه گفتم  ولی انگار متوجه نشد(

 چه خوب _



 

 جلوش ایستاده بودم...

 دستمو گرفت منو کشید سمت خودش....

 افتادم تو بغلش....

 پس بیا خوش بگذرونیم ی کم....._

 به گردنم.... دست کشید 

 که زدم زیر دستش..

 

 با نفرت نگاش کردم...

 +ولم کن نیماااا....

 باز شروع شد ترنممم؟_

 +چی چیو شروع شد؟؟؟؟ هیچ میدونی حال امروز مامانم بخاطر تو بوده؟؟؟؟بخاطر خراب کاری تو...؟؟

 

 

 به گریه افتادمم

 خدایا چرا کسی دردمو نمیفهمه کسی....

 چرا ارامش ندارم...

 ه...مهچرا کسی دردمو نمیف

 چرا کسی ندارم دردمو بش بگم.؟؟؟

 



 

 

 ترنم چی زر زر میکنی من چی کار مامانت دارمممم؟ چه خرابکاری؟زنمی هرکار بخوام میکنم_

 

 

 با این حرفش دیگه اتیش گرفتممم

 

 شروع کردم از ته دل جیغ میزدم و گریه میکردم....

بچه ای که تو شکممه....بخاطر بدبختی که افتاده ب جونم  +بخاااطر تو لعنتی .....بخاطرررر این

 .....بخلطر بیچارگی من....

 

 

 نیما ماتش برد....

 بابا و مامانم با جیغ و داد من اومدن تو اتاق....

 

 بابام گفت

 چیشده_

 

 دیگه نتونستم چیزی نگم....

 +میدونی چیشده ؟؟؟ 



 

 ونم رو دستت دخترتو حامله کرد.....این پسری که به زور منو انداختی بش تا ی وقت نم
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 نمیتونستم جلو خودمو بگیرم.... دیگه نمیتونستم ساکت بشم دلم سنگین بود..... 

 قلب شکستم پر درد بود..دلگیر بودم ....

 

 از هرچی دلم پر بود گفتم .......

 

 

 از دردام گفتم ...از کنایه هاشون 

 .از بی کسیم گفتم از تنهاییم.....

 

 از حرفایی که مامانش گفت بهم.....

 از تهمتایی که بهم زد....

 

 از اون نامرد ..... 

 

 هق هق میکردم......



 

 ولی نمیتونستمم اروم باشم....

 درد تو دلم زیاد بود.....

 داد میزدمو حرف میزدم......

  

 

 

 حالیم خوشحال......مامانم پابه پام گریه میکرد ...... همیشه با ناراحتیم ناراحت بود با خوش

 

 

 بابام قرمز شده بود .....

 عصبی بود یا ناراحت یا هردوتاش نمیدونم.....

 

 با چشمای اشکی نگاش کردم .......

 

 دلم از بابامم پر بود خیلیییی پر بود......

 دربرابر اونم نتونستم اروم باشم........

 بابا باعث این حال من تویی......میدونستی اینو؟؟ 

 

 



 

 ما با ی حال خراب و افتضاح از خونمون رفت.........نی

 

 

 رو کردم سمت بابام گفتم......

 

 + اگه تو پشتم بودی.....اگه تو حامی من بودی.....

 

اگه مریض بودنمو  نمیزدی تو سرم.....اگه منو انقد بخاطر ی مریضی که تقریبا حل شده بود خوار  

 نمیکردی.....

 دم ......اگه یک درصد برات مهم بو 

 اگه مثه دنیا و دریااا برات مهم بودم .......

 این بال ها سرم نمیومد.......... 

 هیچ کس جرات نداشت بم چپ نگاه کنه ......

 نیما به خودش اجازه نمیداد اونجور منو بزنه.....

 

 داد زدم......با اشک و گریه.....با درد.....

 + تووو  پدری؟؟

 پدرری بلدی ؟؟

 نبود.... برا دریا و دنیا فقط پدری بلدی.....اها یادم 



 

 برام پدری نکردی  نمیبخشمت...... 

 

 هیچ وقت نمیبخشمت.......

 شما منو نابود کردین.....

 همتون منو نابود کردین.....

 خاکسترم کردین.......

 دست گذاشتم رو گوشامو با جیغ گفتم......

 

 +نمیبخشمتون.....

 

 ی شدبا این حرکتم بابا عصبان

 

 اومد طرفتم دستشو برد باال تا بزنه تو صورتم..... 

 

 +هه بیا بیا بزن..... تو هم مثه نیما مثه سگ بزنم..... 

 تو هم رحمممم نکن.....

 

 با این حرفم....

 دستشو اورد پایین پشیمون شد.... 



 

 

 

 رفت از اتاقم بیرون......

 مامانم با چشمای اشکی نگام کرد......

 .....سری تکون داد

 از اتاق رفت بیرون....... 

 

 

 در اتاقو محکم بستم.....

 پشت در نشستم......

 تا خود صبح گریه کردم ..... 

 

 صبح با صدای بحث مامانم با ی نفر که هنوز ذهنم صداشو تجزیه و تحلیل نکرده بود....بیدار شدم...

 

 ی کم که گذشت فهمیدم صدا مادر نیماست....

 

 ....از اتاق زدم بیرون

 رفتم تو سالن....

 اوووو خانوووومممممم بیدار شدی؟""
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 خیلی خشک سالم کردم بهش.....

 حتی جلو نرفتم تا بهش دست بدم....

 

 اووو سالم خانومممممم بیدار شدی؟""

 

 هیچ حرفی نزدم ....

 نیما تو حیاط ایستاده بود....

 

 

 چه قد خوابیدی که چشمات انقد پف کرده...""

 ه+ه

 

 میخواست حرصم بده....

 میدونست بخاطر گریس....

 میدونست حالم بده....

 



 

 شنیدم حامله ای؟ درسته؟""

 

 سری به معنی اره تکون دادم...

 از نیما؟""

  

 با این حرفش آتیش گرفتمممممم

 خواستم جوابشو بدم....

 که مامانم پیش دستی کرد....

 

 میداریم کوتاه میایم شما دست برنمیداری؟درست حرف بزن ....هرچی ما احترامتونو نگه _

 

 دیگه حرفی نزد....

 نشست رو مبل....

 با نفرت نگاش میکردم....

 

 چرا اونجور نگام میکنی مگه ارث باباتو خوردم؟؟؟؟"""

 

+چقدر وقاحت؟ تا کی میخوای منو اذیت کنی؟ آخر سر چطور میخوای جواب این همه آزاری که به من 

 رسوندی بدی؟



 

 

 دهنتو بفهم....من همونجور که الیقت بود باهات حرف زدم.... خرف"""

 

 +هه افرین...

 

 نمیتونستم احترام نگه دارم...نمیتونستم جواب  ندم...

 دلم خون بود دیگه بس بود هرچی خودمو نگه داشتم....

 

 چیکار کردی ؟چه جور بچمو گول زدی؟؟""

یای رو دست مامان بابات بمونی گفتی یه بچه دیدی من ناراضیم از ازدواجتون ترسیدی پست بزنیم ب

 براشون پس بندازم که نتونن جدامون کنن؟

 

 +چیییی میگیییی تو؟ حالت خوشه؟؟؟؟ میفهمی چی داری به من نسبت میدی؟؟

 

 ترنم جواب نده من خودم باهاشون حرف میزنم...._

 

 نیما با سر صدا ما اومد داخل....

 

 یکردن ....مامان من دستشو گذاشت رو قلبش نشست....مامانمو مامان نیما داشتن بحث م



 

 سریع رفتمم قرصشو اوردم دادم بخوره....

 دوباره شروع کردم به گریه کردن....

 نگران حال مامانم بودم....

 

 نیما نگاه کردم.....

 +مسبب همه بدبختیامی

 

 سرشو انداخت زیر .....

 

 مامانم بهتر شد.....

 اده کن باید بریم تا جایی...ترنم خانوم پاشو برو ام"""

 

 +کجا؟

 بیمارستانی مطبی چیزی"""

 +چراااااا؟

 

 پیش خودم گفتم شاید میخواد ببرم چکاب تا مطمئن بشه حاملم...

 

 تا این بچه نحسو بندازی.....""



 

 

 دهنم از تعجب باز موند....

 شوکه شدم....

 یعنی باید بکشمش..؟

 به مامانم نگاه کردم....

 د....اونم متعجب بو

  

 به نیما نگاه کردم...

 روو مبل نشسته بود...

 دستاشو گذاشت رو سرش.....

 

 +چیی؟

 برو اماده شو بچه باید  سقط کنیم...."""

 

 +نیما....

 اماده کن ترنم زود.....-  

 

 به مامانم نگاه کردم که بم اشاره کرد برم اماده کنم.....

 



 

 خفه شده بودم....صدام در نمیومد....

 ت و چه زود تصمیم گرفتن که بکشنش....چه راح

 

 نمیدونم چی پو شیدم...

 رفتم تو سالن...همه اماده بودن.....

 

 

 با ماشین نیما رفتیم.....

 

 به مطب دکتر زن زایمانی که از اشناها نیما اینا بود رسیدیم.....

 

 نیما خواست پیدا بشه .....

 +نیما صبر کن...

 نیما در بست و نشست...

 ی چشم غره بهم رفت اهمیت ندادم.....مامانش 

 

 خودم و نیما تو ماشین تنها بودیم....

 +میخوای بکشیش؟

............- 



 

 +چرا ساکتی؟؟؟؟ چطور دلت میاد؟؟

 ترنم این بچه ناخواستس.....مردم چی میگن راجبمون به این فکر کردی؟؟؟؟_

 

 تا اینو گفت از کوره در رفتم......

 .مرد زندگیش بهش تجاوز کرده....+مررردم میگن شوهرش ..

 باهاش ب زور س.ک.س داشته....حاملش کرده...حاال با وقاحت تمام اومده بچشو بکشه......

 

 ترنم بحث نکن پیاده شو بریم زودتر از شرش خالص بشیم..._

 +از شرش؟ به بچه خودت میگی شر؟

 ست باهم باشیم...میتونی بزرگش کنی ؟ میتونی هزینشو بدی؟؟؟ ما که دیگه قرار نی_

 

 از حرفش تعجب کردم منظورش چیه؟

 +من..منظورت چیه؟

من و تو به درد هم نمیخوریم خانواده هامون فرهنگمون با هم جور در نمیاد....اخالقامون به هم _

 نمیخوره...بعد سقط باید جدا بشیم.......

 

 وت کشید....مغزم از این همه بی رحمی از این همه وقاحت..... از این همه ظلم س

 داغ کردم........

 



 

 صداش زدم....

 +نیماااااا....

 برگشت سمتم....

 ی تف انداختم تو صورتش....

 

 خیلی پستی....سگ عوضی...._

 

 اینو گفتمو از ماشین پیاده شدم در با تمام توانم محکم بستم....

 

 مادرش کج کجی نگام کرد....

 بهش ی نیشخند زدم....

 

 معاینم کرد..... رفتیم داخل مطب دکتر

 برام ی آمپول زد...

 گفت بچه چون خیلی کوچیکه با همین آمپول سقط میشه....

 

 از مطب زدیم بیرون....

 حالم افتضاح خررراب بود.....

 



 

 من خودم تو فکر این بودم ازش طالق بگیرم حتی اگه شده همه مهریمو ببخشم.....

 

 ترسیدم.....ولی با اتفاقا اخیر دودل شدم.....از آیندم می

 

 ولی با حرف امروزش.....

 پیش خودم قسم خوردم.....

 که تمام مهریمو ی جا ازش میگیرم.....

 

 خواست من و مامانمو برسونه خونه....که نذاشتم....

 

 تحمل نداشتم دیگه ی لحظه هم تحملشون کنم.....

 

 با مامانم رفتیم خونه....

 داداش امیرم خونه بود.....

 

 بود  خونه......بابامم اومده 

 

 امیر اومد سمتم....

 با صدایی عصبی و ناراحت گفت 



 

 ترنم بابا چی میگه؟ اون آشغال دست روت بلند کرده؟_

 

 همه چی براشون تعریف کردم ب حز مسئله بچه چون انگار بابام به امیر هیچی نگفته بود.....

 

از ی مادر نیستیم.....ولی بخدا اگه ترنم چرا به من نگفتی؟؟؟ ترنم مگه من برادرت نیستم؟؟درسته _

 عالقم و محبتم بهت بیشتر

 

 دریا نباشه کمترم از اونم نیست.....

 چرا اخه به من حرفی نزدی....؟؟؟

 

 بغض کرده بود.....

 هیچی نگفتم.....گریه هم نکردم....

 فقط اروم و بی صدا نگاش کردم و ی لبخند دردناک زدم بهش.....

 

 دادگاه برای طالق فردا اماده باشمیریم_
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 با این حرف امیر اولین کسی که مخالفت کرد بابام بود....

 

 نه امیررر طالق برای چی؟ ی چیزی بود گذشت...._



 

 باید بریم خونشون ی جوری آرومشون کنیم که اوناهم منصرف بشن....

 

 امیر عصبی برگشت سمت بابام ....

 

که باید التماسشون کنیم از نظرشون برگردن...از خداشونم  پدر من...عزیز من....مگه ترنم چشه""

 باشه,,,,

 

 تو هم مثل اون دختر کله شقی...._

 

 نتونستم حرفی نزنم....

 با صدایی که از عصبانیت میلرزید گفتم....

 

 +نه بابا ....امیر مثه من کله شق نیست.....

 میدونی مشکل چیه؟؟؟

 چه بازی در میارم؟چیع؟ بگو بدونم حتما من کله شقم و ب_

 

 +نه مشکل اینه شما من و ی دختر بدبخت مریض میبینین.....

 یه دختری که هیچ کسی نمیخوادش....میترسین جدا هم بشم دیگه تا اخر عمر کسی سمتم نیاد....

 چون مریض که هستم کلمه مطلقه هم میوفته کنار اسمم....



 

 

 

فکر نمیکنی دارم اذیت میشم.....بهم ظلم  به این فکر نمیکنی دارم بدبخت میشم.....به این

 میشه....

 

به این فکر نمیکنی دارن پسم میزنن در صورتی که اگه قرار کسی کسی پس بزنه اون منم که باید نیما 

 و خانوادشو پس بزنم....

 بخاطر تمام حرفاشون...تمام کتکاشون.....بخاطر تجاووووزی که بهم کردددد....

 

 داشت با تعجب نگام میکرد....به امیرنگاه کردم که 

 

 چی؟ ترنم اون سگ چی کار کرده؟؟""

 تجاوز؟

 

 حرفی نزدم اشکی نریختم فقط سرمو انداختم زیررر....

 

 بابا اینارو میدونی و میگی باید بریم حرف بزنیم که طالق نگیرن؟؟؟؟""

 

 اره....هنوزم میگم نباید طالق بگیرن...._



 

 

 ق ترنم میگیرم....اگه تو هم نزاری من خودم طال"""

 

 امیر و بابام در حال بحث کردن.....

 سرم درد گرفت....

 نمیتونستم دیگه تحمل بیارم....

 

 +بابا چه بخوای چه نخوای من طالقمو  میگیرمممم....

 من با اون پسر آشغال پست زیر ی سقف نمیرممم....

 

 باشه من که کاری نمیکنم برات..._

 کلی گرفتاری داره فردا برو توافقی تمومش کن....امیرم تو دردسر ننداز خودش 

 

 نه من بخاطر ترنم هرکاری میکنم..."""

 رو کرد سمتمو گفت....

 ترنم خودم پشتتم....""

 

 تو اون لحظه سر از پا نمیشناختم....

 باالخره ی حامی پیدا کردم.....



 

 ی کسی که وجودش بدونم بخاطر کمک به منه...

 ی لبخند بهش زدم....

 

 ه بابا حاال که امیرم پشتمه....هر جور شده مهریمو میگیرررمممم...+ن

 بخاطر همه اون عذابایی که دادنم باید تقاص بدن..

 یا همه مهریمو ی جا میدن یا اینکه میندازمش زندان....

 

 

 دیگه کسی حرفی نزد....

 ی نگاه به مامانم کردم...دلیل این سکوتشو نمیفهمیدم....

 نگفت فقط گریه میکرد اروم....از اون اول هیچی 

 

 حوصله نداشتم بمونم پیششون نیاز به تنهایی داشتم....

 

 رفتم تو اتاقم در بستم ....

نشستم رو تخت زانوهامو جمع کردم تو شکمم به خودم قول دادم دیگه گریه نکنم و تا وقتی که طالقمو 

 و مهریمو نگرفتم شکست نخورم.....
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 نی بود....هوا سرد وبارو

 

 کنار ساحل بودم....داشتم دریا نگاه میکردم....

 تعداد کمی از مردم اون اطراف بودن....

 تو این هوا کم کسی از خونه میومد بیرون....

 ولی من فرق داشتم....

 من عاشق این حال و هوام....

 

 دستامو اوردم جلو دهنم ی کم نفس زدم تا گرم بشن....

 میخواستم برم خونه.....داشتم یخ میکردم ولی ن

 

 دلم خیلی گرفته بود....

 چند روز هوا ابری و بارونی بود دل منم گرفته بود....

 دلتنگ بود ....

 دل تنگ همه چی...

 

 بارون شروع به باریدن کرد.....

 از جام بلند نشدم چشامو بستم گذاشتم بارون خیسم کنه....

 یبارید....بعد چند دقیقه دیگه بارون رو سر و صورتم نم



 

 چشامو باز کردم که دیدم الی چترشو گرفته باال سرم....

 

 باز اومدی اینجا؟_

 +تنها جایی که آرومم میکنه...

 پاشو دختر_

 خیس شدی سرما میخوری دوباره گفته باشم من ازت مراقبت نمیکنماااااا ....

 +باشههههه ی کم دیگه بمونیم بعد بریم....

 اونم چیزی نگفت ....

 کنارم نشست دستمو گرفت تو دستش....اومد 

 

 خوشحال بودم که داشتمش....

 نگاهش کردم و ی بوسه رو لپش زدم.....

 بعدم یکی از آهنگا مورد عالقمو گذاشتم....

 

 

 خواستم داد شوم گرچه لبم دوخته است

 خودم و جدّم و جدّ پدرم سوخته است

 خواستم جیغ شوم، گریه ی بی شرط شوم

 مرحله ها پرت شوم خواستم از همه ی



 

 کسی از گوشی مشغول، به من می خندید

 آخر مرحله شد، غول به من می خندید!

 یک نفر، از وسط کوچه صدا کرد مرا

 !مرا کرد رها …بازی مسخره ای بود

 با خودم، با همه، با ترس تو مخلوط شدم

 شوت بودم! که به بازی بدی شوت شدم!!

 !بودم من …آنچه می رفت و نمی رفت فرو

 حافظ ِ اینهمه اسرار ِ مگو، من بودم

 از تحمّل که گذشتم به تحمّل خوردم

 دردم این بود که از یار ِ خودی گل خوردم!

 حرفی از عقل ِ بداندیش به یک مست زدند

 باختم! آخر بازی، همگی دست زدند

 از تو آغاز شدم تا که به پایان برسم

 رفتم از کوچه که شاید به خیابان برسم

 دادم و زن داد به موی فـَشِنم!!بوی زن 

 راه رفتم که به بیراهه ی خود، مطمئنم

 خسته از بودن تو، خسته تر از رفتن تو

 تو« راه آهن»به « شوش»و « مولوی»خسته از 

 خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود



 

 خسته از منظره ی خسته ی تهران در دود

 مرده بودی و کسی در نفس ِ من جان داشت

 ده بودی و کسی باز به تو ایمان داشت!مر

 کشتمت! تن زده در ورطه ی خون رقصیدم

 پشت هر میکروفون از فرط جنون رقصیدم

 از گذشته شب تو تا به هنوزم آمد

 مست کردم که نفهمم چه به روزم آمد!

 وسط آینه دیدی و ندیدم خود را

 در شب یخزده سیگار کشیدم خود را

 اییزیبه خودم زنگ زدم توی شبی پ

 دود سیگار شدم تا که نبینم چیزی
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 بریم کافه؟_

 +نمیدونم هرچی تو بگی

 هوا سرده بریم ی شکالت داغ بخوریم میچسبه...._

 

 ی چشمک بهش زدم



 

 +اوووم اره پایتم....

 

 رفتیم کافه ای که همون نزدیکیا ساحل بود.....

 سفارش دادیم برامون اوردن....

 ساحل میدیدم.... داشتم از پنجره کافه

 تقریبا داشت طوفانی میشد...

 

 ترنم_

 +جان...

 همیشه تو فکری ی غمی همیشه تو چهرته..._

 چرا ب من نمیگی ؟

 +چیزی نیست که بخوای بدونی فدات....

 ی سری خاطره تلخ گذشتس...

 خب بگو شاید سبک بشی..._

 +با مرورشون اذیت میشم الی...

 وش شنوا واسه حرفاتم یادته نره...باشه عزیزم ولی من همیشه ی گ_

 

 دستمو گذاشتم رو دستش که روی میز بود...

 +میدونم....



 

 

 الی دیگه چیزی نگفت منم حرفی نزدم...

 شکالت داغمونو تو ارامش خوردیم....

 

 بعدش رفتیم سمت خونه,,,

 لباسامو عوض کردم..

 شام میخوری ترنم؟_

 +نه الی میل ندارم...

 ضعف میکنیاااا_

 گلم مرسی.... +نه

 

 اینو گفتم رفتم تو اتاقم در بستم....

 میخواستم تنها باشممم....

 تو دلم به خودم گفتم تنها تر از این....

 

 چشامو بستم رفتم به گذشته....

 به وقتی که رفتم دادگاه درخواست طالقو دادم.....

 

 باشه ما احضاریه بدستشون میرسونیم...._



 

 ا زودتر کارا رو دور بیوفته....امیر ی کم پول بیشتر داد ت

 

 دو سه روزی میگشت از وقتی درخواست طالق دادم....

 پریشون بودم....خواب نداشتم...غذا نمیخوردم.....

 

 رو مبل نشسته بودم داشتم مثال تلوزیون نگاه میکردم که صدا گوشی خونه اومد....

 

 سریع رفتم جواب دادم....

 +سالم بله؟؟

 هریه میخوان؟؟مگه مریضااا هم م_

 

 مادر نیما بود....

 دیگه نمیخواستم جلوشون کم بیارم....

 

 +اره مهریه میخواااان

 خیلی دختر گستاخ و پرویی هستی....از کی تا حاال دخترای مریض و بیچاره انقد گستاخ شدن....._

 

 +از وقتی آدمایی مثل شما باشون برخورد کردن....

 دی...از راه بدرش کردی...ببین دختره تو اومدی پسرمو گل ز_



 

 نذاشتی با اون دختر دایی پاک و مهربونش ازدواج کنه حاال پروییم میکنی؟؟

 

 +پسر شما خودش منو خواست وگرنه من ی معتاد برای چیمه....

 باشه پس بچرخ تا بچرخیم خانوم _

 +میچرخیمممم...

 

 گوشی قطع کردم نفس نفس میزدم...

 مامانم گفت...

 رف میزدی اگع طالقت ندادن باید با همین ادما زندگی کنیترنممم درست ح_

 +مامان یا طالقمو میگیرم یا خودمو میکشم

 هیچ وقت با این ادما زیر ی سقف نمیرممم..

 

 اینو گفتم و رفتک تو اتاقم 

 

 سرد شده بودم.....

 سنگ شده بودم...

 بی اعتماد به همه بودم.....

 منتظر روز دادگاه بودم....

 ه چیو میکردم...تالفی هم
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 حوصله تو خونه موندن نداشتممم...

 خواستم به همراز زنگ بزنم بیاد بریم بیرون که منصرف شدم....

 گفتم اونم دیگه شوهر کرده زشته هر دیقه مزاحمش بشم....

 

 لباسمو پوشیدم برم خونه خواهرم....

 .دلم گرفته بود خیلی .... 

 م پیاده برمم......هوا هم خوب بود تصمیم گرفت

 

 نزدیک خونه دنیا اینا بودم..... 

 که خاله نیما رو دیدم......... 

 

 سری تکون دادم ....

 با اون که دشمنی نداشتم....

 رسیدم پیشش دستموبه سمتش دراز کردم.....

 

 +سلالم خاله خوبین؟



 

 

 جوابمو نداد بجاش ی پشت چشمی نازک کرد و رفت....

 

 

 م میخورد ......حالم از همشون به 

 

 تو دلم گفتم خوبع کسی نبوده ضایع شدنمو ببینه......

 

  

 زنگ خونه دنیارو  زدم ....در باز کرد رفتم داخل...... 

 

 همه بودن ......

 

 شوهرشم خونه بود

 

 فک نمیکردم این موقع روز خونه باشه   

 

 شرووع به سالم احوال پرسی کردیم......

 انت پیش اومده زیاد خبر نداشتن.......دنیا اینا از قضیه و جری



 

 

 فقط میدونستن که میخوام  طالق بگیرم.......

 

 دریا هم خونشون بود....

 

 با دریا تو اشپزخونه بودیم ..

 

 من داشتم ساالد درست میکردم دریا هم داشت ظرفا غذارو اماده میکرد....

 

 ترنم_

 +جانم اجی.....

 چرا طالق؟؟؟_

 ؟چیشد یوهو.....سر چی

 

 دل منم که از عصری گرفته بود......این حرفش انگاری تلنگر بود تا بشینم..

 برای خواهرم همه چیو بگمپاونم خواهرانه ب حرفم گوش بده... 

 

 همه چیرو براش گفتم.....

 شروع کرد گریه کردن......



 

 

 

 وسط حرف زدنمون دنیا هم اومده بود...داشت به حرفامو گوش میداد.....

 به گریه کرد همش میگفت من مقصرم من معرفیشون کردم ....... اونم شروع

 

 انقد باهاش حرف زدم تا ارومش کردم.....

 

 

 .دیگه غروب بود که برگشتم خونه نیما جلو در   خونمون دیدم.......

 

 بی اهمیت از کنارش رد شدم.... رفتم در خونه رو باز کنم که....... 

 

 عوا کنیم..........ابرومون میرفت.... اومد طرفم درست نبود تو کوچه د

 

 البته نیما که این چیزا  حالیش نمیشد......

 رفتم داخل واسه درو باز گذااشتم بیاد تو حیاط......

 

 متوجه منظورم شد اومدد داخل.......

 



 

 برگشتم طرفش...... 

 بدون اینکه نگاش کنم شروع کردم حرف زدن....

 

 یم.... درخونمون چیکار میکنی؟+فک کنم دیگه کاری با هم ندار

 

 دوتا مونم از این داداگاه به اون داداگاه نکشون......۱ترنم مثل بچه ادم بیا بریم توافقی جدا شیم ......_

 

 +,هه فک کردی خیلی زرنگی این همه عذابم دادی ساکت شدم خفه شدم.... 

نیوفته کنار اسمم  حاال که منو  که کارم به اینجا نرسه...که تو ایندمنجالب نندازیم  اسم مطلقه

 انداختی تو این منجالب......

 منم تورو با خودم میکشونم داخل همین منجالب.... 

 

 

 انقد سکوت نکردم که اخرش بخوام توافقی همه چی حل شه مهریه حق منه.....

 منم حقمو میخوامممممم..... تا اخرشم از حلقومت میکشم بیرون........

 

 بزنه.....دستشو بلند که 

 

 صدای  بابام اومد.....



 

 

دستت به دخترم بخوره روزگارتو سیاه میکنم...... با تعجب برگشتم سمت بابام دفعه اولی بود  """""

 که ....این طور ازم دفاع میکرد ...

 

 نیما عصبی برگشت  سمت در که بره..... نزدیک در بود که برگشت گفت.......

 

طالق نمیدم میبرمت خونه خودم ولی دیگه اون خونه واسه تو خونه حاال که مهریه میخوای منم _

 نیست جهنمه......

 زندگیت و زهر میکنم برات...... 

 

 

 اینو گفت رفت......

 

 

 همون جا تو حیاط نشستم ی لخظه ترسیدم....... ترسیدم که حرفشو عملی کنه.......... 

 

 ...تنها فکری که به سرم زد این بود که وکیل بگیرم..
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 استرس بدی به جونم افتاده بود.....

 امروز دادگاه داشتیم.......

 از دیشب استرسم شدید شده بود نگران بودم.....

شبش که حتی نتونستم پلک رو هم بزارم االنم نمیدونم باید چی کار  کنم هی دور خودم 

 میچرخم......

 

 ترنم چرا اماده نکردی دیرت میشه ها....._

 ان خیلی استرس دارم.....+مام

 دخترم چندتا صلوات بفرست......ی ابی به دست و صورتت بزن توکل کن به خدا......_

 هرچی خدا بخواد .......

 

 سری تکون دادم شروع کردم صلوات فرستادن......

 دست و صورتمم شستم .......

 زیر لب گفتم خدایا به امیدی تو....

 

 .....سریع لباس پوشیدم اماده کردم

 رفتیم دادگاه.......

 من داداش امیرم بودیم......

 هرچی منتظر شدیم نیما نیومد.......



 

 اعصابمون حسابی خورد شد....

 

 با داداشم برگشتیم خونه رفتم .....

 سریع رفتم تو اتاقم بهش زنگ زدم ......

 

 گوشی رو بعد دوتا بوق جواب داد......

 

 با تمام عصبانیت گفتم...

 روز وقت داداگاه نبود چرا نیومدی هان.......+مگه ام

 حرفی نزد.....صدا نفساش میومد....

 

+ با توام نیما......چرا  نیومدی دبع بازی در اوردی مگه خودت نبودی میگفتی جدا شیم هااان مگه 

نمیخواستی جدا بشی مگه اون روز تو ماشین نگفتی بدرد هم نمیخوریم.....من که راهو واست باز 

 م .......کرد

 

 ارهجدا میشیم ولی به شرطی که مهریه تو ببخشی......_

 خنده عصبی کردم..... 

 +دیگه چی..؟؟؟

 



 

 

 خواست حرف بزنه که  قطع کردم گوشیو..... رفتم بیرون همه بودن ولی اعصاب نداشتم.....

 

 دوباره برگشتم تو اتاق..... چند جلسه نیومد هی میوفتاد واسه جلسه......

 

 د جلسه وکیل گرفت....بعد ولی وکیلبعد چن

 

 داداشم یه وکیل خوب گرفته بود....

 

 امروز دوباره دادگاه بود اولین جلسه ای بود که به همراه وکیال برگزار میشد

 

#Part 71 

 

 ترنم بیدار شو...._

 چشامو بستم گفتم..

 +خستم الی ...بزار ی کم بخوابم....

 ه کردم....دانشگاه دیر میشه بدوو صبحانه اماد_

 +مگه ساعت چنده؟

 شیشو نیم...._



 

 +وای باشه االن بیدار میشم.....

 

 الی رفت از اتاق بیرون....

 منم از جام بلند شدم....تمام دیشبو داشتم فکر میکردم به گذشتم نتونستم راحت بخوابم....

 خوابم میومد.....

 گوشیمو نگاه کردم ی پیام داشتم....

 ترنم جواب منو بده...._

 زیر لب ی اشغال بهش گفتم..... 

 دست از سرم بر نداشته بعد چند سال باز اومده.....

 

 رفتم دست و صورتموو شستم....

 تو آینه به خودم نگاه کردم چشام پف کرده بود .....

 دلیلشم بی خوابی و گریه بود.....

 

 +سالمم الی

 سالم خوبی صبحت بخیرررر مادمازل...._

 توام بخیر...+مررررسی عزیزم صبح 

 ی نگاه به میز صبحونه کردم.... 

 ی میز رنگی چیده بود.... 



 

 تخم مرغ ...پنیر گردو..خیار و گوجه....ی چای خوشرنگ....

 

 شروع کردم دست زدن و گفتم....

 +دختر تو چه قد با سلیقه ای....

 خندید و گفت....

 مرسی عزیزم..._

 

 داشتیم صبحانه میخوردیم....

 ترنم_

 +جان

 از دیشب گریه کردی؟ب_

 

 ی لبخند زدمو سرمو انداختم زیر....

 اونم چیزی نگفت....

 میدونستم ناراحت میشه از اینکه درددل نمیکنم باهاش....

 

 ولی سخت بود برام بهش همه چیو بگم....

 

 بعد صبحانه سریع اماده کردیم بریم دانشگاه......



 

راه چکمه های بلند مشکی که تا زانوم بود ی پالتو ابی نفتی...با ی شلوار مشکی جذب به هم

 پوشیدم....

 موهامو ریختم دورم ی شال گردن مشکیو ابی انداختم دور گردنم....

 

 سریع با الی از خونه زدیم بیرون....

 دیرمون شده بود....

 خوب بود الی ماشین داشت....

 

 

 سوار ماشین شدیم نم نم بارون شروع به باریدن کرد......

 

 

 شگاه رسیدیم....به دان

 الی رفت ماشین پارک کنه تو پارکینگ دانشگاه...

 منم رفتم جلو در دانشگاه منتظرش موندم.....

 

 همینجور که منتظر الی بودم.....

 شنیدم یکی صدام کرد....

 



 

 ترنمممم؟_

 برگشتم ببینم کیه صداش اشنا بود.....

 از چیزی که میدیدم تعجب کردم....

 اه میکرد.....اونم با تعجب منو نگ

 

 بعد چند سال دیدمش.....

 خیلی وقت بود ازش بیخبر بودم.....

 اونم با تعجب منو نگاه میکرد...

 

 

 خودمو جمع و جور کردم...

 با ی غرور خاص و ی کم جدی سالم کردم....

 

 اونم مثل همیشه مغرور و حذاب جوابمو داد

 

 +سالم 

 سالم_

 ریزی کرد و گفت...بعد ابرویی باال انداختو و ی نگاه ی 

 



 

 متعجب شدم اینجا دیدمت....._

 +منم همینطور.....

 خوبید آقا هیراد؟؟
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 مررسی ممنون خوبم...._

 شما خوبی؟

 

 +مرسی ممنون...

 شکر من برم کالسم االن شروع میشد...._

 +اوکی فعال....

 سری تکون داد و فعال گفتی و رفت....

 

 .....وقتی رفت نفسی از ته دل کشیدم

 

 وای ترنم ببخشید دیر شد ....جزومو تو ماشین جا گذاشتم باز برگشتم برش داشتم..._

 +فدا سرت بریم....

 

 



 

 باز هیراد و دیدم ....

 سال دیدمش....۸بعد 

 چه قد دلم تنگ شده بود براش....

 قیافش مردونه و تر و جذاب تر شده بود.....

 اونداینجا چیکار میکرد...

 بود فرانسه.....اون چرا اومده 

 

 کلی سوال با دیدنش تو ذهنم اومد.....

 ولی نمیشد بپرسم نمیخواستمم بپرسم....

 اگه همون دختر ساده و مظلوم قبل بودم شاید میپرسیدم...

 ولی االن نه من خیلی تغییر کردم....

 مغرور شده بودم...فهمیده تر شدم....

 تو این ساال خیلی چیزا تجربه کردم....

 نسبت به خیلب چیزا و خیلی ادما سرد شده بود..... رفتارم

 من ی ترنم دیگه بودممم....

 

 الی ی تقه ای ب در کالس زد....

 با صدای بفرمایید استاد وارد کالس شدیم..... 

 



 

 تاخیر داشتید خانماااا..._

 +ببخشید استاد

 شرمنده....""

 

 شجوهاش بودیم....استاد دیگه چیزی نگفت ناسالمتی من و الی از بهترین دان

 

 

 هیچی از درس نمیفهمیدم فکرم همش درگیر هیراد بود....

 

 یعنی چی کار میکرد اینجا....

 

 پاشو ترنم کجایی تو دختر کالس تموم...._

 بود ۷۷ی لخظه از فکر و خیال در اومدم نگاه به ساعت کردم  

 ساعت سر کالسم...۳چه قد زود گذشت اصال نفهمیدم 

 

 س الی ببخشید....+اصال حواسم نی

 مشخصه استاد چند بار کج کج نگات کرد انگار نه انگار معلوم بود حواست نیست...._

 

 +اححخح  هوووف همش تقصیر این پسرس.....



 

 کدوم پسره؟_

 +هیچی بیخی نمیشناسیش....

 

 کیفمو برداشتم داشتم از الی موضوع درسو میپرسیدم.....

 

 

 الی....الیزابت....""

 ت صدا برگشتیم.....دوتامون سم 

 سالم الی...سالم ترنم""

 

 رافائل بود عشق الی.....

 

 سالم عزیزممممم_

 ی بوس روی لب الی زد....

 منم سرمو زیر انداختم....

 +سالم رافئل خوبی؟

 مرسی عزیزم تو خوبی؟"

 ممنون...._

 



 

 

 الی من امشب خونه دوستم ی دورهمی دوستانه دعوتم.....""

 مشب فرداشب میریم بیرون باشه؟خواستم بگم به جا ا

 

 ای بابا....عب نداره عزیزم باشه فرداشب میریم خوش بگذره...._

 

الی ی دختر انگیلیسی فوق العاده بور بود ...چهره با نمکی داشت....موهای طالیی...چشمای ابی 

 ....لبای کوچولو صورتی.....

 د.....بهاطر دانشگاهش اومده بود فرانسه دوست و هم خونه من بو

 

 از رافائل خدافظی کردیم....

 هرچی تو دانشگاه چشم چرخوندم تا باز هیراد ببینم نشد.....

 

 

 دنبال چی هستی ترنم؟_

 +وا دنبال هیچی دارم همینجوری نگاه میکنم....

 با ی لحنی که معنی اینو میداد خر خودتی گفت....

 اره میدونم..._

 



 

 واسه اینکه بحث عوض بشه گفتم....

 زابت گرسنمه بریم کافه دانشگاه ی چی بخوریم....+الی

 باشه بریم......_

 

 کافه دانشگاه تا جایی که ما نشسته بودیم تقریبا فاصلش زیاد بود....

 منم واسه اینکه بیشتر دقت کنم و ببینم هیراد کجاست خواستم بریم کافه.....

 تا اون سمت دقیق تر ببینم....

 

 

 د.....رسیدم به کافه نبود که نبو

 خواستم برم داخل قبلش ی نگاه کردم به محوطه....

 هوووفی کشیدم و زیر لب گفتم معلوم نیست کجاه .....

 

 برگشتم برم داخل کافه که با سر رفتم تو شکم ی نفر.....

 

 سریع کشیدم عقب و گفتم 

 

 +ببخشید.....

 



 

 یکی از پسرای جلف و بیشعور کالس بود....

دخترا کالس یکی ی دور دوست شده بود فوق العاده هوس باز بود و زیاده ازش متنفر بودم با همه 

 خواه......

 

 

 وقتی دیدم اونه ی کج کج نگاش کردم

 خواهش تا باشه از این برخوردا _

 ی چشمکم بهم زد....

 

 با اخم نگاش کردم و دیگه چیزی نگفتم و رفتم تو کافه.... 

 داشتم چشم میچرخوندم تا الی ببینم.....

 

 که نگاهم تو قفل هیراد شد....

 اونم داشت منو نگاه میکرد.....

 وای خدا یعنی دید مثه این گیجا خوردم به پسره.....

 

 

 هول کردم ....

 شروع کردم سر تکون دادم و سالم کردم....



 

 نگاهم کرد و بعدش سرشو سمت دوستش چرخوند.....

 پسرع بیشعور مغرور......

 ای همه سر تکوت دادم....

 مونجور جلو در کافه ایستاده بودم که ی نفر دستمو کشید نشوندم رو صندلی.....ه

 

 میدونستم الی.....
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 چراغ و روشن کردم....

 ی نگاه به خونه انداختم....

 خونه نقلی و کوچیکی که خودمو الی پوالمونو روی هم گذاشتیم و اجارش کردیم....

 

 شتر بود داشت....ی سالن که از دوازده متر ی کم بی

 متری....۹با دوتا خواب 

 متری...۷۲ی اشپزخونه 

 آشپزخونش تقریبا بزرگ بود.....

 

 

 خونه تو سکوت کامل بود....



 

 تموم تنم خستگی فریاد میزد....امروز روز سختی تو دانشگاه داشتم,,,,

 نمیدونم الی چه جور حال داشت با دوستاش بره بیرون....

 

 

 ..موهامو باال بستم....پالتومو در اوردم..

 ی چای برای خودم دم کردم.....

 تو این هوا میچسبید...

 

 تا چای اماده بشه رفتم دست و صورتمو شستم.....

 ی دست لباس خونگی پوشیدم...

 چای ریختم برا خودم....

 رو مبلی که کنار پنجره بود نشستم.....

 

 

 خونمون آپارتمانی بود....

 بودیم....  ۷۱ما طبقه 

 

 تقریبا میشد شهردید....

 پاریس شهر شلوغی بود......



 

 و من چه قدر توش غریب بودم.....

 دلم واسه مامانم...

 واسه همراز....

 واسه خواهر برادرام...

 واسه بابام....

 خیلی تنگ شده بود.....

 

 

 دوباره فکرم رفت به گذشته.....

 بشه....تو راه رو نشسته بودم تا نوبتمون بشه دادگاه برگزار 

 

 

 این سری از امیر خواستم نیاد همراهم داخل...میخواستم همه حرفارو بزنم....

 

 من به همراه وکیلم وارد شدیم....

 پشت سر ما وکیل نیما وارد شد....

 تو جیگاهمون قرار گرفتیم....

 نیما خودش نیومده بود....

 



 

 

 دوباره همه چی گفتم دالیل طالقمم یکی گفتم....

 ته تا تجاوز و حامله شدنم و اینکه بچمو به زور سقط کردن.....از کتک گرف

 

 

 وکیل نیما هم گفت موکل من گفته زنش دوست داره و مایل نیست طالقش بده....

 

 از این همه وقاحتش تعجب کردم....

 

 قرار شد من برم آزمایشاتی انجام بدم ...

 م تجاوز شده همه مشخص بشن....تا دالیل طالقم یعنی حاملگی و اینکه بچه سقط کردم  وبه

 

 

 دوروز بعد دادگاه نوبت آزمایشاتم بود....همه ازمایشارو انجام دادم...

 داشتم برمیگشتم خونه که نیما زنگ زد....

 

 ترنم من تورو طالق نمیدم انقد اینور و اونور نرو ....بیخودی تالش نکن تو مال منی...._

که تو داد گاها نمیای منو از چی میترسونی....من تا طالقمو +هه فک کن ی درصد ....تو انفد بزدلی 

 نگیرم ول کن ماجرا نیستم.....



 

 

 چند روزی گذشت گیج و سرگردون بودم.....

 جواب ازمایشاتو گرفتم فردا دادگاه داشتم دل تو دلم نبود...
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 شب بود.....۸ساعت  

 شغول میکردم....داشتم با سریالی که شبکه سه گذاشته بود خودمو م

 

 

 صدای ایفون اومد مامانم فک کرد بابامه بدون اینکه نگاهی کنه در باز کرد.....

 

 ترنم نیما اومده...._

 مثه برق گرفته ها عصبی از جام بلند شدم....رفتم جلو در ...

 

 اومدد تو حیاط....

 

 سالم....""

 سالم مامان...



 

 

 سالم پسرم..._

 جوابشو ندادم.....

 

 کارت دارم ترنم""

 +من با تو کاری ندارم....

 

 ی جوری بود ...کالفه بود بیقرار بود ....

 ترنم میخوام باهات صحبت کنم اینجا حرف بزنیم یا تو اتاقت....""

 

 +هیچ جااااا من کاری باهات ندارم....

 ترنم باید حرف بزنیم.....""

میکردم خونسرد جلوه بدم تا  لحظه به لحظه عصبی تر میشد....منم عصبی تر میشدم ولی سعی

 حرصش در بیاد....

 

 

 مامانم اروم زیر گوشم گفت...

 ترنم برو باهاش صحبت کن ببین چی میگه..._

 



 

 عصبی سری تکون دادم....

 +خب میشنوم....

 اینجا حرف بزنیم یا تو اتاقت....""

 +معلومه اینجاااا

 

 مامانم رفت داخل در بست....

 نشستم....منم رفتم رو تخت تو حیاط 

 

 نیما اومد جلوم ایستاد....

 نگاهش نکردم....

 

 مگه من نگفتم طالقت نمیدم..؟_

 +مگه من نگفتم طالق میگیرم؟

 ترررنم یا همه چی قبول کن...._

 منو خانوادمو....اخالقمو همه چیو....

 یا بیا توافقی طالق بگیریم....

 

 +هیچکدوم....

 طالق با مهریه...



 

 سگ نکن لج نکن ترنم....منم_

 +لج نکردم دارم حقمو میگیرم....

 چه حقی؟؟؟_

 +مهریم حقمه میگیرمش....کوتاهم نمیام...بع تالفی همه ازا ر و اذیتاتون...به تالفی اون کتکااا

 

 همش حقت بودپس خفه شو....اگه کتکم خوردی چون گنده تر از خودت حرف زدی زدمت...._

 

 دم حرف نزدم حقیقتو گفتم....+مهریه هم حقمعهههههه... گنده تر از خو

 

 بخوای نخوای مامانت شیطانه خودتم ی بدبختی....

 

 اتیش گرفت با این حرفم

 اصلال من شوهرتم حق دارم بزنمت_

 +گوه خوردی دست رو من بلند کنی...

 گوه خوردم اره؟_

 +اره.....

 باشه_

 

 



 

 ی لبخند بهم زد تعجب کردم...

 کررد.....یوهو دستشو برد باال شروع به زدنم 

 

 

 دست گذاشتم بود رو گلوم فشار میداد.....دستشو برداشتم از ته دل جیغ زدم....

 با جیغ من مامانم اومد تو حیاط .....

 

 باال خره به کمک مامانم از خودم جداش کردم....

 

 

 مامانم سر فحش کشید بش....

 ی قطره هم اشک نریختم جلوش نخواستم دیگه ضعیف جلوه کنم...

 

 لم گفتم ترررنم نیستم طالقمو ازت نگیرم....تو د

 

 فرداش رفتیم دادگاه.....

 همه چی بر علیه نیما بود.......

 باالخره حکم طالق صادر شد....

 فقط قرار شد مهریه قسطی بده تو چهار قسط
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 تو اتاق نشسته بودم منتظر زنگ مامانم بود....

 د و حکم طالق و دادن حالش بد بود...قلبش مدام درد میکرد.....بابام از وقتی مشکالت من و نیما فهمی

هرچی میخواستیم ببریمش دکتر نمیرفت....دیگه امروز به اجبار من و مامانم و خواهر برادرام رفته بود 

 دکتر....

 از دیشب حالش بد شده بود...

 مرتب به مامانم میگفت ترالن قلبم بدجور تیر میکشه....

 

 ز دادگاه میگذشت جالب بود برام نیما زنگ نزده بود....سه چهار روزی ا

 

 دو سه ساعتی از رفتن مامانم اینا گذشته بود....ولی مامانم هنوز زنگ نزده بود بهم....

 

 نگران بودم...خواستم بشون زنگ بزنم که صدای زنگ در خونه اومد....

 

 با دو رفتم در باز کردم....

 دن....مامان و بابام و دریا اومده بو

 

 مامانم دست بابامو گرفته بود....



 

 حالش خوب نبود اصال...

 تا اومدم بپرسم چیشد دکتر چی گفت...

 دوباره زنگ در زدن....

 فک کردم امیر اخه امیر و دریا همراه مامان بابام رفته بودن دکتر.... 

 خواستم در باز کنم...که دریا گفت اجی خودم باز میکنم.....

 از نکرده بود...که یکی در هل داد اومد داخل....دریا هنوز در ب

 

 مامان نیما با نیما بود....

 رو کرد به دریا ....

 این خواهر سلیطت کجاست؟هااان؟""

 دریا کم نیورد و گفت... 

 هیییی خانوم چه خبرته ؟مگه سر اوردی؟_

 رفتم جلو تا منو ببینه نمیخواستم بحث کنم بابام حالش بد بود خیلی....

 

 بهه خانوم خوشحالی پسر منو کامال بدبخت کردی؟"""

 

 با ی لحن خونسرد و اروم گفتم...

+فک نکنم دیگه حرفی بین ما باشه...دادگاه حکمش داد....طبق حکم باید عمل کنیم...پس جای 

 بحثی نیست.....



 

 ی نگاه به نیما انداختم و گفتم درسته نیما خان؟

 

 ...داشتم با نفرت به نیما نگاه میکردم.

که مادرش اومد سمتم دستاشو گذاشت رو سینم محکم هلم داد نتونستم خودمو نگه دارم افتادم تو 

 حیاط....

 

 دختره اشغال پدرسگ واسه من شیر میشی بدبخت مریض؟ """

 

 دریا سر بابام خیلی حساس بود....

 جوووش اورد بود اومد بازو مادر نیما گرفت و گفت....

 

 زر میکنیاااا...هی زنیکه بفهم چی زز _

 صدای بابامو شنیدیم که گفت..

 *دریا و ترنم ساکت....

 نه بابام تو هم عرضه پدری کردن داری؟ عجب دخترایی تربیت کردی...._

  

 بابام جوابشو نداد فقط روشو کرد سمت نیما و گفت...

 *نیما پسرم مادرتو از اینجا ببر...

 من چی کار کرده....***ببند دهنتو حاجی ...تو میدونی دخترت با 



 

 

 داشتم اتیش میگرفتم که نیما اینحور با بابام حرف زد.....

 

 رفتم جلوش ایستاد....

 

 +بیشرفت به چه اجازه ای با بابای من اینجور حرف میزنی؟؟؟

 تو خفه شو ترنم....ب همون اجازه اینجور با بابات حرف میزنم که تو اینحور با مامانم حرف زدی..._

 

با مامان خودت مقایسه نکن...مامان تو خیلیییییی بی شعوره..کارش بی احترامیه توقع  +بابای منو

 نداشته باش بعد این همه سکوت هنوز هیچی بهش نگیم....چون پاشو از حدش فراتر گذاشته....

 دستشو بلند کرد بزنه تو دهنم....که مچشو گرفتم....با دست دیگم محکم زدم تو گوشش....

 

 با داد گفتم

 +غلط میکنی بخوای ی دفعه دیگه دست رو من بلند کنی.....

 

 انقد محکم زده بودم تو گوشش که دست خودم به گز گز افتاد...

 همه ساکت بودن...از کارم تعجب کردن...به مامان نیما نگاه کردم و گفتم..

 

 +هررری خوش اومدین...اگه نرین زنگ میزنم پلیس بیاد جمعتون کنه....



 

 

 مو شنیدم که گفت...صدای مامان

 ترنم بسه ول کن..._
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 +مامان نمیبینی دارن چی کار میکنن باز من کوتاه بیام...

 

 صدا مامان نیما اومد که با داد  گفت.....

 

 خیلی پرووییی دختره هرزه...._

ی به اومدی با پسر من کیفاتو کردی...حالتو بردی...حاال میخوای پول مارو به جیب بزنی.....بر

 هرزگریت برررسی خانوممم؟

 

 

 زبونم قفل شد از این همه بی رحمی و گستاخیش.....

 هرچی سعی میکردم جوابشو بدم نمیتونستم دندونم چفت شده بودن به هم....

 

 دریا اومد سمتم هی تکونم میداد 

 ترنم ترنم ..._



 

 اجی خوبی ...جوابمو بده....

 

 ...هرچی میخواستم جوابشو بدم نمیتونستم..

 صدای داد بابامو  شنیدم که گفت...

 

 هرزه تویی که به دختر من این حرفارو میزنی...دهنتو ببند زنیکه بدبخت....._

 

 دریا هم هی گریه میکرد به من میگفت توروخدا جوابمو بده.....

 

 صدای جیغ مامانمو شنیدم که بابامو صدا میزد......

 ت......پاشو توروخدا ....دریا ب دادم برس بابا_

 من همونجور نشستم رو زمین ....

 دریا رفت پیش ماامانم اینا...

 نیما و مامانشو ندیدم....

 نگاهم فقط به بابام بود اونم منو نگاه میکرد.....

 بعد چند ثانیه چشماشو بست.....

 دریا اب اورد....

 ولی دیگه دیر شده بود برای هر کاری.......

 



 

 چید....صدای جیغ و گریه تو سرم میپی

 مامانم دریا و دنیا گریه میکردن و خودشونو میزدن....

 من هنوز نمیتونستم حرف بزنم...

 گریه هم نکردم.....

 

 

 امیر و بقیه داداشامو دیدم که گریه میکردن.....

 ی تعداد از مردا فامیل جنازه بابامو اوردن.....

 همه زار میزدن و زجه میزدن.....

 سیاه پوش بودیم.....

 امو گذاشتن تو قبری که براش کنده بودن.....باب

 منو مامانم و دنیا و دریا کنار قبر نشسته بودیم.....

 امیرو داداشم بابام گذاشتن تو قبر.....

 چرا من نمیتونستم حرف بزنم چرا خفه شده بودم.....

 درونم غوغا بود ولی نمیتونستم زجه بزنم و گریه کنم تا خودمو خالی کنم...

 

 

 ر کردن از خاک و ریختن رو جنازه بابام.....بیل پ

 جوشش اشک تو چشمم حس کردم...



 

 بیل دوم ریختن....

 اشکم روی گونم ریخت....

 بیل سوم صدا هق هقم اومد....

 بیل چهارمو ریخت......

 نمیدونم بعد دوروز چیشد ...صدام در اومد.....

 از ته دل داد زدم....بابامو صدا کردم....

 بابامو صدا کردم.... جیغ میزدم و

 خواستم برم تو قبر بغلش کنم.....

 که زنداییم گرفتم....

 خودمو میزدم ودجیغ میکشیدم....

 اشک تموم صورتمو گرفته بود....

 بابام رفت بخاطر اون اشغاال....

 داشتم گریه میکردم......

 سرمو سمت اسمون کردم و بلند داد زدم خدایااا چرااا؟

 

 دم....صدا گریه امیرشنی

 خواستم نگاش کنم....که ی لحظه حس کردم نیما دیدم....

 دوباره نگاه کردم دیدم خودشع......

 اون منو ندیده بود....



 

 نتونستم جلو خودمو بگیرم.....

 به سمتش حمله کردم.....

شروع کردم به زدنش.....محکم رو سینش میزدم...دستامو گرفت گریه میکرد.....تند تند میگفت 

 ....ببخشید

 ولی مگه معذرت خواهیش بابامو بم برمیگردوند......

 

 نمیدونم چیشد جلو چشام سیاهی رفت و از حال رفتم.......

 

 

 تا سال بابام ایران بودم.....

 هر قسطی که نیما از مهریم میداد جمع کردم.....

 نمیتونستم ایران بمونم.....

 حال از این شهر بهم میخورد.....

 ی از مهریم گیرم اومد.....پول تقریبا زیاد

 دریا هم مقداری پول بهم داد به عنوان قرض گرفتم و گفتم بعدا بهش پس میدم.....

 مامانمو دست خواهر و اجیام و خاله هام سپردم.....

 باید از اون شهر و کشور میرفتم.....

 یک هفته بعد از سال بابام به سمت فرانسه پرواز داشتم.....

 



 

 اله فرانسم...س۱...۶االن حدود

 تو یکی از دانشگاها خوب فرانسه رشته مهندسی عمران میخوندم.....

 

 الی هم خونم بود.....

 دختر خوبی بود....رافائل عشقش بود که قرار بود تابستون با هم ازدواج کنند...
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 ترنم ترنمممم کجایی...._

 +اینجام الی چرا خونه گذاشتی رو سرت....

 ببین چی برات خریدم.... ترررنم بیا_

 داشتم ظرف میشستم تو آشپزخونه بودم......ظرفارو کامل شسته بودم.... 

 دستکشامو دراوردم رو ابچکون گذاشتم....

 

 +سالم الی

 سالم ترنمی..._

 بدو بیا اینو نگاه کن....

 رفتم کنارش رو کاناپه نشستم.....

 ....از ی پاکت ی پیرهن سفید با خطای مشکی در اورد. 



 

 تقریبا اسپرت بود....

 خوشگل و دخترونه...

 +ای جووونم مبارکت عزیزم....

 مرررسی فدات ولی مبارک خودت باشهههه برای تو گرفتم......_

 

 خیلی خوشحال شدم از اینکه به فکرم بود....

 

 رفتم دست انداختم دور گردنشو از ته دل ی بوس محکم رو گونش گذاشتم....

 

 الی خندیدوگفت

 ختره دیوونه کندی لوپمو....د_

 +عب نداره دوست خودمی مال خودمی دوست دارم اینجور ببوسمت...

 رافائل این حرفا بفهمه میکشت...._

 +جررعت داره حرفی بزنه میکشمش تو مثه اجیمی گلم.......

 

 

 بعدش دوتامون زدیم زیر خنده....

 

 نزدیکای کریسمس بود ....



 

 ....پاریس تو تکاپو خاص خودش بود

 همه در حال تکاپو بودن واسه عید...

 خرید لباس....تزئین خونه....

 جشن و مسافرت....

 الی قرار بود با رافائل بره لندن.....

 پیش خانوادش.....

 

منم که طبق معمول تنها میموندم تو پاریس...فقط شب عید با چندتا دیگه از بچه ها میرفتیم کنار برج 

 ایفل....

 

 

 اه بود....روز اخر دانشگ

 قرار بود دیگه بعدش کسی دانشگاه نیاد....

 چهار روز دیگه هم عید بود....

 تو دانشگاه همش بحث بین دانشجوها سر ی مهمونی بود که سب عید میخواستن برگزار کنن....

 الی که عشق مهمونی بود بهم گفت میره ی اطالعاتی بگیره بیاد.....

 منتظرش موندیم....من وترسا که یکی از دوستامون بود 

 

 بعد چند دقیقه اومد و گفت...



 

 دخترااااا_

 ی مهمونی به دعوت یکی از بچه های تازه و نو دانشگاه قراره برگزار بشه شب عید....حتما برید....

 

 من و ترسا همزمان پرسیدیم....

 +خب طرف کیه؟؟

 همونیاش همه باحالن....نمیدونممممم ولی همه خیلی خوشحال بودن....گفتن از اون خر پوالس م_

 کاش من و رافائلم میشد بیایم....حیف که خانواده من منتظرمونن...

 

 

 ترسا رو کرد سمت منو گفت....

 ما میریم باشه ترنم"""

 حوصله نداشتم مهمون کسی برم که نمیشناسمش...کال حس مهمونی نبود

 نه ترسا بیخیال..._

 ااا ترنم بیا بریم...بخاطر من....""""

 ان مظلوم نگاه میکرد ....چن

 هی من گفتم نه هی ترسا اصرار کرد,,,باالخره به اصرار الی و ترسا قرار سد من و ترسا بریم مهمونی....

 آدرس محل برگزاری مهمونیم قرار شد رافائل برامون پیدا کنه....

 

 



 

 دوروز دیگه تا مهمونی مونده بود....

 پیش من.... ترسا از وقتی که الی رفته بود اومده بود

 دختر تنهایی بود مادر و پدرش فوت شده بودند پیش خالش بود....

 خالش برای کریسمس رفته پیش بچه هاش ....ترسا هم اومد پیش من تا منم تنها نباشم.....

 

 ترنم برای مهمونی تصمیم گرفتی چی بپوشی...._

انتخاب میکنم...تو چی لباستو اماده +نمیدونم ترسا حاال یکی از لباسایی که دارمو میپوشم......باهم 

 کردی؟؟

 اره عزیزم من لباسم امادس...._

 

 لبخندی زدم و گفتم خوبه....

 ترسا رفت ی فیلم گذاشت تا ببینیم....فیلم تقریبا ترسناکی بود......
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 کالفه شده بودم نمیدونستم چی بپوشم.....

 فردا جشن بود.....کریسمسم بود....

 ی پالتو نگرفتم....لباسی جز 

 لباس زیاد داشتم تقریبا...

 ولی نمیدونم چرا تو این مواقع انگار لباس نداشتم ....



 

 

 فایده نداشت اون چیزی که میخواستمو پیدا نکردم....ترسا خواب بود.....

 منم اماده کردم از خونه زدم بیرون رفتم سمت بازار.....

 

...قیمت لباساشم نسبت به جاهای دیگه مناسب تر لباسای مجلسی تقزیبا خوب و شیکی داشت..

 بود..

 

 

 ی لباس مشکی کوتاه که خیلی شیک تو تنم می ایستاد خریدم....

 

 ی سری خرده ریزم گرفتم اومدم خونه...

 

 ترسا بیدار شده بود ...داشت شام درست میکرد....

 

 

 سالاااام ترنم کجا بودی تو؟_

 نی فردا..+سالم رفتم ی لباس خریدم برای مهمو

 جووون بدو بپوش نشونم بده...._

 



 

 رفتم لباسمو پوشیدم....موهامم باز کردم ریختم دورم....

 

 لباسم برش ساده و راسته ای داشت ....خیلی خوشم میومد ازش....

 

 ی جفت کفش مشکی پاشنه بلندم داشتم پام کردم....

 رفتم تو آشپزخونه پیش ترسا...

 

 +ترسا خوبه؟؟

 

 ...برگشت سمتم 

 جوووون دختر چه خووووشگل شدی...خیلی ناز شدی....فرداشب ستاره جشن تویی بخدا_

 

 از ذوقش خندم گرفت...

 +مررررسی....تو ماه جشنی....

 اونم خندید.....

 شام خوردیم زود خوابیدیم فردا کلی کار داشتیم....

 

 خواب داشت..... صبح بیدار شدم به ی بدبختی ترسا بیدار کردم...بدتر از من عالقه به

 



 

 رفتم ی حموم درست حسابی کردم.....

 حدود دو ساعت تو حموم بودم....

 

 بعد من ترسا رفت حموم تو مدتی که ترسا حموم بود صبحونه اماده کردم....

 نوبت ارایشگاه داشتیم.... ۲ساعت 

 

 صبحونه خوردیم سریع وسایل جمع کردیم .....

 اماده کردیم رفتیم ارایشگاه.....
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 به اریشگر گفتم موهام لخت لخت کنه...

 ی ارایش متناسب بارنگ لباسم برام انجام بده...

 

 من اماده شده بودم ولی ترسا هنوز ارایشش ی کم موند بود..

 

 ترسا اماده شد ی نگاه بهش انداختم خوشگل شده بود در کل چهره قشنگی داشت...

 

 .لباسامونو تو پرو ارایشگاه پوشیدیم..



 

با ماشین الی رفتیم...ترسا پشت فرمون نشست....دست فرمونش خوب بود ولی من ضعیف 

 بودم....

 

 تا محل مهمونی حدود ی ساعتی راه بود...

 ماشین تو ی محوطه بزررگ که پارکینگ ماشینای مهمونا در نظر گرفته شده بود گذاشتیم....

 

 از ماشین  پیاده شدیم....

 

 ط ی جوراب شلواری رنگ پا پوشیده بودمپاهام سردشون بود....فق

 لباسمم ی کم باالتر زانوم بود...

 

 تا تونستم به خودم حرف زدم که اخه مجبور بودی این لباس بخری که حاال سردت بشه....

 

برعکس من ترسا ی شلوار کرم تنگ با ی تاپ دکلته شکالتی پوشیده بود به همراه نیم چکمه های 

 پاشنه بلند....

 هم رو شونه هاش انداخته بود..... ی روییم

 

 تو پارکینگ دوتا از پسرای هم کالسیمونو دیدیم....

 دوتا پسر خیلی تووپ و خوشگل....



 

 

 ترسا با ارنج زد به سینم گفت جوون نگا بچه خوشگال کالس...

 ی نگاه انداختم اره واقعا خوشگل و خوشتیپ بودین

 ....ولی من نسبت به هرچی پسر بود بی تفاوت بود

 خنثی بود ......

 برام ارزشی نداشتن....

 

 

 مارو که دیدن اومدن سمتمون....

 اسم یکیشون رابین بود اسم اون یکی لوکاس بود.....

 

رابین و لوکاس ایستادن ما که بشون رسیدیم سالم کردیم و گفتن که مارو همراهی میکنن رابین سمت 

 من بود لوکاس کنار ترسا...

 م و خوش صحبتی بود.....لوکاس پسر خیلی گر

 ترسا و لوکاس در حال حرف زدن بودن...

 ولی من و رابین کنار هم بدون هیچ حرفی راه میرفتیم....

 ب خونه ای که جشن توش بر گزار میشد رسیدیم

 

 ی خونه بزرگ با نمای شیک....



 

 وسط ی باغ بود....

 دور تا دور خونه درخت بود.....

 چراغ تزئین کرده بودن.... باغ کامال نورانی و قشنگ با

 از دم در باغ تا در خونه  سنگ فرش شده بود....

 با بچه ها رد شدیم....

 صدای اهنگ از خونه میومد....

 

 

 به در خونه رسیدیم......

 خدمتکار در باز کرد و پالتوهامونو گرفت.....

 

 باهم رفتیم سر ی میز نشستیم.....

 ...بعد چند دقیقه ازمون پذیرایی کردن.
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 داشتم قهوه میخوردم.....

 طعم تلخ و گرمی داشت....

 اروم میشدم با خوردنش.....



 

 ترسا و لوکاس رفتن برقصن.....

 من و رابین نشسته بودیم....

 رابین کالفه بود حوصلش سر رفته بود انگار....

 یکی از دخترا کالس که سیریش بهش میگفتم....

 .....اومد سمت رابین اویزونش شد

 بهش درخواست رقص داد رابینم از خدا خواسته قبول کرد...

 

 رفتن وسط همه دو به دو میرقصیدن کمتر کسی نشسته بود...

 

 همه در حال رقص و جنبش و جوش بودن....

 

 من اروم نشسته بودم و تماشگرشون بودم....

 

 

 شما نمیرقصی؟_

 برخورد کردم....همون پسری بود که اون روز تو دانشگاه در کافه بهش 

 

 +نه

 چرااا؟شب به این خوبی نمیرقصی حیفه ها_



 

 +اینجور راحت ترم...

 و حاال اگه من درخواست رقص بدم افتخار میدین؟_

 

 

 مونده بودم چی بگم ....

 اصال خوشم نمیومد ازش نگاهشو دوست نداشتم... از طرفی روم نبود بگم نه

 ت کرد...دستشو سمتم کشید...وقتی دید ساکتم ...سکوتمو به رضایتم برداش

 

 زشت بود دستشو پس بزنم....

 بی هیچ تمایلی دستمو تو دستش گذاشتم...

 به کمکش از جام بلند شدم..دستی رو لباسم کشیدمو سمت پیست رقص رفتیم......

 

 دستشو دوررکمرم انداخت.....

 منم ی دستم تو دستش بود...

 یکیم رو بازوش ....

 

 سانتی فاصله بینمون بود ....ی کم که گذشت... ۷۵قریبا حدود ده ...شروع کردیم به رقص ت

 

 دستمو گرفت و به سمت خودش کشید تا منو بخودش نزدیک تر کنه....



 

 خودمو محکم نگه داشتم ....ی نگاه تو چشام انداخت ولی من سریع سرمو انداختم پایین....

 

 

 تو این مدت.... حدود ی ربعی بود میرقصیدیم....رقصمون ی کم تند بود

 

 اهنگ بعدی ی اهنگ الیت و اروم بود.....

 اونم حالت رقصشو عوض کرد و تو ی حرکت منو به خودش چسبوند...

 حس خوبی نداشتم....این حالتو نمیتونستم تحمل کنم....

 

 از طرز نگاه و برخوردش خوشم نمیومد..... نگاهش خاص و اذیت کننده بود.....

 

 راهی باتون کنار بکشم و پارتنرتون کسی دیگه باشه+اجازه هست من از هم

 

 من با تو راحتم و حس خوبی دارم پس بمون...._

 

 انقد بدم اومد که تااین حد پرو بود...

 تو دلم گفتم میخوام راحت نباشی....

 بعد  ویش خودم گفتم به زبون بیارش....

 



 

 

 +ولی من راحت نیستم...

 سرشو اورد کنار گوشمو گفت...

 ا؟همه دوست دارن تو بغل من باشن...چرا_

 +من راحت نیسم

 

 دستمو رو بازوش گذاشتم تا جدا بشم که نشد

 

 بمون پرنسس..._

 

 عصبی نگاش کردم....

میخواستم از نگاهم بخونه حرفمو چون اگه نمیفهمید نمیتونستم تضمین کنم اروم باشم و هیچی 

 نگم....

 

 بشم.... تو هموندحال بودیم....دوباره خواستم جدا

 فشاری به بازوش دادم تا از دور کمرم باز بشه....

 ولی نمیذاشت....

 تو همین حال بودیم.....

 که دست ی نفر دور بازوش پیچید....



 

با فشاری که به بازو اون پسره داد...باعث شد تا دستش از دور کمرم باز بشه و من مثه ی پرنده که تو 

 قفس بود ازاد بشم...

 

 عصبی نگاهش کردم....نفسی کشیدم و 

 رومو کردم سمت ناجیم....

 کهبا دیدنش گر گرفتم...
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 سابین جان فک کنم خسته شدی بفرما بشین تا ازت پذیرایی کنن...._

 

 با لحن محکم اینو گفت ولی میون تک تک جمله هاش تمسخر کردن سابین موج میزد...

 

ستشو محکم از دست هیراد کشید بیرون و از سابین تو ی لحظه چشاش از عصبانیت قرمز شد د

 پیست خارج شد....

 

 

 هیراد جلوم ایستاد دستمو گرفت و ی دستشم دور کمرم انداخت

 

 با فاصله شروع کرد به رقصیدن باهام.....



 

 

 مجبور نیستی با کسی که مایل به رقصیدن باهاش نیستی برقصی...._

 

 محوش شده بودم.....

 کنار هیراد میرقصم.... باورم نمیشد این منم که

 ی حال خاصی داشتم....

 انگار اون حسی که تو وجودم خاکش کرده بودم داشت جونه میزد....

 

 چیشده ؟ چرا چیزی نمیگی؟_

 

 دیدم خیلی تابلوه میشه اگه خودمو جمع نکنم ....

 ی ذره اخم کردم...

رتنرشون بشم سمتم درار +من قصدم رقصیدن نبود ایشون خواهش کردن و دستشونو برای اینکه پا

 کردند نتونستم رد کنم...

 

 وقتی مایل نیستی کاری بکنی و میدونی درست نیست...انجام نده حاال هرچی میخواد بشه..._

 

 +اولش اوکی بود ولی داشت زیاده روی می کرد.....

 اوکی هرجور مایلی_



 

 

...دستمو از دستش محکم کشیدم ویییییی خدایا من از این کلمه متنفرم....با این حرفش عصبیم کرد.

 بیرون...

 

 ی ممنون اروم زیر لب گفتم...

 رفتم سر جام نشستم....

 ی پامو انداختم رو اون یکی تند تند تکون میدادم....

 

 نمیدونم چرا تا این حد عصبی بودم....

 به گارسون گفتم اب بیاره برام...

 اونم ی لیوان اب اورد....

 

 

 بشم...ی کم اب خوردم تا اروم 

 

 قرار بود دو سه ساعت قبل عید برج ایفل باشیم....

 

 اکثرا مردم فرانسه کنار ایفل جمع میشدن.....

 موقع سال تحویل....



 

 تو ایفل جشن میشد و اتیش بازی میکردن ....که جلوه ایفل صد برابر قشنگ تر میشد.....

 

 

بود که مجبور شدیم ماشینا همه سوار ماشین شدن و راه افتادیم سمت ایفل.....انقد شلوغ 

 کیلومتر با فاصله تا برج پارک کنیم و تا کنار برج پیاده بریم....۲....۷

 

 تقریبا اکثر بچه ها باهم  و کنار هم ایستاده بودیم...

 

 چند دقیقه بیشتر تا عید نبود.....

 

 ثانیه های اخر بود که بچه ها همه باهم شروع به شمردن معکوس زمان شدن....
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 جیغ و اهنگ و اتیش بازی همزمان با تحویل سال نو شد.... 



 

 

 من و ترسا همدیگرو بغل کردیم و رو بوسی کردیم ....

 با دخترا دیگه هم روبوسی کردمو عیدو

 تبریک گفتم.....

 با بعضی پسراهم در حد دست یا تکوت دادن سالم ودتبریک عید بودم....

 ندیدمش.... دنبال هیراد بودم ولی

 

 دنبال هیرادی؟_

 

 برگشتم سمت صدا سابین بود...

 اخمی کردم و محل ندادم....

 

 عشقشی.؟_

  

 دوست نداشتم الکی حرف در بیارن....

 +نه اصال

 پس الکی روت غیرت داره_

 +ایشون اشنا خانوادگی هستن...

 اها_



 

 راستی.....

 

 د گفت عیدت مبارک....دستمو گرفت و صورتمو بوسید سرشو اورد عقب و چشمکی ز

 بعدم رفت....

 نفس عمیق کشیدم...

 ی لحظه چشم چرخوندم که هیراد دیدم با ی لبخند کج داره نگام میکنه
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 )احححح پس این چشه چرا اینجوره(

 اومد سمتم..... 

 با ی اخم نه زیاد غلیظ نگاش کردم...

 عیدتون مبارک مادمازل...._ 

 رک....+ممنون عید شما هم مبا

 

 ی لبخند جذاب زد سری تکون داد و رفت تو جمع پسرا...

 

 از پشت نگاش کردم فوق العاده جذاب بود....

 



 

 ی شلوار مشکی تقزیبا جذب....

 با ی پیرهن سفید مشکی پوشیده بود.....

 ی کت مشکی اسپرت هم که با شلوارش ست بود پوشیده بود ......

 

 موهاشو باال داده بود....

 وش مونده بود داشتم براندازش میکردم.....نگاهم ر

 

 ترررنم ...ترنم_

 با صدای ترسا حواسمو به ترسا جمع کردم..... 

 +جانم؟

 این پسره کیه؟ تو میشناسیش؟_

 +ای اشنایی دور داریم مثه من ایرانیه از اشنا ها قدیمیه.....

 

سرش راجب این پسر خیلی اوالال دختر تورش کن خیلی معرکس پسره....ژانین االن گفت دوست پ_

 تعریف میکنه ...ولی میگه انگار از اوناس که دور دخترا نیست انگار بی اعتماده....

 

تا اینو گفت فهمیدم دلیل رفتارا سردو نیشخنداشو....اون به همه دخترا بی اعتماده همه مثل بهار 

 میدونه ولی به ترسا چیززی نگفتم

 



 

 +اها نمیدونم

 

 فل بودیم خیلی خوش گذشت....حدود ی ساعت کنار ای

جمعیتمون زیاد بود حسابی خوش گذشت....بچه ها کلی رقصیدن منم به اصرار دخترا تا حدی 

 همراهیشون کردم...

ولی حواسم به هیراد بودکه ی گوشه ایستاده بود نه میرقصید نه اهنگ میخوند با بچه هاا ....فقط گاهی 

 با پسرا حرف میزد...

 

 اهمو از روش بردارم نمیشد....هرچی میخواستم نگ

 ی ژست خاصی گرفته بود که جذاب ترش میکرد.....

پاهاشو تقریبا به اندازه عرض شونه هاش باز گذاشته بود...دستاشم تا نصفه تو جیب شلوارش کرده 

 بود....

 رو صورتشم ی موج اخم خاصی بود که چهرشو جدی تر میکرد.....

 

 بسه ترنم داره نگات میکنه..._

 کی ؟چی؟+

 همونی که سه ساعت زل زدی بهش..._

 

 نگاهمو سمت هیراد انداختم....

 )واااای خاک تو سرم داشت نگاه میکرد(



 

 

 سریع سرمو زیر انداختم...

 دیگه تا وقتی رفتیم خونه میزبان که هنوز من نشناخته بودمش نگاشم نکردم....

 

 با تزئین زیبایی چیده بودن....شام سلف سرویس بود چند نوع غذا مختلفو رو ی میز بزرگ 

 

 هرکسی غذاشو که میکشید میرفت رو ی مبل یا کاناپه یا میز غذا خوری مینشست....

 

 ی مبل دو نفره خالی بود.....

 غذامو کشیدم و رفتم اونجا نشستم....

دوتا  ترسا هم رو مبل دونفره ی روبه روییم  با لوکاس نشسته بود....خندم گرفت این دوتا هم از فردا

 مرغ عشق میشن....

 اروم ی خندیدم که ترسا فهمید با اون دوتام کج کج نگام کرد و لبخند زد.....

 

 سرمو انداختم زیر اروم اروم شروع به خوردن غذا کردم....

 ی موزیک خیلی اروم و مالیم پخش میشد......

 

 فکرم درگیر بود .....

 درگیر هیراد....اینکه چیشد اومد اینجا...



 

 م کجاست....خیلی دوست داشتم ارام ببینم.....آرا

 اگه اونو میدیدم همه چی متوجه میشدم...

 

 از اول شب تو فکرین_

 نگامو سمت صاحب صدا چرخوندم....

 چرا؟_
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 +چی چرا؟

 چرا تو فکرین؟_

 +ذهنم درگیر ی موضوعیه...

 چه موضوعیه؟_

خواستم اگه کمکی از دستم برمیاد براتون انجام البته ببخشید اینو میپرسما قصدم فضولی نیست....

 بدم...

 

 +نه خواهش میکنم این چه حرفیه...

 مرسی لطف کردین....ولی باید خودم حلش کنم...

 

 اوکی...راستی میگن شما ایرانی هستی...._

 



 

 +بله درسته....

 من ی بار ایران رفتم.....چندتا از شهراشو تونستم بگردم...._

 

 شهرایی؟ +ااا چه خوب چه

 تهران,,,,اصفهان,,,,شهرای شمالی و تبریز..._

 خیلی شهرای قشنگی بودن....

 

 +اره خیلی شهرای قشنگ و تاریخی هستن بخصوص اصفهان....

 شمالم که برای تفریحه پارک جنگلی و دریا و.... داره..

 اره منم تعریفشو از دوستم که میزبان امشبه شنیده بودم..._

 

 تا بفهمم میزبان امشب کیهموقعیت خوبی بود 

 

 +ببخشیداقا رابین میزبان امشب کیه؟

 هیراد,,,,دوست صمیمیه من...._

 

 تعجب کردم یعنی این خونه و باغ و این تشکیالت برای هیراده....

 

 +اوه چه خوب....



 

 

 صدای هیراد شنیدم....

 بهتون خوش گذشت مادمازل؟_

 +مررررسی بله خوب بود 

 +خواهش

 

 هست چند لحظه وقتتو بگیرم؟ رابین اجازه_

 حتما....""

 

 هیراد فعال گفت و رفت چند قدم جلوتر از ایستاد...

 

 رابین از جاش بلند شد رو کرد سمت من و گفت...

 

 از هم صحبتی باهاتون خیلی خوش حال شدم مادام..._

 لبخندی زدم و گفتم...

 +منم همینطور....

 من برم پیش هیراد فعال_

 +فعال...

 



 

 رفت سمت هیراد.... رابین

 هردو به سمت در خروجی خونه رفتن و وارد باغ شدن....

 نگاهمو ازشون گرفتم.....

 تقریبا همه غذاشونو خورده بودن و خدمتگزارا داشتن ظرفا جمع میکردن......

 

 بعدمدت کوتاهی دوباره صدای آهنگ

 زیاد شد....

 کم کم همه رفتن وسط برای رقص ....

 م ترسا هم اومد پیش

 ترنم بیا بریم برقصیم با من نرقصیدیاااا .... _

 +وای نه ترسا حوصله ندارم..

 ااا ترنم جان من بیا..._

 +من که موقع سال تحویل باهات رقصیدم...االن حال ندارم...

 

 بیا دیگه جون من...._

 

 ترسا دختر دلنازکی بود...میترسیدم ازم ناراحت بشه....

 رای رقص....باشه ای گفتم و رفتیم وسط ب

 دوتامون هم حرف میزدیم و هم خیلی متین و باوقار میرقصیدیم....



 

 بعضی از دخترا بودن واقعا من درکشون نمیکردم....

 از اول مهمونی هر دفعه به ی پسر خودشونو چسبونده بودن ....

 

 اححح اححح نگا این خانوم اویزون...._

 +کی؟

 به لوکاس چسبونده.....بابا همین دختره اویزون....االن خودشو _

 ازاول مهونی فک کنم با همه پسرا رقصیده....نگا چه جور اویزون شده از لوکاس...

 

 تند تند حرف میزد و حرص میخورد...

 +اوهو ببین چه جور داره حرص میخوره..نکنه خبریه و من نمیدونم....

 

 ی کم هول شد گفت...

 سیریش بدم میاد.... نه ...نه بابا چه خبری ....از دخترا اینجور_

 راستی رابین چی گفت؟

 

 و با این سوال بحثو عوض کرد
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 ترنم فردا چی کاره ای؟_

 +هیچی بی کار....

 بریم بیرون ؟_

 +وای ترسااا انقدر خستم که نگوو امشب خسته شدم خیلی اگه دیدم فردا سرحالم چشم میریم....

 اره منم خسته شدم ولی خوش گذشت...._

 خوب بود بد نبود.... +ای

 

 ی کم دیگه حرف زدیم و بعد خوابیدیم.....انقد خسته بودم که تا صبح خوابم برد....

 

 

 بیدار شدم....ترسا هنوز خواب بود...۷۷صبح ساعت 

 رفتم حموم تا سرحال بیام...

 قید صبحانو زدم رفتم تا ی ناهار خوشمزه درست کنم....

 اولین روز تعطیالت بود...

 تم ی کم تجمالتی تر باشه .....میخواس

 

 از غذاهای ایرونی برای ترسا درست کردم...خیلی دوست داشت غذاهای ایرانی...

 

 



 

 ترساهم حموم رفت...اومد برای ناهار کمکم کرد....

 میز چیدیم....داشتیم ناهار میخوردیم کهگوشی ترسا زنگ خورد....

 

 روی میز بود نگاهی بهش انداخت...

 رو صفحه غذا پرید تو گلوش شروع به سرفه کردن کرد...با دیدن اسم 

 براش اب ریختم...

 اب خورد سریع جواب داد....

 

 سالم لوکاس..._

 

 تا اینو گفت پقی زدم زیر خنده...حاال نخند کی بخند...

 از خنده من ترسا خندش گرفته بود...به زور خودشو نگع داشت و خرف میزد....

 دل زد زیر خنده.... صخبتش که تموم یوهو از ته

 

 همراه با خنده گفتم...

 +بخاطر لوکاس اینجور هول کردی؟

 نهههه فقط تعجب کردم..._

 +جووون باو چی گفت اقا دوماد...

 اااااا ترنم..._



 

 دوماد چیه؟

 +باشه باشه حاال بگو چی گفت...

 هیچی گفت عصر باهم بریم بیرون...من و تو  اونو دوستاوش..._

 

 ریع مغزم کار مرد و گفتم...با این حرفش س

 

 +نچ نچ نچ من نمیااااام حوصله ندارم...

 توروخدا تورو کسی که میپرستی بیااااا ....جون مادرت ببا ترنم تنها نرم ....._

 

 شروع کرد به التماس...از کاراش خندم گرفت....

 

 باالخره به زور مجبور به همراهیش شدم....

 .....بیان دنبالمون ۶قرار بود ساعت 

 بعد ناهار وسایل جمع کردیم رفتیم تا اماده بشیم کم کم...

 

 ی شلوار سفید پوشیدم با کتونیای سفید....

 بلوزی که الی هم برام خرید پوشیدم ......

 کاپشن مشکی کوتاهمم گرفتم دستم به همراه موبایل و ی کیف کوچیک.....

 ....ی ارایش ملیح هم کردم موهامم دم اسبی وسط سرم بستم.



 

 

 

 ترسا هم مثل من ی تیپ اسپرت زده بود ولی موهاشو باز گذاشته بود.....

 

 لوکاس تکی روی گوشی ترسا زد که ما بریم پایین....

 ی نگاه تو اینه انداختیم....عالی بودین...

 سریع رفتیم پایین....

 

 لوکاس و رابین باهم بودن....

 

 سالم دادیم ...

 لی عقب....لوکاس در باز کرد نشستیم صند

 خودش و رابینم جلو نشستن....

 

 نمیدونستم قراره کجا بریم....

 

 خب خانوما کجا بریم_

 با این حرف لوکاس به سمت ترسا برگشتم.....

 سری به معنی اینکه چی جواب بده تکون داد....



 

 منم لب زدم گفتم فرقی نداره....

 

 برای ما فرقی نداره لوکاس....""

 

 جای توووپ میبرمتون....اوووکی پس خودم ی _
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 من و ترسا چ رابین منتظر لوکاس بودیم تا ماشین پارک کنه بیاد.....

 

 خیابونا خیلی شلوغ بودن...ی کم طول کشید تا ماشینشو پارک کرد....

 مرکز شهر بودیم....

 این قسمت پر از رستوران های رنگارنگ و شیک و مختلف بود .....

 

 

 ران ایستاد ...لوکاس در ی رستو

 بفرمایین داخل....""

 اول من بعد ترسا و بعد پسرا وارد شدن... 

 هنوز به میزمون نرسیده بودیم که گوشی رابین زنگ خورد رفت بیرون که راحت صحبت کنه....

 



 

 لوکاسم صندلی برای ترسا عقب کشید قبل اینکه بیاد سمت من من خودم رو صندلیم نشستم....

 

 ابین اومد....بعد چند دقیقه ر

 اروم با لوکاس شروع به پچ پچ کردن...

 

 گارسون اومد سفارش غذا بگیره ....

 هرکس هرچی میخواست سفارش داد پسرا ی غذا اضافه هم سفارش دادن.....

 

 پیش غذا اوردن....شروع کردیم به خوردن میزمون گرد بود..

 ترسا کنار لوکاس بود ....

 ترسا کنار رابین نشسته بودم...من با فاصله تقریبا زیادی از 

 

 رابین هم تقریبا با فاصله زیادی از لوکاس نشسته بود...

 به ای خاطر اینجور بودیم چون میخواستیم اون دوتا مرغ عاشق راحت باشن....

 

 منو رابین در حال حرف زدن راجب دانشگاه درس بودیم....

 ب و اروم نمیدونستم باشه....هیچ وقت فکر نمیکردم اخالقش اینجور باشه...انقد مود

 

 



 

 

 سالاااممم_

 نمیدونم درست شنیدم یا نه ولی صدا هیراد بود....

 

 

 سرمو اوردم باال کع هیراد دیدیم....

 

 سالم_

 +سالم خوبید؟

 ممنون شما خوبی؟_

 +مرسی....

 هیراد با بقیه بچه ها سالم احوال پرسی کرد...

 بعدشم اومد بغل دست من نشست...

 

 بین رابین و هیراد بودم.... معذب شدم

 

 ی کم خودمو جمع تر کردم....

 غذا اصلی اوردن....

 



 

 اروم شروع به خوردن غذام کردم.....

 

 رابین و هیراد حرف میزدن....منم بی توجه به اون دوتا داشتم غذا میخوردم....

 ی لحظه خواستم ساالد بردارم....

 ه....که هیرادم هم زمان با من خواست ساالد بردار

 دست من زودتر به ظرف خورد و دست هیراد رو دستم قرار گرفت.....

 

 از گرما بدنش یوهو گر گرفتم....

 سریع دستمو کشیدم عقب...

 

 شما بفرمایید اول_

 +نه ممنون ...

 خودش ظرف ساالد برداشت گرفت جلوم....

 ی کم کشیدم...

 هیردام ی کم ساالد کشید گذاشت سر جاش ظرفو.....

 

 ن خودشو واارد بحث لوکاس و ترسا کرد.....رابی

 

 من و هیرادم تو سکوت داشتیم شام میخوردیم....



 

 

 ارام خیلی خوشحال شد که دیدمت...._

 

 باالخره سر صحبت باز کرد...

 +ای جانم منم خیلی مشتاقم ببینمش....

 ایرانه_

 +ااا چرا؟

 پیش شوهرشه...._

 .نمیاد اینورا؟+بسالاامتی پس ازدواج کرده ای جوونم....

 چرا تا یک ماه دیگه میاد...._

 +چه خوووب حتما خبرشو بهم بدین....

 اوکی.._

 شوهر شما خوبه؟

 

 با این حرفش عصبی شدم.....اون اشغال شوهر من نبود...

 یاد گذشته افتادم....

 احساس نفرت اوم تموم وجودمو دوباره گرفت...

 

 نگاری.....فشارم افتاد چون هیچ جونی تو تنم نبوده ا



 

 

 حالت تهوه گرفتم....

 ی نگرانی تو چهره هیراد و بقیه و بچه ها دیدم....

 ولی نمیتونستم ارومشون کنم....

 

 حالم بدتر میشد هرلحظه....

 هیراد با ی لیوان اومد سمتم...

 

 ترنم بخور_
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 بهتری فداتشم؟_

 .+اره عزیزم....تو برو داخل پیش بچه ها.....

 نم پیشت...نه میمو_

 +ترسا برو فدات..منم تا چند دقیقه دیگه میام....

 

 دوست داشتم تنها باشم.....

 تو محوطه ای که رو ب روی رستوران بود  نشسته بودم.....



 

 یکی کنارم نشستم.....

 حوصله مزاحم نداشتمم....

 سرمو برگردوندم ببینم کیه کنارم....

 که چشم تو ی جفت چشم قهوه ای افتاد...

 

 خوبی؟_

 هیچی نگفتم و همونجور محو چشماش شدم.... 

 بعد چند ثانیه گفت..

 خوبی ترنم؟_

 سریع نگاهمو ازش گرفتم سرمو انداختم پایین 

 +اره اره بهترم...

 خوبه..._

 +,اهوم

 

 بدون هیچ حرفی کنار هم نشسته بودیم....

 ی لحظه باد سردی وزید...

 که کاپشنمو بیشتر دور خودم پیچیدم.....

 

 اگه بهتری بریم داخل...._



 

 این تنهایی دونفره دوست داشتم.... 

 حیف که دالمون خیلی از هم دور بود....

 +اره بریم...

 

 دوتامون کنار هم راه میرفتیم...

 ی نفس عمیق کشیدم... اولین بویی که حس کردم...

 بوی عطر تلخ و سرد هیراد بود....

 

 خودش اومد داخل...هیراددر باز کرد اول من رفتم داخل بعد

 ترسا به سمتم اومد حالمو پرسید....

 غذامونو عوض کردن میل به غذا خوردن نداشتم...

 ولی بخاطر لوکاس که اینقدر زحمت کشید خوردم ی کم....

 بعد غذا رفتیم ی کم تو شهر گشتیم.....

 

 لوکاس از ترسا خواست که بیشتر باهم باشن...

 قبول نکنه ولی من نخواستم مزاحمشون بشمترسا هم اول خواست به خاطر من 

 

قرارشد لوکاس اول رابین برسونه چون خونه رابین سر راهشون بود ولی خونه من مخالف راهشون بود 

 قرار شد هیراد منو برسونه خونه.....
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 از ترسا و لوکاس و رابین خدافظی کردیم....

 اونا رفتن...

 بدم بهش.... نمیخواستم با هیراد برم و زحمت

 

 بفرمایید ماهم بریم..._

 +مرسی ممنون من خودم میرم مزاحم نمیشم

 خیلی جدی گفت...

 مزاحم نیستید بفرمایید...._

 +نه ممنون...

 دیر موقعس حالتونم زیاد خوب نیست..درست نیست تنها برین یفرمایی سوار بشین بریم..._

 

 +نه خوبم مرسی...

 

 در ماشین باز کرد ....

 ا بشین..بفرم_

 و با ی حالت عصبی خودش رفت سوار شد و پشت فرمون نشست...



 

 

 به ناچار سوار شدم....

 در ماشین بستم بعد چند ثانیه حرکت کرد....

 ادرس خونه خواست که بهش گفتم....

 دیگه هیچ حرفی نزدیم....

 به محلون که رسیدیم....

 خداروشکر کردم تنها نبودم..

 سناکی رفته بود....محل تو تاریکی و سکوت تر

 

 شب بود خوابیده بوده۲همه یا مسافرت بودن...یا گشت و گذار و مهمونی هرکسم خونه بود تا االن که 

 

 خالصه تک و توکی چراغ خونه ای روشن میدیدی....

 

 هیراد جلو ساختمونم ایستاد...

 در باز کردم....پیاده شدم هیرادم پباده شد.....

 طف کردین...+خیلی ممنون اقا هیراد ل

 خواهش بفرمایین داخل خونه دیر وقته...._

 +شب خوش...

 شب خوش...._



 

 

 

 کیلد از کیفم دراوردم انداختم تو در ساختمون....

 وارد ساختمون شدم خواستم در ببندم که دیدم هیراد هنوز ایستاده....

 نگاهش کردم اونم داشت نگام میکرد....

 دربستم ....

 م....بعد دو سه دقیقه صدای ماشین هیراد اومد که نشونه این بود که رفت....همونجور پشت در ایستاد

 

 

 لباسمو عوض کردم

 رفتم رو تختم نشستم....

 چشماش از جلوم کنار نمیرفت....

 ی جفت چشم قهوه ای تیره....

 هیچ وقت تا حاال انقد متوجه چشماش نشدع بودم....

 چشمای درشت و قهوه ای جذابی داشت....

 

 

یدونم چه جور خوابم برد ولی همش تو خواب اون لحظه ای که نگام برای چند دقیقه تو نگاش افتاد نم

 تو ذهنم بود ....
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 داشتم با الی حرف میزدم....

 +الی از ترسا خبر نداری؟

 نه از صبح ندیدمش...._

 

 خواستم بهش زنگ بزنم که ی نفر صدام کرد....

 ترنم..._

 یم برداشتم برگشتم سمت طرفی که صدام کرد ....کیفم از رو صندل

 

 +سالم کجایی تو دختر؟

 سالم با الی بیاین تا بهتون بگم..._

 

 

الی هم وسایلش جمع کرد رفتیم پیش ترسا و باهم تصمیم گرفتیم بریم سمت سلف تا نهار بخوریم و 

 حرف بزنیم....

 

 

 +خب؟



 

 چی خب؟_

 ترسا امروزم از صبح نیومدی....+ااا بگو دیگه این چند روز کمرنگ بودی 

 اهاااا_

 

 درد اهااا ترسا بگو خب چیشده؟"

 هیچی_

 فقط دخترا اخر هفته تولد لوکاس میخوام جشن بگیرم براش....

 

 حدود ی ماهی از تعطیالت کیریسمس گذشته بود....

ه بود و اون شبی که ترسا همراه لوکاس بیشتر بیرون موندن...لوکاس به ترسا درخواست دوستی داد

 ترسا هم بعد چند روز فکر کردن قبول کرد....

 

 االنم ترسا به خاطر اینکه لوکاس دوست پسرش بود و عشقش بود میخواست براش تولد بگیره....

 

 قزار شد از رابین بخوایم پسرا دعوت کنه....

 ما سه تا هم دخترا دعوت کنیم و کار مربوط به تولد به کمک رابین انجام بدیم...

 

 

 ا دخترا رفته بودیک بازار لباس بگیریم....ب



 

 

 ترسا ی لباس شب مشکی بلند گرفت که تو تنش معرکه بود...

 

الی  ی لباس قهوه ای کوتاه خرید که با رنگ مو و چشماش هارمونی خاصی پیدا کرد......منم ی لباس 

 جیگری خریدم...

 یپ تنم بود....که یقه قایقی داشت استیناش سه ربع بودو تا زانوم میرسید ک

 با ی جفت نیم چکه مشکی تقریبا پاشنه دار میخواستم بپوشم...

 

 

 قرار شد جشن تو خونه رابین باشه چون خیلی بزرگ و خوب بود....

 از صبح من و الی و ترسا درحال تمیز کاری و تزئین خونه بودیم....

 

 کارارو کردیم بعد برای شب اماده شدیم.... ۳تا ساعت 
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 من و الی و ترسا تو اتاق مهمان بودیم....

ترسا خیلی استرس داشت دیر اماده بشه بخاطر همین اول همه فرستادیمش حمام تا زودتر اماده 

 بشه....

 من و الی هم بیکار نشسته بودیم.....



 

 الی داشت با رافائل پی ام بازی میکرد...

 

 با صدای بلند و هیجانی گفت...

 ترنمممممممم_

 ی کنارتم چرا داد میزنی؟؟+وا ال

 بگو چیشده..._

 +چیشده؟

 رافائل پایینه_

 وبا ی جیغ دیگه از جاش بلند شد....

 من برم بیام دلم واسش ی ذره شده...._

 +باشه مواظب باش از پله ها نخوری زمین....

 

 دوید رفت.....

 

 رافائل چند روزی بود برای مسابقات والیبال رفته بود ایتالیا....

 فت بهم گفته نمیرسه برای تولد بیاد.....ولی مثل اینکه میخواسته سوپرایزش کنه.....الی گ

 

 

 الی و ترنم من کارم تموم شد هرکی میخواد بره حموم لخت بشه بیاد حموم...._



 

 به در حموم زدم .... 

 +ترسااا لخت بشه چیههه ارومتر حرف بزن زشته...

 ر میکنم گیر نده اجی....ترنم من استرس دارم نمیدونم دارم چی کا_

 

 لباسمو در اوردم .....

 یادم رفته بود حوله بیارم.....

 در کمد باز کردم....

 ی حوله که معلوم بود تمیزه تو کمد بود برش داشتم....

 

 اتاق مهمان خونه رابین انگار یکی از اتاقا هتل بود همه چی داشت.....

 شی همه چی داشت....لب تاب....تلوزیون....تخت..کمد....میز ارای

 

 تو دلم گفتم چه مهمون نواز.....

 

 حوله تنم کردم...

موهامم قبل حمام همیشه عادت داشتم شونه کنم...نشستم رو صندلی میز ارایشی شروع کردمبه 

 شونه زدن موهام اروم اروم ی اهنگ میخوندم.....

 

 



 

 تو حال و هوا خودم بودم....

 که در اتاق باز شد....

 ت در....برگشتم سم

 +الی اروم گر......

 

 با دیدن هیراد کپ کردم.....

 اون بدتر من....

 سریع چهرش جدی شد گفت....

 

 ببخشید...._

 درراتاق و بست رفت بیرون.....

 هنوز شوکه بودم....

 نمیدونستم چی کار کنم....

 به خودم نگاه کردم....

 ار رفته بود تموم پام تا رونم بیرون بود....بخلطر اینکه رو صندلی نشسته بودم حولم از رو پاهام کن

 

 بپر تو حموم خوشگلع...._

 +وای ترسا ابروم رفت ....واییییی ابروم رفت....

 چیشده؟ _



 

 +واااییییی نپرس ترسا ....

 بابا من خودم استرس دارم بگو چیشده....وااای کیک خراب شده؟..._

 ه....بدبخت شدم استرس داشتم حتما تو راه اوردنش افتاد

 

 +چی میگی ترسا ....کیک چیه؟

 اخه کیک مگه قراره االن بیارن؟

 خداروشکررررر....په چی شده؟_

+من نشسته بودم رو صندلی داشتم موهامو شونه میکردم...از کمر به پایینم  حولم رفتع بود کنار لخت 

 بودم درواقع....

 هیراد اومد تو اتاق دیدم....بدبخت شدم ترسا

 

 عجب نگاهم کرد بعد پوقی زد زیر خنده حاال نخند کی بخند.....ترسا اول با ت

 وایییی خدا نکشت ترنم...کاش بودم میدیدمتون قیافه هاتون باحال بوده....واییییی_

 

 +نخند ترسا من دارم از خجالت اب میشم بخدا....

 واییییی عب نداره عب نداره.....هیراد خندش نگرفت؟_

 .اخع به چی بخنده+نه بابا چنان اخمی کرد ...

 اون همیشه برج زهرماره....اخمو و جدی و سرد...._

 



 

 بعدساکت شد....منم رفتم تو فکر یوهو دوباره زد زیر خنده....

 

 تررررررنمممم اینجا فک کنم اتاق هیراده_

 میخندید و میگفت وایی من چه خلم

 +چییییی؟

 راد خونه رابین میمونه....واییی ترنم این اتاق هیراده....لوکاس گفت چند وقتیه هی_

 

 +خب این که اتاق مهمانه مگه رابین بهت نگفت بیاید اینجا ....رابین که نمیاد اتاق هیراد بده به ما که...

 

 اره اره اینم هست...._

 خب پس چرا هیراد اومد اینجا؟

 +نمیدونم....

 ولش من برم حموم....

 

 

 ممو گفت....هنوز نرفته بودم حموم که باز ترسا با خنده اس

 

 ترنممممم..._

 +جان ....پس چته تو هی میخندی؟



 

 رابین گفت اتاق سمت راست..._

 من از استرس راست چ چپم اشتباه کردم....اوردمتون اتاق سمت چپ....

 درواقع اتاق مهمان اتاق روبه روییه

... 

 باز زد زیر خنده......

 ترسا ابروم رفت....هم خندم گرفته بود هم حرصم گرفت که بخاطر گیج بازی 

 

 دمپایی رو فرشی پرت کردم سمتش ی خنگ هم بهش گفتم رفتم حموم.....

 

 

 سه تامون اماده بودیم......

 خیلی خوشگلم شده بودیم....

 ترسا زودتر از ما رفته بود پایین....

 الی هم قرار شد بره پایین پیش رافائل که کارش داشت بعد بیاد تو سالنی که جشنه....

 

 

 تنها موندم... من

 به خودم  تو آینه.....

 لباسم و تیپم خیلی خوب بود...



 

 ارایشممم با لباسم ست کردم.....

 ی ارایش شیک و دخترونه.....

 خط چشمم نه پهن بود نه نازک....

 رژ جیگری همرنگ لباسم زده بودم که لبامو قلوه ای تر نشون میداد....

 ی رژ گونه متناسب با اریشم زدم.....

 

 موهامم جمع کرده بودم باال و گوجه درست کردمش....تیپم هم فشن بود هم شیک و خانومی....

 

 اتاق جمع کردم....

 از اتاق زدم بیرون... دراتاق نبسته بودم ...که درراتاق رو به رویی باز شد و هیراد اومد بیرون....

 

 سرخ شدم از خجالت.....

 خودم حدس میزدم شبیه لبو شده باشم....

 هیراد منو که دید.....

 چشماش برق شیطنتی گرفت....

 +سالم

 سالااااااااممممم_

 

 )وییییییی پس این چرا این دفعه این جور سالم کرد....(



 

 با لین کارش بیشتر خجالت کشیدم....

 اونم که دید من خجالت کشیدم...

 خندش گرفته بود ولی سعی میکرد نشون نده.....

 

 میرین سمت_

 

 سالن؟

 ....+بله.

 پس بریم...._

 

 تو راه رو بودیم ......داشتیم به سمت سالن میرفتیم....

 کنار هم راه میرفتیم....

 هیراد بهم نزدیک تر شد و تو گوشم گفت....

 همه چی خوب بود کم و کسری که تو اتاق نداشتین؟_

 نفسش که به گوشم میخورد از ی طرف باعث میشد گرمم بشه ... 

 تو وجودم بیشتر شد از ی طرف باعث شده بود گرمم بشه.... خجالتیم که از حرفش

 

 +چیزه ...میدونین چیه؟

 میخواستم براش توضیح بدم.... 



 

 که رابین صداش کرد....

 هیراد بیا لوکاس اوردم خونه ...."""

 تقریبا به سالن جشن رسیده بودیم.....

 

 ترنم تو هم به همه بچه ها بگو اماده باشن...."""

 قه دیگه میایم واسه سوپرایز....تا ده دقی
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 «««تولدت مبارک......تولدت مبااااااارک....تولدت مبااااااارک»»»

 

لوکاس با تعجب به ما نگاه میکرد و بعدش زد زیر خنده خیلی خوش حال شده بود....ترسا به سمتش 

 رفت....

 همدیگرو بغل کردن و بوسیدن ...

 

 یم....به افتخارشون دست و جیغ زد

 

 الی اهنگ پلی کرد....

 بچه ها دورتا دور ترسا و لوکاس ایستادن و شروع به دست زدن کردن....

 لوکاس و ترسا هم با اصرار بچه ها ی رقص دونفری باهم رفتن...



 

 منم داشتم ازشون فیلم میگرفتم.....

 د به ترسا و لوکاس....الی و رافائل هم کنار هم ایستاده بودن والی داشت جیغ جیغ میکردو ذوق میکر

 

 

 خندم گرفت از کاراش....

 

 ی کم که گذشت همه بچه ها شروع به رقصیدن کرد....

 اهنگش تند و بود و همه داشتن خودشونو میکشتن انقد تند و تند میرقصیدن وباال پایین میپریدن...

 

 

 دو ساعتی از جشن گذشته بود....

 کیک اوردن....

 بودن....ترسا و الی مشغول عشقاشون 

 نخواستم مزاحمشون بشم تصمیم گرفتم خودم برم کیک و بگیرم از اژانس....

 

 پالتومو پوشیدم....

 کیف پولمم برداشتم....

 داشتم از پله ها پایین میرفتم و تو کیف پولم نگاه میکردم ببینم چه قدر پول دارم....

 



 

 که با سر رفتم تو شکم ی نفر...

 سرمو که باال اوردم

 ون پسر سابینه....دیدم هم

 

 خواستم از کنارش رد بشم که بازمو گرفت...

 به به ترنم خانوم...کجایی نیستی..._

 جوابشو ندادم....

 بازمو از دستش خواستم در بیارم...

 که محکم تر گرفت...

 با تو بودما..._

 +بله؟

 خوبی عزیزممم؟_

 +ممنون...

 جوووون تو چرا انقد جیگری؟_

 

 ی صدای عصبی ولی کنترل شده گفتم...کفریم کرده بود با 

 +بدون داری چی میگی...دفعه بعد نبینم اینجور حرف بزنی.....

 

 



 

 بازومو از دستش بیرون کشیدم...

 ی تنه بهش زدم و رد شدم ازش..

 چند قدم بیشتر فاصله نگرفته بودم...

 

 که صداشو شنیدم...

 تقریبا بلند بلند و با حرص حرف میزد...

 

 ی هستی؟؟فکر کردی ک_

 منو تهدید میکنیی؟؟

 من هرکار دلم بخواد میکنم....

 

 نه نگاش کردم نه برگشتم سمتش...

 دید جواب نمیدم اومد سمتم...منو کشید ی گوشه وبه راه پله ها چسبوند...

 

 

 ببین خیلی خودتو میگیری فک کردی خبریع؟؟؟_

 +من کاریت ندارم,,...ول من بزار برم...

 ه گرفتمت...هه ولت کنم؟...تاز_

 +بسه نمیخوام امشب الکی برای خودمو بقیه خراب کنم....



 

 

 چرا فکر میکنی با بقیه فرق داری؟_

 همیشه ساکت و ارومی....

 ی رفتار خاص داری؟

 +من اینجور فکر نمیکنم...

 ولی اینجوره..._

 

 حوصله بحق باهاش نداشتم گذاشتم حرفاشو بزنه دق دلیاشو خالی کنه...

 

 ومونو ندادم....جواب هیچکد

 حرصی شده بود....

 دستامو گذاشتم رو سینش خواستم هلش بدم برم کیک بگیرم....

 

 که زورش به زور من چربید..

 بیشتر به دیوار چسبوندم....

 سرش اورد جلو تا لباشو بزار رو لبام...

 که بلند گفتم...

 +گمشو اونور عوضی....

 



 

 ترنـــــم,,,,کجایی؟"""

 +اینجا....

 

 ین هل شد نمیدونست چی کارکنه....ساب

 

 هیراد اومد سمت صدام....وضعیتمونو که دید,....

 عصبی به سمت سابین غرید...

 داری چه غلطی میکنی؟""

 

 هیچی...._

 +کثافط ولم نمیکردی میگی هیچی؟؟؟

 

 هیراد منو کشید و از بین دسنتا سایین کشیدم بیرون
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 ین من و ترنم دخالت میکنی؟هیراد تو اصال کی هستی که ب_

 به تو باید توضیح بدم؟""

 نه خودم میدونم کی هستی...._



 

 برو اونور دخالتم نکن....

 

 

 هیراد دندون قروچه ای کرد....که نشونه عصبانیتش بود

 دستاشو مشت کرد معلوم بود جلو خودشو نگه داشته تا دعوا و بحث راه نندازه....

 

 به سمت سابین رفت....

 و شمرده شمرده گفت....اروم 

 

 سابین نمیخوام شب تولد دوستم خراب بشه بزن به چاک دیگه دور ترنم نبینمت...."""

 

 سابین عصبی شد ....

 پسر مغروری بود معلوم بود زیر بار حرف کسی نمیره و از کسی دستور نمیگیره...

 

 هیچی من و ترنم به تو ربط نداره ...._

 قشم....میخوام باهاش باشم به تو چه؟اصال من ترنم دوست دارم عاش

 

 نتونستم اروم بمونم

 +من نمیخااام با تو باشم میفهمی پس دست بردار از سر من...



 

 اینو گفتم و رفتم سمت حیاط....

 

 به دو نفر از خدمتکارا گفتم کیک ببرن باال....

 خواستم با اژانسی حساب کنم که دستی اومد مچ دستمو گرفت...

 

 .هیراد بود...

 خودم حساب میکنم...._

 سرمو به معنی باشه تکون دادم....

 

 هیراد کرایه حساب کرد....

 وارد ساختمون شدیم....

 خواستم از پله ها برم باال...

 که دستمو کشید...

 تو چشمام نگاه میکرد و هیچی نمیگفت منم از خدا خواسته زل زدم بهش....

 

 کر کرده خبریه اینجور دور ورت میپلکه....چه رفتاری از خودت نشون دادی که سابین ف_

 ی نیشخند زد..... اینو گفت و 

 

 



 

 باورم نمیشد که این حرف به من زده باشه....

 یعنی منظورش اینه من از قصد کاری کردم که سابین سمت خودم بکشم.....

 

 

 حرصم گرفت عصبی شدم...

 میکنی نیستم.... +بفهم چی داری میگی هیراد خان... من از اون دخترا که فکر

 

 من به هیچ دختری فکر نمیکنم چون ارزش فکر کردن ندارن...._

 فقط میدونم همتون بد ذاتین و به فکر منافع خودتونین....

 

 +هه همه ادما شبیه هم نیستند هیراد خان....من اونجور دختری نبودم و نیستم...

 زن فقط بخاطر منافع خودم...انقدر حقیر نیستم که خودمو کوچیک کنم و به ی نفر اسیب ب

 

 ابرویی باال انداخت و گفت

 ازتون بعید نیس.. پای منافعتون وسط باشه...پای پول و قیافه و تیپ وسط باشه تغییر میکنین...._

 

 دندونامو روی هم فشار دادم.....

 نمیخواستم چیزی بگم ولی نشد نتونستم....

 



 

 +خیلییی واست متاسفم....

ه که همه رو اینجور میبینی فقط بخاطر اینکه ی دختری بخاطر منافعش با تو خیلی رشد عقلیت کم

 بازی کرد ....اگه به این چیزا باشه ...

منم باید همه پسرا....ی مشت حیون هوس باز ببینم که فقط به فکر مسائل جنسی و سکسی 

 خودشونن...

 با دختراس...مثال باید بگم تو ی پسر هوس باز خرابی که فقط به فکر حال کردن 

 

 

 از حرفام تعجب کردم..

 از عصبانیت میلرزیدم....حرفمو که زدم منتظر جوابش نموندم سریع از پله ها باال رفتم......

 

 

 بیشعور شبمو خراب کرد احححح

 

 

 رفتم تو اتاق هیراد که مثال اتاق مهمان بود....

 وسایلمو جمع کردم...

 پالتومو پوشیدم .....

 بمونمم....داشتم خفه میشدم.....نمیتونستم اینجا 



 

 حرفای هیراد ی جور تهمت بود....

 برام گرون تموم شد...

 

 

 تند تند از پله ها اومدم پایین میدونستم ترسا ازم ناراحت میشه ولی چاره ای نبود.....

 

 هیراد هنوز پایین پله ها ایستاده بود.....

 

 داشت نوک کفششو به پله میزد....

 ...معلوم بود عصبیه

 بدون توجه بهش پله هارو پایین اومدم...

 صدای پامو که شنید نگاهم کرد....

 

 کجا...؟_

 جوابشو ندادم به اون ربطی نداشت

 بهت میگم کجا؟؟_

 +,ب شما مربوووط نیست....

 دستمو کشید......

 تا مانع رفتنم بشه.....



 

 انقد محکمکشید که نتونستم مانع خودم بشم افتاد تو بغلش....
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 سریع خودمو جمع و جور کردم از بغلش اومدم بیرون....

 بدون حرفی سمت حیاط رفتم....

 تندتند راه میرفتم....

 

 

 خیلی خجالت کشیدم....

 از صبح دارم جلو هیراد سوتی میدم....

 خدا خدا میکردم اژانسی باشه....

 

 ولی نبود....

 برام بفرسته..... گوشیمو در اوردم تا به اژانس زنگ بزنم ی ماشین

 هنوز زنگ نزده بودم....

 که صدای بوق ماشینی شنیدم....

 

 



 

 سابین بود....

 اصال حوصلشو نداشتم.....

 بیا برسونمت..._

 +نمیخوام ممنون اژانس میاد...

 بیا باال...._

 +ممنون نمیخواد به زحمت بیوفتین خودم میرم...

 

 ازش متنفر بودم....

 خیلی سیریش بود.....

 ظر بود سوار بشم منم محل ندادم....منت

 زنگ زدم تاکسی سرویس که گفت ماشین نیست فعال....

 

 

 عصبی شده بودم مونده بودم چی کار کنم....

 

 ترنم"""

 صدای هیراد بود...

 برگشتم سمتش خواستم جواب ندم ولی از لج سابین جواب دادم...

 +جانم...



 

 

 خودمم از لحنم خندم گرفت....

 م بود که هم تعجب کرده هم خندش گرفته....هیرادم معلو

 بیا ببرمت خونه....""

 

 

 لبخندی زدمو گفتم..

 +اوکی بریم...

 

 از سابین حتی خدافظیم نکردم....

 هیراد در ماشین باز کرد و من نشستم تو ماشین....

 

 

 اونم سوار شد.... حرکت کرد....

 حالت سرد و جدی و عصبیم دوباره از سر گرفتم....

 

 یخواستم باهاش جایی برم....نم

 +لطفا جایی که تاکسب ها میاستن وایسید....

 چرا_



 

 +میخوام برم خونه....

 خودم میبرمت..._

 +نیاز نیست....شما با اینجور ادما نپرین بهتره..

 و بعد پوزخندی بهش زدم....

 

 کنایه تو حرفمو سریع تو هوا گرفت....

 

 ...ولی االن تند رفتم ....لطفا فراموش کنید...من عادت ندارم از کسی عذر خواهی کنم_

 

 

 نمیفهمیدم چرا ی بار خودمونی باهام حرف میزد ی دفعه رسمی...

 

 +مهم نیست....

 کج کجی نگاهم کرد....

 محل ندادم....

 

 +پس لطفا جایی برید که تاکسیا 

 ب ایستند تا بتونم راحت تر برم خونه ببخشید زحمت دادم...

 احححح بسه..._



 

 فتم خودم میبرم...حرفیم نباشه....گ

 

 انقد عصبی و با صدای بلند این جمله گفت...که دیگه خفه شدم....

 

 

 تا وقتی که برسم خونه ساکت بودم....

 

 +ممنون...

 خواهش...._

 

 

 در ماشین بستم به سمت ساختمون رفتم....

 کلید انداختم در باز کنم ...

 تررنم_

 

 کردم...چیزی نگفتم فقط سوالی نگاهش 

 

 بابت امشب شرمنده...._

 تا خواستم جوابشو بدم سوار ماشین شده بود....



 

 ماشین روشن کرد و سریع رفت.....

 +هووووف,,,,

 

 

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

 من میکشمت کاری ندارم """

 +ترسا ببخشید گفتم که نشد بمونم...

 ارم تنهام گذاشتی...اصال من کاریت ندارم تو شب به اون مهمی دیدی من چه قدر استرس د"""

 

 

 مظلوم نگاهش کردم و گفتم...

 +معذرت دیگه....

 تو که ولم کردی رفتی....الی هم همش با رافائل بود..."""

 

 

 الی نذاشت حرفش تموم بشه با خنده گفت...

 تو هم از لوکاس اویزون بودی ...لوکاسم به تو اویزون...._

 

 



 

 سه تامون زدیم زیر خنده....

 مهم اینه دوستم پیشم نبود.... حاال هرچی"""

 +ببخشید عزیزم حالم بد شد مجبور شدم بیام خونه...

 

 

 پشت چشمی برام نازک کرد و ی کم از قهوش خورد 

 بااااااشه....."""

 

 بعدش سریع حالت جدی گرفت و گفت...

 ولی دیگه تکرار نشه...."""

 خندیدمو گفتم...

 +چشمممم قربان....

 

 

 ردم....وسایل صبحانه جمع ک

 ظرفا شستم.....

 رفتم تو سالن کنار دخترا نشستم....

 

 



 

 ترنممممم درس خوندی واسه امتحان پس فردا...؟_

 +الیییی من که همش پیشتم دیدی درس بخونم؟

 نههه _

 

 منم نخوندم دخمال....""

 ....+عیب نداره دوروز وقته میخونیم درگبر تولد بودیم...دیگه از االن تا دوروز دیگه ازادیم

 

 

 حدود ی هفته ای  از تولد لوکاس گذشته بود....

 تو این چند وقت اصال هیراد ندیدم....

 نمیدونم حاال دانشگاه نمیومد یا من نمیدیدمش....

 

 ناراحتیم از حرفای اون شبش از بین رفته بود....

 همه حرفاشو گذاشتم پای ضربه و بی اعتمادی که از بهار نسیبش شد.....

 

 

 لی با عشقاشون چهارنفری رفتن بیرون.....ترسا و ا

 هرچی اصرار کردن من همراهشون برم نرفتم....

 حوصله نداشتممم...



 

 دلم برای مامانم تنگ شده بود ......

 واسه همراز....

 واسه خواهر برادرام...

سال ازشون بی خبرم فقط گاهی زنگ میزنیم به هم.....۸  

 

 تصمیم گرفتم برم لب ساحل.....
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 اینبار شوخی نیست...

 نگیر جلو رامو...

 فهمیدی من میرم ....

 میگیری دستامو...

 میگی عوض میشم....

 فرصت میخوای از من.... 

 شرمنده من دیگه ...

 خیلی ازت خستم....

 من خیلی ازت خستم.....

 شمعارو روشن کن.....

 



 

 

 گوشیم زنگ خورد اینو از قطع شدن موزیک فهمیدم....

 د...ترسا بو

 

 +سالم جانم اجی؟

 سالم قربونت خوبی؟_

 +مرسی شما خوبین؟ خوش میگذره؟

 ممنون فدات جات خالی_

 ترنم

 +خداروشکر.....

 جانم؟

 هیراد زنگ زده لوکاس گفته از ترسا شماره ترنم بگیر برام بفرست..._

 مثل اینکه کارت دارم.....

 

 +شماره منو میخواد چیکار؟

 نمیدونم چیزی نگفت..._

 

 عجب کرده بودم از کار هیراد....ت

 نمیشد بگم نه نده....



 

 درست نبود.....

 حتما کاری داره.....

 استرس گرفتم....

 +باشه اجی بده مشکلی نداره....

 اوکی عزیزم من برم اومدم خونه حرف میزنیم فعال...._

 +سالم برسون فعال....

 

 

 )یعنی شمارمو برای چی میخواست(

 

 استرس گرفته بودم....

 هرچی منتظر شدم زنگ بزنه....

 زنگ نزد...

 دیگه هوا تقریبا تاریک شده بود....

 باید میرفتم خونه.....

 

 

 حوصله نداشتم پیاده برم....

 تقریبا فاصلم تا خونه زیاد بود...



 

 تصمیم گرفتم با تاکسی برم....

 

 

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

 زنگ زد؟_

 

 دراوردم.... کفشامو

 جواب ندادم.....

 ترنممم زنگ زد؟_

 +وا الی بزار برسم...

 باشه_

 

 پالتومو در اوردم از تنم....

 

 خوبه دیگه رسیدی بگو زنگ زد..؟_

 راست میگه زنگ زد؟""

 +نه

 

 دوتاشون باهم گفتن....



 

 چراااااا؟

 

 +من چه میدونم.....

 

 ...دوروزی گذشته بود هنوز هیراد زنگ نزده بود بهم.

 تو دانشگاهم نمیدیدمش....

 

 فردا امتحان داشتم...

 درحال خوندن بودم......

 که گوشیم زنگ خورد بدون نگاه کردن به صفحه گوشیم....

 رد تماس زدم....

 

 بعد چند دقیقه دوباره گوشیم زنگ خورد....

 ناشناس بود....

 اصال یادم نبود قراره هیراد زنگ بزنه....

 سریع جواب دادم...

 سالم_

 +سالم بله؟

 ترنم خودتی؟_



 

 +بله شما؟

 هیرادم_
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 حاال من میدونستم هیراده میخواستم خودمو برنم به اون راه,,,,

 

 +اهاخوبین؟

 ممنون شما خوبی؟_

 +مرسی....کاری داشتین؟

ن اره....راستش چندروزی میشه آرام اومده پیشم ...وقتی فهمید شمارو اینجا دیدم و هم دانشگاهی م_

 هستین خواست ببینتون....

 

 +ای جووونم حتما حتما....کی بیام ببینمش...

 یا میخواین من دعوتش میکنم بیاد خونمون...

 یا اصال شمارشو بدین خودم باهاش تماس میگرم....

 منتظرم باشید ۹نه فردا صبح من میام دنبالتون....میارمتون پیشش... ساعت _

 

 شحال شدم خیلیییی...سالممو بهش برسونید....فردا منتظرتونم+باشه هرجور میدونین...خیلی خو

 اوکی.....فعال بای_

 +بای...



 

 

 خیلی خوشحاال شدم ارام دوباره میخوام ببینم....

 تو فکر بودم که فردا براش چی ببرم.......

 که الی از پشت سر پرید بغلم کرد و بهم اویزون شد...

 گفتین؟ چیشد ترنم؟چی گفت؟ چی کار کرددین؟ چی_

 

 ترسا هم دویو اومد جلوم ایستاد و گفت...

 اره اره چیکار کردین؟"""

 

 +قرار بود از پشت گوشی کار کنیم مگه؟؟؟

 

 الی حالتشو عوض کرد و مثال س.ک.س.ی میخواست رفتار کنه....

 ی نفس عمیق تو گردنم کشید.....

 من رو گردنم حساس بودم قلقلکم میومد....زدم زیر خنده....

 

ه جونم پشت گوشی کاری نمیشه کرد....ولی  فردا که میخواد بیاد دنبالت همدیگرو ببینین...خیلی ن_

 کارا میشه کرد.....

 

 اووومم اره عزیزم الی راست میگه...."""



 

 

 یکی ی پس گردنی بهشون زدمو با خنده گفتم...

 +منحرفا فردا قراره بیاد منو ببره پیش خواهرش...

 

 بطی داره؟ مگه خواهر داره؟خواهرش به تو چه ر""

 چه قد خنگی تریا میخواد مثال بپیچونه مارو...._

 

 +چی میگی الی چرا بپیچونم من هیراد و خواهرش خیلی وقته میشناسم ...

 از وقتی ایران بودم میشناسمشون خواهرش دوستمه...

 

 

 از حرفام تعجب کرده بودن...داشتن با تعجب نگاهم میکردن...

 باید به ما بگی؟؟؟؟؟بعد تو االن _

الی الی من هی میگفتم هیراد و ترنم انگار همو میشناسن تو هی میگفتی نه هیراد ترنم دوست داره ""

 بخاطر همین باهاش اوکی تر رفتار میکنه....

 

 

 +جووونمممم؟

 هیراد منو دوست داره؟؟؟



 

 

 کرش ته دلم غنج رفت...میشد از ف وبعد به این فکر کردم که اگه واقعا هیراد منو دوست داشت چی

 نا خوداگاه لبخند زدم....

 

 خب حاال نخند...تیرمون به هدف نخورد...میخواستیم بندازیمت به این هیراد که نشد..._

 پس بگو واسه این هیراد باهات راحت رفتار میکرد چون از قبل میشناست....

 

 +اهوم اره.....

 دختراااااا

 جوون؟"""

 جانم؟_

 

دیدن ارام خواهر هیراد... باید ی چیزی بخرم دست خالی درست نیست  +فردا میخوام برم

 برم....بنظرتون چی بخرم ...؟؟؟

 

 بیاین بریم بازار بگردیم هم تفریح کنیم هم اینکه ی هدیه برای ارام بگیریم....._

 

 +وااای بچه ها من فردا امتحان دارم یادم رفت به هیراد بگممم....

 اححححح....



 

 

 اره ی پیام بده....خب عب ند"""

 

 روم نمیشد ولی مجبور بودم....براش اس دادم....

 

صبح امتحان دارم ....نیاز نیست شما بیاید دنبالم به زحمت  ۸+سالم اقا هیراد...من فردا 

 بیوفتین....ادرس بگین خودم بعد تموم شدن امتحان میام.....

 

 تحانمو تا حدودی خونده بودم....اینو براش فرستادم و رفتم اماده شدم.....خداروشکر ام

 

 این خوبه ترنم...؟_

 ی پیرهن مجلسی مشکی کوتاه بود...

یقه کامال بسته داشت در واقع ی جورایی یقه اسکی بود و استیناش حلقه ای بود قسمت باالیی لباس 

 تنگ بود از کمر تا ی کم باالی زانو فون داشت....

 تیپ عروسکی و قشنگی بود....

 وری بود ...پشت لباس ت

 خوشم اومد ازش....

 +اره خیلی نازه ...نظر تو چیه ترسا؟

 



 

 وای اره خوشگله...."""

 

 تصمیم گرفتیم همون لباس براش بگیرم....

 

 

 بعد اینکه لباس گرفتیم رفتیم کافه ...

 شب خوبی بود....

 شب بود که رسیدیم خونه....۷۷حدود 

 باس فردامم اماده نبود....کلی کار داشتم انجام بدم حموم نرفته بودم ل

 

 

 سریع رفتم تو اتاق لباس خونگی و حولمو اماده کردم پریدم تو حموم.......

 

 

 از حموم که بیرون اومدم ترسا و الی شام اماده کردن.....

 میل نداشتم زیاد ی کم شام خوردم رفتم لباسا فردامو اماده کردم....

 

 ..ی شلوار مشکی جذب با ی کاپشن چرم مشکی..

 زیر کاوشنم ی پیرهن تیپ مردونه پوشیدم.....



 

 دودل بودم که اون پیرهن مردونه بپوشم یا نه...

 خیلی چسبون بود یقشم باز بود چون قشنگیش به این بود دوتا دکمه باالشو باز بزارم....

 

 اخر سر تصمیم گرفتم بپوشم ولی موهامو  فر کنم بریزم دورم....

 اد....که باز بودن یقم به چشم نی

 

#Part 96 

 +سالم ببخشید دیر شد....فک کنم خیلی معطل شدین...

 سالم نه خواهش عب نداره..._

 +مرسی...

 امتحان خوب بود..._

 +اهوم بد نبود...

 

 با هیراد تو محوطه دانشگاه بودیم داشتیم به سمت ماشین هیراد میرفتیم.....

 

 +ارام خوبه؟

 ط نمیدونه االن میخواین برین پیشش...اره خوبه اونم مشتاق دیدن شماست فق_

 و بعد چشمکی زد و گفت....

 میخوام سوپرایز بشه...._



 

 

 )ای خدااا چرا انقد این پسر خووبه....چشمک زدنت تو حلقم هیراد...(

 

 +اها باشه خوبه...

 داشتم هنور نگاهش میکردم ....

 که صدای ی نفر ترسوندم...

 

 به بههه..."""

 اگاه اخمی کردم...سابین بود....ناخود

 رومو کردم سمت هیراد که دیدم اونم اخم کرده....

 

 خوبی هیراد؟""

 ممنون _

 

 ترنم جون خوبی ؟"""

 حالم از طرز حرف زدنش به هم میخورد....  تو دلم اداشو در اوردم...

 +مرسی....

 

 ببخشید ما باید بریم...._



 

 

 خواستیم از کنارش رد بشیم ....که گفت

 مشموکین...نکنه خبرایی...شما دوتا """

 

 هیراد با پاشنه پاش چرخید...پشت سابین ایستاد ....

 اگه خبری باشه تو مشکلی داری؟؟_

 

 سابین حرفی نزد فقط سمت هیراد چرخید و تو چشماش نگاه کرد....

 +میشه تمومش کنین؟؟ هیراد میشه بریمم؟

 من مشکل دارمم....میخوای چی کار کنی مثال؟"""

 شکل خودته ب ما مربوط نیست...هیچی...م_

 

 از این حرف هیراد خندم گرفت بعد ضایش کرد...نتونستم جلو خندمو بگیرم زدم زیر خنده...

 

 نگاهم به سابین افتاد...

 سرخ شده بود از عصبانیت....شده بود لبو...

 قیافشو اونجور که دیدم ببشتر خندم گرفت....

 

 ترنم بیا بریم بسه....._



 

 و دستوری هیراد ...اروم گرفتم و دیگه نخندیدم... با صدای جدی

 کنارش ایستادمو باهم رفتیم سمت ماشین....

 دیگه هیچ حرفی باهام نزد....ولی همش تو فکر بود....

 

 

 ترنم اروم بیا برو باال سرش بیدارش کن نگاه کن هنوز خوابه....._

 

 از کارا هیراد خندم گرفت...

 ....بعضی اوقات خیلی شیطون میشد

 

 قرار شد من برم باال سر ارام تکون بدم دستشو که بیدار بشه ولی هیراد حرف بزنه....

 

۷...۲...۳- 

 دستمو گذاشتم رو بازو اروم....اروم تکونش دادم...

 ارام اجی بیدار شو دیگه..._

 

 جواب نداد بیشتر تکونش دادم...

 ارام پاشو خواهری....قرار بود بریم بازار دیر میشه ها_

 هیراد خستم خوابم میاد شب بریم..."""



 

 

 جلو دهنمو گرفته بودم صدا خندم بلند نشه...داشتم از خنده میپوکیدم....

 

 هی تکون میدادم حتی ی کم چشاشو باز نمیکرد بدبختی...

 ارام بیدار شو دیگه ااااا_

 هیراد چه دستات نرم شدن....."""

 

 رم پقی زدم زیر خنده....اینو که گفت که دیگه نتونستم جلو خودمو بگی

 هیراد مونده بود چی بگه....

 با صدا خنده من ارام بیدار شد....

 

 چشمش که به من افتاد شرووع کرد جیغ زدن دوید سمتم و بغلم کرد.....

 رروبوسی کردیم....

 شروع به احوال پرسی کردیم....

 .مرتب میگفت بی معرفتی ...بدون خبری از پیشم رفتی بعد اون شب...

 

 منم همش میگفتم برات همه چیو توضیح میدم.....

 

 



 

 ارام اگه ترنم خانم راضی باشن ناهار میریم بیرون دعوت من...._

 

 +من مشکلی ندارم....

 خوبه پس میریم بیرون.....""""

 ارام رفت دست و صورتشو شست...

 به قول خودش خوجل موجل کرد....

 

 بیرون....ونیم بود که از خونه زدم ۷۷طرفای ساعت 

 

 من وارام عقب نشستیم ...هیرادم جلو نشسته بود.....

 

 با باران داشتم حرف میزدم ....داشت راجب این چندسال حرف میرد اینکه ازدواج کرد و.....

 هیراد ماشین جلوی ی رستوران پارک کرد....

 

 از ماشین پیاده شدیم....

 *سالممم به همه....

 سالم رابین خوبی؟_

 ش تو خوبی؟*مرسی دادا

 قربانت...._



 

 

 +سالم اقا رابین...

 *سالم ترنم بانو خوبی؟

 +ممنون  بخوبیتون....

 

 

 *ایشون معرفی نمیکنی هیراد؟

 ارام خواهرم......_

 ارام جان رابین دوست عزیزم....

 

 *ااا خوشبختم....من چند بار اومدم ایران ولی نشد که ببینمتون...خوشحالم که میبینمتون....

 

 

 منم خوشبختم از اشناییتون..."""

 

 

 از دیدن رابین تعجب کردم ولی بعدش حدس زدم هیراد ازش خواسته بیاد تا تنها نباشه....

 

 خالصه ناهار کنار هم دیگه خوردیم خیلی خوش گذشت....جمعمون تا حدودی صمیمی بود....



 

 

 

 بعد ناهار من و ارام تصمیم گرفتیم دوتایی بریم بگردیم...

 

 ش من و ترنم میریم ی گشت دخترونه میزنیم بعد میایم خونهدادا"""

 

 باشه ولی دیر نکنید...._

 باشه فعال خدافظ..خدافظ اقا رابین""

 +خدافظ بچه ها.....

 

 

 تا شب با ارام رفتیم بازار ....پارک...شهربازی...

 .ونیم بود که تصمیم گرفتیم غذا بگیریم بربم خونه....۱خیلی خوش گذشت.....ساعت 

 

 تا پیتزا سفارش دادیم و تاموقع اماده شدنشون رفتیم کافه روبه رویی نشستیم.....۳فست فودی 

 ی کافه خیلی شیک با فضای الیت و اروم بود....

 

 ترنم_

 +جان



 

 ی چیزی یادت رفتااااا_

 +چی ؟

 چیشد ؟؟چرا بعد اون شب که رفتیم بیرون دیگه خبری نشد ازت....؟_

 

 عریف کنم براش چه اتفاقایی افتاد.....هووووف سخت بود برام ت

 

 سرمو انداختم زیر سعی کردم بغضمو از بین ببرم نشد....

 اشک تو چشمام جمع شد

 

 ارام دستشو گذاشت رو چونم سرمو اورد باال تو چشمام نگاه کرد....

 ناخودگاه اشکام شروع به باریدن کردن......

 .شروع کردم مختصری از اتفاقاتو براش گفتم....

 هن

 

 وز یادشون که میوفتم گریم میگیره.....

 ارامم پا ب پام گریه میکرد.......

 

 الهی بمیرم ترنم خیلی متاسف شدم اجی....عجب ادمایی بودن....._

 +چی بگم قسمت منم این بوده.....



 

 

 دوباره گریش گرفت گفت...

 چه جور دلشون اومد اخع....._

 یشم اینجور میبینمت....+گذشت فدات دیگه گریه نکن...ناراخت م

 

 اشکاشو پاک کرد لبخندی بهم زد...

 بریم غذارو بگیریم که از این دیذ تر بریم خونه هیراد کشتمون....._
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 حدود دو هفته ای از اومدن ارام گذشته بود....

 

 ....ی بار به دعوت من با ارام رفته بودم بیرون....ولی قصد داشتم فرداشب خونمون دعوتش کنم

 چند وقتیم بود که همه بچه ها درگیر امتحانا بودن درسامونم خیلی سنگین شده بود....

 تصمیم گرفتم به بهونه تموم شدن امتحانا مهمونیم فقط به خودم و ارام تموم نکنم...

 همه بچه هارو دعوت کنم....

 دیشب زنگ زدم همه برای فرداشب دعوت کردم.....

 

 مثل مهمونا رفتار کنن و همون فرداشب به همراه دوست پسراشون بیان.... از الی و ترسا هم خواستم

 هرچی اصرار کردن که زودتر بیان تا کمکم کنن راضی نشدم.....



 

 

امروز صبح رفته بودم بیرون ی سری خورده ریزه برای خونه گرفتم تا وقتی بچه ها اومدن ازشون پذیرایی 

 کنم....

 

 س نگرفتم....ی لحظه یادم افتاد تخمه و چیپ

 اولش گفتم بزارم فردا بگیرم....

 ولی بعدش منصرف شدم فردا کلی کار داشتم....

 شب بود....۹ساعت 

 تا اماده میکردم برم بیرون طول میکشید....ولی دل و زدم به دریا و رفتم سریع اماده کردم....

 

 بدی خونه ما این بود که سوپری  نزدیکش نبود...

 

 با دو رفتم...تا یر کوچه تقریبا 

 هوا خیلی سرد بود و تقریبا کوچه خلوت بود و فقط تک و توکی ادم رد میشد....

 که اون تک و توکی ادمم پسرای عالف بودن....

 

 خودمو سریع به سر کوچه رسوندم....

 خداروشکر دیگه اینجا خیابون بود و از خلوتی خبر نبود....

 



 

 

 یم رفتم...به سمت مغازهای که همیشه ازش خرید میکن

 

 دقیقه ای فاصله داشت.... ۲۱حدودا 

 

 چیپس.... ۵تا پفک و ۵+خب 

 دیگه چی خوبه بخرم؟؟؟

 داشتم اروم اروم با خودم حرف میزدم و تو حال خودم بودم که با سالم کردن ی نفر از جام پریدم.....

 

 سالاااام_

 

 اححححح اححح سابین بود از این پسره متنفرمممم....

 ان جالبی جوابشو دادم....با لحن نچند

 +علیک...

 تو فقط سر من انقد گنداخالقی؟_

 

 بیشعور ب من میگفت گند اخالق....

 +نه فقط شما با تمام کسایی که مزاحمم بشن اینجور رفتار میکنم...

 



 

 ی پوزخند زد و با لحن چندش اوری گفت..

 یعنی میخوای بگی هیراد مزاحم نیست که ی بند ازش اویزونی...._

 یا تو هم یکی از اون دخترایی هستی که دور هیراد میپلکه فقط بخاطر جذابیتای جنسیش

 

 با این حرفش اتیش گرفتم....

 نتونستم جلو خودمو بگیرم....

 دستمو بردم باال زدم تو گوشش.....

 حتی فکرشم نمیکرد بخوام اینجور جواب حرفشو بدم....

 

 ان؟+خیلی اشغالییییی.....فک کردی همه مثل تو

 

 اینو گفتم و سریع از مغازه زدم بیرون.....

 میدونستم تالفی این کارمو بدجور ازم در میاره....

چون قبال شنیده بودم سابین پسریه که اگه غرورش بشکنه و خورد بشه جواب مسببشو بدجور 

 میده...

 

 

 ولی برام هیچ کدوم از اینا ارزش نداشت....

 غرور خودم برام مهمتر بود.....



 

 ون حرفاااااش برام خیلی گرون تموم شد....ا

 سال هر کاری کردم تا محتاج کسی نباشم....و ی زندگی خوب داشته باشم.... ۸منی که تو این 

 الیق این حرفا نبودم....

 

 

 از عصبانیت میلرزیدم...

 با قدما بلند و تند به سمت خونه رفتم

 متوجه اطرافم نبودم اصال.....

 یدم خونه.....نمیدونم چه جور رس 

 

 

 کیفمو پرت کردم ی طرف .....

 سمت روشویی رفتمو اب زدم به صورتم تا اروم تر بشم.....

 

 زیر لب بهش فحش میدادم.....

 ی لیوان اب برداشتم و با ی قرص ارامبخش خوردم بعد چند دقیقه ی کم بهتر شده بودم........

 

 حوصله هیچ کاری نداشتم.....

 رفتم بخوابم تا حداقل فردا اوضاعم بهتر شده باشه....بود تصمیم گ ۷۷ساعت 



 

 

 ساعت گوشیمو تایم کردم و گرفتم خوابیدم....

 ولی با اینکه ارامبخش خورده بودم همش تو خواب حرص میخوردم و هنوز عصبی بودم.....
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 +ای واییییی خدا دیرم شده ....

 میان پیشم.... ۱بود که تا ونیم بود ترسا پی ام داده ۵به ساعت نگاه کردم 

 تند تند لباسامو در اوردن پریدم تو حموم...ی حموم هول هولکی کردم......

 زدم بیرون....

 

موهامو خشک کردم وقت نبود بخوام فر کنم یا کاری دیگه  از طرفیم ی جمع خودمونی بود نیاز نبود 

 خیلی بخوام به خودم برسم....

 

 ی تیپ ساده و دخترونه زدم....

 رفتم غذاهامو نگاه کردم...

 همه چی خوب بود....

 دمپایی رو فرشیامم پوشیدم....

 داشتم خوراکیا و میوه ها رو میز میچیدم که صدای ایفون اومد.....

 

 بچه ها رو دیدم....



 

 سریع در باز کردم مه معطل نشن....

 صداشون ساختمون برداشته بود...

رد بقیه هم به کاراش میخندیدن پسر خیلی شوخ و خون لوکاس داشت با ترسا و رابین کل کل میک

 گرمی بود....

 

 

 یکی اومدن داخل خونه به همشون با روی باز خوش امد گفتم نفر اخر هیراد بود....

با دیدنش یاد حرفای سابین اوفتادم ناخوداگاه اخمام تو هم رفت و خیلی خشک بهش خوش امد 

 گفتم....

 

 .از طرز رفتارم تعجب کرد ...

اخه تو این مدت بخاطر اینکه مرتب ارام و میدیدم و میرفتم خونشون...به هم خیلی نزدیک تر و 

 صمیمی تر شده بودیم....

 و رفتاررسرد االن من باعث تعجبش شده بود...

 

 

 ی کم پیش بچه ها نشستم....

 بعدش رفتم قهوه ریختم براشون و تعارف کردم بهشون....

 

 خندیدیم ولی من بیشتر خنده هام ظاهری بود حالم جالب نبود....با بچه ها ی کم گفتیم و 



 

 تصمیم گرفته بودم دور هیراد اصال نباشم...

 

 مگه نه ترنم؟؟؟_

سرمو اوردم باال که نگاهم تو نگاه هیراد قفل شد سریع یاد تصمیم افتادم رومو برگردوندم سمت ارام که 

 منو مخاطب قرار داده بود....

 +جان؟

 حواست اصال نیستا... اجی کجایی_

 +نه فدات اینجام.....

 راستی بچه ها برین دیگه برا شام.....

 بحث شام و که پیش کشیدم پسرا شروع کردن به حرف زدن ادا گشنه هارو در اوردن...

 ولی هیراد اخماش تو هم بود ..

 

 ما دخترا رفتیم تا میز شامو اماده کنیم....

 و نمونه هم فرانسوی....دو نمونه غذا ایرانی درست کردم د

 ساالد و ماست و دوغ و نوشابه .....

 همه چی چیدیم......

 ترسا رفت به پسرا گفت که بیان شام امادس....

 همه نشستن رو صندلیاشون....

 ی جی خالی پیش ارام بود خواستم برم بشینم که دیدم بغل دستم هیراد دودل شدم...



 

 اد و ارام....ولی چارع ای نبود رفتم نشستم بین هیر

 

 همه بچه ها غذا کشیدن .....

 منم برای خودم ی کم غذا کشیدم....

 

 ترنم میدونی من و هیراد عاشق فسنجونیم ....خیلی وقته نخوردیم خوب شد درست کردی..._

 

 +خواهش عزیزم.....نوش جونتون....

 

ن و تعارف کنم داشتم با بی میلی غذا میخوردم و همش هواسم به بچه ها بود که سیر بخور

 بهشون....

 

 

 هیراد اروم صدام کرد...جوری که فقط خودم بشنوم....

 ترنم_

 نگاهمو اروم به سمت هیراد کشوندم....

 جوابشو ندادم فقط تو چشماش نگاه کردم.... اونم تو چشمام نگاه میکرد....

 خواست حرف بزنه که گوشیش زنگ خورد....

 بلند شد رفت گوشیش جواب داد....



 

 م بیخیال شدم .....رومو کردم سمت بچه ها که چهره خندون الی دیدم....من

 ابرویی برام باال انداخت...

 

 منظورشو گرفتم....

 اخم ریزی کردم ولی بعدش خندیدم.....

 

 

 *مرررسی ترنم عالی بود....

 همه حرف رابین تایید کردن شروع به تشکر کردن کردند....

 دسپختم.....خوشحال بودم که راضی بودن از 

 

 کمک دخترا ظرفا جمع کردیم...هرچی اصرار کردن اشپزخونه کمکم جمع کنند نذاشتم....

 ظرفارو تو ماشین ظرف شویی گذاشتم....

 وسایل اضافی هم جمع کردم.....

 ی چای خوش عطرم گذاشتم دم.....

 لباسم جلوش ی کم خیس شده بود چون چندتیکه ظرف شستع بودم....

 

 

 



 

 اقم لباسمو عوض کردم....رفتم تو ات

 دراتاق که باز کردم.... هیراد جلو در دیدم....

 اخمی کردم و سوالی نگاهش کردم....

 اونم ی اخم غلیظ کرد....

 اومد داخل در بست....

 

حرفی نزدم ولی استرس گرفتم بخاطر این کارش....هی خدا خدا میکردم که کسی از بچه ها متوجع 

 نبودم نشه....

 

 

 کیه داده بودم هیرادم با فاصله کمی ازم ایستاده بود .....به در ت

زل زده بود تو چشمام....نمیدونستم دنبال چیه ولی منم از خدا خواسته نگاهمو ازش 

 نگرفتم....چشماش از همیشه تیره تر شده بود.....

 

 

 پیش خودم اعتراف کردم که من عاشق صاحب این چشمام.....

 جذابم....عاشق صاحب این نگاه عصبی 

 

 ولی هیچ وقت خودمو اویزون نکردم....



 

 حرفای سابین تو گوشم مدام تکرار میشد و باعث میشد اخمم غلیظ تر بشه....

 

 چیشده ترنم؟ امشب چتههه؟_
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 سرمو انداختم زیر.....

 +چیزیم نیست...

 هه ...معلومه از رفتارت کامال مشخصه....._

 

 ورد باال تو چشمام زل زد ولی من نگاهش نکردم....دستشو گذاشت رو چونم سرمو ا

 خواستم چونم از بین انگشتاش در بیارم که محکم تر چونمو گرفت...

 

 نگام کن...._

 نگاش نکردم....

 نگاهمو به یقه پیرهنش انداخته بودم...

 باتوام ترنم...نگام کن..._

 +نمیخوام...

 میگم تو چشمام نگاه کن بگو چیشده,,,_

 ده....+چیزی نش



 

 باشه چیزی نشده ....تو چشمام نکاه کن همینو بگو..._

 

 )هووووف عجب گیری کردم اححح(

 

 نگاهموانداختم تو چشماش ....

 +دوس داری بدونی چیشده؟

 اها پس اتفاقی افتاده و نمیگی بگو ببینم ....بگو چیشده_

 +هیراد من اویزونه توام؟؟؟

 من خودمو بهت چسبوندم؟؟؟؟

 

 ب کرد....از حرفام تعج

 چی میگی تو ترنم؟_

 حالت خوبههه؟

 

 +نه اصال خوب نیستم....از وقتی این حرفارو شنیدم خوب نیستمممممم

 

 کی اینارو گفتههه؟_

 

 دودل بودم اسمشو بگم یانه.....



 

 چند ثانیه ای گذشت من هنوز نمیدونستم بگم یا نه....

 تررررنم کی این زرارو زده؟؟؟_

 یمون شدم ترسیدم اتفاقی بیوفته....خواستم بگم سابین که پش

 

 +هیچ کس....

 

 سریع درراتاقو باز کردمو زدم از اتاق بیرون رفتم پیش بچه ها نشستم....بعد چند دقیقه هیراداومد...

 خداروشکر کسی متوجه نبودم نشد....

 

 به هیراد نگاه انداختم با ده کیلو عسلم نمیشد خوردش....

 شده بود برج زهرمار...

 ه نگاه من که شد...متوج

 ی چشم غره بهم رفت و اخمش غلیظ ترشد.....

 

ازش میترسیدم خداروشکر کردم که بهش نگفتم کی این حرفارو زده....اگه میفهمید وضعیت از این بدتر 

 بود....

 

 چتا اخر شب دیگه من و هیراد ی کالمم با هم حرف نزدیم....

 گاهی با بچه ها حرف میزدم....



 

 ش تو خودش بود و چیزی نمیگفت....ولی هیراد هم

 

 

 پسرا همه رفته بودن .....

ما دخترا هم لباس های خوابمونو پوشید بودیم ...دور هم نشسته بودیم....حرف میزدیم و 

 خاطرااتمونو تعریف میکردیم.....

 

 

 گوشیمو برداشتم.....

 از صبح نگاه بهش نداخته بودم از بس درگیر کارام بودم....

 راغممم نگرفته بود .....هیچ کسی س

 خواستم خاموش کنم که ی اس ام اس برام اومد....

 

 از طرف هیراد بود.....

 

 ترنم بهتره بگی کدوم عوضی اون حرفارو راجبت گفته چون اگه خودم بفهمم بدجور حالشو میگیرم...._

 

 جوابشو دادم...

 +راجب من حرف زدن تو چی کار داری بیخیال....



 

 ی؟؟؟ بیخیال حرفایی که راجب تو زدن؟ترنم بیخیال چ_

 +اره بی خیال دلیلی نداره خودتو ناراحت کنی....خودم جوابشو دادم...

 

 ...اصال این کی بوده اجازه داده راجبت اینجور بگه؟_

 +هیچ کسی....مهم نیست...

 سر کوچه منتظرتم باید حرف بزنیممممم....شب خوش ۷۱فردا _

 +شب خوش

 

 ن چی کار کنم با این....چه غیرتی شد یوهو....هووووف ....خدایا م

 

 

 ترنم چیشده اجی؟""

 +هیچی فدات....دخترا من خستم میرم ی کم بخوابم....

 ای جان برو گلم....""

 *برو عشق الی

 شبت اروم اجی_

 

 به سه تاشون لبخندی زدمو رفتم تو اتاقم تا بخوابم.....

 اد یا نه....خوابم نمیبرد...نمیدونستم فردا برم پیش هیر



 

 اخر سرم تصمیم گرفتم نرم....

از این میترسیدم که تو منگنه قرارم بده منم مجبور بشم بگم از کی اوت خرفارو شنیدم بعدش شر 

 بشه....

 

 هزار بار خودمو لعنت کردم که به هیراد حرفا سابین گفتم....

 

 باالخره با ی فکر مشغول خوابم برد....
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 صبح با دلشوره و استرس بدی از خواب بیدار شدم.... ۸....از بود . ۷۷ساعت 

 سر قرارم با هیراد نرفتم....

 کالس داشتم.... ۷ساعت 

 تزسا و الی و ارام خواب بودن...معلومذبود دیشب اصال نخوابیدن تا صبح.....

 چون ی نامه برای من گذاشتن که فرپا کالس نمیرن اگه خواستم برم صداشون نزنم....

 

 دون سرصدا لباس پوشیدم کیف و جزوه هامو برداشتم از خونه زدم بیرون....ب

 

 از این همه فکر مشغولی خسته شدم....

 ی بار نشده بود منم فکرم ازاد باشه....

 االنم همش فکرم مشغول بود که اگه هیراد دیدم جوابشو چی بدم...



 

 

 

 ی تاکسی گرفتم به سمت دانشگاه رفتم.....

 یده بودم....به دانشگاه رس

 هنوز پیاده نشده بودم و میخواستم کرایه حساب کنم که صدای هیراد شنیدم....

 

 بفرمایید اقا...._

 +مرسی خودم حساب میکنم....

 

 اخمی بهم کرد و با گوشه چشم نگاه کرد....

 شما پیاده شو...._

 

 چیزی نگفتم و پیاده شدم......

 هیراد کریه حساب کرد...اومد سمتم....

 

 ممنون....+

 تشکرمو کردم خواستم سمت دانشگاه برم....

 که دستمو گرفت...

 بریم ی کم هوا بخوریمو بیایم..._



 

 وهمراه با این حرفش چشم غره ای بهم رفت....

با این کارش جرعت نکردم چیزی بگم....سرمومثل این بچه های مظلوم انداختم زیر همراهش 

 شدم....

 

 

 ه بودیم....ی کم از دانشگاه فاصله گرفت

 ماشین هیراد دیدم....

 سویچ ماشین از جیبش در اورد و در ماشین باز کرد....

 سوارشو..._

 +کالسم دیر میشه کارتو بگو لطفا...

 ونیم صبح منتظرم...۹عیب نداره دیر بشه....منم از _

 +من که گفتم هیچی مهم نیست میتونستی نیای...

 

 

 گاه کلی به صورتم انداخت....اومد جلوتر فاصلمونو کم کرد ....ی ن

 مهمه......میخوام بدونم کی اون حرفارو زده....پس تو هم باید بگی بهم..._

 +بایدی وجود نداره....نمیخوام بگم...

 

 کالفه شده بود از لجبازی من....



 

 بگو د لعنتی....غلط کرده راجب تو اینجور بگه اححح..._

 

 

 ر حرف بزنن تا این حد عصبی بشه......()یعنی انقدری مهم بودم که راجبم اینجو

 

 اون حرص میخورد ولی من ته دلم قند اب میشد.....

 

 +کاری نداری؟

 ترنم تا نگی اون حرومزاده کیه ولت نمیکنم..._

 

 +اوکی پس کاری نداری بای....

 

 بعدش بدون معطلی به سمت دانشگاه رفتم,,,

 

 خدا خدا میکردم نیاد دنبالم....

 یومد....که خداروشکر ن

 

 

 چند روزی از ماجرای سابین گذشته بود .....از اون روز که با هیراد حرف زدم هنوز هیراد ندیدم....



 

 

 امشب ارام به سمت ایران پرواز داشت بدجور دلم گرفته بود.....

 دلم خیلی براش تنگ میشد......

 یران......از طرفی کلی حسرت میخوردم که من چرا دلم باهام راه نمیاد کهه برم ا

 

 با ماشین الی رفتیم خونه هیراد تا با ارام بریم تا فرودگاه....

 

 اییی دخترا بغض گلمو گرفته...._

 تازه با ارام اشنا شدم ولی خیلی دختر ماهیه.....

 

 ترسا حرف الی تایید کرد.....

 .....من که انقدر بغض داشتم که حتی نمیشد ی کالمم حرف بزنم چون میترسیدم بغضم بشکنه

 

 الی هنوز زنگ نزده بود که در باز شد....

 و هیراد تو چارچوب در نمایان شد.... 

 به الی و ترسا سالم کرد ی احوال پرسی جزئی کرد.....

 ولی...

 نوبت من که رسید اخمی کرد ....

 نه سالمی نه احول پرسی هیچی....



 

 وسایل ارام میخواست بزاره تو ماشین....

 

 

 ادم و با دخترا رفتم داخل خونه ولی تو دلم اشوب بود...در ظاهر اهمیت ند

 

 ارام اومد جلومون ازمون استقبال کرد.....

 حال روزش اصال خوب نبود....معلوم بود کلی گریه کرده.....

 

 با الی و ترسا رو بوسی کرد ....

 منو که دید پرید بغلم  و محکم همدیگرو بغل کردیم.....

 ل کنم زدم زیر گریه.....دیگه نتونستم خودمو کنتر

 

 الی و ترسا هم گریه میکردن....

 قربونت بشم گریه نکن اجی...._

 ارام مرتب اینو میگفت ولی خودش بدتر من گریه میکرد....

 

 

 خالصه بعد از مراسم اشک ریزان ی کم سر بزار ارام گذاشتیم تا حالش بهتر بشه.......

 ارام پرواز داشت.... ۷۷ساعت 



 

 که از خونه زدیم بیرون..... بود ۹ساعت 

 

 ارام با ما دخترا اومد......

 پسرا هم که حدود نیم ساعت بعد از ما اومده بودن خونه هیراد با هیراد اومدن فرودگاه....

 

 منتظر بودیم تا شماره پرواز ارام بگن.....

 رابین داشت به کوشیش ور میرفت و گاهی با رافائل حرف میزد....

 گاه کردم خبری از لوکاس و هیراد نبود.....ی کم اطرافو ن 

 

 ی لحظه یادم افتاد وسایلی که میخواستم بدم ارام ندادم....

 

 الی سوییچ ماشینتو بده..._

 +براچی؟

 بده الی بعد بهت میگم...._

 

 سریع سوییچ از الی گرفتم و به سمت پارکینگ فرودگاه رفتم.....

 

 دم....وارد پارکینگ شدم سریع ماشینو پیدا کر

 وسایلمو از صندوق عقب دراوردم.....



 

 

 سنگین بودن......

 ی نفره بردنشون سخت بود......

 به بدبختی وسایل تا جلو در پارکینگ بردم.....

 وارد سالن که شدم.....

 صدای حرف زدن دونفر شنیدم....بین حرفاشون اسم خودمو شنیدم....

 یواشکی نگاه کردم....

 اسن....که فهمیدم هیراد و لوک

 

 *نه ترسا چیزی بهم نگفته....

 هووووف...هرچی ازش پرسیدم کی بوده این حرفارو زده نگفت..._

 گفتم شاید به ترسا گفته....

 *نه ترسا چیزی بهم نگفته ولی من تو ی موقع مناسب ازش میپرسم....

 دستت درد نکنه...مرسی ..._

 *خواهش ...عزیز مایی...
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 هیراد....من فک میکردم بیخیال شده.....هوووف( )چه گیری داده

 دیگه صبر نکردم داشت دیر میشد.....



 

 وسایلو برداشتم....

 تقریبا نزدیک الی اینا بودم.....

 که حس کردم سنگینی وسایل کم شده.....

 

 هیراد بدون هیچ حرفی وسایلمو ازم گرفت.....

 بود....هنوز همون حالت اخم الود و برج زهرمارش حفظ کرده 

 

 عصبی شده بودم از این کاراش....

 خواستم لج کنم دسته ی ساکی که وسایلمو گذاشته بودم داخلش کشیدم تا خودم ببرمشون....

 اونم کوتاه نیومد محکم تر کشید زیر چشمی با اخم نگام کرد....

 ولش کن....._

 

 دیگه چیزی نگفتم و باهم رفتیم کنار بچه ها....

 +ارام

 جان..._

 ی ی زحمتی دارم برات....+اج

 این چه حرفیه ...جانم؟_

 +ی  سری وسایل و سوغات گرفتم برای مادرمو و خواهر برادرام...

 هر موقع وقتت شد برو ی سر پیششون سوغاتیا منم بده بهشون....



 

 ای جان رو چشممم......فقط ی ادرسی یا شماره برام بفرست که پیداشون کنم.._

 و مامانمو میفرستم....+چشم برات شماره دنیا 

 

 باشه....ترنم_

 +جان

 وقتش نشده بیای ایران ی دیدار کنی با خانوادت...._

 +نمیدونم شاید.....

 فکراتو کن به نظر من این همه دوری کافیه.....بیا پیششون ی سری بزن بهشون......._

 

 لبخندی زدمو چیزی نگفتم......

 ارامم درکم کرد دیگه چیزی نگفت....

 تی ترنم.....راس_

 +جونم

 حواست به این داداش منم باشه.....چند روزه ریخته بهم  نمیدونم چشه...._

 مواظبش باش اونم تنهاس مثل تو....

 

 نمیدونم چرا خجالت کشیدم از اینکه ازم خواست تا حواسم به هیراد باشه....

 +چشم....

 



 

 تو همین حین شماره پرواز ارام اعالم کردن....

 

 ک تو چشمای ما دخترا جمع شد و شروع کردیم به گریه کردن...دوباره اش

 ارامم با چشمای اشکی با هیراپ خدافظی کرد....

هی مرتب بهش سفارش میکرد که حواسش به خودش باشه اخر سر تو گوش هیراد نمیدونم چی 

 گفت.....

 ود.....که هیراد ی نگاه بهم انداخت و سری تکون داد که به منظور تایید حرف ارام ب

 

 وقنی از رفتن ارام مطمئن شدیم.....

 به سمت خونه هاموت رفتیم.....

 دلم بدجوررگرفته بود .....

 دوست داشتم زودتر برم تو اتاقم...

 اهنگ بزارم و گریه کنم.....اگه گریه نمیکردم میپوکیدم از بغض......

 

 تموم وجودمو بغض گرفته بود.....

 ت داشته باشم انقدر دلم برای ایران و خانوادم تنگ شده باشه.....فکر نمیکردم انقدر  ارام  دوس

 

 

 تارسیدیم خونه رفتم تو اتاقمو لبلسامو عوض کردم.......



 

 روتختم دراز کشیدم.....

 هندزفریامو تو گوشم گذاشتم و باشروع شدن اهنگ اشکای منم  شروع به باریدن کردن.........
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 یعنی هیچی نشده؟_

 +نه

 ترنم یعنی هیچ اتفاقی نیوفتاده که باعث ناراحتیت بشه؟_

 +نه

 کسی هم حرفی بهت نزده؟؟_

 +نه

 باااش_

 

 با ترسا رو صندلی تو محوطه دانشگاه نشسته بودیم منتظر الی بودیم تا از پیش استاد بیاد...

 ..تو این بین ترسا به من گیر داده بود که این چن وقت کسی یا چیزی ناراحتت نکرده..

 

 میدونستم لوکاس ازش خواسته این چیزارو بپرسه...

 اونم فقط بخاطر حرفای اون شب هیراد......

 



 

 یعنی واقعا هیچ اتفاقی نیوفتاده ترنم؟_

 +وا ترسا ...خو هیچی نشده....

 عجب..._

 

 *چیشده دخمال؟

 هیچی فدات بدو بریم سلف که گرسنمه..._

 +وااای منم گرسنمه....

 

 و ی ناهار دانشجویی خوردیم...باهم رفتیم سلف 

 بعدشم رفتیم کافه تا چای بخوریم....

 من رو به روی الی و ترسا بودم ....

 داشتیم چای میخوردیم و راجب امتحانا حرف میزدیم....

 

 +راستییی ترس....

 با دیدن سابین حرفم نیمه موند....

 جانم...._

 ترنم جاننممم؟

 

 حواسمو دادم به ترسا...



 

 فهمیدم...+ها هیچی 

 با ی حالت خاصی نگاهم کرد ...

 باشه...._

 

 ی بار دیگه سمت سابین نگاه کردم...هنوز داشت نگاهم میکرد...

 نگاهش با همیشه فرق داشت....

 

 بیشتر از دفعه های قبل اذیتم میکرد.....

 

 نگاهمو ازش گرفتم....

 اصال از این بشر خوشم نمیومد.....

 رسا از جاشون بلند کردم تا بریم تو محوطه قدم بزنیم....به بهونه هوا خوری الی و ت

 

 اون دوتا حرف میزدن منم تو فکر بودم.....

 فکرم مشغول  هیراد...خانوادم بود....

 از دیشب که موجودی حسابمو گرفتم ...فکرم درگیر دخل و خرجمم شده.....

 

 

 تا دو سه ماه پیش تو ی شرکت کار میکردم.....



 

 ریسس شرکت  ...شرکتشو به ی فرد دیگه واگذار کرد..ولی به دالیلی 

اونم پرسنل قبلی تا مدتی مرخصی داد تا وضعیت کاریشون چک کنه هر کدمو خواست دوباره اجازه بده 

 مشغول به کار  بشه....

 

دو سه ماهی گذشته بود هنوز خبری ازشون شده بود منم پوالم دیگع داشت ته میکشید...این چند وقت 

 همش

 فکر این بودم کجا دنبال کار باشم.....تو 

 

 

 *سالم اقا هیراد....

 سالم الی خانوم"""

 سالم داداش هیراد_

 سالم ترسا خوبی؟ راستی لوکاس کوجاس؟""""

 مرسی تو خوبی؟ نمیدونم کجاس قرار بود با رابین برع پیش استاد_

 اوکی باش""""

 

 +سالممم

 سالممم"""

 ش یخ کردم...این چند وقت خیلی به بودنش...سرد سرد بود....از این سرد بودن



 

ب شوخیای ریزش....به گرمی لحنش و صمیمیتش عادت کرده بودم و االن این رفتارش اذیتم 

 میکرد.....

 

 اعصابم بهم ریخت....دیگه تا اخر اون روز تو خودم بودم و کم حرف میزدم...

 بچه ها چنددبار پرسیدن که چمه...منم میگفتم هیچی....
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 صبح اونجام.......اها اوکی میبینمتون فعال بای.... ۸+باشه چشم من فردا ساعت 

 

 با خوشحالی گوشی قطع کردم....

 کی بود ترنم؟؟_

 دویدم بغل الی....

+وایییی الی از محل کار قبلم بود زنک زذن....جز کارکنایی بودن که میخواستن براشون کار کنم...باورم 

 ده بودم....نمیشه نا امید ش

 

 الی هم با خوشحالی محکم بغلم کرد و گونمو بوسید....

 ای جااااان بسالمتی...._

 



 

خیلی خوشحال بودم اصال وقتی گفت که برای کار میخوانم کلی تعجب کردم فکر نمیکردم دیگه از محل 

 کار قبلیم بهم پیشنهاد کار بشه...

 زمان زیادی گذشته بود....

 

 م با گذشت این همه مدت بازم میتونم اونجاا کار کنم......خداروشکر کردم که باز

 

 

 

 با صدا زنگ هشدارگوشیم از خواب بیدار شدم....

 حوصله نداشتم از جام بلند شم....دیشب از ذوق و استرس راحت خوابم نبرد...

 

 

 صدای جیغ جیغو الی شنیدم که صدام میزد تا بیدار بشم...

 

 ارامو کردم...ی صبحونه هول هولکیم خوردم....از جام بلند شدم....تند تند ک

 رفتم سمت محل کارم......

 

 +سالمم...ترنم اریا هستم....

 سالم بفرمایید بشینید ی چند لحظه..._



 

 

 بعد چند دقیقه ازم خواست وارد دفتر مدیر عامل بشم.....

 

 ساله فوق العاده شیک پوش بود.. ۶۱مدیر عامل ی مرد 

 ...به خصوص طرز نگاهش.....قیافش برام اشنا میزد

 

 نمیدونم کجا دیدمش.....

 از فکر اومدم بیرونو حواسمو به حرفا مدیر عاملمون دادم...

 بعد از اینکه شرایط کار گفت....خواستم از اتاق برم بیرون...

 که صدام زد....

 خانومم_

 +بله

ئلی برای پسرمم احترام قائل گاهی به جای من پسرم میاد درست باید همینجور که برای من احترام قا_

 باشی ....

 

 +چشم حتماااا...

 میتونی بری..._

 

 بدون هیچ حرفی از اتاق زدم بیرون....



 

 منشی اتاقمو نشونم داد...

 اتاق تقریبا لوکسی بود.....

 

 از محل کارم از قبل راضی تر بودم....

 چند روزی از شروع کارم گذشته بود...

 کردم....داشتم رو چندتا نقشه کار می

 

 یکی دوتاشو برای رییس فرستاده بودم...

 داشتم روی سومی کار میکردم االن....

 صدا تقه در اومد...

 +بفرما داخل...

 خانوم اریا بفرمایین اتاق رییس کارتون دارن...._

 +باشه شما برین من خودم چند دقیقه دیگه میرم...

 

 

..ی لیوان اب خوردم تا گلوم از این خشکی اونم بدون هیچ حرفی رفت ی کم خودمو مرتب کردم..

 دربیاد....

 

 



 

 چند ضربه به در زدم....استرس داشتم پسر رییس امروز کای پدرش اومده بود....

 منتظر اجازش بودم که برم داخل...

 بعد چند ثانیه صداشو شنیدم که گفت بیا تو....

 .در باز کردم و رفتم داخل اتاق....به میز مدیر نگاه کردم...

 +سالم رییس...

 بدون اینکه نگاهشو از برگه های جلوش بگیره....جوابمو داد...

 بفرما بشینید...._

 

 صداش برام اشنا بود...هنوز فکرمو درگیر نکرده بودم که بفهمم کیه....

 

 که صورتشو دیدم.....

 تو ی لحظه عصبی شدم.....

 از چیزی که میدیدم اطمینان نداشته باشم.....

 

 نجا چی کار میکرد...؟سابین ای
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 از دیدنش تعجب کردم.....



 

 ولی سابین خیلی عادی رفتار کرد انگار از قبل میدونست منو قراره ببینه....

 

 سالم خانوم اریا...._

سعی کردم حرص نخورم و عصبانیتمو کنترل کنم و با نهایت احترامی که میتونم به رییسم بزارم 

 باهاش صحبت کنم....

 لی جدی جوابشو دادم...خی

 +سالم....

 از این موقعیتم متنفر بودم دوست داشتم سریع تر از این وضعیتی که االن داخلشم در بیام....

 کارمند جدید شرکت هستید...._

 +بله

 خوبه..._

 +گفتن کارم دارین بفرمایید؟

 کارر که دارمم...._

 ولی اینجا بگم کارمو؟

 

 منظورشو متوجه نشدم....

 جا میخوایین بگین؟+پس ک

 ی خنده نسبتا بلند و چندش اوری کرد.....

 از روصندلی مدیریتش بلند شد اومد سمتم....



 

 تو کمترین فاصله از من ایستاد....

 سرشو اورد کناررگوشم.....

 نفساش که به گردنم میخورد باعث میشد حالم بیشتر ازش بهم بخوره.....

 

 بنظرت کجا خوبه؟_

 

 مم غلیظ تر شد....حرفی نزدم فقط اخ

 نظری نداری انگار....._

 اوووکی پس خودم میگم کجا خوبه...

 

 ادای کسایی که دارن فکر میکنن در اورد.....

 موهامو گرفت تو دستش و جمعشون کرد و فرستاد عقب....

 سرمو کشیدم عقب....

 ی پوزخند زد بهم محل ندادم....

 چرخیدم که از اتاق برم بیرون....

 ت.....بازمو گرف

 

 سرشو به گوشم چسبوند جوری که وقتی حرف میزد لباش با الله گوشم تماس داشت.....

 از این نزدیک بودن زیاد حالم داشت به هم میخورد....در حال خفه شدن بودم....



 

 

 فرداشب خونه من چطوره؟؟_

 با این حرفش سریع به عقب برگشتم و با تموم نفرتم تو وشماش نگاه کردم.....

 و محکم از دستش بیرون کشیدم و از اتاقش خارج شدم......بازم

 

 

 فضا  و محیط کار برام خفه کننده بود...خداروشکر وقت ناهار بود...سریع وسایلمو برداشتم....

 از شرکت زدم بیررررون .....

 اگه ی دقیقه بیشتررمیموندم خفه میشدم.....
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 فراموش کنم.....تا بتونم تمرکزمو روی کارم بزارم.....اون روز گذشتو منم سعی کردم همه چی 

 

 

 چند روزی بود پدر سابین شرکت نمیومد و سابین مرتب شرکت بود میدیدم که دانشگاه هم نمیومد....

 

 

 سر موضوع طراحی ی نقشه سابین ایراد الکی ازم گرفته بود...



 

 کال رو دنده لج بود با من...

 دددد موقع ناهار که رفتم بیرون....منم اعصابم خورد شده بود زیا

 ساعت بیرون بودم.... ۲تا 

 ساعت تاخییر رفتم شرکت.... ۷ساعت بود و من با  ۷تایم برای ناهارمون 

 خواستم برم پیش منشی صحبت کنم تا تاخییری نزنه....

 ولی از شانس بد من سابین ویش منشی بود و با دیدن من گفت...

ک ساعت تاخیبرشون یک ساعت بیشتر میمونن شرکت...یعنی بجای خانوم اریا امروز بخاطر ی_

 پایان زمان کاریشونه.... ۱ساعت ...۶ساعت 

 

 +چشم مهندس....

 

 از حرص دوست داشتم برم خفش کنم پسره بیشعور داشت اذیتم میکرد....

 خودم حدس میزدم از عصبانیت سرخ شده باشم....

 رفت که این کارش ببشتر جریم کرد..... سابینم وقتی برگشت دید منو ی چشمک زد  و

 

 بود یکی یکی همکارم داشتن میرفتن.... ۶ساعت 

 فقط منو منشی تو شرکت بودیم....

 

 داشتم زیز لب غر غر میکردممم...



 

 +پسر بیشعور اشغال بی فرهنگ ....

 از لجش داره چی کار میکنه بدبخت...منو نگه داشته ب کار خودش رفته پی عیاشی...

 

 ال...بیشعور....بی فرهنگ....اشغ_

 دیگع چی؟؟؟ 

 اها اها عیاش....

 چیزی کم نگفتی؟

 

 

 مردم از ترس این یوهو از کجا پیداش شد.....

 +چی؟ نه

 ببخشید شمادکی اومدین...

 همین االن...._

 +اها .....

 ترسیده بودم ....

 از اینکه باهاش تنها بودم میترسیدم نمیدونم چراا؟

 م شبیه گچ دیوار شده.....میدونستم االن رنگ

 و این میشه ی دلیل برای سابین برای اذیت کردن من....

 سعی کردم اروم بشم



 

 ترسیدی؟؟_

 +نه خوبم فقط ی لحظه انتظار نداشتم ببینمتون شوکه شدم

 اها...._

 

 دیگه چیزی نگفتم سریع کارامو انجام میدادم....

 ساعت خیلی دیر میگذشت....

 ونده بود....م ۱هنوز نیم ساعت تا 

 

 خودمو مشغول کرده بودم تا بلکه ساعت زودتر بگذره....

 

 تو مطلقه ای؟_
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 با این حرفش تعجب کردم....

 حس میکردم چشام دارن از حدقه در میان.....

 این از کجا فهمیده...

 +چطوور؟

 از  مشخصاتی که تو فرم ثبت نام نوشتی متوجه شدم...._

 +اها



 

 

 زد و گفت.... لبخند مرموزی

 پس مطلقه ای_

 +بله 

 پس بگو هیراد چرا هی دورته..._

 

 حالت هجومی گرفتم اخمی کردم و گفتم

 +منظوور؟

خب هیراد پسر زرنگیه....ی دختر خوشگل و خوش هیکل و جذاب و صد البته مهمترین خصوصیتت _

 مطلقه  پیدا کرده داره کیف میکنه....

 معلومه ازت دست بر نمیداره.....

 

 به معنای واقعی اتیش گرفتم.....

 تو عصبانیت داشتم میسوختم.....

 کفری شده بودم.....

 

 به سمتش رفتمممم

 تموم نفرت و خشممو تو لحن حرف زدن و نگاه کردنم ریختم....

 ب چشماش زل زدم....



 

 +ببین اقای به ظاهر محترم....فقط ی بار دیگهههه....

 بزنی....فقط ی بار دیگهههه بخوای زر اضافی 

 بدجور ابروتو میبرم و خوردت میکنم....

 حتی از دفعه قبل بدتر....

 پس بفهم چی میگی مرتیکه....

 

 اووو چرا جوش میاری...._

 عصبی میشی خوردنی تریاااا...

 +ببند دهنتو....

 

 به سمت کیفم رفتم تا وسایلمو جمع کنم....

 اومد پشتم ایستاد....

 خودشو از پشت چسبوند بهم....

 دست انداخت دور کمرمتا نتونم تکون بخورم....

 

 +ولمممم کن اشغال....

 اروم باش ...._

 احتماال خیلی به هیراد تا االن سرویس دادی.....

 حاال ی بارم به من سرویس بده.....



 

 

 و بعد این حرفش محکم تر بغلم کرد....

 بهش فحش میدادمو میخواستم از دستش فرار کنم ولی نمیشد....

 

 و به سمت خودش چرخوند....من

 سرشو اورد جلو لباش گذاشت رو گردنم...

 

 ی فکری به سرم زد...

 گذاشتم بیشتر تو حس بره ....

 داشتم عذاب میکشیدم ولی مجبوررر بودم.....

 

 خواست بیاد لبامو ببوسه...

 که ی کم ازش فاصله گرفتم.....

 چشمامو الکی خمار کردم...

 خوشت اومد؟؟؟_

 

 دی شدم با تموم حرصم با زانو ب وسط پاهاش زدم.....دوباره ج

 از درد به زمین افتاد منم سریع کیفمو برداشتم و سمت در دویدم....

 قبل از اینکه از در بیرون برم صدای دادشو شنیدم که منو مخاطب قرار داد.....



 

 

 تررنم تالفی این کارتو ی روزی بدجووور میبینیییییی....._
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 م اجی.....ترن_

 +جان؟

 نمیخوای چیزی بگی؟_

 

 سکوت کردمو فقط نگاش کردم....

 چرا حرفی نمیزنی؟_

 چت شده ....سه روزه نشستی کنج اتاق...نه حرف میزنی نه دانشگاه میری..خب بگو چت شده؟

 

 

 دیگه نمیتونستم تحمل کنم و هیچی نگم.....

 ز اول زندگیم تا حاال.....شروع کردم به گریه کردن وهمه چی برای الی گفتم....ا

 خیلی ناراحت شد .....

 ناراحت از اینکه این همه سال بهش نگفتم....

 ناراحت بخاطر گذشتم.....

 وقتی که موضوع سابین گفتم خیلی عصبی شد ...هم از دست من هم از دست سابین...



 

 

 تو باید االن اینو به من بگی؟؟؟_

 +فکر نمیکردم تا این حد پیش بره...

 ره بیشعور.....پس_

 حالشو میگیرمم....

 +وای نه الی ....ادم لجبازیه....میترسم با توام بیوفته رو لج....

 بزار دیگه کاریش نداشته باشیم شاید اونم دیگه بیخیال بشه....

 

نمیدونم ولی از این به بعد هرکاری کرد یا اذیتت کرد بهم بگو...فک کرده تنهایی...به رافائلم میگم تو _

 شگاه و اینا بیشتر هواتو داشته باشهدان

 

 +مرررسی اجی

 صورتمو بوسید و رفت درس بخونه...

 فردا امتحان داشتیم....

 روز میخواستم درس بخونم......۱....۳منم باالخره بعد

 

 حدود دو سه ساعتی بود داشتم درس میخوندم دیگه خسته شده بودم...

 

 کتابمو بستم تا استراحت کنم....



 

 

 بیا ی کم استراحت کنیم...من خسته شدم.... +بسه الی

 باااشه ...منم خسته شدم چه قدرم سخته المصب....._

 +اره...قهوه میخوری درست کنم؟

 اره....مرررسی..._

 +باشه ...خواهش فدا

 

داشتم قهوه درست میکردم صدای ایفون خونه اومد خواستم برم در باز کنم که الی گفت من باز 

 میکنم.....

 

 

 ااام دخترا....*سال

 سالم ترسا خوبی؟ کجایی تو؟_

 *مرررسی ...اینارو ول کن بگو این ترنم کجاست؟

 تو آشپزخونه...._

 

 

 با دو اومد پیش من....

 +سالم....



 

 *ایییی ترنم کجایی تو ؟

 معلوم هست چرا دانشگاه نمیای؟

 +حالم خوب نبود ...

 *میدونم الی بهم گفت حالت خوب نیست....

 ؟چرا چیشده

 

 

 خواستم جوابشو بدم که الی پیش دستی کرد....

 

 بخاطر اون سابین بیشعور....._

 

 

 چشم غره ای بهش رفتم.....

 نمیخواستم ترسا بفهمه چون میرفت به لوکاس میگفت لوکاسم به هیراد....

 

 *چیشده مگه؟؟؟

 الی هم کم نیورد نشست همه موضوع سابین گفت....
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 کرد.....ترسا کج کج نگام 

 *میذاشتی چند روز دیگه بهمون میگفتی....

 

 +خب حاال که شنیدی چیشد؟

 *میفهمی بعدا....

 +ترسا نبینم کاری کنیاااااا

 *نه بابا چی کار بکنم؟؟

 +گفتم بدونی....به حز ما سه تا هم کسی نباید از این موضوع با خبر بشه.....

 باشه_

 *باشه

 

 راغ درسامون....ی کم دیگه گپ زدیمو بعدش رفتیم س

 

 

 در خوندیم..... ۷...۷۲تا ساعت 

خیلی خسته شده بودم...این چند روزم زیاد نخوابیدم فکرم مشغول بود همش بخاطر همین دیگه کتابو 

 بستمو خوابیدم....

 

 



 

 

 چطور دادی امتحانو ترنم...._

 +خوب بود بد نبود...

 تو چی؟

 منم ای بد نبود_

 

 

 جلسه امتحان بیاد پیشمون.... منتظر بودیمدتا ترسا از سر

 

 با الی داشتیم راجب نوع سواال و جوابا امتحان حرف میزدیم...

 

 ترنم...._

 +سالممم

 سالم میتونم باهات صحبت کنم؟_

 

 *من برم تا کافه فعال.....

 

 +باشه....

 دستشو به سمت در سالن کشید ....



 

 منظورش این بود بریم....

 

 

 رج شدیم....همقدم شدم باهاش ازسالن خا

 ترنم کالس داری؟_

 +نه فقط امتحان بود....

 اوکی_

 پس بریم بیرون....

 +باشه....

 

 

 جلو در محوطه دانشگاه سابین دیدم....

 ناخوداگاه به هیراد نزدیک شدم ....

 به خودم لرزیدم....

 هیراد متوجه حالم شد....

 

 چیشده؟ چرا لرزیدی؟_

 +سردمه...

 ور سرد نیست دیگه....هوا که تقریبا خوبه اونج_



 

 +خب نمیدونم من سردم شد....

 

 چیزی نگفت....

 از جلو سابین رد شدیم....

 انتظار داشتم بیاد دوباره زر زر کنه ولی محل نداد فقط ی نگاه کرد بهمون.....

 

 

 هیراد در ماشین برام باز کرد و منتظر شد تا سوار بشم...بعدشم در بست و خودشم اومد سوار شد....

 

 االن که پیشش بودم....فهمیده بودم چه قدر دلم براش تنگ شده بود...

 نتونستم جلو خودمو بگیرم ....

 نگاهمو سمتش انداختم....

 

 نیمرخ فوق العاده جذابی داشت....

 هیچ وقت انقدر اروم نبودم....

 کنارش که بودن بهدهیچ کس و هیچ چیز فکر نمیکردم....

 

 یعنی میشه مال هم بشیم....

 ترنممم..._



 

 بی اراده گفتم جان...

 حواست کجاست ؟_

 +همین جا...

 ی لبخند شیطون رو لبش شکل گرفت....

 جذابیتم میخکوبت کرد....._

 

 ای وای خراب کاری کردم....

 ولی کم نیوردم و جوابشو دادم....

 

 +تو مگه جذابی؟؟؟

 پ ن پ تو جذابی_

 +اون که بعله من هم جذابم هم خوشگل.....

 

 نگفت و برگشت سمتم.... چیزی

 ی نگاه بهم انداخت....

 ی چیزی زیر لب گفت که من نشنیدم....

 

 کجا بودی این چند روز؟؟_

 +خونه



 

 الکی مونده بودی خونه دانشگاه نیومدی؟_

 

 از دوروغ متنفر بودم ولی مجبور بودم دورغ بگم...

 +حالم خوب نبود....

 برگشت سمتم....

 چهرش ی کم نگران بود ...

 خم کرد ...ا

 چرا؟_

 +نمیدونم

 نمیدونی چرااا حالت بد بود؟_

 +خب نمیدونم یوهو حالم بد شد..

 تو منو چی فرض کردی ترنم...._

 یا دروغ میگی حالت بده.....

 یا نمیخوای بگی چرا حالت بد شده....

 

 هیچی نگفتم 

 باتوام میگم چرا نیومدی دانشگاه؟_
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 هیراد:

 

 نشگاه نیومده بود من کالفه بودم....چند روزی بود دا

 چند بار خواستم بهش زنگ بزنم ولی غرورم اجازه نمیداد...

 نگرانش بودم....

 نمیدونم چم شده بود...

 بعد از کارایی که بهار باهام کرد به هیچ کسی اعتماد نداشتم...

 دیدم نسبت به دخترا عوض شده بود....

 تین که فقط به فکر پولن....ازشون خوشم نمیومد حس نیکردم موجودا

 ولی ترنم....

 چه قدر از اسمش خوشم میومد....

 

 هیراد چته چرا کالفه ای؟"""

 نمیدونم نمیدونم...._

 سه چهر روزه اینطوری ...."""

 انگار چیزیو گم کردی...

 

 چیزی نگفتم رو کاناپه دراز کشیدم و چشامو بستم....



 

 

 شنیدم...بعد چند لحظه صدا باز و بسته شدن در 

 چشامو باز کردم متوجه شدم رابین رفته....

 

 

 فردا دوباره دانشگاه داشتم...

 چرا این حسو داشتم..دوست داشتم ببینمش ولی نمیدونم 

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

 کنارش تو ماشین نشسته بودم باالخره امروز دیدمش...

 

 ازش خواستم باهم حرف بزنیم...

 اصال قصد حرف زدن ندارم و نداشتم فقط خواستم پیشم باشه... ولی فقط خودم میدونستم که

 

 سنگینی نگاهشو رو خودم حس میکردم....

 باعث میشد نتونم رو رانندگیم تمرکز کنم....

 دوست داشتم منم نگاهش کنم.....

 

 چندباری که تو چشماش نگاع کردم ....

 ی غم خاصی توشون دیدم....



 

 

 ی پیش خودم میگفتم به من ربطی نداره...دوست داشتم علتشو بدونم....ول

 ازش پرسیدم این چند روز کجا بودهدو چرا دانشگاه نیومده 

 که جواب دادنش بیشتر شبیه این بود بپیچونه منو....

 

 هنوز از اون وقت که بهم نگفت که کی پشتش اونحرفا زده ناراحت بودم...

 وقتی این حرکتشم دیدم بیشتر ناراخت و عصبی شدم...

 

 ترنم ب من بگو چیشده؟_

 +هیچی

 

 هرچی میپرسیدم چیزی نمیگفت...

 دوست داشتم مشکلشو بگه تا کمکش کنم...

 ولی اون حرفی نمیزد....

 

 گوشیم زنگ خورد...

 جانم؟_

 +سالم هیراد

 سالم لوکاس_



 

 +خوبی داداش کوجایی؟

 بیرونم چیزی شده؟_

 +کار واجب باهات دارم بیا خونه من....

 دیگه اونجام.... باشه ی ساعت_

 

 

 گوشیو گذاشتم رو داشبورد ماشین....

 ذهنم مشغول حرفش بودیعنی چه کار مهمی داشت...

 

 ترنم..._

 +بله

 

 دوست داشتم بگه جان....ولی نمیگفت...

من باید برم لوکاس کارم داره میرسوننمت خونه ایشاال ی روز دیگع حرفذمیزنیم و تو هم ب من میگی _

 ت حله؟؟؟چیشدهداین چند وق

 +عب نداره منو ی جا پیاده کن خودم میرم خونه...

 

 راجب اتفاقاتی که افتاده و به من نگفتی حرف میزنیم باشه...._

 +اتفاقی نیوفتاده...



 

 

 دیگه حرفی نزدم....رفتم در خونش پیادش کردم...

 با تشکر پیاده شد ....

 منم گاز ماشینو گرفتم و به سمت خونه لوکاس رفتم....

 ت داشتم بدونم چیشده....دوس

 

 سالم_

 +سالم خوش اومدی..

 چیشده لوکاس..._

 +باالخره ترسا فهمید کی ترنم اذیت میکنه....
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 چییی؟جدی میگی؟_

 +اره ...امروز با ترسا قرار داشتم....

 گفت دیشب برامون تعریف کرده ....

 

 خب؟کیه؟_

..........+ 



 

 لوکاس میگم کیه؟ چرا ساکتی؟_

 ببین هیراد من و رابین جواب کارشو میدیم تو نمیخواد خودتو ناراحت کنی....+

 

 چی میگیی لوکاس؟_

 تو نمیخواد خودتو نااراحت کنی چه حرفیع؟

 میگم فقط اسم طرف بهم بگو...

 

..........+ 

 لوکاس حرف میزنی یا نه؟؟_

 .+باشه میگم ولی ی قولی بده

 چی؟_.

 +به خودت مسلط باش....

 شو....عصبیم ن

 

 داشتم کالفه میشدم....گیج شده بودم مگه کی بود این ادم که من اگه اسمشو ندونم بهتره..

 کیه که من عصبی میکنه)گرچه هرکی باشه چون ترنم اذیت کرد بدجور جوابشوو میدم(

 

 اسمش؟؟_

 



 

 معلوم بود هنوز دودله دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم به سمتش رفتم و یقشو گرفتم ....

 منو دیونته تر نکن بگو کیه؟_

 +باشه ...باشه...

 

 ی نگاهی بهم انداخت سرشو انداخت پایان و اروم گفت...

 

 +س.سابین....

 وبعدش ی نفس عمیق کشید....

 با شنیدت اسم اون مردک هوس باز خون تو صورتم دوید حدی میزدم سرخ شدم..

 لوکاس که وضعیتو دید سریغ گفت...

 

 ی نکن من قول میدم با رابین حالشو...+ببین هیراد تو کار

 

 نیاز نیست خودم میدونم چی کارش کنم...._

 

 اینو گفتم از خونش زدم بیروون...
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 ترنم:



 

 

 

 هوووف یعنی چیکارش داره.....

 تو سالن خونه بی وقفه قدم میزدم  و فک میکردم...گیج و سردرگم بودم...استرس داشتم....

 

 

 رفاموبه لوکاس گفته باشه و لوکاس بخواد به هیراد بگه...میترسیدیم ترسا ح

 

 *چرا اینجور میکنی ترنم سر گیجه گرفتم..

 +ترساااا

 *جان

 +ی سوال ازت بپرسم جان من راستشو بگو باشه؟

 *باشه اجی

 

 +درمورد حرفا دیشب چیزی به لوکاس گفتی؟

 *چی؟؟

 +میگم از حرفا دیشبم چیزی به لوکاس گفتی؟

 *کدوم حرفا؟

 



 

 معلوم بود خودشو به اون راه زده...از این کاراش فهمیدم....

 

 شروع کردم به بحث باهاش....

 +نبایددد میگفتی ترسا....

 *نه خیرم باید میگفتم تا بدونن ما پشتتیم اذیتت نکن....

 

 

 ی کم حرف زدیم ...بعدش ترسا رفت خونه خودشون...

 دیدم....تنها تو خونه بودم داشتم تی وی می

 ولی فقط نگاهم سمت تی وی بود فکرم جاهای دیگه داشت پرسه میزد....

 تو حال خودم بودم که صدا ایفون بلند شد.....

 رفتم در باز کنم که تصویر هیراد دیدم....

 تموم وجودمو استرس گرفت....

 نمیدونستم در باز کنم یا نه.....

 

 اخرش دل به دریا زدم در باز کردم....

 ..دستام یخ کردن.

 رفتم جلو اینه نگاهی ب خودم بندازم که دیدم از ترس رنگم پریده...

 



 

 شروع کردم صلوات فرستادن....

 یادم افتاد در سالن باز نکردم...

 تند تند رفتم در باز کنم تا معطل نشه....

 در که باز کردم قامت هیراد پشت در دیدم....

 عصبی بود...

 چهرش کامال جدی و خشن....

 بود... دستم رو در

 تعارف نکردم بیاد داخل حتی سالمم نکردم...

 میترسیدم حرف بزنم....

 با ی فشار اروم هلم داد داخل در بست.....

 رو به روی هم ایستاده بودیم....

 ی قدم اومد جلو ی قدم رفتم عقب....

 

 چراااا؟_

 هیچی نگفتم.....

 از ترس لرزیدم.... انقد چرا با جدیت و بلند گفت که ی لحظه بخاطر بلندی صداش

 

 حرف بزن چرا نگفتی اون سابین بی همه چیز اون حرفارو بهت زد؟؟_

  



 

 

 

 بازم ساکت موندم نمیدونستم چی بگم....

 حرف میزنی یا نههه؟_

 +چون....چو..

 نذاشت حرفم کامل بشه...

 چون چی؟؟ د بگو؟؟ چرا بهم نگفتی؟ من چند بار ازت پرسیدم؟؟ هااان؟_

 مشکلی برات پیش بیاد...بالیی سرت بیاد...+چون میترسیدم  

 نگا االن که فهمیدی چه عصبی شدی..

 

 انتظار داری عصبی نشمممم؟_

من سر چیزایی که واسم ارزش دارن و مهمن حساسم حاال میخواد وسایلم باشن....یا ادمایی که تو 

 زندگیمن بفهمم اینو...

 

 هیچی نگفتم سرمو انداختم زیر...

 کشید سمت خودش...بازمو گرفت منو 

 منو نگاهه_

 

 نگاهش نکردم میترسیدم نگاش کنم....



 

 ترررنم منو نگاه کن...بد تر ازاین عصبیم نکن..._.

 

 اروم سرمو اوردم باال نگاهش کردم.....

 

 ی بار دیگه ..._

 ببین ترنم دارم میگم ی بار دیگه کسی یا چیزی اذیتت کنه بهم نگی من میدونمو تو....

 فهمیدی؟

 

 مو تکون دادم...سر

 نشنیدممم_

 +باشه....

 خوبه..._

 حساب اون بی پدرم خودم میرسم...

 +ولش کن هیراد....بیخیال شده...

 

 تو دخالت نکن خودم جواب کاراشو میدم....._
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 هیراد:



 

 

 داشتم دیوونه میشدم...

 نمیتونستم ی جا بند بشم...

 چه جور حال اون عوضی بگیرم همش تو خیابونا قدم میزدم و فکر میکردم تا

 

 اخر سر نمیدونم چی شد که از خونه ترنم اینا سر دراوردم....

 باید باهاش حرف میزدم...

 ی کم طول کشید تا در باز کرد....

 دوست داشتم تنها باشه..

 اگه الی و ترسا بودن نمیشد قشنگ باهاش حرف بزنم....

 

 بود...در باز کرد برام ولی از جلو در کنار نرفته 

 رنگش پریده بود معلوم بود ترسیده...

 البته هرکسی دیگ هم بود چهره جدی خشن منو میدید میترسید..

 ولی دست خودم نبود...

به این فکر میکنم که سابین اذیتش کرده و به من هیچی نگفته در حالی که ازش میپرسیدم اتیش 

 میگرفتم....

 

 



 

 در بستم....

 رو به روش ایستادم...

 م بهش نزدیک شدم اونم ی قدم عقب رفت...یه قد

 معلوم بود ترسیده....

 

 با تموم جدیت و بلند ازش دلیل این  پنهان کاریشو پرسیدم...

 چراااا؟_

 هیچی نگفت......ساکت موند...

 

 بخاطر بلندی صدام ی لحظه از ترس لرزید و چشماشو بست......  

 نمیتونستم اروم باشم.....

 میکرد....سکوتش داشت دیوونم 

 

 حرف بزن چرا نگفتی اون سابین بی همه چیز اون حرفارو بهت زد؟؟_

  

 

 

 بازم ساکت موند نمیدونستم چرا چیزی نمیگه....

 حرف میزنی یا نههه؟_



 

 +چون....چو..

 

 چون چی؟؟ د بگو؟؟ چرا بهم نگفتی؟ من چند بار ازت پرسیدم؟؟ هااان؟_

 یی سرت بیاد...+چون میترسیدم  مشکلی برات پیش بیاد...بال

 

 

 نمیدونم چرا با این حرفش ته دلم لرزید ی جوری شدم....

 شده بودم عین دخترا با ی توجه کوچیک از کسی که دوسش داشتم قلبم ی جوری میشد ...میلرزید....

 پیش خودم گفتم یعنی انقدر مهم براش؟

 

 انتظار داری عصبی نشمممم؟_

ن حساسم حاال میخواد وسایلم باشن....یا ادمایی که تو من سر چیزایی که واسم ارزش دارن و مهم

 زندگیمن بفهمم اینو...

 

 

 

 هیچی نگفت سرشو انداخت زیر...

 دوست داشتم تو چشماش نگاه کنم...

 دوست داشتم بهش بگم دیگه من هستم باید هرکسی که اذیتش کرد یا ناراحتش کرد به من بگه....



 

 بازشو گرفتم کشیدمش سمت خودم...

 

 نو نگاههم_

 

 نگاه نکرد میترسیدم دیگه نخواد نگام کنه .....

 یا بهم بگه بهدتو ربطی نداره...

 ولی سرش اورد باال و مظلوم تو چشمام نگاه کرد....

 

 

 ی بار دیگه ..._

 ببین ترنم دارم میگم ی بار دیگه کسی یا چیزی اذیتت کنه بهم نگی من میدونمو تو....

 فهمیدی؟

 

 ه تکون داد..سرشو به معنی باش

 ولی میخواستم صداشو بشنوم....

 

 نشنیدممم_

 +باشه....

 خوبه..._



 

 حساب اون بی پدرم خودم میرسم...

 +ولش کن هیراد....بیخیال شده...

 

 تو دخالت نکن خودم جواب کاراشو میدم....._

 

 

 چه انتظاراتی داشت ازم توقع داشت در برابر اون یارو اروم بشینم....

 نکردم....دیگه وقت تلف 

 ازش خدافظی کردم و از خونه زدم بیرون.....

 باید حالشو میگرفتم....

 باید جایگاه ترنم برا خودمم مشخص میکردم...

 خسته شدم از این حالم....

 همش میخوام ببینمش...

 دوس دارم فقط تو چشماش خیره بشم...

 .چشمایی که ی معصومیت و ناراحتی خاصی همیشه توشون موج میزنه....
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 ماشین پارک کردم....

 ی نگاه به ساختمون رو به روم انداختم...



 

 خونه خیلی بزرگی داشت....

 خونه باغ بود....

 

 از ماشین پیاده شدم....

 هرچی لوکاس و رابین اصرار کردن همراهم بیان فایده نداشت....

 میخواستم تنها ببینمش....

 

 زنگ زدم....

 د....بعد چند دقیقه در باز ش

 

 در که باز شد انگار وارد بهشت شدم....

 باغ خیلی قشنگی بود....

 سوتی زدم.....

 

 مسیر سنگفرشی رد کردم.....

 باغ که دیدم ی لحظه یادم رفت برای چی اینجام....

 با یاداوریش  اخم غلیظی رو صورتم ناخوداگاه بوجود اومد....

 

 قدمامو سریع تر کردم....



 

 ه ی خانوم نسبتا جون در باز کرد...به در نرسیده بودم ک

 لباسی که به تن داشت نشون میداد از کار کنان خونس....

 

 *سالم...

 سالمم_

 *با اقا سابین کار دارین درسته؟

 با شنیدن اسمش عصبی ترشدم از این پسر متنفر بودم....

 بله..._

 *شرمنده جناب دیشب برای کاری مجبور شدن برن آمریکا.......

 

 

 حح....احححح

 پسره اشغال چه شانسی داشت....

 

 اوکی بای_

 *ببخشید اقا

 بله؟_

 *اسمتونو بگین تا وقتی اقا سابین اومدن بهشون بگم باهات قرار مجدد بزارن...

 نیازی نیست خودم دوباره خدمتشون میرسم..._



 

 ممنون بای...

 *بای

 

 

 سریع از خونه خارج شدم....

 

 اعصابم بهم ریخت.....

 ود برگرده...کاش فقط ز

 باید بهش بفهونم چه جور رفتار کنه...

 

 

 سوار ماشین شدم.....

 موزیک پلی کردم....

 بلکه با موزیک خودمو اروم کنم......

 

 دستات به من حس خوب میده...

 چشمات به من قصه خوب میگه...

 صبح تا شب بیست چاری

 منو تو قفل همیم تو هم قطب منی...



 

 خندتو به ی دنیا ندم.... بی تو کل دنیا بدن عمرا

 خسته نمیشم حتی اگر با تو بزنم تا ته دنیا قدم....

 کنددمیشن قدمامون وقتی میای تو بغلم آروم...

 با تو میشه فقط اسون این دنیا تا وقتی وصله این نفسامون....

 زندگیم با تو تغییر کرد من ارومو به چی تبدیل کرد....

 ه تو غرور تعطیل کرد....ببین تا کجا رفتیم که مردت واس

 

 آخه قلبم همیشه به عشق تو میتپه ....

 صدات برام موج ارامشه....

 نیمه گمشده منی.....

 

 

 دور برگردون دور زدم....

 دوست داشتم ببینمش...

 زنگ زدم بهش ولی حواب نداد...

 دوباره زنگ زدم جواب نداد....

 فتم ی بار دیگه زنگ بزنم...خواستم به الی یا ترسا زنگ بزنم که منصرف شدم گ

 داشتم نگران میشدم....

 دوباره شمارشو گرفتم و زنگ زدم....



 

 بوق سومو نخورده بودکه جواب داد...

 نفس نفس میزد انگار دویده بود....

 

 سالم_

 +سالم بله؟

 خوبی؟_

 +مرسی شما؟

 

 یعنی منو نشناخته....

 با این حرفش خیلی ناراحت شدم ولی پا پس نکشیدم....

 دوست داشتم االن ببینمش....

 

 هیرادم_

 +اها سالم خوبی؟

 مرسی تو خوبی؟_

 +ممنون..

 ترنم میخوام ببینمت کارت دارم..._

 +چییی؟ االن نه نمیشه....

 من االان میخوام ببینمت..._



 

 +منم گفتم نمیشه...

 رو حرف من حرف نزن اماده کن بیام دنبالت میخوام ببینمت کارت دارم..._

 ه...+خب نمیش

 ی ساعت دیگه اونجام بای_

 

ختی نذاشتم خدافظی کنه میترسیدم  بخواد کنسلش کن بخاطر همین سریع قطع کردم تماسو قطع 

 کردم......

 

 تصمیم گرفتم برم خونه لباسامو عوض کنم بعد برم پیشش....

 دوست داشتم از همیشه بهتر به نظر برسم....
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 هوووف داشت دیرم میشد...

 یشه دوست داشتم ادم  آن تایمی باشم و بودم....هم

 کاش امروز دیر نرسم...

 ب خودم تو آینه نگاه کردم ....

 تیپ اسپرتی زده بودم...

 از خودم راضی بودم...

 سریع از خونه زدم بیرون....

 ماشین روشن کردم و از همون اول گازشو گرفتم تا دیر نرسم پیش ترنم....



 

 ه ترنم ترمز کردم....بود که جلو خون ۸ساعت 

 ساعت از زمان تماسم به ترنم گذشته بود...... ۷قشنگ 

 تک زدم بهش....

دقیقه نگذشته بود که اومد ....۵   

 در ماشین باز کردم تا بشینه....

 اینکارو از پدرم یاد گرفتم همیشه برای احترام به مادرم اینکارو میکرد....

 ف کرده محترمانه رفتار کنم چون اون برام ارزش داره....ب قول خودش باید با لیدی که قلبمو تصر

 

 )یعنی ترنمم قلب منو تصرف کرده...هوووف کاش تکلیفم با خودم مشخص بشه(

 

 

 منم سوار شدم....

 چرخیدم سمتش....

 سالم خوبی؟_

 +مررسی تو خوبی؟

 اره االن خوبم...._

 

 سر در گمی خبری نبود...اروم بودم.... واقعا خوب بودم....االن که پیشم بود خوب بودم...از اون

 



 

 شام میخواستم ببرمش یکی از بهترین رستوران ها....

 دوست داشتم ی شب به یاد موندنی باشه برامون......

 

 ی اهنگ نسبتا شاد گذاشتم.... 

 

 زیر چشمی به ترنم نگاه کردم....

 ی لبخند ملیح رو صورتش بود....

 گذاشت زیر چونش به بیرون نگاه کرد....سرشو سمت شیشه برگردوند ی دسشو 

 

 ناخودگاه دستم سمت اون دستش رفت که رو پاش بود...

 انگشتامو تو انگشتاش قفل کردم گذاشتم رو دنده...

 اینجور بهتر بود....

 حس کردم خجالت کشیده ...چون صورتش سرخ شد....

 سرشو  انداخت زیر ولی حرفی نزد....

 مخالفتیم نکرد.....

 

 تر دستشو گرفتم...محکم 

 هیچ حرفی نمیزد دوست داشتم حرف بزنیم....

 ترنم..._



 

 +جان...

 

 عاشق جان گفتنا گاه و بی گاهش بودم.....

 انقدر با جان گفتنش ذوق کردم که یادم رفت میخواستم چی بگم...

 ی کم خودمو جم و جور کردم....

 نمیخواستم زیادم جلوش وا بدم....

 

 ی انقد از خودم نرمش نشون ندادم...تا حاال جلو هیچ دختر

ولی مظلومیتی که تو چشمای ترنم میدیدم حسی که خودمم دقیق نمیدونم چیه باعث میشد باهاش 

 اینجور باشم....

 ولی تا حدی......

 

 به رستوران مورد نظر رسیدیم.....

 من خودم عاشق این رستوران بودم.....

 نزدیک دریا بود.....

 ولی فوق العاده قشنگه و ارامش میده....ی کم مسافتش زیاده 

 

 

 ترنم پیاده شد...



 

 داشت اطرافپ نگاه میکرد....

 منم کاپشنمو برداشتمو پیاده شدم....

 اروم رفتم سمتش پشتش ایستادم روش به سمت دریا بود.....

 

 

 برگشت سمتم

 +هیراد اینجا عالیههه.....

 ی لحظه شوکه شد....

 فاصلمون ی وجبم نبود.....

 و چشماش نگاه کردم.....ت

 برق خوشحالی و شوق تو چشماش دیدم....

 چشماش خیلی قشنگ بود.....

 اره خیلی قشنگع....._

 خودمو ی کم کشیدم عقب....

 اونم اوهومی گفت و دوباره چرخید سمت دریا.....

بادی وزید که باعث شد موهاش که دورش ریخته بود حرکت کنن تو صورتش و رو شونه هاش پخش 

 بشن......

 

 ترنم بیا بریم داخل...._



 

 +باشه....

 ی کم دیه ایستاد و اومد پیشم باهم به سمت در رستوران رفتیم.....
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 ترنم:

 

 روی ی میز دونفره که ویو زیبایی داشت....

 و سمت دریا بود نشستیم....

 

 هیراد داشت به دریا نگاه میکرد....

 منم به هیراد....

 م تو دلم گفتم من عاشق این مردم...برای بار هزار

 

 دریا قشنگ تره که_

 ی لبخند شیطون زد به همراه ی چشمک ترنم کش...

 ایییی مچمو گرفته بود مونده بودم چی جواب بدم...

 به چی فکر میکنی_

 +به هیچی....

 تو فکر بودم...



 

 به چی فکر میکردی؟_

 +به اینکه چه خوبه ادم ی منبع ارامش داشته باشه...

 داری؟_

 +چی؟

 ب قول خودت منبع ارامش_

 +نمیدونم....

 دستی تو موهاش کشید

 هووووف_

 

 بینمون سکوت کوتاهی شد...

 چی سفارش بدم ترنم چی میخوری؟_

 +اووووممم.....

 نمیدونم فرق نداره...

 خب چی میخوری؟_

 +هرچی سفارش میدی برای منم سفارش بده....

 

 .... گارسون اومد تا سفارشاتمونو بگیره

 همون همیشگی..._

 *چشم جناب.....



 

 بعد نیم ساعت غذاهارو اوردن....

 برنج بود با ماهی...

 ولی ماهیش پخت خاصی داشت...

 فوق العاده بود طعمش....

 +هیچ جا غذا دریایی به این خوشمزگی نخوردم....

 اهوم اینجا غذاهاش عالین...._

 

 بعد صرف دسر هیراد هزینه حساب کرد....

 داشتم برم لب دریا قدم بزنم....دوست 

 اطراف رستوران خیلی چراغ بود و باعث میشد اطراف دریا هم روشن بشه...

 روم نمیشد به هیراد بگم....

 داشتیم سمت ماشین میرفتیم که برگشتم تا دوباره دریا ببینم....

 

 

 فضای خیلی قشنگی بود....

 دوست داشتم طلوع خورشید ببینم .....

 ا بودم.....من عاشق دری

 

 دوست داری بمونیم؟_
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 با اشتیاق بچگانه اییی پریدم هوا تند تند میگفتم اره.....

 از کارم خندش گرفت و زد زیر خنده....

 اولین بار خندشو میدیدم....

 محو خندیدنش شدم...

 محو حالت لباش....

 

 چه قدر چهرش مهربون و گیرا میشد وقتی میخندید....

 

 ه نمیشه؟سردت ک_

 االن سردت نیس؟

 

 ی کم سردم بود ولی بخاطر اینکه بمونیم گفتم نه

 +نه هوا خیلی خوبه....

 باشه ولی سردت شد بگو..._

 +چشم

 بیبال...._

 



 

 دویدم سمت دریا....

 جلوش ایستادمو نفس عمیقی کشیدم....

 عاشق این حال و هوا دریایی بودم....

 حضور هیراد کنارم حس کردم...

 لت خودمو حفظ کردم.....ولی حا

 بعد چند دقیقه انگشتامو قفل انگشتای هیراد حس کردم.....

 با این کاراش به تموم وجودم ارامش تزریق کرد....

 

 همین وجودش...

 همین گرمای دستش...

 این فضا ....

 کافی بود تا بعد ی مدت طوالنی ارامش نسبتا خوبی پیدا کنم...

 

 گاه انداختم....چشمامو باز کردم به هیراد ن

 ی دستشو تو جیبش کردهدبودبا ی دستشم دست منو گرفته بود داشت به دریا نگاه میکرد.....

 

 ناخودگاه شروع به حرف زدن کردم

 +چه ارامشی.....

 اره....عالیه..._



 

 

 دوباره ساکت شد.....

 دوست داشتم رو شن های ساحل بشینم....

 م...پس اروم همونجایی که ایستاده بودم نشست

 نشین ترنم سردت میشه..._

 +نه خوبه دوس دارم....

 پاشو _

 +نه

 میگم پاشو سرما میخوری..._

 

 سعی کردم با مظلوم ترین حالت ممکن نگاهش کنم....

 +چند دقیقه ....

 هووووف نه_

 

 +لطفاااا...

 نگاهی بهم انداخت و چشماشو تا ب داد....

 باشه فقط همین...-

 +نه..بیش...

 تمهمین که گف_



 

 

 عاشق این زرگوییاش بودم....

 چرا اینجور بود...

 چرا انقدر حساس بود....

 اونم سر منی که هیچ کسشم....

 نه عشقشم....

 نه خواهرشم....

 نه دوستشم....

 من کی هیراد بودم که سرم حساس بود؟....

 یعنی امکان داره حسی بهم داشنه باشه؟؟

 دم....ی لحظه به اینکه هیراد عاشقم باشه فکر کر

 ناخودگاه نیشم باز شد....

 چیشد؟؟؟_

 +هیچی یاد ی چیز خنده دار افتادم...

 اها..._

 مین شد.... ۵پاشو ترنم 

 با اکراه از جام بلند شدم....

 به سمت ماشین رفتیم...

 طبق معمول مثل ی جنتلمن در برام باز کرد...



 

 منم سوار شدم....

 سیدم خونه..خسته کوفته ولی با ی شوق و خوشحالی خاص ر

 با یر رفتم تو جام....

 خوابم میومد....

 اولین خواب ارومو بعد چند وقت تجربه کردم
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 هیراد:

 

 خوابم نمیبرد همش ذهنم مشغول اتفاقات امشب بود....

 

 دوست داشتم االنم اونا دستای نرم و ظریف بین دستام باشن....

 

 وقتی داشت به دریا نگاه میکرد....

 دستاشو باز کرده بود و چشماشو بسته بود... وقتی

 دوست داشتم دستامپ حلقه کنم دور کمرش....

 دوست داشتم بگیرمش بغل....

 ولی میترسیدم....



 

 میترسیدم از دستش بدم......

 از طرفی میترسیدم مثل بهار باشه منو بخاطر پول و قیافم بخواد....

 مونده بودن سر دوراهی....

 ودم میخواد یا پولم....اینکه منو واسه خ

 

 

 )هی هیراد خل شدی اصال از کجا میدونی میخوادت....؟(

 هوووف از سردرگم بودن متنفرم...

 باید زودتر تکلیفمو با خودم و ترنم مشخص میکردم...

 

 

 دیگه نمیخواستم به چیزی جز ارامشی که امشب داشتم فکر کنم..

 نمیدونم چه جور شد که خوابم برد.....

 

 

 روزی از شبی که با ترنم رفته بودم بیرون گذشته بود...چند 

 

 توراه دانشگاه بودم....

 نزدیک عید نوروز بود....



 

 قرار بود دوستای صمیمیمو دعوت کنم تا با عید ما اشنا بشن...

 

 ماشین تو پارکینگ دانشگاه پارک کردم....

 از ماشین پیاده شدم ....

 داشتم پالتومو میپوشیدم....

 ه ترنم شدم....که متوج

 

 حواسش به من نبود داشت هول هولی کاری انجام میداد...

 از ماشین الی داشت وسایلی بر میداشت...

 

 به سمتش رفتم....

 چرا انقد عجله داری؟_

 

 با صدای منو ترسید و سرش به لبه قاب در خورد....

 

 +اخخ

 ببخشید ترسوندمت انگار..._

 +خب اره ی اهمی ی یااهلل چیزی...

 



 

 حالتش عصبی بود نمیدونم چش شده بود...

 از حرکتش اصال خوشم نیومد...

 حالت اصلی و همیشگی خودمو گرفتم....

 بدون خدافظی وبا قدمای محکمم از کنارش رد شدم,,,

 

 

 تا اخر زمان دانشگاه چند باری باهاش برخورد داشتن که با بی محلی و سردی باهاش برخورد کردم.....

 ه ولی نمیدوتستم از  رفتار منه یا از چیز دیگه....حس کردم ناراحت

 

 اهمیت ندادم...

 

 چند روز از برخورد اون روزمون گذشته بود....

 رفتارمو باهاش تغییر ندادم....

 ترنمم مدام ناراحت بود....

 انگار ی چیزی اذیتش میکرد.....

 

 میخواستم ازش بپرسم...

 ولی غرورم اجازه نمیداد...

 سمتش برم حرکت اون روزش یادم میومد...تا میخواستم 



 

 با رابین جلوی در اصلی دانشگاه ایستاده بودیم منتظر لوکاس بودیم....

 

 لوکاس به همراه ترنم اومد ....

 تعجب کردم از اینکه دیدمشون...

 لوکاس و ترنم به ما نرسیده بودن که صدای سابین شنیدم...

 

 ن پسر اویزون شدی کیف میکنیااابهه خانوم مطلقه....خوب به این پسر او_

 

 خواستم برم سمتش که رابین دستمو محکم گرفت...

 *بمون لوکاس هست...

 

 ترنم خواست جواب بده که لوکاس نذاشت....

 

 چی میگی مرتیکه ترنم مثل خواهر منه...."""

 هه خواهر..._

 یعنی انقدر خواهرت بی ارزشه که مثل ی هرزه میبینیش....

 

 تحمل کنم سمتش حمله کردم....دیگه نتونستم 

 داشت چرت پرت میگفت.....
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 یقشو گرفتم چسبوندمش ب دیوار....

 ببین داری زر زیادی میزنی...._

 دم در اوردی.....

 

 خیلی ریلکس روشو کرد سمت ترنم....

 و با ی لحن حرص درارو چندش اوری گفت

 

 ر کردی براشون که اینجور پشتتن....اوالال ترنممم چه قدر هوادار داری...چی کا""

 بعدم چشمکی نثارش کرد و سرش برگردوند سمت من و ی نیشخند زد......

 

 دستامو گذاشتم رو گلوش....

 ترنم از حرفاش شوکه شده بود هیچ حرفی نمیزد....

 این حال ترنم که دیدیم دیگه تحمل نیوردم و دستامو دور گلوش فشار دادم...

از دور گردنش باز کنه...ولی من وقتی عصبی میشدم زورم چنان زیاد میشد که سعی داشت دستامو 

 هیچ کسی نمیتونست جلومو بگیره......

 لوکاس و رابین اومدن سمتم ...



 

 بعد کلی خواهش و زور تونستن منو از  سابین جدا کنن....

 

 میکنم...میفهمی اشغال؟ببین عوضی ی بار دیگه فقط ی بار دیگه دور ترنم ببینمت بدجورررر ناکارت _

 

 شروع کرد به بلند خندیدن.....

 از کارش تعجب کردم....

 بعد دو سه دقیقه خودشو جمع و جور کرد....

 

 ترنم چه جور بهش سرویس دادی که مثال میخواد بخاطرتو منو ناکار کنه.....""

 

 

 ترنم با این حرفاش....

 شروع کرد به لرزیدن و جیغ زد...

 عوضی.... خفه شووو اشغال_

 

 بازومو از تو دست لوکاس در اوردم سمتش حمله کردم تا میخورد زدمش.....

 از ته دل میزدم....

 ترنم واسم عزیز بود....

 االن میفهمیدم چه قدر ارزش داره برام....



 

 چند دفعه از زیر دستم در رفت وچندتا مشت حواله شکممو و صورتم کرد....

 ولی اون بیشتر خورد....

 و لوکاس سعی داشتن جدامون کنن....رابین 

 ولی نمیتونستن تا اینکه چندتا دیگه از بچه ها اومدن و باالخره جدا شدیم...

 

 پسره پست ...._

من  پست نیستم ....پست تویی که با ی دختر مطلقه داری عشق و حال میکنی به رو خودت نمیاری ""

 و قبول نمیکنی....

 

 و رابین نذاشتن....خواستم باز برم سمتش که لوکاس 

 

 عوضی اون دختری که داری ازش حرف میزنی عشق منه ...._

 پس غلط میکنی اینجور بگی....

 حالیته؟؟؟
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 دنبال ترنم میگشتم ...

 نبودش.....تا چند دقیقه پیش که اینحا بودهووووف....

 

 لوکاس ترنم کجاست؟_



 

 *ترسا و الی بردنش کافه دانشگاه....

 

 کافه حرکت کردم... سریع سمت

 حالش خوب بود؟_

 *اره ....بد نبود...

 

 نگرانش بودم میترسیدم مثل اون شب تو رستوران شده باشه....

 

 سریع به کافه رسوندم خودمو...

 در باز کردم رفتم داخل...

 تو اون زمان از روز کافه خلوت بود چون همه دانشجو ها سر کالس بودن....

 اهی که به فضای کافه انداختم ترنم پیدا کردم....بخاطر همین تو اولین نگ

 سرشو گذاشته بود رومیز اروم رفتم سمتش....

 صدای گریشو میشنیدم....

 الی و ترسا هم سعی داشتن ارومش کنن...

 

 صدای گریش مثل شیشه ای بود که رو قلبم میکشیدن....

 قلبم درد میگرفت از صدای گریش...

 شده بودمو خودم نمیدونستم.....خدایا من کی این قدر عاشقش 



 

 

 الی ی نگاه بهم انداخت..

 اشکاشو پاک کرد...

 ی کم در گوش ترنم باهاش حرف زد بعدش خودشو ترسا باهم رفتن....

 

 ترنم..._

 با صدای من اروم سرشو اورد باال.... 

 چشمای خوشگلش از همیشه معصوم تر جلوه میکرد....

 ده بود....از بس گریه کرده بود چشماش سرخ ش

 

 +هیراد....

 جان هیراد...._

 +نگاه با خودت چی کار کردی....چرا با اون اشغال دعوا کردی....

 

 

 رفتم رو صندلی کنارش نشستم.....

 دستمو با تردید بردم جلو....

 اشکاشو پاک کردم....

 چشماشو بست...



 

 +ببخشید هیراد بخاطر من مجبو..

 

 انگشت اشارمو گذاشتم رو لبش....

 هییش...وظیفمه..._

 نشنوم اونجور حرف بزنیا...

 

 ی لبخند زد,,,

 +مرسی....

 بابت چی؟_

 

 ساکت موند چیزی نگفت

 انگار تردید داشت واسه گفتن حرفش....

 تو چشماش زل زدم....

 میخواستم از تو نگاهم بفهمه که منتظر حرفشم...

 بدونه دلم میخواد صداشو و حرفاشو بشنوم....

 +بابت..

 چی؟بابت _

 +بودنت.....

 هیراد مرسی که هستی...



 

 

 ی لبخند زدم بهش نگاهمو ازش نگرفتم میخواستم مطمئنش کنم که تا همیشه هستم.....

 سعی کردم با نگاهم و حرفم بهش بگم....

 همیشه هستم ترنم..._

 

 حرفی نزد ...

 نگاهش سمت لبام کشیده شد....

 +لبت خونیه...

 دست گذاشتم رو لبم....

 لز درد جمع شد..صورتم 

 اره عب نداره....._

 +هووووف....

 

 دستشو سمت جعبه دستمال کاغذی رو میز کشید...

 ی دستمال کشید بیرون...

 اروم شروع کرد به پاک کردن خونی که رو لبمه....

 ی کم محکم انجام میدادو باعث میشد درد بگیره ولی حتی اخم نگفتم....

 ....از این که به فکرمه غرق لذت بودم

 با دقت خاصی داشت کارشو انجام میداد منم نگاهمو از صورتش نگرفتم....



 

 سنگینی نگاهمو که حس کرد دستش از حرکت ایستاد....

 نگاهم کرد....

 دنیای من تو چشمای این دختر خالصه شد و من اینو امروز فهمیدم.....
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 تررنم:

 

 

 ااا ترنم..._

 +چیه؟

 نده نمیتونم تمرکز کنم....خو انقد پاتو تکون _

 +اها باشه باشه...

 

 سه چهار روزی بود از هیراد خبر نداشتم....

 نمیدونستم زنگ بزنم بهش یا نه....

 از اون روزی که با سابین دعوا کرد حدود ی هفته ای گذشته....

 روزه خبر ندارم ازش... ۱..۳ولی 

 نگران بودم...



 

 ...امروزم باهاش کالس داشتم نیومده بود

 نمیتونستم به درس گوش بدم نمیتونستمم اروم بشینم و سراغشو نگیرم....

 

 وسایلمو و برداشتم...

 از کالس زدم بیرون....

 

 گوشیمو در اوردم زنگ زدم بهش....

 هرچی بوق میخورد جواب نمیداد.....

 دوباره زنگ زدم جواب نداد....

 خواستم به خونش زنگ بزنم,,,

 اسم هیراد رو گوشیم افتاد....که گوشیم زنگ خورد و 

 

 بدون معطلی جوابشو دادم...

 +الو سالم خوبی؟

 با ی لحن سرد و شاید دلخور جوابمو داد...

 چه عجب_

 نمیدونم صداش گرفته بود یا من اینجور حس کردم...

 

 +خوبی؟



 

 ممنون..._

 بعدش شروع کرد سرفه کردن....

 +سرما خوردی؟؟

 اره فک کنم...._

 +رفتی دکتر؟

 نه حوصله این سوسول بازیارو ندارم...._

 +سوسول بازی چیه برو دکتر....

 نمیخواد..._

 +میخواد

 نه _

 +اره

 همیشه حرف حرف اون بود باید دکتر میرفت نمیخواستم حالش بد باشه....

 نیاز نیست..._

 +نیازه....

 اصن واسه تو چه فرقی داره؟_

 

 احححح اخه این چه سوالی بود االن پرسید....

 نمیدونستم چی بگم بهش....

 مونده بودم چی جواب بدم....



 

 هوم؟ واست مگه فرقی داره؟_

 +خب

 خب؟_

 +خب اره دوس ندارم اینجور باشی....

 جوابی بهم نداد...

 بینمون سکوت برقرار شد....

 میای پیشم؟_

 

 نمیدونم چیشد و چرا قبول کردم برم پیشش...

 +تا یک ساعت دیگه اونجام...
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 نفس عمیقی کشیدم....

 ی بسم اهلل گفتم..

 استرس تموم وجودمو گرفته بود....

 اولین بار بود که تنها خونه هیراد میومدم......

 

 



 

 زنگ خونه زدم....

 در با صدای تیک باز شد....

 صلوات فرستادم وارد شدم در بستم......

 

 

 وارد حیاط باغ مانندش شدم....

 خیلی قشنگ بود...

 رختا که تازه میخواستن جون بگیرن و جوونه بزنن رد شدم...از بین د

 

 هیراد جلو در منتظرم بود....

 ی تیپ اسپرت ولی ساده و شیک زده بود....

 

 از پله هایی که ساختمون به باغ وصل میکرد  باال رفتم....

 

 +سالم

 سالم خوش اومدی..._

 +ممنون....

 

 دستشو به سمت در سالن دراز کرد....



 

 ا...بفرم_

 

 وارد خونه شدم.....

 فضا و دکوراسیون خونه سورمه ای و سفید بود....

 تقریبا دکوراسیون خونه اسپرت بود ولی ارامش خاصی داشت....

 مثل صاحبش بود......

 

 

رو یکی از مبل های نزدیک شومینه نشستم....هوا نسبت به قبل خیلی بهتر شده بود ولی سرماشو 

 هنوز داشت.....

 نوروز بود... فردا عید

 و من ی ذوق و غمی تو دلم بود....

 داشتم با خودم فکر میکردم که صدای هیراد باعث شد از عالم فکر خارج بشم....

 

 چی میخوری؟_

 قهوه؟

 چای؟

 ابمیوه؟

 شیرکاکائو داغ؟



 

 

 صداش گرفته و خس خس مانند شده بود....

 دلم گرفت از اینکه مریضه.....

 م بهت سر بزنم....+چیزی نمیخوام ممنون اومد

لطف کردی....ولی من مهمون نوازیم اینجوره که باید از مهمونم حتما پذیرایی کنم...حالمم خوبه _

 بگو چی بیارم

 

 +شیر کاکائو داغ...

 اوکی....._

 

 از جاش بلند شد...

 به سمت اشپز خونه رفت......

 

 

 بعپ چنپ دقیقه با دو لیوان شیر کاکائو داغ اومد....

 

 ارف کرد منم برداشتم و گذاشتم رو میز....بهم تع

 

 ببخشید اگه بد مزه شده یا جاالب نشده..._



 

 راشل خونه نیست وگرنه میگفتم اون برات بیاره....

 

 )راشل یعنیی کیه...ایی خدا راشل کیع(

 با این حرفش حسادت و ترس تموم وجودمو گرفت یعنی راشل کیع....

 

 +اها باش....

 وم شروع ب خوردن نوشیدنیم کردم....دیگه حرفی نزدمو ار

 

 

 ساکت نشسته بودم و چیزی نمیگفتم.....

 از وقتی اومده بودم هیراد تک و توک سرفه میکرد....

 ولی هی سرفه هاش داشت شدت میگرفت......

 

 ب...ببخشید ترنم من برم ا..اب بخورم بیام..._

 

 و سریع رفت تا اب بخوره...

 شد... وقتی برگشت حالش ی کم بهتر

 هرچی اصرار کردم بره دکتر نرفت...

 



 

 اخرش ازش اجازه گرفتم تا برم تو اشپزخونه براش سوپ درست کنم....

 

 با دقت و شوق خاصی در خال سوپ درست کردن بودم....

 هرزگاهی میومد بهم سر میزد....

 ساعت ی سوپ خوب و خوشمزه اماده کردم...... ۲باالخره بعد 

 

 یکی که تو اشپزخونه بود تزئیین ساده ای کردم و هیراد صدا کردم تا بیاد....میز ناهار خوری کوچ

 

 بهد چند دقیقه اومد...

 ی نگاه به میز انداخت...برق تحسین و اشتیاق تو چشماش دیدم....

 

 +بفرما اینم سوپ,,,,امیدوارم خوشت بیاد....

 مررررسی به ظاهرش میخوره مثل خودت معرکه باشه...._

 فش از خجالت داشتم ذوب میشدم ولی به رو خودم نیوردم.....با این حر

 

 شروع کرد به خوردن بعد چند قاشق...

 شروع کرد به تعریف کردن....

 عالیه....._

 +نوش جان....



 

 هیراد مشغول خوردن بود منم مشغول دید زدن هیراد....

ور شدم کنارم بود ولی هر چی نگاهش میکردم دلم بیشتز تنگ میشد براش نمیدونم چرااا....اینج

 دلتنگش بود....

 

 

سوپشو تا اهر خورد و تشکر کزد خواست کمکم وسایلو جمع کنم که نزاشتم... و ازش خوااستم بره 

 تلوزیون نگاه کنه....

 وسایلو جمع کردم و ظرفارو شستم چای ریختم ....

 اروم بود و حرفی نمیزد تو فکر بود....

 نمیدونم به چی فکر میکرد....

 

 ترنم...._

 +بله

 ترنممم..._

 

 وا په چشه؟؟

 +بلهههه؟

 

 ترنمم؟_



 

 +جان؟

 اها حاال شد...._

 چه خوبه که االن پیشم هستی....

 و بعدش نگاهم کرد....

 

 خدایا چی میشد اگع واقعا دوسم داره خیلی صریح بهم بگه...این ابراز عالقه گاه و بی گاهش...

 دل منو میلرزوند....

 میکردم عشق زندگیش منم....با بعضی کاراش حس 

 بعضی کاراشم باعث میشد فکر کنم ی دوست معمولیم و از سر اشناییت قبلی هوامو داره....

 تو حس و حال خودم بودم که با سوالش شوکه شدم...

 

 تا حاال عاشق شدی؟_
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 نمیدونستم چی بهش بگم بهش.....

 دلمو زدم به دریا .....

 ولی جوری که نفهمه با اونم..... دوست داشتم حسموبگم

 



 

 +اره

 چه حسی داشتی؟_

 +بستگی داره....

 به چی؟_

 +عشقت پیشت باشه....یا نباشه

 از تو چی بود؟_

 +باهام نبود....

 اونم عاشقت بود؟_

 جوابشو ندادم دلیل این سواالشو نمیدونستم....

 +چرا میپرسی؟

 بگو عاشق هم بودین؟_

.........+ 

 

 شده بود.... از سکوتم کالفه

 ترنم کی بود؟؟_

 +کی کی بود؟

 اونی که عاشقش بودی_

 +بیخیال.....

 



 

 حرفی نزد....

 اونقدر شعورش میرسید که نباید زیاد وارد مسائل شخصی ادما بشه....

 

 ناخوداگاه ازش پرسیدم تو چی عاشق شدی؟

 بازم زل زد تو چشمام....

 اهوم_

 +چه حسی داشتی؟

 عاشقش شدم.... من نفهمیدم کی و چه جور_

 فقط ی روزی تو چشماش نگاه کردم انگار تموم دنیا تو نگاهش برام خالصه شده بود......

 

 سرمو انداختم زیر .....

 زیر نگاهش داشتم ذوب میشدم...

 گرمم شده بود...

 دیگه نمیتونستم بیشتر از این خونش بمونم....

 از جام بلند شدم....

 کجا؟_

 ستراحت کنییی...+برم دیگه تو هم مریضی ا

 مزاحمت نشم...

 



 

 چشماشو رو هم فشار داد....

 این صددفعه تو مزاحم نیستی..._

 +مرسی لطف داری...

 

 ترنم......_

 فرداشب همه بچه ها بخاطر عید نوروز خونه من دعوتن دوس دارم که باشی...

 ...اگه تونستی زودتر بیا کمکم کنی برای اماده کردن وسایل من زیاد بلد نیستم.

 

 با ذوق برگشتم سمتش

 +راست میگی؟

 اره_

 +وااایییی عالیههه.....

 سفره هفت سینم باید بندازیممم...

 از ذوق من زد زیر خنده.... 

 باشه هرچی تو بگی ولی من وسایلشو ندارمم...._

 

 +اوممم خب؟

 ببین من فردا صبح زود میام خونتون باهم میریم وسایلو میگیریم باشه؟؟؟

 



 

 ا...باشه حتم_

 ولی تو نیاز نیست این همه راه بیای خودم میام دنبالت...

 

 انقدر هیجان داشتم که قبول کردم....

 +باشهههه
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 بدش ب من دختر...._

 +نه نه خودم میبرمش تو کلی چیز میز دستته...

 میگم بدش ب من نگاه کن داری چه جور راه میری؟_

 ارمشون...+خب اره ی کم سنگینه ولی خودم می

 ترنم میگم بده ب من خب این پالستیک سبک تو بگیر اون کلی ظرف توشه اذیت میشی سنگینه...._

 

 +نه مرسی فدات....

 

 صبح زود اومده بود دنبالم رفتیم خرید....

 بود اومدیم خونش.... ۷۲ساعت 



 

 کلی خوراکی و وسایل خریده بودم واسه شب...

 ..وقتم خیلی کم بود و کارام زیاد ..

 

 تو باغ خونش بودیم داشتیم به سمت ساختمون میرفتیم....

 هی بهم اصرار میکرد وسایلو ازم بگیره...

 ولی نمیذاشتم کلی چیز تو دستش بود حالشم خوب نبود مریض بوددلم نمیومد اذیت بشه....

 

ل خالصه با ی بدبختی و غرغر و بحث با هیراد سر اینکه چرانمیدی وسایل به من رسیدیم داخ

 ساختمون....

 

 وسایل گذاشتم رو اوپن...

 دستی ب کمرم کشیدم درد گرفته بود ی کم....

 

 نگاهم افتاد به هیراد که داشت با اخم کج کج نگام میکرد....

 اخه مگه مجبوری هی بهت میگم بده ب من نمیدی.._

 

 +نه ی کم درد میکنه....

 اصال زن پ چه به این کارا..._

 اری....نباید ب خودت فشار بی



 

 خودم همشونو میتونستم بیارم....

 

 عاشق اینجور توجه کردناش بودم ناخودگاه لبخند زدم که از چشمم دور نموند....

 

 االن به چی خندیدی؟ _

 به حرص خوردن من یا کمر درد خودت...؟

 +هیچی..

 من اصال کی خندیدم قاطی کردیااا

  

 از این حرفم تعجب کرد....

 ..بعدش زد زیر خنده...

 تو االن نخندیدی؟_

 +نه بابا انقد کار دارم وقت خنده ندارم...

 اینو گفتم رفتم تو اشپزخونه.....

 

 هیرادم زد زیر خنده و رفت سمت اتاق خودش ....

 

 

 لباسامو در اوردم....



 

 ی پیرهن مناسب پوشیده بودم تا راحت باشم....ومعذب نباشم موقع انجام دادن کارا....

 

 

 خواستم سفره هفت سین درست کنم....اول از همه می

 جام هایی که گرفته بودمو در اوردم...

 انقد خوشگل بودن....

 جام های پایه بلند شیکی بود....

 و صد البته گرون ...

 هیراد میخواست سفره هفت سینمون خیلی قشنگ در بیاد تا جلو بچه ها خوب بشه....

 دیدن باید بهترین تجربشونم بشه......ب قول خودش اولین بار بود عید ما ایرانیا می

 

 

 خالصه با وسایل تزئینی نشستم تموم جام هارو تزئین کردم....

 هیرادم خونه مرتب کرد و ی کم دکوراسیون خونشو تغییر داد...

 مشغول چیدن سفره بودم خداروشکر تموم شد....

 

 

 ترنم چی مبخوری سفارش بدم بیارن؟_

 ..+بزار خودم ی چیزی درست کنم.



 

 نه تو خیلب کار داری اذیت میشی وقتمونم کمه...._

 فقط بگوپچی میخوای؟

 +اووومم پیتزاااا...

 باشه...._

 

 بود .... ۳به ساعت نگاه کردم 

 هم قرار بود بچه ها بیان.... ۹ساعت 

 برای شام میخواستم شوید پلو با ماهی درست کنم...

 شب میشد.... ۲سال تحویل ساعت 

 دیر تر خد معمول میومدن برای مهمونی.... واسه همین بچه ها

 

 بعد حدود نیم ساعت غذامونو اوردن....

 میز چیدم و پیتزا هارپ گذاشتم ....

 هیراد صدا زدم...

 نشستیم و مشغول خوردن شدیم...

 تازه االن حس کردم چه قدر گشنم بوده....

 تند تند داشتم پیتزا میخوردم..

 د دارع نگان میکنه پیتزا پرید تو گلومو شروع کردم سرفه کردن....دست از خوردن برداشتم دیدم هیرا

 



 

 ااا دختر په چته؟_

 سریع برام اب ریخت و گذاشت جلو دهنم....

 منم ابو سرکشیدم داشتم خفه میشدم.....

 چت شد ترنم اروم تر بخور...._

 +نه خب نگام کردی ی لحظه خجالت کشیدم....

 خجالت چرا؟_

 

 ی جوری نگام کردی ولی حرفمو خوردم....میخواستم بگم اخه 

 +نمیدونم....

 

 ی نگاهی انداختو از جاش بلند شد پیتزاشو برداشت کنارم نشست....

 ی قاچ از پیتزاشو برداشت....

 گرفت جلو صورتم 

 بخور....خودم بت غذا میدم تا خودتو نکشتی ی وقت...._

 

 

 قلبم داشت تو سینم تند تند میزد....

 ن اینحور میکرد...اخه چرا با م

 +نه اروم میخورم دیگه تو غذاتو بخور سرد نشه...



 

 

 با چشم اشاره ای ب پیتزایی که تو دستش بود کرد و گفت....

 بخور...._

 

 عکس العملی نشون ندادم.....

 دوباره بهم اشاره کرد....

 

 اروم سرمو بردم جلو و ی کم از پیتزا خوردم.....

 ....افرین این جور باید بخوری._

 بعدشم از همونجایی که خوردم از پیتزاش گذاشت تو دهنشو گفت ....

 اووممم عالیع......_

 

 دیگه تا اخر ناهار اروم و بی سر صدا غذامو خوردم....

 این کاراش باعث میشد فکر کنم منو میخواد ولی....

 بعضی اوقات بعضی کاراش باعث میشد فکر کنم اصن بهم فک نمیکنه...

 

 به هیچی فکر نکنم و رو کارام تمرکز کنم....سعی کردم 
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 تو اینه به خودم نگاه کردم خوب شده بودم.....

 صدای بچه ها شنیدم که  داشتن با هیراد سالم و احوال پرسی میکردن....

 سریع از اتاق خارج شدم از  پله ها رفتم پایین......

 

 بچه وارد سالن شده بودن....

 له هارو رد میکردم که برم پیش بچه ها....داشتم تند تند پ

 هیراد هم پایین پله ها منتظرم ایستاده بود...

 

 دوتا پله مونده بود ....

 حواسم به هیراد و تیپش بود داشتم قربون صدقش میرفتم تو دلم ....

 نمیدونم چیشد پام پیچ خورد نزدیک بود بیوفتم که هیراد گرفت دستمو  افتادم تو بغلش.....

 

 اولش دوتامون شوکه شدیم.....

 ولی کم کم فشار دستای هیراد دور کمرم حس کردم...

 

 گرمم شده بود....

 تموم وجودم گر گرفته بود....

 نفس عمیقی کشیدم که بوی عطر تلخ و سردش پیچید تو وجودم....

 



 

 اروم زیر گوشم گفت.....

 چرا مواظب خودت نیستی؟_

 +حواسم پرت شد

 پرت چی؟_

 

 م بگم پرت تو و وجودت ولی زبون ب دندون گرفتمو هیچی نگفتم....میخواست

 

 +اینکه امشب همه چی خوب پیش میره یا نه...

 

 اها_

 دیگهدمطمئن شده بودم منو میخواد....

 چون بعد اینکه این حرفو زدم کالفه شد و اهانی گفت و دستشو از دور کمرم باز کرد...

 

 بریمم؟_

 +بریممم..

 کنارهم قدم بر میداشتیم.... با گام های اروم

 باهم وارد سالن شدیم....

 بچه ها دور سفره هفت سین ایستاده بودن داشتن عکس میگرفتن.....

 



 

 رابین اولین نفری بود که متوجه ما شد...

 ی نگاه به ما انداخت و سرشو انداخت زیر....

 الی نفر بعدی بود که با شوق بچگانه ای دوید سمتم و بغلم کرد 

 ای ترنم چه قدر این سفره قشنگههههه...دستت طال ماه شده....* و

 

 بعد الی همه شروع کردن به تعریف کردن از سفره......

 

 بعد از اینکه با بچه ها ی کم احوال پرسی کردم ...

 رفتم برای بچه های چای ریختم....

 با هیراد تصمیم گرفتیم پذیرایی امشبمون همه ایرونی باشه.......

 

 

 تعارف کردم ...هیرادم شیرینی و شکالت تعارف کرد.....چای 

 

 کنار بچه ها نشستیم....

 من بین ترسا و الی بودم داشتم راجب امروز باز جویی میشدم.....

 ترسا و الی از روزی که هیراد جلو سابین گفت که مثال عاشق منه....

 میگفتن هیراد واقعا عاشقته....

 رفتارا این چند وقتش مشخصه.... از رفتار اون روزش تو کافه با



 

 منم اولش زدم زیرش....

 ولی االن هرچی پیش میرفتیم حس میکردم خیلی بهم نزدیک شدیم.....

 

 خالصه میوه خوردیم و گفتیم و خندیدم....

 هیراد و من ی کم راجب عیدمون و رسم و رسممون گفتیم به بچه ها....

 شب خیلی خوبی بود....

 بودن و شاد....همه خیلی با روحیه 

 این وسط فقط رابین تنها بود....

 اروم نشسته بود و گاهی لبخند ارومی میزد.....

 

 دوست داشتم ازش بپرسم چیشده ولی روم نمیشد بین بچه ها بذم پیشش و باهاش حرف بزنم...

 بهش حس خوبی داشتم ....

 پسر مغروری بوددولی خیلیم مهربون و فهمیده بود.....

 

 

 بود که سفره شام چیدیم.... ۷۲ونیم ۷۷عت حدودای سا

 ساالد.....ماست...ترشی....برنج شیوید...برنج ساده....ماهی کبابی...سرخ کرده....نوشابه......

و ی سری خورده ریز دیگه با مدل های قشنگ و تزئین شیک با کمک هیراد چیدیم رو میز بعد بچه هارو 

 صدا کردیم  تا بیان برای شام......



 

 

 

 ر هم دیگه نشسته بودیم منتظر بودیم تا تلوزیون سال جدید اعالم کنه....دو

 شمارش معکوس که شروع شد با اشاره هیراد ...

 همه دستای همه دیگرو گرفتن....

 من بین هیراد و ترسا بودم...

 دستمو گذاشتم تو دست ترسا و هیردا و شروع کرددیم به شماردن معکوس.....
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 هــجـری شـــمــسـی..... ....۷۳آغــاز ســال 
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 با اغاز سال نو .....



 

 هیراد فشار خفیفی به دستم داد و اروم تو گوشم گفت....

 امیدوارم سال خوبی داشته باشیمم....._

 از این فعل جمع بستنش....از اینکه خودمو و خودشو ما کرده بود غرق لذت شدم.....

 م.....منم نگاهش کرد

 اروم جوری که فقط خودش بشنوه گفتم امیدوارم....

 لبخندی زد منم جواب لبخندشو دادم,,,,

 

بعدش رفتیم به بچه ها عید تبریک گفتیم .....لوکاسم رفت اهنگ شادی گذاشت و شروع کردیم باهم 

 رقصیدیم.....

 بود و بچه ها هنوز انرژی داشتن.... ۳ساعت 

 پیشنهاد بازی دادن,,,,,

 ار شد بطری بازی کنیم.....قر

 همه رو زمین نشستیم....لباس من 

 چون کوتاه و تنگ بود ی کم برام سختم بود بخاطر  همین کتمو انداختم رو پاهام تا راحت باشم.....

 

 هیراد ی بطری اورد....همه دور هم نشستیم و لوکاس بطری چرخوند....

 بطری چرخید و چرخید افتاد به الی....

 طری چرخوند افتاد به ترسا ....الی هم ب

 قرار شد ماها برای الی و ترسا ی چالش انتخاب کنیم....



 

 

 لوکاس واسه اینکه اذیتشون کنه میگفت لب بگیرن از هم .....

 از بس از کار الی و ترسا و لجبازی لوکاس خندیده بودیم دل درد گرفته بودیم.....

 خالصه قرار شد ی دور باهم عربی برقصن...

 کاس اهنگ گذاشت و شروع کردن به رقصیدن.....لو

 

 بلد نبودن چه جور برقصن....

 فقط مسخره بازی میکردن.....

 

 بعد الی و ترسا رفتن کنار نشستن....

 حاال بطری بین من و رافائل و هیراد و لوکاس و رابین در حال چرخش بود....

 

 این دفعه به لوکاس و رافائل افتاد....

 ر اینکه لوکاس اذیت کنن گیر دادن که باید باهم لب برن...الی و ترسا بخاط

 منم به حمایت دخترا گفتم لب برن....

 اونام قبول نکردن و قرار شد ی بار شام همه رو بیرون دعوت کنن....

 

 

 حاال بطری بین منو رابیندو هیراد در حال چرخیدن بود....



 

 تو اولین چرخش به من افتاد....

 

 خدا خدا میمردم بطری نیوفته بهم....اححححواااییبی من همش 

 بطری بین هیراد و رابین چرخوندن....

 بطری سرش سمت رابین ایستاد....

 

 منتظر بودیم ببینیم بچه ها چی از مون میخوان......

 

 

 منتظر بودیم ببینیم چی میخوان....

 هیرادن همش نگاهش به بچه ها بود....

 نن ...بگن عشق بازی کنین ازشون بعید نبود.....میترسیدم بخوان ما رو هم  اذیت ک

 داستن پچ پچ میکردن....

 اخرشم لوکاس ی چشمک به رافائل زد گفت بگو برادر من.....

 

 

 با استرس داشتم نگاش میکردم....

 برخالف من و هیراد .....

 رابین اروم بود.....



 

 

 باالخره رافائل به حرف اومد....

 

 بق آهنگ باید ی رقص دو نفر برین.....*ما ی آهنگ میزاریم شما ط
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 هیراد:

 

 اعصابم بهم ریخته بود.....

 دوست داشتم من پارتنر ترنم باشم....

 ی حس حسادت تموم وجودم گرفته بود ولی سعی میکردم به رو خودم نیارم......

 بچه ها ی آهنگ اروم و عاشقانه برای رقص رابین و ترنم در نظر گرفتن.....

 

 داشتم اتیش میگرفتم از بس حرص خوردم از کارشون....

 از طرفی نمیخواستم کاری کنم که جو امشب به هم بریزه....

 دست خودم نبود با حرص داشتم نگاشون میکردم...

 رابین دستشو انداخت دور کمر ترنم.....

 ترنم معلوم بود معذبه .....

یشترین فاصله ایستاد و شروع به رقصیدن با خجالت دستشو گذاشت رو شونه رابین و ازش با ب

 کردم....



 

 بعد اینکه ی مدت رقصیدن....

 حس کردم رابین داره تو گوش ترنم پچ پچ میکنه حرف میزنه....

 

 خون خونمو میخورد....

 نمیدونستم داره چی بهش میگه....

 

 ترنمم گاهی باهاش حرف میزد....

 انداخت زیر ی لبخند زد.....نمیدونم رابین چی به ترنم گفت که ترنم سرشو 

 

 دیگه نتونستم تحمل کنم از سالن خارج شدم....

 رفتم تو حیاط و ی چندتا نفس عمیق کشیدم تا اروم تر بشم....

 

 ترنم مال من بود نمیخواستم با کسی تقسیمش کنم.......

 

 اروم قرار نداشتم ....

ی میشدم و میترسیدم چیزی بگم که میخواستم برم داخل ولی اگه میدیدم هنوز دارن میرقصن عصب

 بچه ها ناراحت بشن,,,

 

 هزارتا فکر مختلف اومد تو سرم....



 

 بعد چند دقیقه رفتم داخل...

 خداروشکر وقتی وارد سالن شدم همه در حال آماده شدن بودند تا برن .....

 

 

 +الی صبر کن تا منم بیام....

 *باشه عزیزم....

 

 ن خارج بشه به سمت اتاقا بره...ترنم سریع چرخید تا از در سال

 ترنم هنوز متوجه ورود من نشد....

 وقتی چرخید تا از در خارج بشه منو دید...

 چند لحظه ایستاد و نگاهم کرد....

 ناخوداگاه اخم کردم

 نمیدونم چرا ازش ناراحت بودم...

 تقصیری نداشت ولی ازش ناراحت بودم....

 چه ها رفتم.....بدون توجن از کنارش رد شدم به سمت ب

 

 زیر چشمی متوجه شدم که از حرکتم تعجب کرد.....

 

 بچه ها داشتن ازم بابت امشب تشکر میکردن و منم سعی میکردم با روی باز جوابشونو بدم....



 

 خالصه همه رفتن....

 ترنم با ی کم تاخیر از پله ها پایین اومد ....

 

 ..قبل از اینکه از در خارج بشه به سمت باغ بره..

 

 ایستاد و نگاهی بهم انداخت....

 نگاهمو به سمت در باغ کشیدم....

 

 +بابت امشب ممنون.....

 سرمو تکون دادم

 شب خوش...._

 حس میکردمم...

 غرورم احساسم جریحه دار شده.....

 میدونستم دارم زود قضاوت میکنم....

 ولی دست خودم نبود....

 

 خونه تو سکوت کامل فرو رفته بود....

 سمت اتاقم رفتم و با کالفگی و فکری آشوب خوابیدم..به 
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 ترنم:

 

 

 با شنیدن صدای موزیک مالیم و عاشقانه ای که برای من و رابین در نظر گرفتن....

 استرس تموم وجودمو گرفت .....

 خجالت میکشیدم جلوی بچه ها با رابین رقص دو نفره عاشقانه برم....

 کاش جای رابین هیراد میبود....تو دلم همش میگفتم که 

 

 

 از طرفی میترسیدم مخالفت کنم و رابین از دست خودم ناراحت کنم....

 نگاهم سمت هیراد چرخید.....

 نگاهش به من و رابین بود داشت مارو میپایید.... 

 

 از اینکه حرص میخورد تو دلم بهش خندیدم و ذوق کردم.....

 

 با خجالتی که باعث شده بود عرق شرم ب پیشونیم بیاد....رابین دستشو گذاشت دور کمرم منم 

 دستمو گذاشتم رو شونش....

 



 

 سرم انداختم زیر اروم شروع به رقصیدن کردیم....

 

 تو دلم همش دعا میکردم تا تموم بشه ....

 زمان خیلی کند میگذشت....

 واسه خودم فک میکردم که االن اگه جای رابین هیراد بود ....

 سم باهاش میرقصیدم......با تموم ح

 

 

 میدونستم بهم بی احساس نیست....

 دیگه مطمئن شده بودم تقریبا....

 ولی همش ی حسی تو وجودم میگفت که تا وقتی خودش بهت نگفته واسه خودت رویا بافی نکن....

 

 تو حال و هوای خودم بودم..

 که رابین اروم اسممو صدا کرد.....

 

 ترنم..._

 کنم جوابشو دادم... بدون اینکخ نگاش

 +بله....

 زیاد تو فکر نرو...دوست داره...._



 

 +کی؟

 همونکه ی ربع بهش زل زدی...._

 متوجه خودم که شدم دیدم تو این مدت همش نگاهم سمت هیراد بوده....

 

 با خجالت سرمو انداختم زیر .....

 +نه اشتباه میکنین....

 بهش نگاه میکردم ولی فکرم جای دیگع بود....

 بهش نگاه میکردی و اونو جای من تصور میکردی...._

 خواستم مخالفت کنم که نذاشت حرفموو بزنم.......

 

 من که بچه نیستم ترنم...._

 از نگاهتون و رفتارتون میفهمم حسی بینتونه....

 هیراد مثل برادر منه....

 خیلی ساله میشناسمش....

 کال چند وقته کالفس....

 جه شدم که عاشق شده.....از کاراش و رفتارش متو

 ادم عاشق اینجوره....

 فقط شک داشتم که اون دختره کیه....

 اینم با رفتارای این چند وقتش متوجه شدم.....



 

 

 انقدر اروم و متین و مطمئن حرف میزد.....

 که حتی ی ذره هم تو دلم به اینکه هیراد عاشقمه شک نداشتم....

 

 

 +اهوممم....

 ترنم..._

 +بله؟

 بدونی هیراد داره چه جور نگام میکنه.....بش باشه میاد خفم میکنه.... اگه_

 

 از حرفش خندم گرفت....

 ولی به زدن ی لبخند اکتفا کردم......

 

 خالصه بعد چند دقیقه بچه ها باالخره اجازه دادن که رقصو تموم کنیم....

 

 هرچی دنباال هیراد گشتم نبود....

 س و رافائل گذاشتیم...ی کم با بچه ها سر به سر لوکا

 

 هی میگفتیم کی بریم بیرون ...



 

 به قول ایرانیا اونام خودشونو به کوچه علی چپ میزدن.....   

 

 

 

 دیگن همه کم کم داشتن لباس میپوشیدن که برن.....

 +الی صبر کن من برم اماده بشم بیام....

 باشه اجی _

 

 ....چرخیدم که از در سالن خارج بشم به سمت اتاقا برم

 چشم به هیراد افتاد که جلوی در ایستاده بود....

 ی نگاه پر از غرور و ناراحت بهم انداخت....

 و بدون کوچکترین محل دادنی از کنارم رد شد....

 از کارش تعجب کردم...

 ولی میدونستم بخاطرر رقصم با رابینه که ناراحته.....

 

 رفتم تو اتاق و تند تند وسایلمو جمع کردم.....

 ی بافت نازک هم رو کتم پوشیدم.....

 از اتاق زدم ببرون.......

 



 

 قبل اینکه من برسم بچه ها سالن ترک کرده بودن....

 منم سریع تر از پله ها پایبن رفتم..

 تا جلوی در زیاد منتظرم نمونن..

 فقط هیراد جلوی دری که به باغ وصل میشد ایستاده بود.....

 

 

 ردم......جلوش ایستادم ی نگاه بهش ک

 +بابت امشب ممنون.....

 

 توقع داشتم نگاهم کنه و اونم بخاطر کارایی که کردم تشکر کنه...بگ شب خوبی بود....

 ولی نگاهم که نکرد هیچ

 با ی شب بخیر خشک و خالی ازم خدافظی کرد....

 

 منم دیگ حرفی نزدم و از خونه زدم بیرون......

 

 لوکاس و رابین بریم .....من و الی و ترسا قرار بود با ماشی 

 خونه لوکاس به ما نزدیک بود بخاطر همین ما با لوکاس اومدیم و رافائل خودش تنها رفت.....

 

 دخترا سوار ماشین شده بودند....



 

 لوکاس داشت با رافائل حرف میزد....

 

 کیهمنم بدون توجه به هیچکدومشون رفتم نشستم صندلی عقب کنار پنجره ....سرمو به صندلی ت

 دادم و چشامو بستم....
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 تا به خونه برسیم ساکت بودم .....

 بچه ها حرف میزدن و شوخی میکردن ولی من اروم نشسته بودم...

 حوصله نداشتم خسته هم بودم......

 

 مرسی عشقممم""

 +ممنون لوکاس لطف کردی...

 *مرسی لوکاس جان....

 

 شدیم....سه نفرمون از لوکاس تشکر کردیم پیاده 

 

 ترسا جلوتر ما رفت در باز کنه بعد الی در اخر من....

 

 ترنم...._

 با صدای رابین به سمت برگشتم...



 

 +بله؟

 صبر کن ی لحظه..._

 

 از ماشین پیاده شد اومد سمتم....

 

 ببخشید بیرون نگهت داشتم ولی دیدم گرفته ای متوجه شدم بخاطر رفتار هیراده..._

 

 حتی تو چشماش نگاه کردم و بغض کردم....اینو که گفت با نارا

 

 ناراحت نباش اجی خودم براش همه چی توضیح میدم...._

 بعدم چشمکی بهم زد و شب بخیر گفت و رفت....

 

 چه قدر این پسر خوب بود.....

 تو دلم براش ارزو بهترینا کردم...

 

 لوکاس و رابین منتظر شدن تا منم وارد ساختمون بشم بعد رفتن.....

 

 هیراد::

 



 

 چند روزی از مهمونیم گذشته بود....

 نه ترنم از من خبر گرفت نه من از اون....

 میدونستم از من ناراحته...

 منم ناراحت بودم...

 ولی ناراحتیم ی کم بی دلیل بود...

 بیشتر اون حس حسادت بهم غلبه کرده بود و البته ترسی که تو وجودم بود....

 داشته باشه....میترسیدم رابین ترنم دوست 

 و ترنمم رابینو....

 از این میترسیدم که از دستش بدم......

 

 *سالاام مهندس,,,,

 ااا سالم رابین تو کی اومدی؟_

 *همین االن....

 چه غرق تو فکری.... نکنه عاشق شدی؟

 

 بعدش زد زیر خنده......

 نه بابا منو عشق؟_

 *اهوم.....

 ....مثال رفیقتم.....دیگه از منم میخوای مخفی کنی بیشعور.



 

 

 چند وقتی بود حس میکردم نیازه حسمو و عالقه ایی که به ترنم دارم به کسی بگم....

 ولی نمیدونستم رابین گزینه خوبیه یا نه...

 

 باالخره دلو زدم به دریا همه چیو گفتم.....

 اونم مثل ی برادر به حرفام گوش داد....

 

 *پس عروسی افتادیم....

 اااا_

 یه؟*مگه چ

 باالخره ی دختر پیدا شد دلتو ببره....

 چشماش رابین ...._

 اون معصومیت چشماش دلمو برد....

 *اره .....میفهمم 

 

 با ناراحتی و ی حالت عصبی رو کردم سمت رابین..... 

 رابین تو ..._

 نمیدونم چه جور بگم...

 تو ترنم دوس داری؟



 

 

 با این حرفم زد زیر خنده 

 پ چته؟ ااا ی سوال پرسیدم_

 *بخاطر رقص اون شب میگی؟

 

 یاد اون شب که افتادم اخمام رفت تو هم.....

 رابین که وضعیتو اینجور دید شروع کرد به تعریف کردن....

 که اونشب راجب تو با ترنم حرف میزدم....

 اینکه پسر خوبی...

 وگفت بنظرش نسبت به من بی حس نیست.....

 

 ی کم دیگه با رابین حرف زدم..

 لی ارومتر شده بودم.....خی

 

 عصر بود که رابین از پیشم رفت....

 تصمیم گرفتم هرچی زودتر ترنم ماال خودم کنم تا اروم بشم و خیالم راحت بشه.....

 

 قبل از همه اینا نیاز بود خانواده هارو در جریان بزارم
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 چیزایی که شنیده بودمو نمیتونستم باور کنم....

 ستم باور کنم ترنم چه طور تونسته  این همه درد و رنج تحمل کنه.....اصال نمیتون

 من تو ظاهر ادم جدی و مغرور و شاید خشکی بودم...

 ولی فوق العاده دل نازک بودم....

 با شنیدن حرفای آرام دلم گرفت....

 انگار ی نفر قلبمو گرفت تو دستشو فشار میداد.....

 نمیتوتستم تو خونه بمونم....

 م بد بود نیاز به هوا آزاد داشتم....حال

 سریع اماده کردم و از خونه زدم بیرون...

 همش حرفای آرام تو گوشم بود......

از صبح میخواستم بهش زنگ بزنم و موضوع خودمو ترنم بگم ولی ی سری کار برام پیش اومد که 

 باعث شده بود نتونم بهش زنگ بزنم....

 فتاد زنگ بزنم ...شب بود که یادم ا9حدودای ساعت 

 

اولش به حال و احوال پرسی رد کردم ....و بعدش گفتم که میخوام ترنم مال خودم بشه و قصدم 

 ازدواجه.....

 اگه بگم نزدیک بود ذوق مرگ بشه دوروغ نگفتم.....

 اما بعد چند دقیقه کم کم اروم شد...



 

 انگار بی حوصله شد وقتیم ازش پرسیدم که چیشده گفت ....

 د احساست واقعیه....+هیرا

 یعنی منظورم اینه ازش مطمئنی؟

 

 خیلی ناراحت شدم من هیچ وقت آدم هوس بازی نبودم....

 آرام تو که منو میشناسی...._

 میدونی هوس باز نیستم...

 این چه حرفیه میزنی؟

+ااا هیراد من نگفتم که واسه هوس میخوایش...میکم فقط مطمئن باش از حست...مطمئن باش که 

 یتونی خوشبختش کنی....م

 چون ترنم تا االن خیلی زجر دیده خیلی زندگیش درد داشته....

 

 مگه زندگیش چه جور بوده؟_

 +خودش بهت نگفت؟

من اصال هنوز تصمیم به ترنم نگفتم...خواستم اول خانوادمو در جریان بزار خانوادمم که فقط _

 تویی...

 +الهی دورت بگردم داداشم..

 ترنم چه جور بودع مگه؟ ارام بگو زندگی_

 +بزار خودش برات بگه...



 

 

 نمیتونستم تحمل کنم ....اتقد اصرار کرد تا باالخره برام همه چی گفت....

 بهم گفت ی ازدواج سنتی داشت...

 بهم گفت نیما و خانوادش چه قدر اذیتش کردن....

 بهم گفت چه جور کتک زدنش...

 بهم گفت چه قد بهش تهمت زدن...

 بهش تجاوز کرد..بهم گفت 

 

 

 اینا که یادم میومد آتیش میگرفتم....

 نفسم میگرفت....

 بود.... ۷۷به ساعت نگاه کردم حدودای 

 باید با ترنم حرف میزدم.....

 هرچی خواستم خودمو دلمو قانع کنم که تا فردا صبر کنم نشد که نشد....

 بی قرار شده بودم....

 ولی االن شده بود همه کسم....اونم بی قرار  دختری که هیچ کسم بود 

 شده بود عشقم....

 

 به ترنم پیام دادم گفتم آماده باش تا نیم ساعت دیگه میام دنبالت باید بریم  تا جایی....



 

 بعدشم گوشی گذاشتم کنار....

 خدا خدا میکردم خواب نباشه و پیام خونده باشه.....

 انگار دنیارو بهم دادن...صدای پیام گوشیم  اومد و اسم ترنم افتاد رو گوشیم 

 

 سوالی نپرسید مخالفتی نکرد فقط گفت باشه.....

 

#Part 128 

 +سالم 

 

با دیدن چهرش تموم وجودم پر غم و درد شد....چشمای پف کرده و سرخ.....تو تک تک اجزای صورتش 

 میشد غم و ناراحتی دید....

 

 نمیدونم چرا اینجوری شده بود...

 بودش... نمیدونم کی اینجور کرده

 فقط بفهم کی با ترنمم اینجور کرده حقشو کف دستش میزارم.....

 

 سالم...سریع  سوار شو...._

 

 اونم بدون حرف سوار شد....

 اعصابم خورد شد....



 

 نمیتونستم تو این حال ببینمش....

 دستامو دور فرمون محکم پیچوندم وسعی کردم عصبانیتمو با فشاردستم به فرمون خالی کنم.....

 

 با ی صدای گرفته و خش دار که اثرات گریه ای بود که کرده گفت....

 

 +فرمون شکست....

 دیگه نشد اروم باشم....

 میخواستم بدونم کی این کار باهاش کرده....

 

 کی تورو به این حال انداخته؟_

 ازصدای عصبی وتقریبا بلندم تعجب کرد....

 ..ولی کم کم بغض کرد و تو چشماش اشک حلقه زد..

 

 ترنم بغض نکن....._

 دیونه ترم نکن....

 

 صدای هق هقش ماشین پر کرد.....

 سرعت ماشین زیاد کردم و به سمت جایی که تو این مواقع باعث ارامشم میشد رفتم.....

 



 

 تو پاریس ی تپه تقریبا بلندی بود که وقتی میرفتی اون باال تموم پاریس زیر پات بود....

 

 ماشین نگه داشتم....

 یچ کدوممون پیاده نشدیم....ه

 ترنم اروم اروم گریه میکرد...

 نتونستم تحمل کنم و پیاده شدم....

 رفتم لبه تپه ایستادم.....

 بعد چند دقیقه ترنم پیاده شد لبه تپه نشست منم کنارش با فاصله کمی نشستم....

 

 همیشه وقتی داغونم...._

 م بشم....وقتی ناراحتم...وقتی عصبیم میام اینجا تا ارو

 و تقریبا بهتر میشم....

 اوردمت تا شاید تو هم اروم بشی...

 

 +من خسته تر از این حرفام.....

 اینو گفت و دیگه حرفی نزد....

 دوست داشتم برام بگه ....

 دوست داشتم مرحم درداش بشم....

 



 

 بگو خودتو خالی کن...._

 بسه هرچی تو خودت ریختی....

 

 د.....دوباره شروع به هق هق کر

 

 بعد چند دقیقه ارومتر شد و شروع به حرف زدن کرد.....

 +از چی بگم....

 نمیدونم تاوان کدوم گناهمو دارم میدم...

 نمیدونم چرا انقدر زندگیم پر درد بود....

 

 و گفت و گفت....

 از ییماریش از اصرار خانواده برای ازدواج با نیما....

 از آزار و اذیتاشون....

 

 و میگفت.... گریه میکرد

 زجه میزد.....جلوشو نگرفتم گذاشتم خالی بشه.....

 رسید به جایی که خواستن بچشو سقط کنن...

 به تهمتا...

 صورتشو اشک پر کرد تحمل نیوردم.....



 

 دودل بودم بغلش کنم یا نه....

 اخرشم دستمو دور کمرش انداختم بغلش کردم....

 انگار نیاز داشت به ی دلگرمی...

 ل تا اروم بشه...به ی بغ

 چون نه مخالفت کرد....

 نه حالت معذبی داشت.....

 سرشو گذاشتم رو سینم بیشتر به خودم نزدیکش کردم.....

 تقریبا هوا سرد بود ی کم لرزید و بهم خودشو فشار داد....

 دیگه چیزی نمیخواستم.....

 همین که تو بغلم بود و اروم بود برام کافی بود......

 وزید باعث شد طره ای  از موهاش به صورتم بخوره.... ی باد ارومی

 عطر موهاش ....

 دیوونم میکرد....

 تا حاال اینقدر اروم نبودم.....

سرمو نزدیک کردم تا ی بار دیگه موهاشو بو کنم همزمان با من ترنم به سمتم برگشت و سرشو به 

 سمت صورتم برگردوند...

 

 بخاطر فاصله کمی که داشتیم

 لباش قرار گرفت...... لبام روی



 

از خجالت سرخ شد خواست سرشو بکش عقب که دستمو پشت سرش گذاشتم و نذاشتم  این 

 حالتمون خراب بشه.....
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 لبام اروم رو لباش بود .....

 بدون هیچ حرکتی.....

 لبای نرمی داشت.....

 بعد چند دقیقه.....

 ....ترنم دستشو گذاشت رو سینم میخواست جدا بشه

 این دفعه دیگه جلوشو نگرفتم....

 میترسیدم ازم ناراحت بشه.....

 و فک کنه بخاطر رفع هوسم میخوامش.....

 تصمیم گرفتم همین امشب حرفمو بزنم....

 و ازش بخوام مال من بشه دیگه تحمل نداشتم....دوست داشتم زودتر همه بدونن که ترنم مال منه....

 .دیگه میخواستم خوشبخت بشه...

 نمیخواستم چشماش و اینجور ببینم....

 از بغلم بیرون اومد..... ولی ازم فاصله نگرفت.....

 نگاهشو سمت شهر انداخت....

 چهرش اروم تر شده بود.....



 

 نمیخواستم نگاهمو ازش بگیرم....

 ی لبخند زد و سرشو سمت چرخوند....

 

 +ذوب شدم زیر نگاهت....

 ترنم؟_

 +جان؟

 میدونستی.._

 شدم میخواستم عکس العملش ببینم....ساکت 

 +چیو....

 حرفی نزدم میخواستم اذیتش کنم تا کنجکاو بشه....

 +چرا ساکتی؟

 میدونستی..._

 دوباره ساکت شدم....

 زد زیر خنده فهمید میخوام اذیتش کنم....

 +بگو خب اذیت نکن.....

 میدونستی خیلی میخوامت....._

 ی لبخند شرم زده داد....خندش کم کم از بین رفت و جاشو به 

 سرشو انداخت زیر.....

 سرمو نزدیک گوشش کردم....



 

 اروم تو گوشش شروع به زمزمه کردم....

 غرورمو گذاشتم کنار.....

 میخواستم با حرفام ارومش کنم....

 میخواستم طعم خوشبختی بچشه...

 

 میدونستی دیونتمم...._

 میدونستی برام شدی معنی آرامش...

 لبم بدون تو بی قراره....میدونستی ق

 

 ترنم_

 +جان؟

 دختر شدی تموم وجودم....عاشقتم...._

 اینو گفتم اروم الله گوششو بوسیدم.....

 

#Part 130 

 ترنم:

 

 باورم نمیشد....

 یعنی این حرفارو هیراد میزد.....



 

 یعنی من خواب نبودم....

 ولی نه مطمئن بودم خواب نیسم

..... 

 بهم میگفت عاشقتم....این صدای هیراد بود که 

 بهم میگفت شدم آرامشش...

 نفساش که به گردنم میخورد بدنم مور مور میشد.....

 عاشق این آرامش بین حرفاش بودم...

 عاشق این ابراز عالقش بودم....

 

 عاشق این مرد بودم......

 دوست داشتم منم از عالقم بگم ولی روم نمیشد...

 بودم... از هیجان و کار هیرادم شوکه شده

 زبونم قفل شده بود....

 

 اولین بار بود که این ارامش داشتم...

 اولین بار بود که تک تک سلول های بدنم از عشق نبض میزد ولی ارومم بودم....

 وقتی الله گوشمو بوسید اصال انگار تو این دنیا نبودم....

 

 



 

 سرمو باال اوردم نگاهش کردم....

 و انداختم تو نگاش......با چشمای مشتاق و عاشقم نگاهم

 

 میتونستم از تو چشماش همه چیو بخونم....

 

 نمیدونم حرفامو تونست از نگام بفهمه یا نه ....

 ولی بعد اینکه تو چشمای هم غرق شده بودیم....

 دستاشو انداخت دور کمرم و کشیدم تو بغلش.....

 

 حدود یک ساعتی همونجور تو بغل هم بودیم.....

 شب بود... ۳دم ساعتو نگاه کر

 ببرمت خونه؟_

 دلم نمیخواست برم و ازش جدابشم ولی چاره ای نبود فردا کالس داشتم باید میرفتم...

 +اهوم....

 دلم نمیخواد بری...._

 چیزی نگفتم فقط دستامو انداختم دور گردنش...

 ی نفس عمیق کشیدم تا بوی عطر کامل وارد ریه هام بشه.....

 

 



 

 تشو از دور کمرم برداشت از جاش بلند شد....هیراد با بی میلی دس

 منم دستشو گرفتم و از جام بلند شدم...

 خواستم دستشو ول کنم وبه  سمت ماشین برم که محکم دستمو گرفت گفت...

 

 دستت دیگه همیشه باید تو دستای من باشه..._

 

 

 اگه بگم با این حرفش رفتم تو آسمونا سیر کنم دروغ نگفتم....

 وبی بود .....خیلی حس خ

 حرفاش خیلی مطمئن میزد و این منو اروم میکرد....

 

 سوار ماشین شدیم و به سمت خونه رفتیم.....

 اون شب بهترین شب زندگیم بود....

 ی شب رویایی و قشنگ
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 *دیشب چرا انقد دیر اومدی؟

 کجا رفتی یوهو؟



 

 

 فعال نمیخواستم چیزی بهش بگم....

 اید میشستم مفصل براش توضیح بدم.....دیرم شده بود و ب

 

 +ی کار برام پیش اومد...

 

 با دلخوری رو ازم برگردوند ....

 ترنم نمیخوای چیزی بگی نگو ..._

 شب میای خونه چه کاری میتونه پیش بیاد؟ ۳شب میری بیرون  ۷۷من که خر نیستم 

 

 +خب حاال قهر نکن..

 و دویدم سمتشو از پشت بغلش کردم....

 

 ت به قهرش ادامه بده...خواس

 تالش کرد از بغلم بیاد بیرون که نذاشتم و گفتم....

 

 +خب دیشب هیراد خواست اماده کنم تا باهاش برم بیرون....

 

 از تقال کردن ایستاد ولی سمتم برنگشت....



 

 +منم اماده شدم و رفتیم بیرون...

 برگشت سمتم و از بغلم اومد بیرون,,,,,

 خبب؟؟_

 تش کنم....میخواستم اذی

 +همین دیگه....

 شب باهاش بیرون بودی همین دیگه؟؟؟ ۳همین دیگه؟؟؟ تا _

 بگو چیشده....

 

 اروم اروم عقب عقب رفتم در باز کردم...

 قبل اینکه از در برم بیرون سریع گفتم...

 

 +بهم ابراز عالقه کرد ....

 در بستم دویدم رفتم پایین....

 مان بیرون میرفتم که با ی نفر برخورد کردم...با خنده و دو داشتم از در آپارت

 سرمو که باال اوردم....

 هیراد دیدم...

 خواستم خودمو عقب بکشم...

 که دستشو گذاشت پشت کمرم و بغلم کرد...

 رو موهامو بوسید....



 

 صبحت بخیر و شادی عشقم..._

 و ی بوس روی گونم کاشت...

 

 ا شادی نباشه...()اخه مگه میشد صبحی که اینحور شروع میشه ب

 

 دوست داشتم منم با کارام ابراز عالقه کنم ولی روم نمیشد...

 باید زودتر با خودم کنار میومدم....

 دوست داشتم هیراد بفهمه که منم دوسش دارم....

 

 از بغلش کشیدم بیرون...

 دستشو دور شونم انداخت و کنار هم به سمت ماشین قدم زدیم....

 

 من نشستم....در ماشین باز کرد و 

 خودشم بعد من سوار شد.....

 

 ماشین روشن کرد ی موزیک نسبتا شادی گذاشت....

 

 چطوری خوشگلم؟_

 



 

 باید شروع میکردم از همین االن...

 باید با کارام و حرفام حسمو میگفتم...

 +تو باشی خوبم....

 

 با این حرفم برگشت سمتم....

 تموم جز جز صورتش میخندید بهم....

 که اینجور تونستم خوشحالش کنم غرق لذت بودم....از این

 

 +تو چطوری؟

 

 ی نگاه بهم کرد و گفت...

 میشه باشی و بد باشم؟_

 

 )خدایا کاش زمان بایسته دوست دارم تا ابد این لحظه ادامه دار باشه... 

 این حس بینمون این آرامش....این عشق....(

 

 دیگه چیزی نگفت....

 مون و انگشتاشو بین انگشتام گذاشت....دستمو گرفت گذاشت رو فر

 منم دستمو قفل دستش کردم....



 

 

 

 به دانشگاه که رسیدیم ماشین پارک کرد....

 خواستم جدا ازش برم...

 حدس میزدم نخواد کسی بدونه با همیم....

 +هیراد مرسی عزیزم من برم فعال ....

 خانومییی_

 +جان؟

 کجا؟_

 +برم دانشگاه...

 ....برم نداریم بریم_

 بعدشم دسمو گرفت و بسمت دانشگاه بردم....

 فکر نمیکردم بخواد همه بفهمن که ما با همیم....

 

 +تو مشکل نداری از اینکه بفهمن ما با همیم؟

 

 برگشت سمتم و از حرکت ایستاد منم ایستادم خیلی جدی بهم نگاه کرد....

 

 ترنم من میخوام همه بدونن تو مال منی...._



 

 رسم....نه از کسی میت

 ونه مشکلی دارم.....

 همه باید بدونن مال منی.....

 

 

 +منم دوس دارم همه بدونن قلبم ی پادشاه داره اونم تویی....

 

 کم کم از حالت جدیش بیرون اومد....

 یلبخند زد بهم....

 عاشقتم که دیوونه..._

 

 و بعد باهم به سمت دانشگاه رفتیم.....

 

 من با هیرادم.... اون روز تقریبا همه فهمیدن که

 و فهمیدن ما مال همیم.....

 و من توی دلم از خدا خواستم این مال هم بودن ابدی باشه....

 

#Part 132 

 حدود دوماهی بود که من و هیراد باهم بودیم....



 

 تو این دوماه رابطم با هیراد عالی بود.... از همه لحاظ پشتم بود و حمایتم میکرد.....

 تنهاییمو حس نمیکردم.... دیگه تنها نبودم و

 هیراد فوق العاده غیرتی بود...

 سر طرز پوششم خیلی حساس بود....

 کافی بود ی غریبه ی نگاه بد بهم بندازه...

 چنان  اخم میکرد و جدی میشد که  طرف خودش میکشید کنار....

عجب میکردم این تو خلوت دونفرمون انقد رمانتیک و مهربون و عاشقانه رفتار میکرد که من گاهی ت

 همون هیراد جدی و تخس و مغروره....

 

 البته غرورشو هنوز داشت....

 تک تک ابراز عالقه هاش با غرور بود...

 و من عاشق این طرز بیان عالقش بودم.....

 

 +الی خوب شدم؟

 اره بابا خوب چیه عالی شدی..._

 +مررررسی اجی...

 راستی تو چرا انقد خوشگل موشگل کردی؟

 

 دست پاچه شد...ی کم 



 

 ها..چیز..خب فقط تو که با آقاتون نمیری بیرون منم قراره با رافائل برم...._

 

 ی کم مشکوک نگاش کردم...

 +,اها باش خوش بگذزه بهتون اجی....

 مرسی گلمممم...._

 اونجورم نگام نکن بدم میاد...

 زدو زیر خنده....

 لحنش خیلی باحال بود...

 +باشه....

 

 پرت میگفتیم و میخندیدیم.... داشتیم چرت و

 که هیراد سر گوشیم تک زد...

 فهمیدم باید برم پایین....

 روییمو پوشیدم....

 رفتم پایین...

 

 هیراد به ماشین تکیه داده بود و منتظر من بودم....

 تو دلم شروع کردم  قربون صدقش رفتم....

 



 

 منو که دید اومد سمتم.....

وسه زد و ی نفس عمیق کشید و بعد سالم احوال پرسیاشو شروع مثل همیشه اول رو موهامو ی ب

 کرد....

 

 خوبی خانومم..._

 +اره عزیزم تو خوبی؟

 تورو دیدم خوب شدم...._

 

 اون قسمتی که ما ایستاده بودیم تقریبا تاریک بود...

 رو پنجه پام بلند شدم ی دستمم انداختم دور گردن هیراد و سرشو کشیدم پایین....

 روم رو لبش زدم.....ی بوس آ

 

 بعدش مثل قبل ایستادم و تو چشماش نگاه کردم....

 

 بریم ترنمم؟_

 +اره...

 

 آرنجشوو خم کرد گرفت طرفم...

 منم دستمو انداختم دور دستش به سمت ماشین رفتیم......



 

 تو ماشین که نشستیم هیراد برگشت سمتم که بهم چیزی بگه....

 رفت و جدی شد....که با دیدنم اخماش کم کم تو هم 

 

 ترنممممم_

 +جان؟

 

 

 دندون قروچه ای کرد و گفت...

 این رژ قرمژ پررنگ چیه زدی رو لبات؟_

 

 خودم میدونستم که بدش میاد چه با خودش چه تنهایی میرم بیرون آرایش غلیظ کنم...

 ولی خب من دوست داشتم غیرتیش کنمودی کم اذیتش کنم...

 

 واسه همژن رژمو پررنگ زدم...

 تا این عکس العمل ازش ببینم....

 

 تو آینه ماشین خودمو نگاه کرده و با حالت خیلی خونسرد گفتم..

 +نه هیراد این که پرنگ نیس....

 ی رژ قرمز معمولیه....



 

 

 ی کم صداش باال رفت و گفت...

 من معمولی بودنی تو این نمیبینم...._

ون فقط برای خونهه خودمون حق داری اینجور ارایش دفعه بعدم نبینم از این آرایشا غلیظ کنی برای بیر

 کنی.....

 

 بعدشم خیلی غیر منتظره ....

 دستشو گذاشت رو بازوم و لباش گذاشت رو لبام.....

 شروع کرد به بوسیدن و خردن لبام.....

 خیلی با حس و نرم لبامو میبوسید....

 بعد حدود پنج دقیقه دست از بوسیدن برداشتیم....

 نفس کم اوردیم....اونم چون 

 

 ی نگاه بهم انداخت و گفت...

 آخیش کمرنگ شد االن میتونیم دیگه بریم......_
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حدود ی ساعتی بود که داشتیم با ماشین تو خیابونای همیشه شلوغ و پر جنب و جوش پاریس 

 میچرخیدیم....

 



 

 گهگاهی هیراد به ی نفر اس میداد....

 نمیدونستم کیه....

 شدم ببینم کیه....کنجکاو 

 هیراد هیچ وقت انقد سرش تو گوشی نبود....

 به خصوص وقتی با من بود....

 ی کم بهم بر خورد....

 آخه بعد چند روز دیدمش دوست داشتم همه توجهش به من باشه.....

 

 بعد چند دقیقه گوشی گذاشت کنار....

 دستشو اورد که دستمو بگیره...

 نذاشتم....

 ....از کارم تعجب کرد

 نمیدونم چرا بغض کرده بودم....

 با کوچیکترین کم توجهیش اینجور میشدم...

 

 ترنم؟_

 

 جواب ندادم سرمو سمت خیابون چرخوندم....

 ترنمم؟_



 

 بازم جواب ندادم..... 

 خانومم من کاری کردم؟_

 با ناراحتی برگشتم سمتش.... 

 +این کیه از سرشب دارین به هم دیگه پیام میدین؟

 دوستام... چرا مگه تو به من شک داری؟یکی از _

 

 نه اصال ...به هیچ عنوان به هیراد شک نداشتم...واسه اینکه اینجور برداشت نکنه..

 سریع گفتم...

 

 +نه خیر حرفا میزنیاااا...

 من اصال بهت شک ندارم......

 

 بعدش سرمو انداختم زیر و با بغض و ناراحتی گفتم...

 و حواست به اون باشه به من کم توجه بشی....+فقط هر کی هست باعث شده ت

 آخه بعد چند روز دیدمت دوست دارم حواست فقط به من باشه....

 

 دستشو کشید جلو دستمو گرفت تو دستش ...

 لبای داغشو گذاشت رو دستم.... دستمو بوسید....

 



 

 الهی قربونت بشم عزیزم...._

 ببخشید تو راست میگی..

 جواب نمیدادم ... اگه کارم واجب نبود اصال

 ولی قول که تا اخر شب همه توجهم پیش توه...

 

 لبخندی زدم.....

 اونم بهم خندید....

 دستمو گذاشت رو رون پاش دست خودشم قفل کرد تو دستام......

 

 

 با صدای بوق هیراد ی پیرمرد که چهره و تیپ مردای سن داره ایران داشت در باز کرد برامون..

 وی سنگ فرشا رد شد....هیراد اروم از  ر

 ویال باغ توی سکوت کاملی فرو رفته بود....

 انگار خیلی وقت بود که کسی به اینجا سر نزده بود...

 چراغای ویال خاموش بودن....

 نمیدونستم هیراد چرا االن اورده بودم اینجا.....

 

 هیراد در برام باز کرد.....

 پیاده شو ترنمم...._



 

 

 

 پیاده شدم....

 به اطراف نگاه میکردم.... داشتم

هوا خنک بود....لباس منم زیاد پوشیده نبود...دستمو به هم پیچیدمو خودمو بغل کردم تا گرمتر 

 بشم....

 

 هیراد رفته بود داشت با همون پیرمرده صحبت میکرد.....

 

 اومد سمتم و دستش و انداخت دور شونم....

 و به سمت ویال حرکت کردیم....

 

 

 ا کجاست؟ چند وقته اینجا نیومدی؟+هیراد اینج

 

 چیزی نگفت و لبخند معنا داری زد....

 

 +هیراد بگو دیگه

 در باز کرد و لپمو بوسید....



 

 حواسم نبود داریم کدوم قسمت ویال میریم...

 مرتب میپرسیدم چرا اومدیم اینجا اونم حرفی نمیزد و هی لبخند میزد یا چشمک میزد....

 

 ونی من کنجکاوم اذیتم میکنی....+هیراد میگی یانه؟ مید

 

 خواستم مثال قهر کنم که دستمو گرفت و با کمر رفتک بغلش...

 دستشو دور کمرم انداخت

 سرشو کنار سرم گذاشت......

 گردنمو بوسید 

 آروم و عاشقانه گفت....

 

 زمینی شدنت مبارک دلیل زندگیم...._

 

 آهنگ تولدت مبارک برام میخوندن...و بعد صدای فشفشه و نورای رنگی چ صدای بچه ها گه 
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 با تعجب داشتم به اطرافم نگاه میکردم.....

 نگاهم به الی وترسا افتاد که با لبخند به سمتم اومدن....

 



 

 هیراد اروم دستاشو از دور کمرم باز کرد.....

 اول الی بغلم کرد و تولدمو تبریک گفت و بعد ترسا.....

 

 بود و یادم نبود..... یعنی من امروز تولدم

 اکثر بچه ها دانشگاه بودن....

 همه یکی یکی اومدن بهم تبریک گفتن....

 از همشون تشکر کردم بابت اینکه کنارم بودن......

 

 

 بعد اینکه تقریبا با همه دست و روبوسی کردم و تبریک تولد بهم گفتن....

 

 چرخیدم سمت هیراد...

 زندگیم...دیگه وقتش بود از بهترین داشته 

 از مسبب این جشن...

 از آرامش دهنده قلبم....

 از دلیل زنده بودنم تشکر کنم......

 

 

 برگشتم سمتش.....



 

 تو چشماش نگاه کردم....

 

 +هیرادم....

 جان...._

 

 این جان گفتناش...با اون صدای مغرور و مردونش تا عمق وجودم میرفت.....

 

 نشون دادم....تو این چند وقت عالقمو با کارام بهش 

 ولی هیچ وقت به طور مستقیم حسمو بهش نگفتم....

 االن وقتش بود دیگه....

 میخواستم همه حرفای تو دلمو بهش بزنم.....

 

 دستشو گرفتم ...

 رفتیم وسط پیست رقص...

 با ورود ما به پیست رقص...

 آهنگ مالیم و عاشقانه فرانسوی شروع شد....

 

 هم در حال رقص بودن....همه دو به دو شده بودن و با

 



 

 دستامو دور گردنش انداختمو خودم بهش نزدیک کردم......

 

 هیرادم ی دستشو انداخت دور کمرم و منو کامل به خودش چسبوند

 و ی دستشم گذاشت رو گردنمو و لباش گذاشت رو پیشونیم و اروم پیشونیمو بوسید.... 

 ولی دیگع لباشو برنداشت....

 شروع به رقصیدن کردیم......تو همون حالت اروم 

 

 بهترین لحظات کنار هیراد داشتم....

 پر از ارامش...

 پر از عشق....

 امنیت....

 +هیراد....

 جان هیراد...؟_

 

 ای خدا چرا اینجور دل منو بی قرار میکنه....

 مثل خودش میخواستم ابراز عالقه کنم....

 سرمو کشیدم عقب....

 اول تو چشماش نگاه کردم.....

 بعدش با لبخند سرمو گذاشتم کنار گوشش....



 

 

 +میدونستی دیونتم

 میدونستی شدی آرامشم

 میدونستی تک تک لحظه هام با فکر کردن به تو میگذره.....

 میدونستی شدی دلیل نفس کشیدنم...

 

 

 با هر جمله من فشار دست هیراد دور کمرم بیشتر میشد و منو محکم تر تو آغوشش میگرفت.....

 

 اوردم عقب و تو چشماش نگاه کردم....سرمو 

 

 هیرادم...._

 +جان....

 عاشقتم...._

 

 

 چشاش خندید....

 برق زد....

 و من فهمیدم که با این حرفم ارامشو بعش هدیه دادم.....



 

 

 بدون حرفی سرمو کشید سمت خودش و شروع کرد به خوردن لبام....

 انقد حریص و با ولع میبوسید...

 لب نگرفته ازمن....که انگار تا حاال 

 خوبه تقریبا کار هر روزش بود.....

 منم چنگ زدم تو موهاش و همرایش کردم....

 همه بچه ها توجهشون به ما جلب شد.....

 دورمون یه حلقه زدن....

 و شروع کردن به خونن ی آهنگ عاشقانه شاد که ریتم تندی داشت....

 ارکست هم باهاشون همراه شد....

 

هیراد  باالخره کوتاه اومد و دست از سر لبام برداشت و محکم منو تو آغوشش گرفت و از  بعد چند دقیقه

 رو زمین بلند کرد.....

 تو هوا چرخوندم......

 و تو گوشم برای بار هزارم عشقش بیان کرد.......
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 نزدیکای تعطیالت تابستونی بود....

 همه بچه ها داشتن برنامه مسافرت میچیدن....

 منم مثل همه سال ها تو پاریس میموندم....



 

 نمیدونستم برنامه هیراد چیه...

 از ترسا شنیدم که لوکاس بهش گفته هیراد قراره بره ایران...

 ولی به خودم هنوز حرفی نزده بود....

 

 ترنم_

 +جان؟

 لوکاس بهم زنگ زده..._

 گفته هیراد هفته دیگه میره ایران...

 

 نی همه کاراشو کرده ب من هنوز هیچی نگفته.از حرفش تعجب کردم....یع

 

 +نمیدونم ترسا ....هیراد چیزی بهم نگفت...ولی خب شاید بخواد بره پیش ارام....

 

 نمیدونم...._

 

 دلم گرفت....اگه هیرادم بره خیلی تنها میشم...

 ماه تابستونو تنها بودم..... ۳ساالی قبل همیشه تقریبا 

 الی میرفت انگلیس....

 هم همیشه مسافرت....ترسا 



 

 با کس دیگه ای هم صمیمی نبودم...

 خوبیش این بود میرفتم سر کار...

 که اونم دیگه به لطف و دستور هیراد دیگه حق ندارم برم....

 چند وقت پیش ی کار خوب پیدا کردم  که برم...

 نذاشت گفت خرج تو با منه تو خانوم منی...

 

 واقعا هفته دیگه قراره بره ایران....دوست داشتم ببینم لوکاس راست میگه 

 بخاطر همین بهش زنگ زدم....

 

 بعد دو سه تا بوق جواب داد....

 

 جون دلم نفسم...._

 +سالم هیرادم خوبی؟

 سالم ترنمم خوب باشی خوبم؟_

 +مرسی منم بد نیستم,,,

 خانومم چرا خوب نیست؟_

 +نمیدونم دلم گرفته...

 الهی قربون دلت بشم...._

 و ببرمت بیرون ی کم بچرخیم بهتر بشی....آماده ش



 

 من تا نیم ساعت دیگه کارم تموم میشه میام پیشت....

 

 دلم براش تنگ شده بود....

 از طرفیم ازش ناراحت بودم که بهم نگفته بود میخواد بره ایران...

 دوست داشتم ببینمش....

 بخاطر همین قبول کردم...

 

 یراد شدم تا بیاد,...با بی حوصلگی اماده کردم و منتظر ه

 

 حدود ی ساعتی گذشته بود...

 که تک زد تا برم پایین....

 مثل همیشه آن تایم بود.....

 

 در ماشین باز کرد برام....

 منم بدونحرف نشستم....

 وقتی دیدمش دلم گرفت....

 بغض تموم وجودمو گرفت...

 ناراحت بودم....از اینکه هفته دیگه میرفت ایران و من تا دو سه ماه نمیدیدمش 

 



 

 ماشین روشن کرد.....

 با روشن شدن ماشین آهنگ نوازش امیر تتلو شروع شد....

 

 رو به راه نیس احوالم...

 شبا بد روزا درگیر کارم....

 حالم خوش نی...

 تو منو کشتی...

 پشت پنجره میشینم خنده این پشت نی.....

 اخمام تو هم غثه ها کوهن...

 ورم....انگار مجبورم که ازت د

 بی تو این شبا چه قده شومن....

 چه قد رفتارت تاثیر داره رو من....

 

 نه میتونم جلوت این بحثرو بازش کنم....

 نهه میتونم با غم تنهایی سازش کنم...

 نهه غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم...

 ولی من دلم پر میزنه که موهات نوازش کنم......

 

 ی چیزی میگم بهت ....



 

 شاید بخندی بهم...

 شاید اصال چشاتو ببندی بره....

 ی چیزی میگم فقط در حد گله....

 اذیت میشم بس که چشمات خوشگله......

 

 

 ترنم چرا گریه میکنی؟؟؟_
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 نفهمیده بودم گریم گرفته....

 دست کشیدم به صورتم ....

 صورتم خیس اشک بود....

 ه ناراحت و نگرانش.. به هیراد نگاه کردم...با دیدن نگا

 اشکام دوباره شروع به باریدن کردن....

 

 هرچی میپرسید چیشده چیزی نمیگفتمو گریه میکردم.....

 

 سرعتشو بیشتر کرد و به سمت خونه خودش رفتیم....

 تو راه همش گریه میکردم....



 

 

 ترنم چرا به من چیزی نمیگی؟_

 چیشده؟ کسی اذیتت کرده..؟

 

 ه تکون دادم.....فقط سرمو به معنی ن

 

 عصبی شده بود..

 کالفش کرده بودم....

 

 جلو در خونه ترمز کرد.....

 ترنم پیاده شو...._

 از ماشین پیاده شدم و رفتیم داخل خونه....

 

 میدونستم ی کم زیادی شلوغش کردم..

 ولی  انقدر وابستش شده بودم...

 انقد عاشقش بودم...

 که تحمل دوریشو نداشتم....

 

 نشستم.... رو مبل



 

 اومد کنارم نشست....

 دستشو گذاش زیر چونم....

 سرمو اورد باال....

 

 عشقم..._

 همه کسم....

 نفسم....

 

 هر چی میگفت من اروم اروم اشک میرختم....

 با صدای لرزون گفتم 

 +جان

 کی زندگی منو به این حال انداخته...._

 

 ...خدایا هیچ وقت ازم دورش نکن...هیچ وقت ازم نگیرش.

 من این مرد با این مهزبونیاش میخوام...

 با این حمایتاش میخوام....

 

 عاجزانه و با بغض اسمشو صدا زدم....

 



 

 +هیراد....

 جون دل هیراد؟ چرا اینجوری نفس هیراد...._

 +چرا بهم نگفتی میخوای بری ایران برای تعطیالت؟؟

 هیراد میشه نری ؟

 ..؟من بدون تو این چند وقت چی کار کنم..

 دلم تنگ میشه؟ من میخوام همیشه پیشم باشی....

 

 

 با گریه تند تند حرفامو میزدم....

 هیرادم بدون هیچ حرفی نگاهشو تو صورتمو میچرخوند....

 

 حرفام تموم شد....

 ولی گریم نه از االن دلم براش تنگ شده بود....

 

 هیراد منو کشید تو بغل خودش....

 ام....شروع کرد به نوازش کردن موه

 بعد چند دقیقه ارومتر شدم.....

 سرمو اوردم باال تا تو چشماش نگاه کنم....

 خدایا کاش بگه نمیرم....



 

 دلم برای این نگاه تنگ میشه.....

 خواستم اشکامو پاک کنم که نذاشت...

 سرشو اورد پایین....

 چشامو بوسید.....

 امو پاک کرد....بعدش دستشو اورد گذاشت رو گونم و خیلی نرم و اروم اشک

 و شروع کرد به حرف زدن.....

 

 ترنم..._

 +جان؟

 اخه این فکرا چی بود تو کردی؟_

 تو که میدونی من چه قدر عاشقتم....

 ماه اونم بدون تو میرم ایران....۳...۲چرا فکر کردی تنهات میزارم و واسه 

 

 با خوشحالی نگاش کردم و گفتم

 +یعنی نمیری؟؟؟

 یشه نرم ....نه باید برم ....نم_

 

 قیافم دوباره دپرس شد....

 و لبام اویزون شدن.....



 

 شستش اروم رو لبام کشید....

 و بوسه ای رو لبام زد.....

 

 ولی؟_

 +ولی چی؟ زود میای؟ کم میمونی؟

 نه...._

 ولی تو هم با خودم میبرم...

 من بدون خانومم جایی نمیرم.......
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 +چی ؟؟

 هات ایران؟یعنی منم بیام با

 

 اره...._

 باهم میریم...

 

 +نه



 

 چرا نه؟_

 +من خیلی وقته ایران نرفتم...

 خب چه ربطی داره عزیزم؟؟_

 دیگه بهتره بری....

 دوست نداری خانوادتو ببینی؟

 دوست داشتم...

 مگه میشه دوست نداشته باشم ولی...

 یاد و خاطرها....

 اون همه اتفاقای تلخ......

 ادم بیان....من نمیخوام دیگه ی

 درسته االن گاهی یادشون میوفتم...

 ولی اگه برم ایران دیگه همیشه هستن....

 

 +من نمیخوام همه چی دوباره برام مرور بشه...

 نمیشه...._

 +میشه...همه چی میاد دوباره جلو چشام....

 من نمیزارم...._

 این دفعه من کنارتم...

 من نمیذارم بهت بد بگذره.....



 

 

 نگاه کردم....تو چشماش 

 با خودم گفتم...مگه هیراد دلیل ارامش  من نیست.؟ پس هرجا باشم وقتی هیراد کنارمه ارومم....

 

 +باشه....

 منو کشید تو بغلش و رو موهامو بوسید....

 افرین عشقم...._

 حاال میبرمت خونه...

 وسایلتو اماده کن....

 میریم میخریم باشه؟... هرچیزی کم داشتی یا خواستی سوغات بگیری فردا باهم

 

 

 انگار داشت با ی بچه حرف میزد تا ارومش کنه...قانعش کنه و واسه ی مسافرت ذوق زدش کنه....

 

 +چشمممم....

 فدا چشات...._

 

 

 فردای اون روز با هیراد رفتیم خرید....



 

 کلی سوغاتی برای خانواده هامون گرفتیم.....

 برای خودمون کلی خرید کردیم....

 از قبل برای خودمو و خودش بلیط گرفته بود.... هیراد

 همه کارارو انجام داده بودیم....

 ی کم استرس داشتم....

 باالخره بعد چند سال میخواستم خانوادمو ببینم....

 سال فقط باهاشون حرف میزدم و گاهی عکساشونو میدیدم... ۹..۸تو این 

 ولی االن میخواستم ببینمشون....

 

 

 

 گ میشه ترنم,,,,دلم برات تن_

 با این حرف الی دوباره هرسه ما زدیم زیر گریه......

 

 دو ...سه روز بود که کار من و الی و ترسا گریه بود...

 چند سال بود باهم بودیم و این اولین بار بود داشتیم از هم برای مدت زیادی جدا میشدیم......

 

 جا بریم سمت فرودگاه و بعدم پرواز به سمت ایران قرار بود امشب برم خونه هیراد که فردا صبح از همون
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 هیراد:

 

 ترنم....._

 تررررنم....

 

 انگار اصال حواسش ب من نبود....

 به روبه رو خیره شده بود....

 اروم بازشو تکون دادم...

 ترنمم..._

 +جان؟

 کجارو نگاه میکنی عزیزم...._

 بیا بریم دیگه ارام جلو در منتظرمونه....

 

 +هیجا بریم....

 

 دستشو گرفتم تو دستم و راه افتادم.....

 

 ارام داشت دنبال ما میگشت تا پیدامون کنه.....



 

 

 ترنم بیا از اینور بریم..._

 +چرا؟

 به ارام اشاره کردم...

 سر به سرش بزاریم...._

 

 زد زیر خنده....

 +دیوونه....

 لپشو اروم کشیدم و گفتم...

 دیونتم که...._

 

 دیونش بودم.... واقعا

 از وقتی اومده تو زندگیم همه چی عوض شده....

 زندگیم رنگی شده بود......

 

 

 اروم اروم از پشت به ارام نزدیک شدیم....

 دوتامون با اون دستایی که ازاد بودن جلوی چشمای ارام گرفتیم....

 فهمید ماییم برگشت سمتمون و دوتامونو تو بغل گرفت....



 

 

 د و بهمون تبریک میگفت....تند تند میبوسی

 به ترنم نگاه کردم لپاش سرخ شده بود و این نشونه خجالتش بود....

 

اگه ایران نبود یا تو فرودگاه نبودیم و ی جای خلوت تر بودیم....محکم بغلش میکردم و لپاش ی بوس 

 حسابی میکردم.....

 

 خالصه با ارام همراه شدیم و به سمت خونه ارام رفتیم....

 

 هر ارام پسرخیلی مهربون و مهمان نوازی بود....شو

 از نظر اخالقیم همه جوره تاییدش میکردم...

 ارام خیلی باهاش خوشبخت بود,,,

 و همین برای من کافی بود......

 

 قرار شد خونه ارام چند روزی بمونیم .....

 میخواستم ی شب خانواده ترنم دعوت کنم خوونه ارام....

 روشون کنم.. و اونجا باهم رو به

 از ارام شنیده بودم گاهی با دنیا خواهر کوچیک ترنم در ارتباطه....

 از این طریق میخواستم دعوتشون کنم تا سوپرایز بشن....
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 ترنم:

 

 هرروز با هیراد میرفتیم گردش....

 روزای خوبی کنارش داشتم...

م تا ببینمشون ی ذوق و استرس خاصی از طرفی دوست داشتم بدونم کی میخوایم بریم پیش خانواد

 تو وجودم بود......

 

 امروز قرار بود با هیراد بریم برای شام دربند...

 بعد چند سال دوست داشتم بدونم فضای دربند چه جوره....

 

 +ارام اجی پس ما بریم تو نمیای؟

 *نه اجی برید خوش بگذره ....

 +کاش میومدی....

 *ایشاال دفعه بعد...

 

 اهاش روبوسی کردمو از خونه زدم بیرون تا بیشتر از این هیراد معطل نکنم......خالصه ب

 

 



 

 +وای هیراد چه شلوغه....

 اره خیلی..._

 بزار بگردم ببینم جای پارک گیرمون میاد....

 +اره کاش جای پارک پیدا بشه برامون دوست دارم ببینم چه جور شده....

 

 باال جای پارک بودیم و نشد پیدا کنیم....حدود ی ساعتی بود که اطراف در بند دن

 انقد اون اطراف شلوغ بود....

 

 

 با لبای آویزون به هیراد نگاه کردم و گفتم....

 +چه بد که نشد جای پارکی پیدا کنیم 

 بریم کباب در بند بزنیم تورگ

 

 لباتو اونجور نکنااااا...._

 و بعد ی چشمک و لبخند شیطون بهم زد.....

 ..+ااادیونه..

 خندیدم ب کارش.....

 



 

عشقم ایشاال دو سه روز دیگه اول هفتس میارمت....االن پنج شنبه بود و از همه روزای دیگه شلوغ _

 تره....

 

 +اره راست میگی ... عب نداره دو سه روز دیگه با ارام میایم... اینجور بیشترم خوش میگذره....

 

 الهی قرربون خانوم مهربونم بشم....چشم_

 

دمون از ترافیک همیشگی تهران خالص کردیم و به سمت خونه ارام رفتیم دو سه ساعتی طول تا خو

 کشید....

 بود که رسیدیم خونه.... ۹حدودای ساعت 

 

 

 زنگ در زدم....

 باغبون ارام در برامون باز کرد .....

 وارد حیاط شدیم....

 همه چراغای خونه روشن بود....

 انگار مهمان داشتن....

 ربون باغبون پرسیدیم گفت...از مش ق

 



 

 واال خانوم ی تعدادی مهمون دارن...""

 

 معذب شدن بودم ی کم اخه من که فامیل یا دوستای ارام نمیشناسم که بخوام باهاشون باشم....

 

 +هیراد

 جان_

 +میای بریم شام بیرون من معذبم...

 ااامعذب چرا راحت باش فدات...._

 ...بزار اول بریم ببینیم کیا هستن

 

 +خب هر کسی باشه من نمیشناسم معذبم....

 بیا بریم ترنمم...._

 

 دلیا این اصرارشو نمیفهمیدم....

 باالخره رفتیم داخل خونه....

 وقتی وارد سالن شدیم با صدای سالم هیراد و من همه به سمتمون برگشتن....

 

 چند دقیقه ای بود که خونه تو سکوت بود و همه تعجب کرده بودن

 مه اون ادما فقط نگاه ی نفر بود که مثل همیشه باعث دلگرمیم میشد....بین ه



 

 

 دلم برا صدا کردنش تنگ شده بود....

 صدام تو گلوم خفه شده بود....

 شوکه شده بودم....

 به هیراد ی نگاه کردم...

 با نگاهش ارومم کرد....

 سال پیش شکسته تر شده بود کردم.... ۹صورتمو سمت زنی که نسبت به 

 

 دستمو از دست هیراد بیرون کشیدم اروم به سمتش رفتم....

 اونم به سمتم اومد....

 

 بغلش کردم محکم و عطر تنشو دوباره بو کردم....

 

 الهی قربونت بشم دخترممم..._

 +مامان....

 دلم برات تنگ شده بود...

 

 اینو گفتم و زدم زیر گریه....

 گریم بوی دلتنگی و شوق دیدار میداد....



 

 امانمم پا به پای من گریه میکرد.....م

 

 خدایا دیگه االن چیزی نمیخواستم....

 خواهر برادرام بغل کردم....

 خواهرزاده هام....برادر زاده هام....

 همه االن پیشم بودن....

 خانوادم....

 عشقم...

 بهترین دوستم.....

 هیچ وقت فکر نمیکردم منم ی روز اینجور طعم خوشبختی بچشم....
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 تو از کی تا حاال انقد شیطون شدی؟_

 و بعد به هیراد اشاره کرد....

 

 زدم زیر خنده و لپشو بوسیدم...

 +ااا دنیا اذیتم نکن.....

 ی ساعته ب اون بدبخت گیر دادی....

 ااا..ااا ببین رفتی دوست شدی...بعد االن ب ابجیت میگی توقع داری اذیتتم نکنم؟_



 

 نشد بگم.... +الهی فداتشم ببخشید

 ولی انگار خبرارو کسی دیگه گفته....

 

 ارام سریع عکس العمل نشون داد...

 چیی نه...کی؟_

 +منکه میدونم همه چیو گفتی پس خودتو نزن به اون راه....

 بعدش همه زدیم زیر خنده....

 ارام از جاش بلندشد و منو با دریا و دنیا و مامانم تنها گذاشت....

 

 

 ترنم_

 مان...+جانم ما

 بیا بشین پیش خودم...._

 

 از بین دریا و دنیا بلندشدم و رفتم کنار مامانم نشستم و بغلش کردم....

 

 *ااا مامان مارو یادت نره هااا ....

 الهی قربونت بشم دریا جان...مگه میشه شمارو یادم بره......_

 



 

 مادر خوبی؟ زندگیت راحت بود؟_

 +خوب بود مامان بد نبود....

 خته خب....غربت س

 ولی از وقتی هیراد اومد تو زندگیم خیلی بهتر شد زندگیم....

 

 و بعد با خجالت سرمو انداختم زیر....

 

 العی دورت بگردم مادر..._

 خجالت نکش... تو دیگه دختر بزرگی شدی....

 برای خودت بهترین انتخابارو میکنی....

 فقط توقع داشتم از خودت بشنوم نه از ارام....

 

 ی نگفتم و شرمنده تر شدم.....چیز

 

 البته....._

 +البته چی؟

 هیراد با من و امیر صحبت کرد...._

 پسر باشخصیت و خوبیه...

 گفت دوست ندارم بدون اطالع شما با ترنم باشم....



 

 

 

 و شروع کرد به تعریف کردن...

 گفت هیراد باهاشون صحبت کرده...

 از حسمون بهشون گفته....

 صت میایم ایران تا تصمیمشو جدی تر کنه....و گفته اولین فر

 

 

 با هر حرغی که مامانم راجب هیراد میزد.....عالقم بهش هزار برابر میشد....

 از اینکه انقدر برای من و خانوادم ارزش قائل شد....از اینکه منو برای خودم میخواست.....

 از اینکه انقدر مرد بود ته دلم براش غنج رفت......

 

 انداختم سمت هیراد و تا وقتی متوجه نگاهم نشد ...نگاهمو از روش بر نداشتم....نگاهمو 

 

 بعد چند دقیقه انگار متوجع سنگینی نگاهم شده باشه سمت من صورتشو چرخوند....

 وقتی دید دارم نگاهش میکنم....

 ی لبخند بهم زد....

میکنم و شاید این چیزا تا وقتی رابطمون  برام مهم نبود جلو مامانم یا امیر یا آجیام دارم اینجور نگاش

 رسمی نشده تو ایران باب نیس....



 

 برام فقط وجود هیراد مهم بود.....

 این گرما و صمیمیتی که بین خانوادم با ارام و هیراد بود مهم بود برام....

 

 

 هزار بار خداروشکر کردم که خوشبختی به منم هدیه داد....
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 ایران بودم.... ماهی بود ۷حدود 

 تو این چند وقت چند باری با ترسا و الی حرف زدم....

 دلمون خیلی برای هم تنگ شد بود....

 ولی هب چی میشه کرد باید چند ماهی دور از هم میبودیم.....

 

دیشب هیراد و ارام اومدن خوونه ما تا منو از خانوادم خواستگاری کننو تو این مدتی که ایرانیم عقد و 

 ی کنیم....عروس

 همه چی خوب بود.... زندگیم رنگی شده بود....

 هیراد ارامش به من هدیه داده بود.....

 امروز عصر قرار بود با ارام و هیراد و دنیا بریم بازار.....

 

 دو هفته دیگه جشن عقدمون بود....

 تو دلم غوغایی بود....



 

 خیلی خوشحال بودم.....

 راره من و هیراد به طور رسمی و قانونی ما بشیم.....داشتم بال در میوردم از اینکه ق

 

 تو اتاقی از خونه دریا بودم....

 بعد از اون شبی که خانوادمو دیدم دیگه اومدم پیش دریا.....

 مامانمم با دریا زندگی میکرد....

 نکنه....بعد از رفتن من دریا یکی از اتاق های خونش به مادرم داد تا کنارشون باشه و احساس تنهایی 

 دریا و دنیا و امیر بیشتر به حال دل مادر رسیدن تا من....بیشتر هوادارش بودن تا من....

 

 با خودم عهد کردم  همه نبودنامو برای مامانم جبران کنم....

 نه تنها مامانم بلکه همه خانوادم.....

 

 

 دلم برای همراز تنگ شده بود....

 هرش رفتن شمال.....سراغشو گرفته بودم که دنیا گفت با شو

 دوست داشتم ببینمش.....

 دلم ی ذره شده بود براش....

 قرار بود دنیا برام شمارشو بفرسته...تا بهش زنگ بزنم....

 



 

 ولی هنوز شماره نفرستاده بود....

 منم منتظرش بودم تا شماره بده....

 

 دیشب از بس ذوق داشتم و تو فکر جشن عقدم با هیراد بودم....

 نخوابیدم....که راحت 

 هیرادم نخوابیده بود.....

 باهم کللی پی ام بازی کردیم و راحب جشن عقدمون حرف میزدیم.....

 

 چشام داشت میرفت که با صدای اس ام اس گوشیم از جام پریدم....

 

 دنیا باالخره شماره همراز فرستاد....

 از بس ذوق داشتم که باهاش صحبت کنم بیخیال خواب شدم....

 مارشو گرفتم....سریع ش

 بعد دو سه تا بوق جوابمو داد....
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 سالم _

 +سالمممم خوشگله....

 ببخشید شما؟_



 

 

 خواستم سر به سرش بزارم ولی دلم نیومد.....

 +چه زود از یادن رفتم....

 ترنممم.. همراز

 چیییی ترنم تویی؟_

 +اره اجی جونم خوبی؟

 اجغال بیشول بی ادب نامرد...._

 هاااا منو یادت رفت؟ نه زنگ میزنی نه خبر میگیری؟کجایی؟

 

 ساله بهم زنگ نزدی؟؟ ۲میدونی 

 

راست میگفت از وقتی که بهاطر مزاحمت یکی از بچه های دانشگاه مجبور شدم خطمو عوض کنم دیگه 

 ازش خبر نداشتم تا االن...

 

 +شرمنده اجی ببخشید نشد....

 حاال بگووو بهم خوبی؟

 و خوبی؟مرسی بی معرفت ت_

 +عشق منی نگو بی معرفت دلم میگیرع تو خواهر منی همیشه بیادتم....

 قربونت تو هم عشقمی....._



 

 کجاییی؟ خوش میگذره ؟ پاریس چطوره؟

 +همه چی عالی..خیلی خوش میگذره...

 واال پاریس نمیدونم چطوره؟

 وا چرا مگه پاریس نبودی؟_

 

 +اره فدات پاریس بودم...

 نمیدونم پاریس چطوره؟ااا په چرا میگی _

 +چون االن پاریس نیسم

 پس کجایی؟_

 

 با شیطنت گفتم...

 +همین اطراف...

 ترنمممم_

 +جان

 نگو که ایرانی..._

 نگو اومدی ایران و االن تازه داری ب من میگی که میکشمتت....

 

 زدم زیر خنده ....لحنش خیلی باحال بود....همون طور که میخندیدم گفتم....

 



 

 ایرانم....+اره خب 

 با این حرفم شروع کرد به جیغ جیغ کردن.... صدای کوهیار شنیدم.....

 که ازش میپرسید چیشده بدبخت نگران شده بود....

 

 هیچی نیس کوهیار _

 برات تعریف میکنم صبر کن.....

 

 و بعد به من گفت....

 دلم برات تنگ شده خل چرا بهم نگفتی میای ایران تا بیام استقبالت...._

 کجایی االن..؟

 +الهی دور بگردم خواهری منم دلم ی ذره شده برات..تهرانم....

 باشه باشه من االن شمالم فردا صبح میام پیشت ....._

 

 +وااییییی ژووون منتظرتم اجی دلم ی ذره شده برات.....

 ببین ترنم بیا خونه من فردا ...._

 ادرس برات اس میکنم وقتی رسیدمم بهت پیام میدم....

 باید چند روزم پیش من باششی.....

 اخه دلم برات تنگ شده باید چند وقتم پیش من بمونی...

 



 

 تنددتند حرف میزد....

 فکر نمیکردم انقد برای اطرافیانم مهم باشم.....

 انقد دوسم داشته باشن....

 تو این چنددوقت کلی روحیه گرفتم.....

 .....و کلی خداروشکر کردم بخاطر وجود ادمای اطرافم
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 به خودم تو آینه نگاه کردم....

 دلم برای اینجور تیپ زدن تنگ شده بود....

 واسه روسری و شال پوشیدن...

 مانتو پوشیدن....

 

 

 ی مانتو صورتی سفید تقریبا بلند تابستونی پوشیدم با شال صورتی...

 و شلوار مشکی...

 از تیپ خودم راضی بودم...

 اتاق زدم بیرون....کیفموو برداشتم از 

 هیراد روی مبل تو سالن نشسته بود و داشت با دریا و مادرم حرف میزدن....



 

 

ی شلوار مشکی جذب با پیرهن صورتی کمرنگی پوشیده بود که بازوی مردونشو حسابی به نمایش 

 گذاشته بود.....

 

 ناخوداگاه باهم ست شد بودیم....

 لپاتی داریم ذوق کردم......و من کلی بخاطر این که این همه با هم ت

 

 

 +سالاام...

 با صدای من هیراد به سمتم برگشت.... 

 سالم عزیزم...._

 به سمتش رفتم و کنارش نشستم... 

 +من امادم بریم؟

 

 رو کرد سمت مامانم و گفت...

 اگه مادر اجازه بدن بریم...._

 

 *اره پسرم برین....مواظب باشین خوش بگذره....

 



 

 دریا بوسیدم ازشون خدافظی کردیم از خونه خارج شدیم....صورت مامانم و 

 

 تو راه ساکت نشسته بودم و داشتم فکر میکردم چه جور باشه لباسم ارایشم.....

 لباس کوتاه بگیرم...بلند بگیرم....

 ارایشم چه جور باشه....

 حسابی با خودم درگیر بودم که صدای هیراد منو از عالم فکر بیرون کشید...

 

 نوم من داره به چی فکر میکنه؟خا_

 

 عاشق این جور حرف زدناش بودم....

 همیشه تو حرفاش جوری حرف میزد که خودشو مالک من نشون میداد...

 و واقعا هم مالک قلب و جونم بود....

 

 +داشتم فکر میکردم لباس و ارایشم چه جور باشه...

 اها..._

 تو این مورد واجبه من نظر بدم....

 میشنوم...+جانم بگو 

 

 صورتش حالت جدی به خودش گرفت....



 

 و کلماتو محکم و با تاکیید خاصی میگفت....

 

 ببین ترنم..._

 لباست حتما باید پوشیده باشه...

 دوست ندارم کسی بدنتو ببینه....

 ارایشت باید ساده و شیک باشی....

 اد....از ارایشای غلیظ و ارایشایی که توجه بقیه جلب میکنن اصال خوشم نمی

 رنگ رژت به هیچ وجه جیغ نباشه....

 ببین من کی گفتم اینارو... 

 ترنم من دوستامم تو مهمونی هستن...فامیالی شما هستن...اشناها ما هستن...

 مراسممونم قراره تو باغ باشه و مختلطه ...اصال خوش ندارم کسی تو رو با چشم بدی نگاه کنه...

 

 

 .تو دلم کلی قربون صدقش رفتم...

 عاشق اینجور غیرتی شدنش بودم....

 از اینکه انقد برام ارزش قائله از اینکه انقدر روم حساسه غرق لذت شدم.....

 

 +چشمممم همسری.....

 قربون همسری گفتنت بشم....._



 

 

 +هیرادم

 جان_

 +پس ارام کجاست؟

 ارام قرار شد بره دنبال دنیا از اونجا بیان سمت ما...._

 +اها باشه....

 

 ساعت به جایی که با ارام قرار گذاشته بودیم رسیدیم.... ۷از حدود  بعد

 

 تو اون قسمت شهر پاساژای زیادی بود که  اکثرا لباسای مجلسی کرایه میدادن یا میفروختن....
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 *ترنمممم در باز کن ببینمت.....

 + دنیا هنوز نپوشیدم اجی....

 *خب زود باش....

 شتی بیام باهات داخل....اصن نمیدونم چرا نذا

 

 راسته میگه بدو ببینیمت..."""

 +وای ارام و دنیا شما بیشتر منو هیراد ذوق دارید...



 

 

 لباسمو پوشیدم...

 خوبیش این بود از بغل زیپ میخورد.....

 راحت میشد خودم تن کنم.....

 این لباس انتخاب هیراد بود....

ز تور بود فقط سر آستیناش تنگ میشد و طرح روش ی لباس نباتی رنگ که آستیناش بلند بود و ا

 بود....

 

 لباسم تا روی زانو تنگ بود...

 و از زانو ب پایین فون میشد...

 یقه مربعی داشت و زیاد باز نبود.....

 

 ترنمم در باز کن...._

 با صدای هیراد ب خودم اومدم....

 ودن.....موهامو که دورم ریخته بودنو مرتب کردم....خیلی بلند شده ب

 

 در پرو باز کردم......

 اول از همه دنیا دیدم بعد ارام و بعد هیراد.....

 با ذوق داشتم بهشون نگاه میکردم برق تحسین تو چشمای تک تکشون دیدم....



 

 خودمم از لباسم  خوشم اومد...

 هم شیک بود و هم پوشیده.....

 

 +بچه ها من خوشم اومد همینو بگیریممم؟

 عالیهههه *واییییی ترنم 

 اره ترنم جان ارام ماه شدی....."""

  

 ازشون تشکر کردم...

 نگاهمو سمت هیراد سوق دادم تا اونم نظرشو بگه.... منتظر بودم داشتم خیره نگاش میکردم......

 

 ارام و دنیا از جلوی هیراد رفتن کنار و مارو تنها گذاشتن...

 

 +هیرادم؟

 جون دلم؟_

 +چطوره خوبه؟

 

 انداختو گفت ی نگاه بهم

 ,ترم بچرخ....._

 



 

 اروم چرخیدم....

 تو تن تو فوق العادس.,,_

 از همه لحاظ خوبه اگه دوسش داشته باشی میخریمش.....

 

 +وای من که عاشقشممم

 اوکی خانومی پس لباستو عوض کن منم میرم حساب کنم....._

 

 لباسمو عوض کردم و از اتاق پرو اومدم بیرون.....

 خل مغازه نبودن....ارام و دنیا دا

 

 هیراد  لباس حساب کرد.....

 از مغازه زدیم بیرون....

 

 داشتم دنباال بچه ها میگشتم.....

 تا ببینم جلوی کدوم مغازه ایستادن....

 

 ترنم ب کجا نگاه میکنی؟_

 +هیچی میخوام ببینم ارام و دنیا کجان؟

 ن.....اونا ب من گفتن میرن چندتا مغازه واسه لباس خودشون بگرد_



 

 +اها باشه....

 

 با هیراد از جلو مغازه ها رد میشدیم....
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 داشتم ویترینای مغازه هارو میدیم....

 که ی جفت کفش طالیی و نباتی نظرمو جلب کرد..

 خیلی خوشگل بودن...

 پاشنش پر از نگین بود....

 داد.....و باعث میشد با تابیدن نور چراغ برق بزنع و جلوه خاصی به کفش می

 

 هیراد داشت از جلو مغازه ای که این کفشو داشت رد میشد....

 دستشو کشیدم....

 +هیرااااد این کفش نگاه کن.....

 خیلی خوشگله مگه نه؟؟

 

 اره بنظر منم قشنگه به لباستم میاد....._

 +برم بپوشم؟ پا خورشو ببینم؟

 بریم عزیزم....._



 

 

 و فروشنده کفش اورد....با هم رفتیم داخل و شماره پامو گفتم 

 

 با ذوق کفش از دستش گرفتم و پوشیدم....

 وای خیلی معرکه بود.....

 عاشقش شده بودم....

 هیرادم که دید من خیلی خوشم اومد....

 پولشو حساب کرد.....

 تقریبا همه چیو خریده بودیم مونده بود حلقه و کت و شلوار هیراد....

 که قرار شد فردا بریم بگیریم...

 شده بود و ما هنوز شامم نخورده بودیم.... ۷۷ساعت

 

 با ارام و دنیا قرار گذاشنیم و به یکی از فست فودهایی که نزدیک  پاساژ بود رفتیم.....

 غذا سفارش دادیم.....

 نیمه شب شدت بود.... ۷تا غذا خوردیم و برگشتیم خونه ساعت 

 از خستگی حال نداشتم....

 ه دریا پیاده کرد و خودش و ارامم رفتن خونه ارام.....هیراد من و دنیا جلو خون

 

 با تموم وجود رفتم تو تختم جا گرفتم.....



 

 لباسامو همنجور عوض کردم و خوابیدم.......
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 +هیراد این چطوره؟

 اینم خوبه...ولی دوست دارم حلقت بهتر از این چیزا باشه..._

 +باشه عزیزم...

 

م و از مغازه زدیم بیرون..... از صبح اومده بودیم بازار برای خرید حلقه و کت و از فروشنده تشکر کردی

 شلوار هیراد.....

 

 اول کت و شلوار هیراد گرفتیم....

 کت و شلوارش خیلی خاص بود.....

 شلوار پیرهن مشکی با کتی که زمینش کرم بود و روش با پارچه طرح دارمدل داده شده بود.....

 

 عتی بود دنبال حلقه بودیم.....سا ۳...,۲حدود 

 ولی چیز خاصی ندیدیم....

 البته این حلقه ای که دفعه اخر دستم کردم قشنگ بود....

 ولی هیراد گفت ی چیز قشنگ تر میخواد...

 

 با هیراد جلو ی جواهر فروشی ایستاده بودیم داشتیم حلقه هاشو نگاه میکردیم که گوشیم زنگ خورد...



 

 

 +الو ؟

 خوبی؟سالم اجی _

 +سالم عزیزم تو خوبی؟

 مرسی فدات کجایی؟_

 +بیرونم تو کجایی برگشتی؟

 اره منم االن ی ساعتی میشه که از شمال برگشتم...._

 +بسالمتی

 سالمت باشی عشقم...._

 همراز امشب میای پیشم ؟

 +اره عزیزم...فقط ی چیزی کوهیار معذب نشه ی وقت میخوای فردا بیام؟

 شب کاره بعد شام میره خودمون دوتاییم..نه بیا کوهیار امشب _

 

 +باشه پس .....

 بیایا دیر نکنی دلتنگتم... ۸قربونت پس من منتظرتم دیگه تا _

 

 +ای جونم الهی فداتشم باشه اجی.....خودتم تو زحمت ننداز..

 

 نه بابا ....چه زحمتی...._



 

 منتظرتم مواظب خودت باش فعال.....

 +فعال عزیزم...

 

سال بهترین دوستمو کسی که از خواهر بهم نزدیک تر  ۸دم....از اینکه میخواستم بعد تلفن قطع کر

 بودو ببینم کلی ذوق کردم.....

 

 همراز بود؟_

 +اره عزیزم امشب میرم پیشش مشکلی که نداره؟

 نه ترنمم خوش بگذره...فقط برای عقد دعوتش کنیا..._

 +اره اره حتما...

 

 یم ...که فایده نداشت....دو سه تا مغازه دیگه نگاه کرد

قراررشد هیراد به یکی از دوستاش که پدرش تو کار جواهر سازیه بسپاره تا برامون حلقه سفارشی 

 درست کنن.....

 

 بود ۳حدودای ساعت 

 هیراد منو برد خونه دنیا ....

 خواست بره که نذاشتمش ازش خواستم بیاد تا نهار بخوریم...

 نم میگفتم خوبه تو بیا ناهار برای دوتامون درست کردن...هی میگفت نه االن بد موقعس م



 

 باالخره راضیش کردم......

 

 تا وارد خونه شدیم دنیا و دریا با ذوق اومدن تا حلقه ازمون بگیرن ببینن....

 

 +ااا چتونه؟

 *خب حلقه بدن ببینیم....

 +اجی چیز خوبی نداشتن نگرفتیم....

 

 دریا گفت

 ن سفارشی میخواین؟پس چی کار میخواین کنی""

 اره دریا خانوم قراره من ب پدر دوستم که جواهر سازه سفارش بدم...._

 

 اها پس خوبه ایشاالاا خوشگل از آب در بیاد...."""

 

 حتما کارشون خیلی خوب...._

 

 

 خالصه ی کم تعریف کردم چیشده و شب خونه  همرازمو از این حرفا .....

 رو میزی که تو آشپزخونه بود وسایل  چید....دنیا برامون ناهار اماده کرد و 



 

 

 با هیراد تنها بودم و داستم اروم غذا میخوردم....

 هیراد در حالذفکر بود و نمیدونستم ب چی فکر میکنه....

 

 +هیراد...

 جان؟_

 +به چی فکر میکنی؟

 به زمانی که بریم خونه خودمون و تو بشی خانوم خونم...._

 

 تی خودمم بهش فکر کردم تو دلم کلی ذوق کردم....ی کم خجالت کشیدم ولی وق

 

 دن بقیه ناهار با شوخی و خنده راجب وقتی که میریم خونه خودمون گذروندیم....

 

 

 +بفرما عزیزم اینم چای....

 مرررسی...._

 +میای باهم بریم خونه همراز؟

 .نه عزیزم اوندکه فعال چیزی از رابطه ما نمیدونه....ایشاال دفعه بعد..._

 



 

 +باشه هر جور میدونی بهتره انجام میدیم....

 اینجور بهتره... از طرفی عصر باید برم باغ ببینم چیزی کم نباشه....._

 دوست دارم همه چیز کامل باشه...

 

 +اهوم.....

 میگم هیراد...

 

 جان؟_

 +میخوای عروسی نگیریم؟

 ااا مگخ میشه من دوست دارم ببینمت تولباس عروس...._

 

 دوست دارم .... +خب منم

 ولی از طرفی جشن عقدمون خیلی کامله....

 مثل ی عروسیه.....

 دوست دارم اون ی ماهی که قراره بمونیم ایران تا عروسی...

 ب جاش بریم مسافرت....

 ماه عسل....

 ی مسافرت دو نفره....

 



 

 اره اینم خیلی خوبه...._

 ولی خب لباس عروس چی؟

 

 ...انقد بامزه گفت لبای عروس چی

 که نتونستم خودمو کنترل کنم و لپشو کشیدم و محکم بوسیدم....

 ااا دیونه اروم ...._

 +دوست دارم مال خودمی....

 تو هم مال منی....._

 

 هیراد پیشم بود... ۶تا ساعت 

 قرار شد اگه تونست بلیط جور کنه بریم ماه عسل اگه نه بلیط گیریش نیومد عروسی میگیریم ......

 

 

 تم ی مسافرت دو نفره با هیراد داشته باشم...دوست داش

 از ته دل دعا کردم که بلیط گیرش بیاد....
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 +دخترا خوشگل شدم ؟

 *جان همراز خوشگل شدی...کشتیمون از بس پرسیدی ....



 

 

 با این حرف همراز صدای خنده دنیا و ارام بلند شد...

 

 +ااا خب استرس دارم...

 اش....همه چی خوب پیش میره...خوشگلم شدی....ترنم خواهری اروم ب""

 

 +مرسی که ...

 

 خانومی ی لحظه بیا اینجا....._

 به سمت ارایشگر رفتم...

 رو صندلی نشستم...

 اونم تاجمو گذاشت....

 میخواستم خودمو ببینم ولی چون رو به روم ایستاده بود جلوی آینه گرفته بود.......

 غول کار خودش بود...آریشگاه ساکت بود و هر کسی مش

از صبح اومده بودم ارایشگاه ....خیلی خسته شده بودم....تو همون حالت نشسته چشامو بستم تا ی 

 کم استراحت کنم.....

 

 صدای گوشی ارام سکوتی که تو اریشگاه بود به هم زد....

 



 

 سالم جانم داداش؟"""

 

 ه ...مشکلی ندارین ...گرسنتون نیس.....فهمیدم هیراده ....از صبح هزار بار زنگ زده که ترنم خوب

 اونم مثل من استرس داشت درکش میکردم......

 

 

 *زهرا جون کار ترنم کی تموم میشه که اقا داماد بیاد سراغش؟

 کارش تا ی ربع دیگه تمومه عزیزم...._

 

 

 ارام به هیراد گفت که تا نیم ساعت دیگه ارایشگاه باشه....

 

 اینجور ببینم استرس گرفته بودم .....از اینکه هیراد میخواست 

 

 دخترا هم برای اینکه سرگرمم کنن تا به چیزی فکر نکنم شروع کردن به عکس گرفتن باهام....

 

 بعضی عکسامون خیلی خوشگل شده بود....

 

 داشتم با همراز ی عکس دو نفره میگرفتم که صدای زنگ اریشگاه اومد...



 

 

 ا مشتری....دنیا رفت از ایفون ببینه هیراد ی

 

 *ترنمم هیراد اماده باشه

 

 و بعد رو به اریشگر با اجازه ای گفت در باز کرد...

 

 اریشگر کارکناش مانتو و شال پوشیدن چون قرار بود هیراد بیاد پیشم...

 

 چشام ب در بود و منتظر اومدن هیراد بودم....

 

 صدای قدماش شنیدم....

 اروم و محکم...

 .مثل همیشه با اقتدار..

 سرم زیر بود ولی نگاه ب در...

 

 پاهاشو دیدم که تو چارچوب در ایستاد....
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 هیراد:

 

 از صبح آروم و قرار نداشتم....

 دوست داشتم ببینمش زودتر....

 امیدوار بودم ب حرفام گوش کرده باشه .....

 

 با خبر ارام از اریشگاه زدم بیرون و به سمت اریشگاه ترنم رفتم....

 

 اشین پارک کردم....م

 گلم برداشتم که به ترنمم تقدیمش کنم.....

 

 تو دلم غوغایی بود ولی سعی کردم خودمو اروم نگه دارم....

 

 با ارامش و غرور همیشگی که تو رفتارم بود از پله ها باال رفتم....

 

 

 در ارایشگاه باز بود.....

 تو قاب درر ایستادم....

 سرمو اوردم باال....



 

 دیدم...ی پری 

 تموم سلوال بدنم...

 تموم بند بند وجودم به سمت کشیده میشد....

 

 سرش پایین بود ولی حدس میزدم خیلی خوشگل شده باشه....

 

 به سمتش رفتم نگاهش اروم اروم از نوک کفشام باال اومد تا تو چشام متوقف شد...

 همزمان منم رو به روش ایستادم....

 خیلی خوشگل شده بود...

 ش همونجور بود که میخواستم....اریش

 

 ملیح بود ولی خیلی تغییرش داده بود...

 موهاشو باال جمع کرده بود و جلو موهاش فرق گرفته بود و ی تل گل مانند به عنوان تاج گذاشته بود....

 

 اروم جوری که فقط خودمو خودش بشنویم شروع کردم به حرف زدن باهاش....

 

 یونه تر کنی..؟انقد خوشگل کردی که منو د_

 

 اروم خندید و سرشو انداخت پایین....



 

حیف که موقعیتمون خوب نبود وگرنه حسابی از خجالت این سرخی گونه هاش و اون لبا قشنگش در 

 میومدم...

 همیشه دوست داشتم اذیتشم کنم و سر به سرش بزارم....

 خیلی بامزه میشد...

 منم با دیدن قیافش دلم غنج میرف...

 

 متش گرفتم....گل به س

 گل از دستم گرفت دستمو بخ حالت خمیده کردم......

 با یه دستش گل گرفت و  با دست دیگش بازمو گرفت..

 اروم کنار هم شروع به حرکت کردیم قبل از اینکه از ارایشگاه خارج بشیم از همه تشکرکردیم....

 

 

مدن مهمونا بریم اونجا و چندتا عکس و تو ماشین بودیم و داشتیم به سمت باغ میرفتیم قرار بود قبل او

 فیلم یادگاری بگیررریم....

 

امشب واسه ترنم ی سوپرایز داشتم و دوست داشتم سرریع تر جشن شروع بشه تا سوپرایزمو 

 ببینه...
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 بود.....8طرفای ساعت 

 تقریبا همه مهمونا اومده بودن....

 

 بودیم و داشتیم حرف میزدیم...... کنار ترنم تو جایگاه عروس و داماد نشسته

 

 عاقدهنوز نیومده بود....

 

 +چرا نیومد؟

 کی؟_

 +عاقد...کاش زودتربیاد استرس دارم...

 استرس نداشته باش عزیز من...._

 میاد االن... بهزاد)شوهر ارام( رفته سراغش.....

 +اهوم باشه....

 هیراد...

 جانمم؟_

 +بهتری؟

 مگه بد بودم؟_

 ی هفته خیلی گرفته بودی...  +نه ولی خب این

 اها نه عزیزم کارا زیاد بود واسه اونه....ی کم دست تنها بودم فشار روم بود..._



 

 

 +الهی بمیرم خسته نباشی نفسم....

 اااا خدا نکنهههه...._

 

 دریا به همراه ی دختر که بعدا فهمیدم دخترعموی ترنمه اومد سمتمون..

 

 ه قرض بگیرم...*هیراد جان میخوام اجیموچند لحظ

 

 این چه حرفیه...._

 لبخندی زد و دست ترنم گرفت....

 به سمت پیست رقصی که تقریبا وسط باغ بود برد....

 

 ترنم با اون لباس و ارایش و زیبایی واقعا تک ستاره جشن بود....

 

 ن ینگاهم به سمت ترنم بود ولی فکرم پیش حرفاش بود که میگفت تو خودت بودی و گرفته بودی ای

 هفته رو....

 

 من پسری بودم که خیلی خانواده دوست بودم و به پدر و مادرم عالقه زیادی داشتم.....

 همیشه وجودشون و حرفشون برام محترم بود..



 

 

 خیلی دوست داشتم االن پیشم باشن... تو انجام مراسم کمکم کنن...

 فقط ارام داشتم االن....

 ولی دلم مادرمو میخواست.....

 

 ر اومدم بیرون...از فک

 اگه میخواستم به فکر کردنم ادامه بدم اشکم میومد...

 کاری که من جلو هیچ کسی انجام ندادم....

 ترنم پاشت میرقصید....

 دخترا دورش حلقه زده بودن داشتن همراهیش میکردن...

 

 توجه ها همه سمت ترنم بود....

 اصال راضی نبودم...... همه داشتن با تحسین نگاش میکردن و منم از این موضوع

 

 دوست نداشتم کسی چه بامنظور و چه بی منظور انقدر بهش توجه کنه...

 

 کالفه شده بودم...درستم نبود بهش بگم بیاد بشینه سر جاش میترسیدم کسی ناراحت بشه...

 

 



 

 حدود ی ربعی گذشت که باالخره بهزاد و عاقد وارد باغ شدن....

 

 ششونو تاحدی اسالمی تر کردن....با ورود عاقد همه خانوما پو

 

 ترنمم چادری که برای االن  در نظر گرفته شده بود پوشید...

 

 

 اومد کنارم نشست....

 عاقدم سرجاش نشست ....همه اروم دورمون حلقه زده بودن....

چندتا از چراغای باغ خاموش شد و چراغای تزئینی باالی سر ما و اطراف باغ روشن شدن و باعث شدن 

 وه قشنگ تری به باغ و سفره عقدمون بدن....جل

 

 قبل از اینکه عاقد شروع به حرف زدن و جاری کردن ایات قرانی و خطبه عقد کنه....

 

 

 به ارام اشاره کردم که مهمونای ویژم بیان تا پارچه باال سر من و ترنم بگیرن....

 دم....ترنم قران برداشت و باز کرد شروع به خوندن کرد منم همراهیش کر

 

 



 

 با تموم وجود از خدا خواستم خوشبختش کنم....

 

ی لحظه سرمو اوردم باال به مهمونا نگاهی انداختم که پدر و مادرمو کنار هم دیدم تو جمع ایستاده بودن 

 و داشتن با لبخند نگاهم میکردن.....

 

 

 نا خودگاه تموم وجودم پر از ارامش شد.....

 

 .لبخندی رو لبام خونه کرد.....

 انگشتامو بین انگشتا ترنم کردم و دستشو گرفتم....
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 ترنم:

 

 دستام تو دست هیراد بود....

 به صورتش نگاه گردم از اون گرفتگی در اومده بود...

 

 ارام بهم گفته بود که تو این ی هفته چند باری رفته سر خاک پدر مادرمون...

 ست داشتم بهم بگه ناراحتیشو....میدونستم بخاطر چی حالش گرفتس ولی خیلی دو

 ولی انقد مغرور بود که نمیخواست ناراحتیشو یا غمشو کسی بدونه....



 

 

 اروم کتاب قران بستم....

 انگشتای هیراد محکم تر گرفتم و گرمای وجودشو بیشتر حس کردم......

 

 

 خانوم ترنم راد ایا بنده وکیلم شمارو به عقد دائم اقای هیراد در بیاورم؟_

 

 اگه به من بود همون اول بله میگفتم ولی طبق رسوم باید میاستادم تا بار سوم....

 

 عروس رفته گل بچینه...."""

 

 از لحن کسی که اینو گفت تعجب کردم... انگار بلد نبود حرف بزنه...

 یا بلد نبود فارسی حرف بزنه....

 

 رو به عقد دائم اقای هیراد پارسا در بیاورم؟خانوم ترنم راد برای بار دوم عرض میکنم ایا بنده وکیلم شما_

 

 *عروس رفته گالب بیاره....

 

 اینو یه نفر دیگه گفت ولی مثل نفر اول انگار اونم فارسی بلد نبود...



 

 

 صداشون برام اشنا بود

 کنجکاو شدم ببینم کین...

 یعنی از فامیال هیرادن....

 بینمشون...حیف که درست نبود برگردم عقب وگرنه برمیگشتم تا ب

 

 برای بار سوم عرض میکنم ایا بنده وکیلم شمارا به عقد دائم اقای پارسا در بیاورم....._

 

 نفس عمیقی کشیدم....

 دستای هیراد محکم تر گرفتم....

 سرمو سمت هیراد برگردوندم تو چشماش نگاه کردم...

 

 +با اجازه ی مادرم و برادرم بله.....

 

 ...همه شروع به دست زدن کردن.

 با خوشحالی تو چشمای هیراد نگاه کردم....

 عاقد از هیراد بله گرفت...

 نوبت به حلقه هامون رسید....

 عاشق حلقه هامون بودم فوق العاده قشنگ بودن....



 

 

 دستای طریفم بین انگشتای مردونه هیراد بود....

 

 هیراد حلقه گرفت و دستم کرد.....

 م.....منم دستشو گرفتم و حلقه و دستش کرد

 

 ی ست سرویس طال برام گرفته بود که فوق العاده گرون بود....

 و سفارشی بود و از پاریس رسیده بود....

 میگفت یکی از دوستاش براش گرفته بود و اورده ایران....

 

 سرویس طال برام بست....

 نوبت به بستن گردنبد که رسید....

 به حالت اینکه انگار میخواد بغلم کنه..

 از دو طرف سرم رد کرد و گردنبد برام بست... دستاشو

ی کم کشید عقب خودشو و دستاشو گذاشت کنار سرم و لباش گذاشت رو پیشونیم و بوسه ای نرم و 

 پر از حس روی پیشونیم زد....

 با این کارش جیغ و صدای دست دوبرابر شد....

 

 *مبارک باشه اجی....



 

پا شکسته فارسی حرف زد چشم از هیراد برداشتم و با صدای همون کسی که سر خطبه عقد دست و 

 بهش نگاه کردم....

 

 باورم نمیشد اره این صدا الی بود....

 

 با ذوق از جام بلند شدم و بغلش کردم....

 خیلی دوست داشتم بچه ها تو عقدمون باشن....

 ترسا پشت الی منتظر ایستاده بود تا بهم تبریک بگه ...

 

 دم و چند لحظه تو آغوش گرفتمش....با اونم دست روبوسی کر

 

 از اینکه کنارم بودن خیلی خوشحال بودم

 میدونستم همه اینا کار هیراد...

 برگشتم سمتش تا ازش تشکر کنم.....

 که رافائل و لوکاس و رابین دیدم....

 

 خیلی از دیدنشون خوشحال شدم...

 به اونام دست دادم و خوش آمد گفتم....

 اد تبریک گفتن....اوناهم به من و هیر



 

 

هیراد به بهزاد گفت تا بچه ها رو به سمت یکی از میزایی که نزدیک جایگاهمون بود راهنمایی کنه و به 

 مستخدما بگه ازشون  پذیرایی کامل کنن....

 

همه اومدن و به من و هیراد تبریک گفتن و فامیالی خیلی نزدیک و خانواده هامون بهمون کادو سر عقد 

 دادن....

 

 باالخر بعد از حدود نیم ساعت من و هیراد تونستیم سر جامون بشینیم....
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 با هیراد سرجامون نشستیم داشتم به مهمونا نگاه میکردم....

 

 هرکسی مشغول کاری بود....

 ی عده وسط بودن داشتن میرقصیدن....

 ون پذیرایی میکرد...ارام کنار ترسا و الی و بقیه بچه ها بود داشت به همراه شوهرش ازش

 بقیه مهمونا هم در حال پذیرایی از خودشون بودن....

 

 دیگه مال خود خودمی...._

 

 دستشو انداخت دور کمرم و منو به خودش نزدیک تر کرد...



 

 سرمو گذاشتم روشونش....

 

 +اهوم تو هم مال من شدی.....

 

 رو موهامو بوسید.... 

 به حالت عادیم برگشتم....

 ش....چرخیدم سمت

 

 +هیراد سفرمون چیشد؟

 وای ترنم انقد سخته شرایط بلیط نبود همه رزرو شدن بودن,,_

 

 دپ شدم ....حالم گرفته شد...

 ولی..._

 +ولی چی؟

 با ی کم پول خرج کردن حلش کردم..._

 

 و بعد چشمکی بهم زد....

 

 +جووون جووون واسه کی بلیط گرفتی..؟



 

 ..پنج شنبه هفته بعد برای اسپانیا.._

 

 +واییییی مرررسی زندگیم....

 خواهش ترنمم...._

 

 داشتیم همینجور راجب مسافرت حرف میزدیم....

 که ارام اومد سمتمون ازمون خواست که بریم رقص دو نفرمونو انجام بدیم......

 

 خیلی ذوق و هیجان داشتم از اینکه میخواستم جلو این همه ادم برم با هیراد برقصم .....

 

 جاش بلند شد دستشو به سمتم گرفت....هیراد از 

 منم دستمو تو دستش گذاشتم و از جام بلند شدم و به سمت پیست رقص رفتیم....

 

 با ورود ما به پیست رقص همه برامون دست زدن....

 ارام و دریا و دنیا و مادرن شروع به کل زد کردند....

 

 فیلمبردار...

 فیلممون قشنگ در بیاد....اومد سمتمون و چندتا نکته گفت بهمون که 

 



 

 همه سرجاشون نشستن.....

 من و هیراد مقابل هم ایستادیم....

 دی جی آهنگ مورد نظر برامون گذاشت

.... 

 با شروع آهنگ خودمو به هیراد نزدیک کردمو اونم دستاشو دورم حلقه کرد....

 

 تو بغلش گم شدم و شروع به رقصیدن کردم....
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 رامون پخش کردن....موزیک الیتی ب

 من و هیرادم اروم شروع به رقصیدن کردیم....

 نگاهمون تو هم قفل شده بود.....

 دست از چشمای هم بر نمیداشتیم....

 

 همه حرفامو از نگاهم میخوند....

 منم تک تک حرفاشو از نوع نگاهش میخوندم....

 

 

 شد ارامش تو تموم وجودم رخنه کنه....ارامش خاصی توی اون دوتا تیله قهوه ای رنگ بود که باعث می



 

 

 دستامو اوردم باال دور گردنش حلقه کردم....

 حلقه دیت هیرادم دور کمرم محکمتر و تنگ تر شد....

 

 +هیراد...

 جان؟_

 +امشب خیلی خوشحالم,,,

 منم خیلی خوشحال عزیزم...._

 +من بیشتر میدونی چرا؟

 چرا؟_

 که هیچ وقت فکر نمیکردم بهش برسم.... +چون من االن دارم تو بغل کسی میرقصم

 یعنی چه خانومی؟_

 +هیراد میدونستی من تورو از همون روزا که میومدی دنبال ارام جلو اموزشگاه دوست داشتم؟

 

 چهرش متعجب شد....

 چی؟ واقعا؟_

 

 دوست داشتم امشب بهش بگم که من چه قدرعاشقش بودم....

 ه و هست,,,,دوست داشتم بفهمه تنها عشق زندگیم بود



 

 

 +اووممم اره...

 از همون اوایل ازت خوشم اومد.....

 کم کم تموم قلبمو واسه خودت کردی.....

 تو همه این سال ها تنها کسی بودی که توی قلبم بود....

 یادته تو پارک وقتی تو پارک تو با بهار دیدم چه جور بودم؟

 یادته وقتی گفتی نامزدمه چه جور بهم ریختم؟

 وقعه ها عاشقت بودم....من اون م

 هنوزم عاشقتم...

 هیرادم؟

 جان هیراد؟_

 +خوشحالم که به تنها عشق زندگیم رسیدم.....

ترنم شاید من مدت عشقم به اندازه تو نباشه ولی مطمئن باش عشق و عالقم اگه از تو بیشتر نباشه _

 کمترم نیست.....

 منم خیلی خوشحالم به تنها عشق زندگیم رسیدم.....

 نو گفت و اروم سرشو اورد پایین.....ای

 تو چشام نگاه خاص و جذابشو انداخت....

 عاشق این تیله های قهوه ای رنگ بودم....

 من عاشق صاحب این نگاه بودم.....



 

 چشامو بستم و نفس عمیقی کشیدمکه عطر تنشو با تموم وجود ببلعم....

 که نرمی لباشو با لبام حس کردم.....

 فقط لباش رو لبام بود....بدون هیچ حرکتی 

 داغی لباش داشت لبام میسوزند ولی من عاشق این سوختن بودم....

 

 با صدای جیغ و دست مهمونا به خودمون اومدیم و از هم فاصله گرفتیم.....

 

 انگار اصال تو این دنیا نبودیم....

 حواسمون اصال به اطراف نبود موقعیتمون فراموش کردیم....

 

 یدم....خیلی خجالت کش

 خداروشکر فیلمبر دار هم دیگه دست از سرمون برداشت....

 خواستیم سریع به سمت جایگاه بریم که ارام و دنیا خودشونو به ما رسوندن...

 نذاشتن بریم بشینیم و ازمون خواستن تا باهاشون برقصیم....

 

 کم کم همه دخترپسرا جوون اومدن وسط....

 ..همشون شروع کردن با هم رقصیدن..

 دی جی اهنگ شادی که تقریبا ریتم تندی داشت پخش کرد...

 تموم چراغ های باغ خاموش شد و چراغای رنگی پیست رقص روشن شد....



 

 

 دریا ترسا و الی اورد پیشم .....

 باهاشون رقصیدم....

 هیرادم نزدیک پیست رقص کنار رابین و لوکاس و رافائل ایستاده بود....

 همراهیم میکرد....داشت با نگاه عاشقانش 

 

 الی و ترسا به سمت رافائل و لوکاس رفتن و اون دوتارو اوردن تا باهم برقصن....

 

 منم حواسمو دادم به مهمونایی که باهم میرقصیدن و همزمان برای بار دوم بهم تبریک میگفتن....

 

 دیگه خسته شده بودم......

 

 .... اروم جوری که دنیا نفهمه از پیست رقص اومدم کنار

 و چرخیدم تا به سمت هیراد برم....

 ولی هیراد همون موقع با بهزاد رفت....

 و رابین تنها ایستاده بود...

 

 اگه میخواستم جهت حرکتمو عوض کنم خیلی زشت میشد....

 بخاطر همین ی لبخند کمرنگ زدم و به سمت رابین رفتم....
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 خسته نباشی عروس خانوم..."""

 ی مردم...ول کن نبودن که آخرش فرار کردم از دستشون....+مررسی وا

 

 اروم خندید و منم لبخند زدم....

 

 تو این چندسال اینجور خوشحال ندیدمت..."""

 همیشه ی غمی توچشات و نحوه رفتارت بود...

 ولی االن....

 به صورتم دقیق تر نگاه کرد...

 زیر نگاهش معذب بودم....

 

 ده...اون غم خیلی کمرنگ ش"""

 چشات میخندن...

 

 +اهوم....زندگیم با اومدن هیراد رنگی شد...

 ترنم..."""

 +بله؟



 

 همیشه اینجور باش..."""

 +چه جور؟

 اینطوری خندون..."""

 چشمات دیگه غمگین نباشه....

 اطرافیانت به شادیات خوشن...

 

 اینو گفت و از کنارم رد شد....

 بود.... نمیدونم این رابین چرا امشب اینطور شده

 هیچ وقت انقد راحت و صمیمانه باهام حرف نمیزد......

 

 

 با فکری که درگیر رابین و حرفاش بود به سمت جایگاهمون رفتم...

 نشستم و به رقصنده ها نگاه میکردم....

 ولی فکرم پیش حرفای رابین بود..

 یعنی منظورش از اطرافیان خانوادم بود؟ احتمال زیاد همینو میگفت......

 

 

 *خب خانوم خانومت مارو نمیبینی خوشت هست؟

 



 

 با صدای الی بند افکارم پاره شد ....

 به سمتش برگشتم...

 با لبخند جوابشو دادم...

 

 +این چه حرفیه دختر بخدا همش تو فکرت بودم....

 این شروع صحبتای دوستانه و خواهرانه  من و الی بود...

 بعد از مدتی ترسا هم به سمتمون اومد...

 

 ونیم بود که شام سرو شد... ۷۱ساعت 

ونیم بود که دیگه مهمونا ۷....۷بعد از شام ی کم دیگه به بزن و بکوب گذشت و در اخر ساعت دورورا 

 رفتن....

 بعد از رفتن مهمونا...

 

 من به همراه هیراد به سمت خونه ارام رفتم.....

 ت خونه ارام....دوستامم مثل این دو سه روز که خونه ارام بودن اومدن سم

 

طبقه باالی خونه اروم ی سوییت کوچیک بود که برای من و هیراد تا زمانی که ایرانیم در نظر گرفته شده 

 بود.....

 



 

 وارد سالن خونه ارام شدیم....

 با خستگی تموم خودمو رو ی مبل انداختم....

 همه بچه ها به ترتیب وارد سالن میشدن و ی گوشه میوفتادن.....

 

 م پاشو برین باال...ترن_

 +وای هیراد خیلی خستم بیا همینجا بخوابیم....

 نه بیا بریم باال راحت بخوابیم..._

 +وای نه هیراد حال ندارم از جام پاشم....

 

 بچه ها دیگه از اصرار هیراد خندشون گرفته بود....

 

 الی با خنده بهم گفت...

 خب برو باال دیگه"""

 

 ارم....خواستم بهش بگم که حال ند

 که ی چشمک بهم زد و ی لبخند شیطون به سمتم انداخت....

 منظورش فهمیدم....

 

 از رو میز جعبه دستمال کاغذی برداشتم و به سمتش پرتاب کردم که تو هوا گرفتش



 

 

 ااا ترنم چرا خجالت میکشی؟"""

 خو میخواد راحت بخوابه...

 

 +الی درد....

 گاش کردم..اینو گفتم و با جدی ترین حالت ممکن ن

 از جام پاشدم و به سمت هیراد رفتم

با هیراد به بچه ها شببخیر گفتیم هنوز از در سالن بیرون نزده بودیم که با حرف لوکاس بچه ها از خنده 

 منفجر شدن...

 

 *برین راحتتت بخوابین .

 

 خودمم خندم گرفته بخاطر این همه منحرف بودنشون....

 ونستیم و بهسمت طبقه باالرفتیممممن و هیراد دیگه موندن جایز ند
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 هیراد:

 

 داشتم در سوییت باز میکردم....

 ترنم به دیوار تکیه داده بود...



 

 از چهرش خستگی میبارید....

 

 از کارم پشیمون شدم که این همه پله کشوندمش تا باال....

 ولی دست خودم نبود دوست داشتم امشبو پیشم باشه.....

 

 بیا...ترنم عزیزم _

 سالنه سالنه به سمتم اومد....

 کفشاشو از پاش در اورد...

 میتونستم بفهمم زیر اوندهمه ارایش و مدل و مو لباس چه قدر تنش و وجودش خستس....

 وارد سوییت شدیم در بستم... 

 ترنم خسته رو تخت دراز کشید....

 ترنمم پاشو خانومی برو ی حموم و بیا...._

 ..+وای نه هیراد خستم.

 عزیز دلم برو حموم کن خستگی از تنت میره...._

 از اون انکار از من اصرار باالخره تصمیم گرف بره...

 

با گیجی که ناشی از خستگی و خواب آلودگی بود داشت با همون لباس و تاج به سمت حموم میرفت 

 که جلوشو گرفتم....

 



 

 روی تخت نشوندمش و موهاشو باز کردم....

 رداشتم....تاج از رو سرش ب

 پر سرش گیره های سیاه رنگی بود...

 یکی یکی گیره هارو در اوردم....

 

 بعضی از گیره ها خیلی محکم به سرش زدهدبودن .... 

 

 اروم اروم شروع به باز کردنشون کردم.....

 دستمم اروم رو موها و سر ترنم میکشیدم....

 چشاش دیگه خمار شده بود و میخواستن بسته شن....

 

 نیومد برای حمام اصرار کنم اروم بغلش کردم و به بازی کردن با موهاش ادامه دادم.... دلم

 ترنمم چشاشچ بست و اروم خوابید....

 

 تو این لباس تنگ و مدل دار اذیت میشد....

 تصمیم گرفتم که لباسشو عوض کنم تا راحت بخوابه....

 

 زیپ لباسشو باز کردم....

 پوست تقریبا سفید رنگش بود.... اولین چیزی که به چشمم خورد
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 اروم لباس از تنش در اوردم...

 دستم که بدنش برخورد میکرد انگار به پنبه برخورد کرد....نرم و لطیف بود....

 

 سریع لباسشو در اوردم....

 هی ول میخورد و معلوم بود با این کارام باعث شدم نذارم راحت بخوابه.....

 

 که تو ساکش بود در اوردم و تنش کردم....یکی از لباسایی 

 ی لباس خواب مشکی بود که ترکیبی از ساتن و تور بود....

 با احتیاط لباس تنش کردم....

 جاشو روی تخت میزون کردم و خودم  کنارش نشستم.....

 به صورتش خیره شدم....

 اروم انگشتامو رو صورتش به حرکت در اوردم و کشیدم تا رو بازوش.....

 

 خیلی پوست نرمی داشت....

 طاقت نیوردم و محکم بغلش کردم.....

 سرشو گذاشتم رو بازوم....

 و دست دیگمو دور کمرش انداختم و تو بغل خودم جاش کردم......



 

 

 ارامشی که سال ها دنبالش بودم امشب داشتم....

 انقد به صورتش نگاه کردم که نفهمیدم چه جور خوابم برد......

 

 ن خوردن ترنم تو بغلم از خواب بیدار شدم.....صبح با تکو

 میخواست از بغلم در بیاد....

 متوجه بیدار بودن من نبود....

 کجاااا خانوم؟_

 

 ترسید....

 دستشو گذاشت رو قلبش....

 +وای مردم از ترس...

 و بعد انگار یاد موقعیتمون افتاد...

 سرخ شد و سرشو انداخت زیر....

 

 باز کنی؟ +میشه دستاتو از دورم

 چرا ؟_

 +میخوام برم حمام...

 حلقه دستامو محکم تر کردم و به خودم نزدیک ترش کردم... 



 

 

 خب چرا انقد سرخ شدی؟_

 چیزی نگفت و اروم سرشو تو گردن مخفی کرد..

 

 نفساش که ب گردنم میخورد....

 تموم وجودمو داغ میشد از گرمی نفساش....

 

 نگ شده....سرتو بیار باال دلم واسه نگاهت ت_

 

 ریز خندید....

 اروم سرشو اورد باال نگام کرد....

 لپاش گل انداخته بود....

ترنم دختر تقریبا خجالتی بود و من عاشق وقتایی بودم که خجالت میکشید ...عاشق وقتایی بودم که 

 لپاش اینجور گل مینداخت....

 

 سرمو بردم جلو لپشو اروم گاز گرفتم....

 +اخ...ااا هیراد..

 سریع با انگشتم لپشو ناز کردم... 

 ببخشید ولی همیشه دوست داشتم وقتی لپات گل انداخته گازت بگیرم...._



 

 

 خندید منم با خندش خندیدم...

 

 بعد از اینکه ی کم تو بغل هم دیگه راجب دیشب و مسافرتمون حرف زدیم از جامون پاشدیم..

 

 ی دوش گرفتم... ترنم رخت و خواب و سوییتمونو مرتب کرد منم رفتم

 بعد از منم ترنم حمام کرد

 تو مدتی که ترنم حمام بود ارام اومد پیشم و صبحانه ای که برای من و ترنم اماده کرده بود اورد.....

 

 اون روز با بچه ها رفتیم ی کم دور دور و چندتا جای دیدنی تهران بهشون نشون دادیم.....

خیلی خوش گذشت...خانواده هامون اون دوری چند ساله ای که تو مدتی که ایران بودیم به من و ترنم 

 ترنم داشت و براش جبران کردن..

 و همین باعث شده بود ترنم روحیش خیلی بهتر از قبل بشه....
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 ترنم:

 

 از دانشگاه رسیدم خونه....

 سریع لباسامو عوض کردم....



 

 ظهر بود.... ۷ساعت 

 نمون....شب بچه ها قرار بود بیان خو

 هیراد شرکت بود.....

 بیاد خونه.... ۶قرار بودتا ساعت 

 چند وقتی بود حالم خوب نبود....

 به اصرار هیراد رفتیم دکتر و بعد از انجام ازمایشا متوجه شدیم که من باردارم....

 هفته پیش بود که خیلی اتفاقی بچه ها موضوع شنیدن...

 ...و ازمون خواستن تا جشن کوچیکی بگیریم.

 

 من و هیراد که تو این ی هفته تو اسمونا سیر میکردیم....

 هیراد خیلی خوشحال بود دوست داشت بچمون دختر بشه ....

 همش میگفت دوست دارم بچم دختر باشه تا شبیه تو در بیاد....

 

 ولی من دوست داشتم پسر باشه....

 همیشه دلم میخواست بچه اولم پسر باشه بچه دومم دختر....

 ست داشتم وقتی بزرگ شدن...پسرم از دخترم بزرگتر باشه تا حامی خواهرش باشه....دو

 

 دیگه از فکر کردن دست برداشتم و مشغول کار شدم...

 هیراد نمیذاشت دست به هیچ کاری بزارم بلکه کارای جزئی...



 

 چون دکتر گفت سابقه سقط داشتی باید رعایت کنی....

 

 میخواستن دسر درست کنم...

 هم هیراد از دیروز از یکی از بهترین رستورانا سفارش داد... غذا

 دسر و میوه و تزئین میز  شام با من بود......

 

 وسایل شام از کابینت در اوردم و تمیز کردم....

 و روی میز چیدمشون...

م و دو سه تا گل رزی که تو راه برگشت از دانشگاه گرفته بودم و توی جا گلدونی که روی میز بود گذاشت

 گل رز ابی دیگه هم گذاشتم بینشون....

 

 شمع هارو توی جا شمعی های پایه بلند گذاشتم....

 و بقیه چیزایی که الزم بود رو میز باشه ه چیدم......

 همیشه میزای شام شیک و ساده میچیدم...

 دوست نداشتم میز غذام شلوغ باشه.....

 

 بعد از اینکه میز چیدم ....

 له و ساالد میوه و کیک پرداختم....به درست کردن ژ

 



 

 هیراد هرچی گفت کیک و ژله هم از بیرو بگیریم نذاشتم....

 هنوز اوایل بارداریم بود...

 میتونستم تا حدودی کار کنم...

 درست نبود همه چیو از بیرو بگیریم.......

 

 

 خونه مرتب بود......

 

 بود که بی کار شدم..... ۵طرفای ساعت 

 و مهم انجام دادم.... و کارای اصلی

 کیکمو از فر دراوردم تا سرد بشع....

 تصمیم گرفتم برم حموم و بیام....

 و بعد حموم کیکمو تزئین کنم....
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 سشوار خاموش کردم....

 موهام دورم ریخته....

 تا خشک بشن هنوز ی مقدار نم داشتن....

 



 

 با صدای آیفون به ساعت نگاه کردم...

 ....بود ۶ساعت 

 و صدای آیفون نشونه اومدن هیراد بود....

 به سمت در رفتم....

 در باغ باز کردم.....

 امروز با خودش ماشین نبرده بود....

 ماشین برای من گذاشته بود....

تو این دوسالی که از ازدواجمون گذشته بود مواقعی که من به ماشین نیاز اشتم ماشین برام میذاشت و 

 صوص شرکتش به محل کارش میرفت......خودش به راننده مخ

 در سالن باز کردم....

 منتظر بودم تا راه سنگ فرشی رد کنه و برسه بهم....

 

 پله هارو باال اومد...

 با ی لبخند تقریبا خسته بهم سالم کرد....

 سالم ترنمم..._

 

 بدون اینکه جوابشو بدم...

 به سمتش رفتم و خودمو تو آغوشش جا دادم....

 غلش کردم....محکم ب



 

 اونم دستاشو دورم انداخت و منو به خودش فشرد....

 

 سرمو باال بردم....

 اول گونشو بوسیدم ....

 بعد لبشو.....

 و اخر سر گردنشو اروم بوسیدم.... 

 تو چشماش نگاه کردم....

 جواب چشمای خندون و خستشو با لبخند دادم....

 

 +سالم عزیزم خسته نباشی....

 تو هم خسته نباشی....مرسی عشقم..._

 

 همونجور که تو بغلش بودم کنارش ایستادم ....

 دستشو تز دور کمرم باز کرد و دور شونه هام انداخت...

 اروم به سمت خونه رفتیم....

 در سالن بست.....

 به سمت اشپزخونه رفتیم.....

 اب پرتقالی که براش اماده کرده بودمو بهش دادم....

 



 

 ساعت چند بیان؟ترنم بچه ها قراره _

 میان دیگه... ۸+تا 

 

 بقیه ابمیوشو خورد...لیوان رو اوپن گذاشت....

 اووو پس دیرم شده....من برم حموم..._

 +باشه عزیزم.....

 

 هیراد به سمت اتاقمون رفت....

 این چند وقت کاراش زیاد بود....

 خستهذمیشد خیلی....

 ضعیف شده بود....

 چندتا پروژه گرفته بود....

 رگیر اونا بود....د

 شب خونه نمیومد ولی امروز استثنا بود.... ۷۱..۹زودتر از 

 

 بعد از اینکه کیکمو تزئین کردم...

 به سمت اتاقمون رفتم تا ی کم به خودم برسم.....

 ارایش ساده ای کردم....

 م.....موهامم همنجور که دورم بودن شونه کردم و به سمت باال جمع کردم همشونو و دم اسبی بست



 

 و  ی پیرهن کوتاه که تا روی زانوم بود پوشیدم...

 و ی ساپورت رنگ پا پام کردم....

 

 هیراد از حموم اومد....

 

 +عافیت باشهدمرد....

 خندید و گفت....

 مرررسی زن...._

 

 به سمتش رفتم.... دستشو گرفتم ...

 جبوی کمدش نگه داشتم و گفتم

 دا کن بپوش بیا پایین پیشم.....+سزیع ی دست لباس ست رنگ لباس من پی

 االناس که مهمونا برسن....
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 *خب گفته چند ماهته؟

 +ااا الی ارومتر حرف بزن.... گفت دوماه نیم....

 



 

 ترسا دستاشو انداخت دور گردنمو محکم بغلم کرد و شروع کرد به بوسیدنم...

 

 وااای چه خوب یعنی داریم خاله میشیم الی...""

 ....کاش زودتر بدنیا بیاد....*ارره 

 

 +ایشاال تنش سالم باشه...

 

 شام خورده بودیم...

 پسرا داشتن باهم حرف میزدن ...

 من و الی و ترسا هم تو حال خونمون نشسته بودیم داشتیم حرفای زنونه میزدیم...

 

 +راستی ترسا کی عروسی میگیری؟

 معلوم نیس اجی...."""

 عروسی میگیریم...ی کم مشکل هست حل بشن بعدش 

 +اها بسالمتی اجی...ایشاال حل میشه خودتو ناراحت نکن..

 

 الی با ذوق گفت....

 به جاش ما شهریور عقدمونه....._

 



 

 +ای جاااان مبارررک باشه شیطون.....

 جون جووون جشن داریم ب زودی....."""

 

 *وای بچه ها  انقد ب کمکتون نیازز دارم....

 

 کارارو با هم میکنیم.....+نگران نباش الی همه 

 اره اجی پیشتیم...""

 

 تا اخر شب با بچه ها گفتیم و خندیدیم....

 هیراد خیلی خسته بود....

 اینو از چهرش و حالت چشاش میفهمیدم......

 

 بعد از رفتن بچه ها میخواستم خونه جمع کنم و ظرفا بشورم که نذاشت....

 و گفت بخوابیم....

 

 ودیم....رو تخت دراز کشیده ب

 سرم رو سینش بود ...

 ی دستشو انداخته بود دورم...

 منم داشتم با انگشتام رو سینش طرح های نا مفهوم میکشیدم و به چند ماه دیگه فکر میکردم....



 

 

 خوابیدی خانومی؟_

 

 سرمو باال اوردم و بهش نگاه کردم....

 چشماش از خستگی خمار شده بود...

 

 ون فکر میکردم...+نه داشتم به چند ماه دیگم

 ای جوونم چند ماه دیگه صدای نق نق بچه و گریه نی نی تو خونمونه..._

 

 اروم خندیدم....

 +اره.....

 انقد دوست دارم ببینمش..._

 ببینم چه شکلی شده.....

 شبیه من یا تو....

 کاش زودتر بدنیا بیاد...

 

 +انقد زود بگذرع.....

 ایشاال تنش سالم باشه...

 



 

 ..ایشاال.._

 +حاال بگیریم بخوابیم ....

 چشمات از خستگی سرخ شدن.....

 اره خیلی خستم....تموم وجودم خستس....این چندد وقت کارم خیلی زیاده...._

 +خسته نباشی عزیزم.....

 شبت ارووممم...

 شبت ارومم خانومی_
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 هیراد:

 

 

 *جلسه با شرکت تابان برای فردا براتون تنظیم کردم...

 عصر جلستونه... ۱عت سا

 

 سری به معنی تایید تکون دادم...

 همه کارارو زیر نظر داشته باشین...._

 همه کارمندا تا پایان زمان کاری تو شرکت باشن....

 تا چند وقت کارمون سنگینه....



 

 *چشمم....

 مرخصی...._

 

 بدون حرفی از اتاق کارم خارج شد...

 هنوز خستگی تو تنم بود....

 خیلی داغم..... حس میکردم

 

 چند وقتی بود احساس خستگی میکردم و حس میکردم تموم وجودم داغه..

 همه این عالئم بخاطر خستگی ناشی از این چند وقت بود....

 

تصمیم داشتم بعد  جلسه فردا ی کم کارای شرکت جفت وجور کنم و ی مسافرت چند روزه برم تا کمی 

 استراحت کنم...

 

 

 .حالم مساعد نبود...

 کت و کیفمو برداشتم....

 از اتاق خارج شدم....

 به سمت میز منشی رفتم....

 



 

 من امروز زودتر میرم...._

 حرفام فراموشتون نشه....

 

 +چشم....روز خوش مهندس....

 روز خوش...._

 

 

 به سمت پارکینگ رفتم سوار ماشین شدم....

 حوصله رانندگیم نداشتم احساس سستی میکردم....

 تم زودتر به خونه برسم....فقط میخواس

 تا استراحت کنم...

 

 سرم گیج میرفت و درد میکرد....

 با سرعت باال به سمت خونه ماشین روندم....

 

 

 در سالن باز کردم....

 خونه تو سکوت کاملی فرو رفته بود....

 



 

 ترنمم....._

 ترنم خونه ای؟

 

 جوابی ازش نشنیدم...

 پیامشو دیدم.... گوشیمو در اوردم تا بهش زنگ بزن که

 

 +سالم همسرجوووون..

 خسته نباشی....

 با اجازت من با ترسا و الی میرم بازار...

 ببخشید زنگ نزدم گفتم مزاحم کار کردنت نشم....

 خونم... ۸تا 

 فعال عزیزم....

 

 خیالم راحت شد....

 به سمت اتاق خواب رفتم و لباسامو عوض کردم....

 ی و ضعفم بهم غلبه کرد ....تصمیم گرفتم بخوابم...خواستم ی دوش بگیرم ولی خستگ
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 +هیراد....هیراد بیدار شو..



 

 

 با تکون های دست ترنم از خواب بیدار شدم.....

 خسته بودم ....

 هنوز خوابم میومد....

 سالم عزیزم..._

 +سالم ...

 چرا انقد زود اومدی...

 بدنت چرا داغه؟

 هیچی فداتشم..._

 ..تصمیم گرفتم زود بیام خونه تا استراحت کنم...خسته بودم..

 ساعت چنده.....

 

 ونیمه..۸+ساعت 

 بیا شام بخوریم بعد دوباره بخواب...

 

 اولش خواستم مخالفت کنم....

 ولی حس میکردم ضعف کردم

 باشه عزیزم تا تو میز بچینی منم میام پیشت...._

 



 

 -+باشه پس من برم میز اماده کنم....

 سه ای رو لبام کاشت و از اتاق خارج شد....اینو گفت بو

 با سستی از جام بلند شدم....

 از تخت اومدم پایین و ایستادم که سرم گیج رفت....

 رو لبه تخت نشستم تا بهتر بشم....

 یعد چند دقیقه از جام بلند شدم...

 دست و صورتمو شستم و پیش ترنم رفتم,,,,

 کجا رفتی خانومی؟_

 فتیم بازار....+هیچی با بچه ها ر

 بعد انگارچیزی یادش اومده باشه...

 با ذوق قاشق چنگال گذاشت رو میز و به سمت سالن رفت......

 بعد چند ثانیه برگشت...

 دستاشو پشتش قایم کرده بود...

 چی تو دستته؟_

 +حدس بزن...

 برا من کادو گرفتی؟_

 زد زیرخنده ....

 +نهه ...همش به فکر خودتی توهم...

 ای من کادو نگیری برای کی بگیری؟خب بر_



 

 چشمکی بهم زد...

 +بنظرت کی؟

 نمیدونم ....بده ببینم..._

 دستشو از پشت سرش اورد جلو...

 ی پاکت خرید دستش بود,,,

 گذلشتش رو میز....

 وسایل داخلش در اورد..

 با دیدن وسایل خندم گرفت.....

 ای جوووونم ترنم اینا لباس بچمونه؟_

 نگا چه خوشگلن....+اره اره......

 وای ترنم چه قدررکوچولون...._

 +اره خب.... تازه وقتی بدنیا بیاد....

 اینا براش بزرگم هستن هنوز...

 

 ی دست لباس بچه کوچولو موچولو صورتی و سفید گرفته بود با ی جفت کفش....

 کفشاش خیلی بامزه بودن....

 باس اینقدی تنش  کنیم ذوق کردم...از اینکه تا چندوقت دیگه ی نی نی داریم که باید ل

 خانوادم داشت کامل میشد و من غرق لذت بودم ....

 از جام بلندشدم....



 

 ترنم بغل کردم......

 سرمو کنار گوشش گذاشتم و بخاطر این که خوشبختی بهم هدیه داد...

 ازش تشکر کردم......

 

 کنم..... ترنمم مرسی که هستی...مرسی که گذاشتی خوشبختی باهات تجربه_

 و بوسه ای رو پیشونی و کنج لباش گذاشتم......
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 ترنم:

 

 گوشیو برداشتم شماره ارام گرفتم....

 بعد از سه چهار تا بوق جواب داد..

 +سالم...

 سالم عروس چطوری؟_

 +خوبم خواهر شوهر تو خوبی بدجنس خانوم؟

 با این حرفام خندید و گفت,,

 ..ااا ترنم من کی بدجنسم.._

 +تو ماهی....

 خوبی اجی؟



 

 فرزاد خوبه؟

 مرسی قربونت ماهم خوبیم بد نیسیم..._

 فرزادم سالم داره....

 شما چطورین؟

 +ما که عالیییی....

 خداروشکر سالمت باشن....

 خداروشکر همیشه عالی باشین...._

 چه خبرا؟

 +خبرم که زیاده کدومو بگم؟

 خبر خووب دیگه؟_

 +ارره خبرای عالییی

 ه ترنم...زود بتعریف بینم دختر...چیشد_

 +حدس بزن....

 وووی ترنم بگو چیشده...مردم از کنجکاوی...._

 صدامو بچگونه کردم....

 +عمه مهمون نمیخوای؟

 وا ترنن این کیه؟_

 صدامو یه حالت عادی برگردوندم....

 +خودمم صدامو بچگونه کردم...



 

 زد زیر خنده...

 ووییی نشناختمت...._

 ن بیاین ایران؟ترنم میخوای

 +نه چرا؟

 اخه گفتی مهمون نمیخوای...._

 ؟+گفتم عمه مهمون نمیخوای

 چرا عمه؟_

 چی؟

 عمه؟ ترنم اره؟ اره ترنم؟

 +چی ارع؟

 ترنم حامله ای؟_

 ترنمم دارم عمه میشم؟

 با ذوق و شادی گفتم...

 +اره حاملم هفته پیش دکترربهم گفت....

 ردم.....ای جووونم..... الهی فداتشم دورت بگ_

 واییییی ترنم عاشقتونم....

 خدایا شکرت.....

 چرا زود تر نگفتی؟

 +دو سه بار زنگ زدم نمیدونم چرا خط ها خراب بود.....



 

 الهی قربونت بشم...._

 ترتم میام پیشت....خودتو اذیت نکنیا.....اولین فرصت میام پیشت....

 ت میگم....+وای نه ارام بمون سر خونه زندگیت..اگه کمک خواستم به

 وای نه تو این شرایط تنهات نمیزارم...._

 +تنها نیستم اجی ترسا و الی هستن....اگه قرار باشه بیای دوماه اخر بارداریم بیا االن نه....

 بمون پیش شوهرت بهتره....

 پس اون دوماه حتما میام....._

..میگم حواسشون بهت مواظب خودت باشیااا...به الی و ترسا هم زنگ میزنم سفارشتو میکنم..

 باشع....

 +مرسییی اجی ممنون عزیزم اونام خیلی هوامو دارن خیالت راحت.....

 ی کم دیگه راجب حال و اوضاعمون حرف زدیم ......

 بعدش ب مادرم زنگ زدم اونم کلی خوشحال شد......

 حدود چهار ماهی از وقتی شنیده بودم باردارم گذشته بود.....

 رسا و الی تنهام نمیذاشتن اصال...تو این چهار ماه ت

 خانوادم و ارام مرتب بهم زنگ میزدن و از همون راه دور حواسشون بهم بود........

 فرداشب هیراد قرار بود بره امریکا ی مسافرت کاری داشت....

 دلم گرفته بود....

 این چند وقت خیلی خسته شده بود....

 خیلی ضعیف شده بود....



 

 ی حوصلش کرده بود......فشار کار عصبی و ب

 ولی ب من که میرسید حتی اگه خیلی خسته هم بود...مهربون بود...همون هیراد همیشگیم بود.....

 به سمت اتاقممون رفتم...

 باید لباسا هیراد مرتب میکردم.....

 در کمدشو باز کردم,,,

 دو دست کت شلوار براش گذاشتم کنار.....

 دوتا بلوز ست....

 س راحتی .....کروات....لبا

 لباساشو که جمع میکردم....

 اروم اروم گریه هم میکردم....

 تا حاال ازش جدا نشده بودم....

 دوست داشتم باهاش برم ولی نمیذاشت.....

 ی بار انقد اصرار کردم...

 که با لحن عصبی دعوام کرد و گفت 

 لطر خودت میگم نیا....ترنم بفهم بارداری....دکتر گفت همه جوره حواست باشه ب بچه....بخ_

 منم دیگه از اون موقع اصرار نکردم....

 ولی االن دیگه نمیشد جلو خودمو نگع دارم.....

 به این فک میکردم فردا پیشم نیست اشکام ناخوداگاه میومدن رو گونه هام...

 کیف کاریشو از تو کمد برداشتم,,,



 

 یکی از برگه هاش کنارش بود افتاد زمین.....

 شتم....برگه بردا

 کیف و برگه رو تخت گذاشتم...

 رفتم دست و صورتمو بشورم....

 شنیده بودن مادر هر جور باشه....هر حالی داشته باشه....

 بچه هم همونطوره......
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 هیراد:

 

 در خونه باز کردم....

 ترنمم ترنم کجایی؟_

 ترنم؟

 

 به سمت اتاقمون رفتم....

 صدای اب میومد....

 م بود یا دسشویی...یا حمو



 

 لباس و وسایلمو رو تخت دیدم...

 به سمت وسایلم رفتم....

 کیف کارم و برگه هم رو تخت بود....

 برشون داشتم ....

 کت و شلوارم ب چوب لباسی زدم و تو کاور قرار دادم....

 چمدون کوچیکی که نیخواستم ببرمو برداشتم و وسایلمو چیدم داخلش....

 تم....برگه تو کیفم گذاش

 دیشب کیفمو کامل کردم....

 نفس عمیقی کشیدم....

 احساس خفگی میکردم...

 جلو آینه ایستادمو به خودم نگاه کردم.....

 خیلی الغر تر از قبل شده بودم رنگم پریده بود....

 از گرسنگی ضعف کرده بودم...

 +سالم چه زود اومدی .....

 به سمت ترنم رفتم...

 ک میکرد....داشت با حوله دستاشو خش

 چشماش سرخ بود....

 معلوم بود گریه کرده....

 اخمام ناخوداگاه تو هم رفت...



 

 چندتا بوسه رو لباش زدم....

 پیرهنشو دادم باال و شکمش که بیرون اومده بود بوسیدم....

 ترنمم توپولی شده بود.....

 بعد اینکه نی نیمونو بوسیدم....

 کردم....جلوی ترنم ایستادم و تو چشماش نگاه 

 چشمات چرا قرمزن؟_

 سرشو انداخت زیر حرفی نزد...

 ترنم چشمات چرا قرمزن؟ گریه کردی؟_

 اروم سرشو به معنی اره تکون داد...

 چرا؟ مگه من قول ندادم زود برمو بگردم؟..._

 منتظر بودم به حرف بیاد....ولی هیچی نگفت....

 خانومم_

 لرزش شونه هاشو حس کردم....

 ه شروع به گریه کرد....هووووف دوبار

 دستمو انداختم دور شونه هاش جوری که بهش فشار نیاد بغلش کردم.....

 دستمو کشیدم رو موهاش میدونستم این کارو دوست داره....

 لرزش شونه هاش بیشتر شد....

 منم بغض کرده بودم....

 حال منم گرفته بود....



 

 فقط به رو خودم نمیوردم.....

 رد گرفته بود....گلوم از این بغض د

 ولی نمیخواستم گریه کنم....

 کاش ترنم انقد بهم وابسته نبود.....

 کاش انقد عاشق نبود....

 االن فقط اینارپ یا خودم میگفتم....

 نمیخواستم هیچ وقت اینجور ببینمش.....

 ی کم خودمو جمع و حور کردم تا باهاش صحبت کنم....

 نمیخواستم صدام از بغض بلززه.....

 ندتا نفس عمیق کشیدم...این خفگی  داشت عصبیم میکرد.....چ

 خانومم بسه....قول میدم زود بگذره...._

 الی و ارسا قراره بیان پیشت....

 مثل برقر میگذره این چند روز....

 اروم باش....

 +نمیشه....ترسا و الی که برای من تو نمیشن..... من دلم تنگ میشه برات.....

 گ میشه...بخدا اگه مجبور نبودم نمیرفتم ولی مجبورم....گریه نکن عزیز من....منم دلم برات تن_

 مگه نگفتی بچمون همه چیو حس میکنه....پس بزار از همین االن شادی حس کنه.....

 انقد همونجور که تو بغلم بود باهاش حرف زدم تا اروم شد....

 خودشو از بغلم کشید بیرون....



 

 اک کرد.....اشکای خشک شده رو گونش پ

 رو پنجه پاهاش بلند شد......

 نوک بینیمو بوسید.....

 تو چشمام نگاه کرد....

 دوباره رو پنجه پاش بلند شد....

 لبامو بوسید....

 بعدش دستاشو انداخت دور گردنم.....

 در گوشم گفت....

 +یادت نررره ها قول دادی زود بیای...

 اللع گوششو بوسیدم....

 زود میام.... چشم....چشم ترنمم_

+خب دیگه حاال برو ی دوش بگیر....تا من برم غذایی که آنا)خدمتکار و آشپزی که هیراد این چندد وقت 

 اخر استخدام کرد(

 درست کرده گرم کنم....

 باشه عزیزم خودتو اذیت نکنی....._
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 حوله حمومو برداشتم....

 گذاشتم.... لباسایی که میخواستم بعد حموم بپوشمم رو تخت



 

 به سمت حموم رفتم ....

 جلو آینه ای که تو حموم نصب شده بود ایستادم...

 پیرهنمو در اوردم....

 با اینکه الغر شده بودم.....

 ولی هنوز هیکلم رو فرم بود....

 همونجور عضله ای و ورزشکاری بود....

 همینجور که داشتم تو آینه خوودمو نگاه میکردم....

 م که رو سینم بود....متوجه کبودی شد

 سرمو اوردم پایین نگاش کردم....

 هرچی فکر کردم که چرا کبود شده یادم نمیومد....

 تموم تنم خسته بود....

 وان با اب گرم پر کردم....

 تو وان دراز کشیدم....

 میخوااستم خستگی از تنم بره بیرون.....

 بعد چند دقیقه اب وان خالی کردم....

 ...زیر دوش ایستادم

 دستمو دراز کردم شامپو بردارم....

 که روی بازومم کبودی دیدم....

 خودم حدس میزدم تو باشگاه اینحور شده باشه ولی اخه کی؟..



 

 هووووف ....بیشترر این فکرمو مشغول نکردم....

 سریع حموم کردم و از حموم زدم بیرون.....

 همزمان با خروج من از حموم ترنم وارد اتاق شد....

 ا هیراد تازه اومدی بیرون؟+اا

 اره...._

 +عافیت باشه عزیزم چه قدر طول کشید.....

 ببخشید ی کم تو وان اب گرم استزاحت کردم...._

 +باشه عشقم میز غذا چیدم زود اماد کن بیا.....

 و از اتاق زد بیرون....

 لباسامو پوشیدم.....

 از اتاق زدم بیرون به سمت میز رفتم....

 بود و داشت فکر میکرد.... ترنم تو خودش

 صندلی کشیدم عقب و نشستم....

 سرشو اورد باال بهم لبخند زد....

 شروع کردیم به خوردن غذا....

 دوتامون ساکت بودیم.....

 فکر دوتامون مشغول بود....

 فکر من مشغول ترنم....بچم....مسافرتم....دلیل مسافرتم....

 



 

 د وقت....فکر ترنم مشغول چطوری گذروندن این چن
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 ترنم:

 

 *ترنم اجی بسه...انقد خودتو ناراحت نکن...برای بچت خوب نیستاااا....

 نگا با چشمات چی کار کردی.....

هیچی نگفتم....به گریه کردنم ادامه دادم... از وقتی هواپیما هیراد از زمین بلند شد و ازم دورتر میشد 

 حس میکنم خیلی تنها شدم....

 ته بود...دلم گرف

 ترسا و الی همونجا از فرودگاه اومدن پیشم ولی وجود هیراد میتونست ارومم کنه....

 ی کم خودمو جم و جور کردم...باید به فکر بچم باشم....

 امروز سونو گرافی داشتم....

 اولین بار بود که میخواستم برم سونو گرافی....

 ترسا نهار اماده کرد....

 ناهار خوردیم.....

 ب غذا نداشتم با اصرار دخترا خوردم..... میل

 عصر اماده کردیم و برای سونو گرافی به سمت مطب دکتری رفتیم که تحت نظرش بودم....

 تا حاال فقط دوبار سونگرافی رفتم و از دکتر خواستم جز اینکه بچه سالمه چیزی بهم نگه....



 

 میخواستم بزارم وقتی بدنیا اومد بفهمم دختره یا پسر....

ماه و خورده ایم بود میخواستم برم بدونم جنسیتشو تا براش اتاقشو  ۶ولی دلم طاقت نیوردم االن که 

 اماده کنم...

 +سالم ببخشید امروز نوبت داشتم..

 سالم اسمتون...؟_

 +ترنم راد....

 بله خانوم راد...دو نفر جلوتون هستن...ی کم باید منتظر باشید..._

 .+اوکی مشکلی نیست...

 ی تکون دادم و مشغول انجام کارش شد...سر 

 

 منم رفتم کناررالی و ترسا نشستم.....

 اون دوتا مشغول حزف زدن بودن..

 منم بی حرف کنارشون نشستم...حس حرف زدن نداشتم......

 الی و ترسا هم درکم کردن و گذاشتن تو حال خودم باشم....

 بعد حدود نیم ساعت نوبتم شد,,

 ا رفتیم داخل....به همراه الی و ترس

 یکی یکی به دکتر سالم کردیم و خسته نباشید گفتیم....

 خیلی هیجان داشتم.....

 سالم خوش اومدین...._



 

 دکتر نگاهی به پروندم کرد و ازم خواست برای سونو گرافی اماده بشم......

 رو تخت مخصوص دراز کشیدم....

 پیرهنمو دادم باال....

 که مخصوص سونو بود به شکمم زد....دکتر اومد باالسرم و ی کرم 

 دستگاه سونو برداشت...

 و روی شکمم گذاشت و شروع به حرکت دادنش کرد....

 

 بعد چند دقیقه گفت....

 خانومی بچه هات سالم سالمن...._

 تو دلم خداروشکری گفتم...

 وبعد متوجه حرفش شدم....

 بچه هاممم....؟؟؟

 فکرمو بلند ب زبون اوردم....

 مم؟+بچه ها

 اره بچه هات.... ی دوقلو خوشگل تو راه داری..... ی اقا و پسر و دختر خانوم_

 ناززز...... 

 اولش تعجب کردم....شوکه شده بودم....

 ترسا و الی همزمان ی جیغ خفیفی از شادی زدن....
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 +االن یعنی واقعا من دوقلو باردارم؟ دکتر مطمئنین؟

 کنی..... اره عزیزم میتونی نگاه_

 و بعد از تو مانیتور نشونم دادن.....

 خیلی خوشحال شده بودم...

 برام جالب بود.....

 از دکتر تشکر کردم....

 از مطب زدیم بیرون....

 +وااای دخترا دو قلو.....

 و شروع کردم به خندیدن....

خدا ب داد تو و هیراد  *ترنم من که ی رفیقم از شنیدن اینکه بچه هات دوقلو هستن دارم از ذوق میمیرم

 برسع....

 خندیدم و الی و ترسا بغل کردم....

 کاش هیراد پیشم بود....

 کاش اونم االن کنارم بود....

 

 +مهمون من شام بیرون حله؟

 



 

 *اووووم جووون باشه .....

 معلومه که حلهههه...."""

 

 با دخترا اون شب رفتیم بیرون خیلی بهم خوش گذشت....

 که فکرم مشغول کردن بود این بود چرا هیراد زنگ نزد خبر رسیدنشو بده....فقط تنها چیزی 

 

 خودمم که زنگ میزدم در دسترس نبود.....

 

 بود که برگشتیم خونه... ۷۷حدودای ساعت 

 

 استرس گرفتم بخاطر هیراد ولی سعی میکردم به رو خودم نیارم...

 دم.....ترسا و الی تو اتاق مهمان رفتن منم رفتم تو اتاق خو

 لباسامو عوض کردم....

 گوشیمو از تو کیفم در اوردم ورو تخت نشستم.....

 

 زنگ زدم هیراد.....

 

 بوق اول خورد جواب نداد.....

 بوق دوم خورد جواب نداد....



 

 نمیدونم دقیقا چ قدر گذشتع بود که صدای خستشو شنیدم....

 

 +هیراد.....

 جان؟_

 

 نمیدونم چرا عصبی شدم...

 خوبی؟ معلومدهست کجایی؟ مگه نگفتی رسیدم خبرت میکنم...؟+هیراد 

 مردم از نگرانی....

 

 ااا ترنم اروم باش..._

 عصبی نشو برات خوب نیس....

 بخدا چند دفعه زنگ زدم ولی نمیدونم چرا خطا خراب بودن اصال نمیشد باهات ارتباط برقرار کنم....

 .یا میگفت در دسترس نیس یا اصن بوق نمیخورد...

 بعدش انقد خسته بودم که نفهمیدم چه جور خوابم برد ...ببخشید خانومی....

 

 +هوووف...عب نداره....خوبی عزیزم؟ همه چی خوبه؟

 

 خوبم.....تو خوبی؟  نی نیمون خوبه؟_

 



 

اولش خواستم بگم دوقلو ولی بعد تصمیم گرفتم زارن وقتی اومد ی بار باهاش برم سونو گرافی اونوقت 

 بفهمه....

 

 +اره اونم خوبه...منم صداتو شنیدم خوب شدم...

 الهی دورت بگردم....تنها نیستی که؟_

 +نه ترسا و الی اومدن پیشم....

 خوبه...._

 

 داشتیم با هم حرف میزدیم که هیراد وسط حرف من بی مقدمه گفت...

 ترنم من برم ی کاری هست اومدم بهت زنگ میزنم فعال...._

 +فعال....

 

 

 عجب شدم...از کارش مت

 یعنی چیشده بود؟

 دلهره گرفته بودم.....

 دعا کردم اتفاق بدی نیوفتاده باشه......

 ولی دلم ی چیز دیگه میگفت....تو دلم اشوب بود.....

 



 

 دراز کشیدم رو تخت.....خوابن نمیبرد.....نگران بودم....اخه چیشد که یوهو رفت....

 

 ....شروع کردم صلوات فرستادن بلکه اروم  بشم.

 

 نمیدونم چه جور شد که خوابم برد
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 هیراد:

 

 با احساس سوزش خفیفی که رو دستم حس کردم چشامو اروم باز کردم....

 اولش همه چی سیاه بود ولی بعد کم کم همه چی رنگ گرفت.....

 پرستاری باالی سرم بود داشت وضعیتمو چک میکرد....

 دستگاه اکسیژن بهم وصل بود.....

 عد از چند دقیقه از پیشم رفت.....ب

 تو اتاق تنها بودم....

 دستمو تکیه گاه خودم کردم تا رو تخت بشینم که سرم گیج رفت....

 بی خیال شدم و همونجور دراز کشیدم رو تخت و چشامو بستم  تا سرگیجم برطرف بشه....

 با خودم فکر میکردم که چیشد حالم بد شد؟



 

 د شدن....لحظات جلو چشم مثل فیلم ر

 داشتم با ترنم حرف میزدم.....

 که حس کردم چیزی رو لبام در حال حرکته ....

 تا ب خودم بیام خون زیادی از بینیم خارج شد....

 هر کار میکردم خون ریزی بند نمیشد.....

 احساس خفگی کردم.....

 نفسم بلال نمیومد....

 نفس بکشم....به بدبختی به سمت تراس هتلی که داخلش بودم رفتم تا 

 جونی تو تنم نمونده بود.....

 به زور در تراس باز کردم.....

 خودمو انداختم بیرون....

 تموم لباسم خونی بود....

 هرچی میخواستم نفس بکشم نمیشد.....

 انگار ی چیزی مانع نفس کشیدنم میشد......

ی تراس با تنم خستم حس جلو چشام سیاه شد و اخرین لحظه فقط دردی که از برخورد با سرامیک ها

 کردم.....

 زنگ باال تختم فشار دادم....

 منتظر شدم تاا پرستار یا دکتر بیاد....

 بعد چند دقیقه پرستا  اومد....



 

 اتاقی که داخلش بودم نه ساعت داشت و نه پنجره....

 نمیدونستم االن روزه یا شبه....

 *سالم ...خوبید؟ مشکلی پیش اومده؟

 روی صورتم بود برداشتم....ماسک اکسیژنی که 

 نه خوبم....فقط میخواستم بدونم من از کی اینجام؟ کی مرخص میشم؟_

 *حدود دوروزی هست بستری شدین .....فردا صبح دکتر میاد برای معاینه...

 ی سری ازمایشات باید انجام بدین....

 نظر قطعی اون موقع داده میشه.....

 اها ممنون,,,_

 احت کنید تا فردا دکتر اومدن معاینتون کنن.....*خواهش...االنم استر

 مشکلی پیش اومد سریع خبر کنید....

 چون همراه ندارید من حواسم بهتون بیشتر هست....

 سری براش تکون دادم و تشکر کردم....

 از اتاق بیرون رفت.....

 خواستم به ترنم زنگ بزنم...

 حتما تا االن حسابی نگران شده....

 د گوشیم پیشم نیس......ولی یادم افتا

 پتو کشیدم رو خودم....

 چشام بستم.....



 

 از تع دل دعا کردم فردا دکتر حرفای خوبی بزنه......
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 ترنم:

 

 ترنم بیا صبحونتو بخور..._

 +نمیخوام الی چه گیری دادیااا اححح...

 .از رو مبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و با عصبانیت در بستم...

 کالفه بودم...نگران بودم...عصبی بودم....

 دوروز بود از هیراد خبر نداشتم.......

 از اون شبی که نمیدونم چیشد تماس قطع کرد تا االن ازش خبر ندارم...

 شب و روزم شده گریه....

 غذان نمیخورم وبه فکر بچمم نبودم...

 اینا دست خودم نبود...

 ندگیم......نگران بودم....نگران تنها داشته ز

 روتخت دراز کشیدم و پتودکشیدم رو سرم شروع به گریه کردن کردم.....

 داشت کم کم خوابم میبرد..



 

 که با باز شدن در از جام پریدم....

 الی خودشو انداخت تو اتاق...

 *اره اره اینجاس االن گوشی میدم بهش.....

 و گوشی گرفت سمتم ....

 *هیراده.....

 م...سریع گوشی ازش گرفت

 +هیراد....

 جانم...._

 بغض گلمو گرفت...

 اشکام دوباره رو گونه هام ریختن....

 تموم ناراحتی این دوروز تو وجودم دوباره بیدار شد....

 همش میگفتم یعنی انقد مشغله داره که منو یادش بره؟

 که نتونه ی پیام بده..؟

 حرف نزدم و به گریه کردنم ادامه دادم دلم پر بود.....

 تنگش بودم و با این رفتارش دلم بیشتر گرفت....دل

 ترنمم نمیخوای چیزی بگی؟_

 میخواستم حرف بزنم ولی نمیدونستم چی بگم....

 چه جور ناراحتیمو بگم....

 خانومی...._



 

 +چرا؟

 چرا چی؟_

 +ببین اصن یادم نکردی...اصن نگفتی ترنم کجاس چی کار میکنع....

 میدونی چه قد نگران شدم...

 بین حرفام خدافظی کردی رفتی....یوهو 

 گفتی زنگ میزنی نزدی...

 دو روزه بهت زنگ میزنم جواب نمیدی....

 تند تند حرف میزدم و گالیع میکردم...

 گریه میکردمو و بهش میگفتم چه قد ازش دلگیرم.....

 اونم هیچی نمیگفت و گذاشت حرفامو بزنم تا سبک بشم....

 شده بودم....دلگیریم کم شد ناراحت بودم ولی نه اندازه قبل.....بعد از اینکه حرفامو زدم اروم 

 االن بیشتر دلتنگ بودم....

 دوست داشتم حرف بزنه....

 ببخشید....فقط میتونم بگم شرمندم...حق داری....ولی موقعیتم بد بود..._

 اون روزم چیزی نشده بود....

 ی کار مهم برام پیش اومد....

 ....نمیدونم صداش گرفته بود

 یا من اینجور حس میکردم.....

 ولی سرحال نبود....



 

 +خوبی؟ چرا سحال نیستی؟

 کارا زیادن عزیزم....خستگی این چند روزه....._

 +خسته نباشی....

 مرسی ترنمم..._

 عزیزم؟

 +جانم؟

 میشه برم استراحت کنم؟_

 دلم نمیخواست بره....میخواستم باهاش حرف بزنم....

 با صداش با حرفاش....میخواستم اروومم کنه 

 ولی نمیشد انگار خیلی خسته بود....

 اینو از صداش و بی حوصلگیش متوجه شدم....

 +اره برو عزیزم....خسته ای..

 مرسی مواظب خودت و نی نی مون باش...._

 فعال عشقم

 +چشم تو هم مواظب خودت باش فعال عزیزم....

 .....گوشی قطع کردم و بعد دو روز ب ی خواب اروم رفتم
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 هیراد..

داشتم خفه میشدم....بغض کرده بودم از حرفاش....خدایا ترنم چرا انقد به من وابستس.....به منی 

 که زنده بودنم معلوم نیس....

 خدایا چرا من؟

 چرا ترنم؟

 یاد چند ساعت پیش افتادم...

 وقتی که رفتم پیش دکتر...

 وقتی ازم خواست ازمایش انجام بدم.....

 ی ازمایش خون ساده....

 فکر نمیکردم چیزی بخواد مشخص بشه گفتم برای اطمینانه...

 ولی....

 چی فکر میکردم چی شد؟.

 نیم ساعت پیش جواب بردم پیش دکتر.....

 خب دکتر چطوره؟_

 چیزی نگفت و برگه ازمایش نگاه کرد.... 

 بعد ی مدتی گفت...

 ,کبود شدن بدنت بدون اینکه بفهمی داری درسته؟گفتی عالئم خستگی,,,,تب کردن,,,,خفگی,,"""

 بله...._



 

 اقای پارسا....متاسفانه باید بگم شما مبتال به...."""

 منتظر بودم جملش کامل بشه....

میدونستم حرف خوبی از دهنش در نمیاد االن که عالئممو گذاشت کنار هم دیگه دیدم حال این چند 

 شتم....وقتم خیلی بد بوده و حتما ی مشکلی دا

 خب؟چیشده؟_

 جملشو ادامه نداد بجاش پرسید....

 سابقه بیماری خاصی تو خانوادتون دارین؟"""

 بله مادرم سرطان خون داشتن...._

 فوت شدند چون دیر مطلع شدیم....

 چهرش گرفته شد و اخم رو صورتش پدیدار شد.....

م....ولی متاسفانه....شما هم +هیچ وقت دوست ندارم خبر بد به مریضام و مراجعه کننده هام بد

 سرطان خون دارید.....

 

 اینو گفت و سرش انداخت پاایین.....

 صداش تو سرم اکو شد....

 مرتب بلند و بلند تر میشد.... 

 سرطان خون دارم؟

 من؟

 چرا؟...



 

 چرا؟_

 متاسفانه ارثی هست انگار....""

میم تا چه حد پیشرفت کرده باید ی سری برای دلیلش باید ازمایشاتی انجام بدید.....برای اینکه بفه

 ازمایشات انجام داد....

 ولی برطبق حال اون روزتون مشخصه که پیشرفت زیادی کرده......

 اها...من برای ی مسافرت کاری اومدم اینجا....._

 فردا باید برگردم فرانسه....

 ..اوکی مشکلی نیست....ولی حتما ادامه درمانتون اونجا انجام بدید..."""

 امیدتونو از دست ندید.....

 هر اتفاقی امکان داره بیوفته....

 مهم ترین چیز امیده.....

 بله درسته....._

 انقد داغون بودم.....که نمیتونستم دیگه اونجا بشینم.......

 نمیخواستم کسی حالمو بدونه....

 یکی از کار مندام تو راهرو بیمارستان منتظرم بود....

 اوردم بیمارستان.....همونی که اون روز 

 چیشد قربان؟"""

 هیچی....بخاطر فشارهای چند وقته اینجور شدم باید ی مدت طوالنی استراحت کنم..._

 



 

 اینو گفتم به سمت در خروجی بیمارستان رفتم.....
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 ترنم دیدم که رو صندلیا فرودگاه منتظرمه,,

 .از خودم.... از این مریضی.... از این حالم ...

 عصبی بودم ناراحت بودم....حالم گرفته بود.....

 نمیخواستم ب چیزا بد فکر کنم....

 من باید خوب بشم......

 بخاطر ترنم....

 بخاطر بچم....

 با اینکه تو تنم احساس خستگی و ضعف میکردم ولی سعی کردم

 مثل همیشه با قدمای محکم و حالت جدیم راه برم ....

 به سمت ترنم رفتم...

 م با دیدنم از جاش بلند شد....ترن

 پا تند کرد به سمتم اومد.....

 

 خودش انداخت توبغلم....

 شروع کرد به گریه کردن....



 

 یدم و چشمای اشکیشو میدیدم......اعصابم خورد میشد وقتی صدا گریش میشن

 

 محکم تو بغل خودم فشارش دادم....

 دلم برای عطر تنش تنگ شده بود...

 لش کردم....با تموم وجود بغ

 که یاد بچمون افتادم....

 یکم فشار دستمو دور تنش کم کردم.....

 سرشو اوردم باال ....اروم گوشه لبشو بوسیدم....

 سالم خانومم_

 اشکاشو پاک کرد رو پنجه پا بلند شد لباش رو گردنم گذاشت....

 ی بوس اروم کرد و گفت 

 +سالم....خوش اومدی عشقم...

 مرسی عزیزدلم_

 به سمت ماشین رفتیم.... باهم

 ترنم مگه نگفتم با این وضع رانندگی نکن؟_

 +عب نداره ی روزه ,,,

 عیب داره..,,خدایی نکرده چیزی میشد من چی کار میکردم؟_

 با آژانس میومدی...

 +خب گفتم تو اینجور راحت تری....



 

 هوووف از دست تو ترنم...بیا بریم خانومم......_

 

 م به سمت خونه رفتیم...و باهم سوار ماشی شدی

 

 چند روزی از اومدنم گذشته بود......

 کارای شرکت

 سر و سامون دادم....

 شرکت به رابین سپردم و گفتم تا چند وقت میخوام استراحت کنم....

 فعال نمیخواستم حتی دوستام چیزی بفهمن....

 

ود....باردار بود....تقریبا ماهای ولی مونده بودم چی کار کنم...به ترنم بگم یا نگم....اوضاعش خوب نب

 اخرش بود و باید تو ی موقعیت اروم باشه.....

 

 تصمیم گرفتم اول خودم پیش دکتر برم و ازمایشای الزم انجام بدم..

 و بعد تصمیم بگیرم چی کار کنم....

 با منشی یکی از دکترای خوب پاریس هماهنگ کرده بودم که فردا برم مطب دکتر....

 

 تم و نگران بودم ولی سعی کردم خودمو خوب جلوه بدم تا ترنم شک نکنه...استرس داش
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 تو مطب منتظر نشسته بودم تا نوبتم بشه....

 

 *اقای پارسا بفرمایید داخل....

 

 بدون حرفی سمت اتاق دکتر رفتم....

 

 سالم,,,_

 +سالم جناب بفرمایید...

 

 .روی صندلی رو به رو میز دکتر نشستم...

 دکتر پیری بود... و صد البته کار کشته....

 تنها چیزی که میخواستم این بود تا خوب بشم...

 تا کنار ترنم تا تهش باشم.....

 کنار خانواده ام که با اومدن بچم داشت تکمیل میشد.....

 برگه ازمایشی که تو امریکا انجام داده بودم سمت دکتر گرفتم...

 

 کرد..... چند دقیقه ای به برگه نگاه



 

 

 +مشاهدات که بیان میکنه شما سرطان خون دارید....

 به جز این ازمایش ...ازمایش دیگه ای انجام ندادید؟

 نه...._

 و براش عالئم و حالم گفتم....

 

 +بله ....... نسبت ب چیزی که تعریف کردین ...عالئم مربوطه برای سرطان خون هست....

 پیشرفت کرده و برای شروع درمان باید ازمایشاتی انجام بدید....برای اینکه بفهمیم بیماری چه قدرر

 

 باشه .....هر کاری میکنم,, فقط ی خواهش دارم دکتر...._

 +بفرمایید....

 من میخوام به هر نحوی شده خوب بشم...._

 درصد دیگه روحیه و تالش شما برای شکست دادن.... ۵۱درصد قضیه منم....  ۵۱  +ببینید....

 

 پس همو تکمیل میکنیم....اوکی _

 من همجوره اماده درمانم.....

 

 چیزی نگفت.....

 شروع ب نوشتن کرد.....



 

 داشت برام ازمایش مربوطه مینوشت....

 

 بعد چند دقیقه انگار چیزی یادش اومده باشه سرش اورد باال پرسید....

 

 +شما متاهلی؟

 بله..._

 +فرزند دارید؟

 همسرم باردارن....._

 چه هم باید چکاب بشن....+مادر و ب

 

 با این حرفش ترس وجودمو گرفت...یعنی امکان داره ترنم یا بچمم سرطان گرفته باشن؟

 

 ناخوداگاه همین سوال پرسیدم...

 +امیدوارم که اینطور نباشه....

ولی بله امکانش هست چون ی بیماری ارثی امکان داره فرزندتون گرفته باشه....همسرتون هم برای 

 ن ببیشتر نیازه که ازمایشات الزم انجام بدن......اطمینا

 

اعصابم بهم ریخت.....از خودم بدم اومد که امکان داره بهترین داشته های زندگیم دچار این بیماری کرده 

 باشم.....



 

 عصبی بودم....

 درگیر بودم سردرگم بودم....نمیدونستم باید چه جور به ترنم بگم.....

 خیابون قدم زدم....تا شب با فکر درگیر تو 

در اخر تصمیم گرفتم امشب سر شام به ترنم همه چیو بگم تا از فردا بریم ازمایشارو انجام 

 بدیم.....نمیخواستم بیشتر از این زمان از دست بدم.....

 

 

 

 وارد سالن شدم.....

 چندتا از دیوار کوب های سالن روشن بود فقط......

 خونه تو ارامش کامل بود.....

 صدایی نمیومد....هیچ 

 

 

 به طبق عادت همیشم شروع کردم به صدا زدن ترنم.....

 

 ترنمم خانومم....._

 

 جوابی نشنیدم....



 

 

 ترنم کجایی..._

 

 به سمت پله ها رفتم تا برم تو اتاق خوابمون.....

 پامو رو پله نذاشته بودم که صدای ترنم شنیدم.....

 

 +هیرادم.....

 

 

 به سمتش برگشتم.....

 لبخند نیمه جون بهش زدم....ی 

 خواستم برم سمتش....

 که به طور نا گهانی همه چراغا روشن شد

 و بچه ها از تو سالن و اشپزخونه اومدن بیرون و شروع به دست زدن کردن......

 

 

 دلیل کارشونو نفهمیدم.....

 به سمتشون رفتم و با تعجب نگاهشون کردم.....

 



 

 

 +تولدت مبارک هیرادم
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 انقد درگیر مشکالت این چند وقته بودم یادم رفته بود تولدمه.....

 از بچه ها تشکر کردم....

 ترنم بغل کردم و بوسیدم....

 ی تولد دوستانه و خودمونی بود....

 ترنم خیلی خوشحال بود....

 خیلی تدارک دیده بود....

 

 ولی من....

 حالم بدجور گرفته بود..

 ..میدونستم چهرم گرفتس.

 همیشه وقتی فکرم درگیر بود چهرم در هم میشد....

 

 ترنم چند باری پرسید چیزی شده که گفتم نه کارم امروز سنگین بود...



 

 

 مونده بودم چطور شادیشو خراب کنم .....

 چرا باید شادیشو خراب کنم؟....

 از خودم داشتم متنفر میشدم....

 یزدم حالم از خودم به هم میخورد....از اینکه داشتم زیر قوالیی که به ترنم دادم م

 همیشه خوش قول...

 خدایا چرا این دفعه نشد؟...

 

 نمیدونم مهمونی چه جور تموم شد.....

 همش تو فکر بودم و گاهی با بچه ها حرف میزدم.....

 

 نموندن و رفتن....۷۷اوناهم که متوجه بی حوصلگیم شدن بیشتر از ساعت 

 

 

 م....با ترنم تو خونه تنها بودی

 اخماش تو هم بود داشت اروم وسایل جمع میکرد....

 رفتم کمکش بی حرف خونه کمکش مرتب کردیم.....

 

 داشتم مبالرو کرتب میکردم.....



 

 ترنم لباساشو عوض کرد و به سمت اشپزخونه رفت.....

 

 دلیل این سکوت و این ناراحتیشوو نمیدونستم.....
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 ترنم:

 

 تو ماشین ظرف شویی گذاشتم...ی سری از ظرفارو 

 یکمی از ظرفا باقی مونده....

 پیشبندمو بستم شیر اب باز کردم.....

 دستکشامو پوشیدمم...

 داشتم دمای اب تنظیم میکردم

 که دست هیراد رو دستمو قرار گرفت و شیر اب بست....

 

 از دستش ناراحت بودم...

میشه مهربون نبود...چهرش باز نبود...مثه این چند وقت همش حالش گرفته بود....صورتش مثل ه

قبل شده بود اخمو و جدی...نمیدونستم چیه که ازارش میده...برام نمیگفت دلیل این حالشو و این منو 

 عصبی و ناراحت میکرد.....



 

چه قدر برای امشب تدارک دیدم ولی اخر حالش که بهتر نشد هیچ از اول تا اخر مهمونی گرفته ترم 

 میشد....

 

 تاشو گذاشت رو شونه هام چرخوندم سمت خودش....دس

 

 بهش نگاه نکردم.....

 دستکشارو از دستم در اورد....

 رو اپن گذاشت....

 

 خب؟ابن حالت برا چیه؟_

 چیزی نگفتم فقط ی نیشخند زدم....

 +هه

 یعنی چه؟ چرا نیشخند میزنی؟ میگم بگو چته ترنم؟_

 

 تا حاال انقد عصبی ندیده بودمش.....

 

 ن چمه یا تو؟+م

 هیچ معلومه چیشده؟ چرا این چند وقت اینجوری؟ این حالت برا چیه؟

 چرا ب من نمیگی چیشده؟ 



 

 میفهمی چه قدر نگرانتم؟

 مگه من زنت نیسم خب بگو چیشده؟

 

 حواسم نبود نباید عصبی بشم و حرص بخورم....

 تموم حرفامو بهش زدم و منتظر جواب شدم....

 ...اخم غلیظی رو چهرش بود.

 با لحن ارومی که کامال زد چهرش بوددگف.....

 باشه منم میگم.._

 بیا بریم تو اتاقمون....

 

 باهم به سمت اتاق رفتیم....

 رو تخت نشستم....

 هیرادم کنارم نشست....

 دستاشو گذاشت رو زانو و سرش به کف دستاش تکیه داد.

 

 ناخوداگاه سرمو گذاشتم روبازوش.....

 م کرد....سرشو چرخوند و نگا

 دستشو دور شونم انداخت و بغلم کرد...

 



 

 بعد چند دقیقه شروع ب حرف زدن کرد....

 

 چند وقته خستم..._

 همش احساس خستگی میکنم....ضعف میکنم....

 میذاشتم پای سختی کار....با خودم میگفتم این چند وقت کارم زیاده بخاطر اونه

 

 +خب مگه واسه همین نبود؟

 خسته نمیشدی؟ مگه به خاطر کارت

 

 جوابمو نداد و ادامه حرفاشو گفت...
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 نمیدونم چه جور بودم...

 نمیدونم ناراحت بودم یا داغون...

 بین بد بدتر بودم...

 شایدم شوکه بودم...

 خندم میومد...



 

 خندم میگرف از این تقدیرم...

 هیراد ساکت بود...

 هنوز سرم رو سینش بود.....

 دم .....زبونم قفل بود....محکمتر بغلش کر

 صدام در نمیومد...

 ترنمم.._

 جوابشو ندادم....انگار زبونم تو دهنم نمیچرخید....الل شده بودم....شوکه شده بودم....

 

 ترنم فرداباید بریم ازمایش بدیم تا مطمئن بشیم که واقعا سرطان دارم یا نه...._

 

 چی؟یعنی هنوز مطمئن نبودن؟

ه...میشه همیشه پیشم باشه...میشه سالمت باشه...هیراد نفس یعنی میشه خوب باش

 منه....نباشه نیستم....

 انگار امید گرفتم با این حرفش...

 از بغلش اومدیم بیرون....

 تو صورتش نگاه کردم...

 خدایا این چشمارو از من نگیر....

 خدا  این دوتا تیله ارامشو از من نگیر....

 .دستامو گذاشتم دو طرف سرش..



 

 پیشونیمو ب پیشونیش چسبوندم....

 

 من میدونم همه چی خوبه...._

 

 ازته دلم خواستم همینجور باشع که فکر میکنم......

 

 هیرادم دیگه چیزی نگفت...

 روتخت دراز کشیدم و پتو کشیدم روم تا بخوابم....

 هیرادم کنارم دراز کشید و از پشت بغلم کرد....

 

 ش برد....بعد چند دقیقه از خستگی خواب

 ولی من خوابم نمیبرد...

 کالفه بودم....

 دلم آشوب بود....

 ترس داشتم ولی میخواستم پسش بزنم...

 نمیخواستم به چیزای بد فکر کنم.....

 

 خودمو  بیشتر تو آغوشش جا کردم و سعی کردم بخوابم....
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 هیراد:

 

 

 با ترنم اومده بودیم بیمارستان....

م حالش بد بشه بخاطر همین الکی بهش گفتم هنوز قطعی نشده سرطان دارم یا دیشب میترسیدی

 نه....

 انگار با گفتن این حرفم اروم تر شد....

 

 

 ازمایشای مربوطه انجام دادم...

 منتظر بودم تا ترنم ازمایشات انجام بده....

 

 ساعت اومد... ۷باالخره بعد 

 میخواست جلو من تظاهر ب خوب بودن کنه....

 لی میفهمیدم خوب نیس....و

 قرار شد جواب ازمایش هفته بعد همین موقع تحویل بگیریم.....

 



 

 دو هفته دیگه هم قرار بود ارام بیاد......

 هرچی تالش کردم اومدنشو کنسل کنم نشد که نشد...

 

 با ترنم رفتیم خونه....

روش بود نیاز ب استراحت  میخواست ناهار درست کنه که اجازه ندادک امروز به اندازه کافی فشار

 داشت...

 

 به مستخدممون زنگ زدم ازش خواستم بیاد....

 خودمم رفتم تواتاق پیش ترنم...

 دراز کشیده بود...

 خوابیده بود....

 از صدای نفساش میفهمیدم....

_________________________________________________ 

 

 باالخره یه هفته گذشت....

 از استرس نگرانی بود.... لحظه به لحظش پر

 ترنم بخاطر من استرس داشت....

اون که نمیدونست جواب من مثبت...اون که نمیدونست من جوابمو گرفتم این ازمایشا بخاطر اینه که 

 بفهمم سرطان چه قدر پیشرفت کرده...

 ولی من میترسیدم ترنم یا بچه تو شکمش اوناهم سرطان گرفته باشن... 



 

 

 

 ه بیمارستان بودیم....با ترنم تو را

 هرچی خواستم جلوشو بگیرم که نیاد نشد....

 صبح به الی زنگ زدم ازش خواستم اونم بیاد پیشمون......

 

 باالخره به بیمارستان رسیدیم......

 در برای ترنم باز کردم دستشو گرفتم تا پیاده بشه...

 دستاش یخ بود....

 رنگ ب صورت نداشت....

 نه میشدم....اینجور میدیدمش دیو

 نمیدونستم چی کار کنم....

 کاش نمیومد باهام بیمارستان.....

 

 باهم به سمت ازمایشگاه رفتیم....

 جواب ازمایش گرفتیم....

 زمان کند میگذشت....

 

 به سمت اتاق دکتر رفتیم....



 

 

 ترنم نو نیا داخل بمون اینجا االن الی میاد تورو ببینه...._

 

 نیاد داخل....میخواستم به این بهونه 

 نمیخواستم بفهمه دکتر چی گفته....

 

 لج کرده بود که من باید بیام داخل....

 با عصبانیت برگشتم سمتش....

 ترنم گفتم بشین اینجا تا من برم بیام متوجه شدی؟...._

 

 صدام باال رفته بود....

 سه.....دست خودم نبود عصبی شده بودم نمیفهمید نمیخوام اسیبی ب خودش و بچمون بر

 

 فکر میکردم با اعصبانیتم اروم میشه و میکشه کنار دیگه لج نمیکنه بیاد داخل اتاق دکتر....

 

 ولی اونم از من بدتر کرد....

 +مگه من زنت نیستم باید در اطالع همه چی باشم....

 

 دیگه درست نبود بیشتر این بحث کنم باش موقعیتمون خوب نبود....



 

 اتاق....از کنارم گذشت و رفت تو 

 ی نفس ارو عصبانیت کشیدم که فک کنم صداش تو کل بیمارستان پیچید....

 و پشت سر ترنم رفتم داخل اتاق دکتر....
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 ترنم:

 

 خیره شدم به دکتر....

 چی داشت برا خودش میگفت...

 هیراد سرطان داره؟...

 هیراد من سرطان داره؟....

 ش ور میرفت....دکتر سرشو انداخت پایین با خودکار

 نگاهمو به هیراد انداختم....

 نگران داشت به من نگاه میکرد...

 

 گرمی اشک رو گونم حس کردم....

 +یعنی چه؟

 یعنی همسر من سرطان داره؟



 

 

 متاسفانه بله..._

 

 حرفاش مثل پوتکی بود که میخورد تو سرم....

 نمیدونستم چی کار کنم....

 دم.....داشتم خفه میشدم انگار نفس کم اور

 نمیتونستم نفس بکشم.....

 هیراد داشت با دکتر حرف میزد...

 صداشونو نمیشنیدم...

 هرچی تالش میکردم ی کم هوا به ششام برسه نمیشد....

 دکتر ی لحظه چشمش ب من افتاد....

 سریع تلفن برداشت....

 هیراد چرخید سمتم اومد سمتم.

 از جام بلند کرد....

 ...شونه هامو گرفت تکون داد

 پرستارا سریع اومدن .....

دستمو گرفتن تا بزارنم رو تخت که قبل رسیدن به تخت جلو چشام سیاهی رفت  تو بغل هیراد بی 

 هوش شدم....

 



 

 از اون به بعد همش سیاهی بود....

 ی سیاهی مطلق......

 

________________________________ 

 

 *سالااام ترنم خوبی؟

 +سالم اجی مرسی تو خوبی؟

 *مرسی عزیزم چه خبر؟

 +هیچی سالمتی تو چه خبر؟

 *منم سالمتیت 

 و خندید گفت....

 *درگیر اماده شدن برا مسافرتم....

وای ترنم موندم چی بخرم هر روز میرم بازار ی چیز  قشنگ میبینم برای بچتون هی میگیرم ی چمدون 

 شده تو هیچی نخریا من کلی خریدم....

 و زد زیر خنده...

 

 رسی عزیزم....+اها م

 اجی ی خواهش داشتم...

 *جانم؟

 +من و هیراد قراره پس فردا بریم آمریکا بخاطر شرکت...



 

 تا ی مدت نیستیم....

 عزیزم مسافرتت به پاریس کنسل کن...

 شرمنده اجی.....

 

 *اااا ترنم دشمنت....خب ترنم این مسافرت برای تو خطرناک نیست؟ اذیت نمیشی؟

 ردم گفت وضعیتم خوبه...+نه با دکترم صحبت ک

 *اها باشه اجی عیب نداره فدا سرت من نزدیکا تاریخ زایمانت میام...

 +مرسی عزیزم....

 

 ی کم دیگه با ارام حرف زدم و بعد گوشی قطع کردم....

 

 هیراد تو اتاق بود...

 نمیدونستم خواب بود یا بیدار....

 فردا قرار بود بستری بشه....

 ..به سمت اتاقمون رفتم.

 

 رو تخت نشسته بود و دستاشو زیر چونش زده بود..

 متوجه اومدنم نشد....

 



 

 یاد حرفای دکتر افتادم...

 

)تو باید کمکش کنی....باید قوی باشی ....باید بهش روحیه بدی....هرچه قدر بد باشی ...هر چه قدر 

 داغون باشی..جلو اون خوب باش....بزار خیالش از تو راحت باشه....

 رین کسی که میتونی بهش روحیه بدی....تو ارومش کن....(تو بهت

 

 ی نفس عمیق کشیدم و به سمتش رفتم....

 

 رو به روش ایستادم....

 انگار تازه متوجه اومدنم شد.....

 سرشو اورد باال و نگاهم کرد....

 ی لبخند بهش زدم..... 

 

 +نمیای شام؟..

 

 هیچی نگفت و همونجور خیره خیره نگام کرد....

 

 خم شدم و دستاشو گرفتم....

 بلندش کردم....



 

 *بیا بریم شام عزیزم.... من و نی نیامونم گرسنه ایم..

 

بدون حرف دست انداخت دور شونه هام و به سمت سالن پذیرایی  رفتیم و رو میز غذا خوری 

 نشستیم...

 

 شروع کردم به شام خوردن....

 به زور غذا میخوردم....

 میرفت ولی مجبور بودم....چیزی از گلوم پایین ن

 بخاطر هیراد مجبور بودن خوب جلوه کنم....

 بخاطر بچه هامون مجبور بودم...

 

 هیراد با غذاش بازی میکرد....

 گاهی ی کم میخورد.....

 اخر سر گذاشت کنار قاشقشپ و نشست منو نگاه کرد....

 

 خیلی برام سخت بود جلو این نگاه خیرش خوب خودمو نشون بدم....
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 هیراد خوابیده بود....

 بهش ارامبخش دادم تا بخوابه....

 ساکت بود....

 این سکوتش خفم میکرد....

 عصبیم میکرد....

 فقط نگاه میکرد حرفی نمیزد...

 

 االنم به زور مسکن و آرامبخش خوابوندمش...

 امسب اخرین شبی بود که خونه بود

 از فرداشب بیمارستان بستری بود...

 راد به پهلو خوابیده بود..هی

 منم رو دستم تکیه داده بودم داشتم نگاش میکردم.....

 اروم دستمو به سمت صورتش بردم...

 شروع کردم به نوازش صورتش....

 ته ریش همیشگیش رو صورتش بود....

 

 )یعنی فرداشب پیشم نیست؟...

 یعنی تنهام؟.... خدایا اخرش چی میشه؟...(

 



 

 وع به باریدن کردن....اروم اروم اشکام شر

 

 رو تخت نشستم....

 میخواستم واضح ببینمش......

 اروم دستم به سمت موهاش رفت....

 موهای خرمایی خوش رنگش....

 یعنی این موها از بین میرن؟..

 قبال تو فیلما دیده بودم که شیمی درمانی کع میکنن موهاشون از بین میره کچل میشن...ابرو ندارن...

 

 د من اونجور میشه....یعنی هیرا

 یعنی دیگه موهاش نیستن که چنگ بزنم تو موهاش..

 دستم کشیده شد سمت ابروهای گره خوردش....

 همیشه اخم ابروهاش جذابش میکرد.....

 وقتی اخم میکرد دست میکشیدم رو ابرو هاش تا اخمش باز بشه....

 ذاب باشه.....جدوست داشتم فقط برای من 

 یعنی اینا هم پر؟

 

 دستمو گرفته بودم جلو دهنم تا صدامو نشنوه.....

 اشکام بی مهبا میریختن رو صورتم...



 

 

 به بعدش فکر میکردم دیونه میشدم.....

 دوست داشتم بمیرم.....

 نمیخواستم زندگی که هیرادم توش زجر میکشه......انوقت من خوب و سالم باشم.....

 

 

 نتونستم جلو خودمو بگیرم.....

 بیرون.... از اتاق زدم

 به سمت باغ رفتم.....

 

 اخر باغ ی نیمکت بود....

 خودمو انداختم روش....

 شروع کردم ب گریه کردن...

 گریه؟

 نه گریه نمیکردم....

 زجه میزدم..

 ب خدا التماس میکردم همه اینا خواب باشه.....

 گفتم من طاقت بد بودن هیراد ندارم.....

 زار میزدم...



 

 ینا خواب باشه....التماس میکردم همه ا

 

 آخرشم چیزی نشد....

 دوبارع حقیقت مثل پوتک تو سرم کوبیده شد....
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 +الی خوب میشه مگه نه؟

 *اره اجی خوب میشه....تو کنارشی حتما خوب میشه.....

 

 دو روز از بستری شدن هیراد میگذشت.....

 امروز نوبت شیمی درمانی داشت.....

 درمانی ببینمش....قرار بود قبل شیمی 

 منتظر بودم تا پرستار از اتاقش بیرون بیاد تا من برم پیشش.....

 الی اومده بود پیشم.....

 قرار بود ترسا شب بیاد ....

 باز خوب تنها نبودم....

 نیاز داشتم یکی هم منو دلداری بده....



 

 فعال هیچکدوم از خانواده هامطلع نبودن....

 رمانی چ جور جواب میده....باید اول میفهمیدیم شیمی د

 

 

 باالخره پرستار از اتاق اومد بیرون....

 خواستم برم داخل که جلومو گرفت....

 

 فک کردم نمیخواد بزاره برم داخل....

 با اخم بهش نگاه کردم...

 خواستم حرفی بزنم که پیش دستی کرد....

 *ناراحتی نکن گریع نکن....سعی کن بهش روحیه بدی...

 رون....زود بیا بی

 

 

 اینو گفت و از کنارم گذشت....

 به الی نگاه کردم چشماش پر اشک بود....تو چشماش نگرانی میدیدم

 ی لبخند نصفه و نیمه بهش زدم تا بدونه خوبم....

 

 ولی خوب نبود اصال خوب نبود...



 

 

 دستمو رو دستگیر در اتاقی که هیراد داخلش بود گذاشتم ....

 یره به سمت پایین فشار دادم.....ی نفس عمیق کشیدم و دستگ

 

 وارد اتاق شدم در بستم....

 به هیراد نگاه کردم رو تخت نشسته بود....

 سرشو به دیوار باالی سرش تکیه داده بود....

 چشماش بسته بود....

 

 اروم بسمتش رفتم کنارش رو تخت نشستم و تکیمو ب دیوار دادم....

 ..دستمو دورش حلقه کردم و بغلش کردم...

 دستشو رو سرم گذاشت و سرمو به سینش تکیه داد....

 شروع کرد ب نوازش موهام....

 

 مواظب خودت باش..._

 مواظب نی نی هامونم باش....

 

 +چشممم....

 



 

 بغض داشت خفم میکردم...

 دوست داشتم تو بغلش گریه کنم ولی نمیشد....

 باید قوی باشم....

 بغضمو قورت دادم....

 

 +هیراد....

 هیراد.... جان_

 +خیلی عاشقتم...

 من بیشتر عزیزم....._

 

 نمیتونستم بیشتر از این حرف بزنم وگرنه اشکام شروع به باریدن میکردن....

 

 چند دقیقه دیگه ای تو بغلش بودم....

 با اومدن پرستار سکوت بینمون از بین رفت...

 میخواست هیراد ببره برای  شیمی درمانی امادش کنه.....

 

 رف از جام بلند شدم....بدون ح

 لبامو رو لباش گذاشتم......

 اروم چندتا بوسه رپ لباش زدم....



 

 نمیدونم چیشد حس کردم اشکام شروع به بارید دارن میکنن...

 سرمو انداختم زیر تا اشکمو نبینه و با عجله و بدون حرفی از اتاق زدم بیرون.......

 

 

 خودمو به محوطه بیمارستان رسوندم....

 س عمیق کشیدم......نف

 ولی گریم بند نمیومد....

 میخواستم دوباره هیراد ببینم ولی اشک امونمو بریده بود....

 

 میترسیدم....خیلی میترسیدم....

 رو یکی از نیمکتا توی محوطه بیمارستان نشستم....

 گذاشتم خالی بشم.......

 

 بعد حدود ی ساعت بلند شدم و به سمت ساختمون رفتم....

 ساعت نگاه کردم....به 

 بود.....2- 

 یعنی هیراد کارش تموم؟

 نمیدونستم چه قدر طول میکشع کارش واسه همین رفتم تا از سوپر وایزر بخش سوال کنم....

 



 

 

 +سالم...

 سالم جانم؟""

 +ببخشید من همسر اقای پارسا هستم امروز شیمی درمانی داشتن ...

 میخواستم ببینم چهدقدر طول میکشه؟

 

 یشون تازه ی ساعته رفتن هنوز درمانشون زمان نیاز داره بفرمایید منتظر باشین....ا"""
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 *وای ترنم بشین تورو قرآن..

 

 رفتم رو صندلی کنارش نشستم.....

 هنوز هیراد کارش تموم نشده بود ....

 بود... ۳ساعت 

 دوساعت مگه چی کار میکنن.....

 دهنم خشک شده بود...

 ی جا بشینم ....نمیتونستم 

 رفتم تا از اب سرد کن اب بخورم.....



 

 

 داشتم برمیگشتم که دیدم الی داره با عجله ب سمتم میاد....

 پا تند کردم سمتش....استرس تموم وجودمو گرفت...

 

 +چیشده الی؟؟

 همنجور که نفس نفس میزد گفت....

 *ه...هیراد اوردن اتاقش....

 

 م...با عجله به سمت اتاق هیراد رفت

 خواستم برم داخل که پرستار در باز کرد اومد بیرون....

 ی لحظه چشمم به هیراد خورد که متوجه شدم خوابه....

 خانوم نمیه برید داخل....""

 +خواهش میکنم فقط چند لحظه...

 نمیشه عزیزم بشین ...."""

 +خواهش میکنم....حداقل بگین خوبه؟

 د استراحت کنن.....بله خوبه بفرمایید بشینین مریض بای"""

 دیگه چیزی نگفتم و وارد اتاقی شدم که هیراد از قبل برای من در نظر گرفته بود,,,,

 خیلی خسته بودم....

 دراز کشیدم و چشامو بستم....



 

 بعد چند دقیقه خوابم برد....

 حس کردم ی چیز سنگینی روم افتاد....

 چشام باز کردم....

 ....ترسا دیدم داشت پتو مینداخت روم.

 اا ببخشید اجی بیدارت کردم"""

 ""؟+ نه بابا...ساعت چنده ترسا

""3"" 

 +این همه خوابیدم؟؟؟؟

 اره عزیزم بخواب...اذیت شدی این چند وقت..."""

 +میخواستم به هیراد سر بزنم....

ن یاجی من و الی خواستیم ببینمش نذاشتن...گفتن فردا دکترمعاینه کنه اجازه داد اون موقع میتون"""

 ببینینش...

 دیگه چیزی نگفتم....

 پتو کشیدم رو سرم تا بخوابم....

 ولی دیگه خواب به چشمم نیومد....

 تا صبح تو جام وول خوردم......

 بود.... ۶به ساعت نگاه کردم 

 اروم از تخت اومدم پایین و از اتاق خارج شدم....

 کمرم درد میکرد....



 

 بارداری...خسته شده بودم....دوست داشتم دیگه تموم بشه این دوران 

 کاش همه چی درست میشد....

 رفتم سمت اتاق هیراد....

 اطرافمو نگاه کردم کسی نبود...

 اروم در اتاق باز کردم....

 حس کردم صدای پای ی نفر میاد .....

 سریع داخل شدم و در بستم.....

 برگشتم سمت هیراد....

 خواب بود....

 تختش نشستم.....رفتم کنارش و روصندلی کنار 

 خداروشکر هنوز موهاشو بود....

 صندلی به تختش نزدیک کردم....

 دستمو نوازش وار رو موهاش کشیدم....

 پشت پلکش تکون خورد....

 نمیخواستم باعث بشم استراحت نکنه....

 دستمو از رو موهاش برداشتم....

 دوباره نفساش منظم شد....

 ر شد خوابم برد.......سرمو گذاشتم لبه تخت نمیدونم چه جو

 



 

 با صدای هیراد از خواب بیدار شدم.....

 ترنم...._

 ترنمم.....

 سرمو بلند کردم گردن درد میکرد....

 با دستم گردنمو ماساژ دادم....

 +جانم...خوبی هیراد؟

 مرسی خوبم تو خوبی؟_

 +خوب خوب درد نداری؟

 نه عزیزم درد ندارم...._

 تو چطوری؟

 خوبی؟ بچه خوبه؟

 اره مام خوبیم....+

 نگاه چی کار کردی با خودت...._

 چرا اینجا خوابیدی اخه؟

 +دلم میخواست پیشت باشم....

 از جاش بلند شد و سمت من خم شد....

 رو موهامو بوسید....

 با همین کارات عاشقم کردی خب....._

 نمیدونم چرا حس میکردم رنگش پریده و خوب نیس زیاد.....



 

 رف زدم....ی کم دیگه باهاش ح

 بود .... ۸ساعت 

 ممکن بود پرستار بیاد بهش سر برنه بخاطر همین مجبور بودم برم از پیشش.....

 رو گونشو بوسیدم و بعد از اینکه کلی ازم خواهش کرد تا صبحانه بخورم به سمت کافه بیمارستان رفتم

 

#Part 179 

 

 منو از عالم خودم کشوند بیرون...رسا داشتم با کیکی که جلوم بود بازی میکردم که صدای الی و ت

 *تو اینجایی؟

 +اره 

 سالم مردیم از نگرانی....""

 الی اینو گفت اومد گونمو بوسید...

 +ببخشید بچه ها اومدم ی چیزی بخورم.....

 *عب نداره فدات...من نمبدونم چرا انقد خوابیدم....

 +خسته شده بودیم....

 و بعد رو به دوتاشون گفتم...

 ید اذیتتون کردم...+ببخش

 همزمان باهم برگشتن سمتمو با لحن عصبی و دلخوری گفتم

 اذیت چیههه؟



 

 ترنم تو مثل خواهر مایی...""

 *اره الی راست میگه ...هیرادم مثل برادرمون....پس الکی حرف نزن....

 لبخند خسته ای بهشون زدم....

 +مرسی که هستین.....

 پسرا باال منتظرن...فدات حاال بیا ی چیزی بخوریم که ""

 +اااا اومدن؟

 *اره اومدن هیراد ببینن...

با یاد اوری اینکه امروز دکتر نتیجه شیمی درمانی میگه استرس گرفتم و خواستم برم که دخترا نذاشتن 

 و ب زور بهم صبحانه دادم....

 میبودم..... منم سعی کردم بخورم باالخره ب فکر خودمم اگه میخواستم نباشم باید ب فکر بچه هام

 ونیم بود که دیگه طاقت نیوردم و به زور بچه ها رو بلند کردم و به سمت بخش بردم....۹ساعت طرفای 

 تند تند قدم بر میداشتم....

 باالخره رسیدم تو قسمتی که اتاق هیراد بود....

 پسرا جلو در ایستاده بودن....

 به سمتشون رفتم و سالم کردم....

 جویا حالم شدن...همشون جوابمو دادنو 

 تا خواستم بپرسم دکتر رفته هیراد معاینه کنه یانه دکتر از اتاق هیراد اومد بیرون.....

 با عجله به سمتش رفتم....

 +سالم خسته نباشید...



 

 سالم دخترم مرسی....'''''

 +چیشد دکتر وضعیت همسرم خوبه؟

 مه مراحل اینجور باشه....خداروشکر از مرحله اول شیمی درمانی راضیم....ایشاال ه'''''

 بااین حرفش انگار امید تو تک تک سلوال بدنم جاری شد....

 ی ارامش موقتی وجودمو گرفت....

 ولی این ارامش تا وقتی هیراد خوب خوب نشه پایدار نیست....

 بعد از این که از دکتر تشکر کردم قرار شد به اندازه ی ربع با بچه ها بریم پیش هیراد....

 ن ها رفتن پیش هیراد ....همه بچ

 منم رفتم سمت اتاق دکتر....

 در زدم و وارد شدم.....

 +بازم سالم.....

 سالم دخترم مشکلی پیش اومده؟_

+نه مشکلی نیست فقط میخواستم راجبم زمان مراحل شیمی درمانی همسرم باهاتون صحبت 

 کنم....

 اها بفرما بشین تا برات توضیح بدم....._

 +مرسی چشم...

 وروی مبل روبروی میزش نشستم....

 ببین دخترم..._

 طبق نمونه برداری و ازمایشا دیگه ای که انجام دادیم...



 

 سرطان اقای پارسا پیشرفت کرده....

 دیر مطلع شدید....

 نمیدونستم میخواد با این حرفا چیو بهم بفهمونه....

 ترس با حرفاش تو وجودم رخنه کرد....

 خوب نمیشه؟ +خب اینا یعنی چه؟ یعنی

 نه من این حرفو نمیزنم گفتم درجریان باشی...._

 ولی خب خداروشکر مرحله اول شیمی درمانی به خوبی رد کرده....

 با توجه به اینکه دیر مطلع شدن و بیماری پیشرفت کرده تعداد مراحل شیمی درمانی زیاده میشه....

 ولی اگه نتیجه مثبت ببینه میارزه....

 زم باشه انجام میدیم,,,+دکتر هر کاری ال

 شما فقط اروم باش و به همسرت روحیه بده...._

 من تموم تالشمو میکنم....

 مرحله انجام میدیم.... ۳در هر هفته 

 و بعدش یک هفته استراحت....

 تا به بدن فرصت بدیم تقویت بشه,,.....

 دم.....حالم گرفته بود نسبت به حرفاش حس خوبی نداشتم ولی امیدمو دست خدا دا

 از دکتر تشکر کردم و از اتاق زدم بیرون....
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 هیراد:

 مرحله انجام شده بود.... ۵حدود ی ماهی بود شروع به شیمی درمانی کردم تا االن 

 و نسبتا دکتر رضایت داشت....

بود من  موهام هر روز بیشتر دیروز شروع به ریزش میکردن ولی اگه همه این چیزا منجر به خوب شدنم

 مشکلی نداشتم.....

 ترنم ماه اخرش بود و من خیلی نگرانش بودم.....

 تحت فشار بود....

 بجای اینکه اروم باشه همش تو استرس بود.....

 قرار بود دو هفته دیگه ارام بیاد .....

 از االن درگیر این بودم چه جور بهش بگم....

 بدنم ضعیف شده بود.....

 بشم.... ولی نه اینکه خیلی الغر

 اگه وعده ها غذاییمو به موقع نمیخوردم ترنم چنان اشوبی به پا میکرد......

 وجودش باعث ارامشم میشد....

 نگاهم سمتش چرخوندم....

 داشت پالتوشو در میورد لباسشو در میورد.......

 +خب هیرادم چی میخوای برات درست کنم؟



 

 فعال فقط تورپ میخوام......_

 شو حس نکرده بودم.....ی هفته بود عطر تن

 ی هفته بود موهاشو بو نکرده بودم....

 اومدم کنارم نشست.....

 سرشو گذاشت تو گردنم لبای نرمش پوست گردنمو نوازش کردن.....

 دستمو محکم تر دور شونه هاش حلقه کردم......

 تموم ارامشم مدیون ترنم بودم....

 بدنم خسته بود....

 درد میکرد....

 ..ضعف داشتم..

 ولی نمیتونستم جلو خودمو بگیرم که محکم بغلش نکنم....

 سرمو تو موهاش فرو کردم و نفس عمیقی کشیدم و ریه هامو از عطر موهاشو پر کردم....

 یه ساعتی بود که بدون هیچ حرفی تو بغلم بود....

 ترنمم ...._

 جوابمو نداد فهمیدم خوابش گرفته....

 حالم خوب نبودم....

 اینجور بودم.... نمیدونم چرا

 میخواستم برم اب به دست و صورتم بزنم....

 ترنم ی کم از جاش بلند کردمو و رو کاناپه درازش کردم....



 

 و پتو نازکی که همونجا بود برداشتم انداختم روش....

 به سمت دسشویی رفتم.....

 شیر اب باز کردم.....

 دستامو شستم و اب به صورت زدم.....

 نه روشویی به خودم نگاه کردم......اب بستم و تو ای

 زیر چشام گود رفته بود,,,,,

 صورتم رنج پریده و الغر شده بود....

 خواستم نگاهمو از اینه بگیرم....

 که خون زیادی از دماغم خارج شد.....

 اب باز کردم تا جلو خون ریزی بگیرم.....

 دستمالی برداشتم و جلو بینیم گرفتم....

 ....ولی فایده نداشت.

 مرتب اب میزدم به صورتم ولی بی فایده بود.....

 مثل اون دفعه تو امریکا شدم.....

 نفسم گرفت.....

 هرچی خواستم ترنم صدا کنم نمیشد.....

 انگار راه نفسمو بسته بود.....

 صدام باال نمیومد.....

 دوباره همون اتفاقا جلو چشمام سیاهی رفت و رو زمین افتادم
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 م:ترن

 

 از اون روز لعنتی حدود بیست روزی گذشته بود.....

 حاال من رو تخت بیمارستان بودم.....

 دیشب کنار هیراد بودم داشتم باهاش حرف میزدم که درد بدی تو شکم و زیر شکمم حس کردم.....

 پرستاری که اومده بود تا وضعیت هیراد چک کنه متوجه حالم شد سریع منو بردن بخش و برای عمل

 اماده کردنم.....

 سرم سنگین بود هنوز اثرات دارو بیهوشی از بین نرفته بود....

 دوست داشتم برم پیش هیراد ولی بدنم درد میکرد و حال نداشتم از جام بلند بشم.....

 یاد هیراد که افتادم اروم اشکام شروع به باریدن کردن....

 ....حال هیراد من بد بود و من هیچ کاری ازم بر نمیومد

 از اون شبی که حالش بد شد و اوردمش بیمارستان تو بخش مراقبت های ویژه.....

 چند بار شیمی درمانی انجام دادن....

 ولی ب جز دفعه اول بقیه دفعات نتیجه خوبی دیده نشده.....

 این مدت اشک ریختم و بخدا التماس کردم که فقط هیرادمو خوب کنه.....

 ...هرشب ی ساعت میرفتم پیشش.

 باهام حرف میزد....



 

 موهاش ریخته بود.....

 چشاش گود رفته بود,,,,

 نفس به زور میکشید....

 جونش به دستگاها بود.....

 پرستار وارد اتاق شد....

 پشت سرش دوتا از خدمه ها بودن که هر کدوم ی تخت از این ریلیا داشتن به سمتم میوردن....

 راستم گذاشتن.... یکی از تختارو سمت چپم و اون یکی سمت

 دوتا توله دیدم.....

 دوتا توله خوشگل و بور......

 اروم خوابیده بودن.....

 خدایا شکرت....

 مرسی بابت این هدیت....

 خدایا پدرشونم زودتر خوب بشه....

 خدایا بزار ی خانواده خوشبخت داشته باشم....

 به کمک یکی از کارکنا...

 یکی از بچه ها رو بغل کردم...

 روم بغلش کردم که بیدار نشه.....ا

 لبای سرخ و غنچه ای داشت....

 لپاش قرمز بود.....



 

 دست کوچولوشو اوردم باال و بوسیدم....

 چه قد نرم بود.....

 دختر خانم نازی داریا....."""

 با اشک و لبخند حرفشو تایید کردم...

 داشتم نگاه دخترم میکردم...

 که صدای بچه تو اتاق پیچید....

 سمت تخت برگشتم که متوجه شدم اون یکی قول بیدار شده داره گریه میکنه......

 دلم نمیومد اشکاشو ببینم....

 دخترمو دادم به پرستار و اون بچه دیگری بغل کردم.....

 داشت با تعجب نگام میکرد.....

 پسر خوشگلم.....

 حامی.....

 باباش میگفت باید اسمش حامی باشه....

 رم حامیت باشع وقتی من نیسم.....میگفت دوست دا

 چه قدر بخاطر این حرفش عصبی میشدم.....

 هیراد همیشه باید باشه......

 تو بغلم تکونش میدادم....

 خانومی بچه هات گرسنن...._

 باید بشون شیر بدی......



 

 خواستم جوابشو بدم که در باز شد و ارام سراسیمه اومد داخل.....

 الغر شده بود.....چه قدر تو این دو هفته 

 االن متوجه شده بودم....

 ترنم خوبی فداتشم؟""

 و بعد انگار متوجه بچه ها شده باشه.....

 با ذوق اومد سمتشون و بغلشون کرد.....

 شاید برای حال بد این موقعمون این دو تا توله بهترین هدیه بودن.......

 ....دخترمو از جاش بلند کرد و شروع کرد به اروم بوسیدنش.

 عمه فداش بشه چه نازه ترنم...."""

 ترنم باید ببریمشون پیش داداشم....

 داداشم باید ببینشون....

 باید دو تا نینی هاشو ببینه....

 باید بخاطر اینا خوب بشه ترنم....

 اینارو میگفت و گریه میکرد اروم.....
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 پشت شیشه اتاق هیراد بودم.....

 ش سربزنم....بعد دوروز اومدم به



 

 دلم براش تنگ شده بود....

 با کلی اصرار و خواهش 

 ارو بیارن تا ببینه...قرار شد بچه ه

 داشت نگام میکرد.....

 چه قد الغر شده بود مرد من.....

 هیچ وقت تصورم نمیکردم هیراد تو این حال ببینم.....

 این جور الغر و ضعیف....

 اینجور مریض.....

 ود افتاد ب جون زندگی من.....آخه این سرطان چی ب

 صدای حرکت ریل تخت که شنیدم به سمت ورودی راه رو چرخیدم....

 بچه هارو اوردن...

 به سمتشون رفتم یکی از تختارو خودم گرفتم و یکی دیگه رو پرستار اورد.....

 بسم ااهلل گفتمو وارد اتاق شدیم....

 لباس مخصوص تنم کردم....

 بلند بشه که اجازه ندادم.......هیراد میخواست از جاش 

 اول حامی بغل کردم و باال سرش رفتم..... با زبون بچگانه شروع کردم ب حرف زدن....

 +دالم بوبویی...

 )سالم بابایی(

 ماسک اکسیژن  از رو دهنش برداشت...



 

 با صدای خفه ای گفت....

 بیارش پایین...._

 حامی گذاشتم کنارش.....

 اشه باید رو تخت میشست......برای اینکه راحت تر ب

 دستشو تکیه داد و به حالت نشسته در اومد.....

 مانعش نشدم گذاشتم جوری که راحته بچه هاشو ببینه.....

 تنش درد میکرد اینو از جمع شدن صورتش فهمیدم......

 دستشو به سمتم دراز کرد....

 حامی دادم دستش,,....

 اروم گرفت تو بغلش.....
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 هیراد:

 

 حالم اصال خوب نبود....

 دیگه جونی تو تنم نمونده بود...

 فقط سعی میکردم مقاومت کنم تا بچه هام بدنیا بیان....

 ببینم همشون سالمتن.....



 

 دوست داشتم دخترو پسرمو ببینم....

 حامی از ترنم گرفتم.....

 انگار االن که تو بغلمه دیگه خوب خوبم....

 زدن....شروع کردم باهاش حرف 

 خوش اومدی پسرم...._

 از گفتن پسرم ی جوری شدم....

 ذوق و عشق تو تک تک سلوالمو حس کردم......

 نفس به سختی میکشیدم.....

 صدام باال نمیومد....

 اروم سرمو بردم پایین لپشو بوسیدم.....

 داشتم از بغض خفه میشدم....

 ونی و خستگی میکردم....نمیدونم چرا امروز نسبت به هر روز دیگه احساس بی ج

 ترنم اسمشو حامی بزاریم موافقی؟_

 با صدایی که از بغض میلرزید جوابمو داد....

 +اره عزیزم...اسمشو حامی میذاریم که حامی پدر و مادرش باشه....

 خدایا ی معجزه  میخوام....

 میخوام خوب بشم...

 میخوام بزرگ شدن بچه هامو ببینم....

 ه ....خدایا مگه چه قد سنم



 

 خدایا کمکم کن....

 سرمو انداختم زیر تا ترنم قطره اشکی از چشم چکید نبینه......

 پسر جذاب منی...._

 همیشه مواظب مامانت باشیا....

 باباتو هیچ وقت تنها نزاریا.....

 حامی منی....

 +خب دیگه بابایی بسه انقد با اقا پسرت خلوت کردی....

 نمیخوای دخترتو ببینی....

رم ....همیشه عاشق این بود حس و عشق دختر و پدری درک کنم... دخترا بابایین....دوست )دخت

 داشتم ی دختر داشتم تا دنیا به پاش میریختم.....

 دخترمو از ترنم گرفتم....

 اولین چیزی که ازش دیدم صورت سفید و لپای گل انداختش بود....

 ..با اون لبای غنچه ای سرخش که شبیه مامانش بود..

 ترنم شبیه تو بشه فک کنم....._

 +نمیدونم شاید...

 کاش شبیه تو بشه....ی دختر خوشگل...خانوم....مهربون...._

 نگاهمو سمتش چرخوندم

 مگه نه؟_

 دوباره داشت گریه میکرد....



 

 هووف ترنم گریه نکنا....._

 +گریه شوقه نفسم خوشحالم که دارمتون....

 اشک شوقم نریز...._

 چشات بارونی باشه....دوست ندارم 

 چه از ناراحتی چ از شوق....

 هیچ وقت اینو یادت نره....

 +چشم

 و بعد دست کشید رو چشماش و اشکاشو پاک کرد....

 نفسم دیگه جداباال نمیومد....

 یکم ماسک اکسیژن گرفتم جلو دهنم....

 وضعیتم که بهتر شد.....

 دوباره بر داشتم....

 اشه گوش نکردم....هرچی ترنم غر زد که بزار ب

 صدام با ی خس خس که بخاطر نفس تنگی بود همراه شده بود....

 اسم حامی من گذاشتم...._

 اسم دخترمون تو بگو...

 +نه من دوست دارم توبگی...

 حوصله نداشتم مخالفت کنم.....

 حوصله خودمم نداشتم دیگه....



 

 تر نظرمو جلب کرد.....قبال تو اینترنت سرچ میکردم راجب اسامی بچه ها ی اسم دخ

 سایدا..)سای=سایه.... دا=مادر(

 تا حاال نشنیده بودم....

 اسم بختیاری بود....

 معنی قسنگی داشت .....

 سایدا...سایه مادر ....قشنگه ترنم؟ _

 +اهوم خیلی......

 سایدای منی...._

 تر کوچولوی نازم....دخ
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                                                                                                                                                        ترنم:    

 بودیم خونه....با ارام اومده 

 میخواستم بچه هارو حموم کنم و خودمم ی دوش آب گرم بگیرم....

 تا خستگی این چند وقت از تنم بیرون بره....

 به کمک آرام بچه هارو حموم کردم...

 ی دست از لباسای ستشونو تنشون کردم....

 بهشون شیر دادم تا خوابیدن....



 

 ..داشتم وسایلمو اماده میکردم که برم حموم.

 *ترنم..تررنممم

 +هوم..جانم؟ ببخشید حواسم نبود جانم ارام؟

 *برو حموم و بیا ی چیزی بخور ی کم تقویت بشی...

 میخوای به بچه ها شیر بدی شیرت باید مقوی باشه....

 +اهوم باش..

 ارام ی عکس از بچه ها بگیر برای دنیا بفرست...چند دفعه گفتن عکس بگیرم بهشون بدم...

 ....*باشه اجی

 حوله حمومو برداشتم و به سمت حموم رفتم.....

 شیر آب باز کردم  درجه حرارت اب تنظیم کردم وگذاشتم وان تا حدودی از لب گردم پر بشه.....

 موهامو باز کردم....

 چنگی تو موهام زدم....

 تو وان نشستم...

 سرمو به دیوارش تکیه دادم ....

 ن تو موهام....چشامو بستم و شروع کردم به دست کشید

یاد وقتایی افتادم که هیراد اینجور با موهام بازی میکرد و چنگ میزد تو موهام .... با هر بار نواز دستش رو 

 موهام موجی از آرامش تو وجودم وارد میشد...

 گرمی اشکی که از گوشه چشمم شروع به حرکت کرد و حس کردم....

 گلو خفه کنم....چند وقتی بود که دیگه نمیتونستم بغضمو تو 



 

 خیلی داغون بودم....

 خیلی خسته بودم....

 خسته روحی...

 جسمی....

 فکری....

 از این آشوب از این ترس خسته شده بودم....

 دوست داشتم همه اینا ی خواب باشه....

 دوست داشتم االن که چشامو باز میکنم هیراد رو به روم ببینم که مثل همیشه میگه....

 ات تنگ سد از بس تو حموم موندی بسه تمیز تمیز شدی بیا بیرون....خانومی دلم بر_

 دوست داشتم باز من له حرفش بخندم و بگم....

 +خب هیراد من حموم کردن خیلی دوست دارم....

 با صدای در چشامو باز کردم...

 *ترنمم..خوبی؟

 +اره ..چیزی شده؟

 *صدا گریتو حس کردم...

 ...+اها نه خوبم االن میام بیرون

 دوش اب باز کردم....

 سریع حموم کردم...

 حولمو پوشیدم از حموم زدم بیرون....



 

 ارام رو تخت نشسته بود داشت به بچه ها نگاه میکرد....

 بازم تو ذهنم اومد چرا هیراد االن نیست....

 *عافیت باشه عزیزم....

 من برم میز بچینم تا تو لباس بپوشی.....

 سید واز اتاق زد بیرون...دستای حامی و سایدا رو بو

 سریع لباسامو عوص کردم...

 حدود سه چهار ساعتی بود که اومده بودم خونه و هیراد تنها گذاشتع بودم....
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 بچه هارو تو یکی از اتاقای بخش کودک گذاشته بودم....

 ی پرستارم برا مراقبت ازشون گرفتم....

 شب پیششون نرفته بودم....داشتم میرفتم تا بهشون سر بزنم از دی

 در اتاقشونو اروم باز کردم حدس میزدم خواب باشن...

 این موقع روز اکثر اوقات خواب بودن.....

 پرستارشون داشت وسایل و لباساشونو مرتب میکرد....

 وقتی متوجه صدا در شد به سمت در برگشت ....

 *سالم ترنم خانوم....

 +سالم خسته نباشی عزیزم....



 

 ....*مرسی

 دختر جون و ساده ای بود....

 و البته فوق العاده با ادب و مهربون....

 در جریان مریضی هیراد بود....

 روی صندلی کنار تخت بچه ها نشستم.....

 و بهشون خیره شدم....

 دلم برای بغل کردنشون تنگ شده بود....

 *بهتر شدن؟

 انگار منتظر ی تلنگر بودم...

 منتظر ی جرقه....

 ه کردم دوباره سر باز کنه....باره بغضی که بزور خفتا دو

 چشام از اشک پرشد....

 با صدا لرزون جوابشو دادم...

 +نه...بدتر شد که بهتر نشد....

 دوروزه تو کماس...

 دلم پر بود نمیدونم چی شد شروع کردم به دردل.....

 +دورزه زندگیم طعم زهر میده..

 دوروزه شب و روز ندارم براش....

 دیشبم حالش بدتر شده.... از



 

 *خوب میشه امیدتونو از دست ندین....

+هوووف نمیدونم فقط میدونم میخوام زودتر خوب بشه....دوباره بیاد پیشم اون دستگاها ازش کنده 

 بشن.......امیدوارم از این وضع در بیایم...

 *بفرما...

 جعبه دستمال کاغذی رو به روم گرفته بود....

 م و صورت خیس از اشکمو پاک کردم....دستمالی برداشت

 شده بودن همدم همیشگیم...

 نمیدونم چرا دیگه گریه هم ارومم نمیکرد......

 از رو صندلی بلند شدم جوری که بچه هارو بیدار نکنم اروم لپای نرمشونو بوسیدم......

 +من برم دیگه عزیزم.... 

 مواظب بچه ها باش....

 .*خیالتون راحت ترنم خانوم...

 رفتم.....Ccuاز اتاق زدم بیرون و دوباره ب سمت 

 از بس تو اون بیمارستان موندم تقریبا همه دیگه منو میشناختن.....

 داشتم از جلو در ورودی ساختمان بیمارستان رد میشدم که رابین دیدم....

 به سمتش رفتم ....

 +سالام,,,,

 سالم عزیزم خوبی؟""

 +ای.....



 

 تو خوبی؟

 سم امروز ی کم سرم خلوت شد گفتم بیام ی سر به داداش بزنم..مرسی بد نی""

 +مرسی رابین جان...توروهم درگیر کارا شرکتمون کردیم....

 این چ حرفیه....""

 باهم از پله ها باال رفتیم....

 ازم راجب حال هیراد پرسید...

 داشتم براش تعریف میکردم که اصال خوب نیست...

 کما.....نمیدونست دو روزه رفته تو 

 تا فهمید شوکه شد....

 چهرش گرفته شد...

 غم تو چهرش پیدا شد.....

 ختم میشد شدیم....Ccuوارد راه رویی که به

 خیلی شلوغ بود.... Ccuدم در 

 هرچی دمتر و پرستار بودن با ی تعداد آدم اونجا ایستاده بودن....

 *خانوووم برو کنار بزار برم داخل مریض خالش بده...

 پرستارا رو به خانومایی که اونجا ایستاده بودن اینو گفت.... یکی از

 نمیدونم چی شد قلبم یوهو گرفت....

 انگار ی صاعقه به قلبم خورد.....

 دستمو گذاشتم رو قلبم....



 

 ترنم خوبی؟""

 +رابین هیرادم....

 رابین بدو.....

 رابین تازه متوجه شلوغی شده بود....

 رفت..... Ccuبا دو به سمت 

 +خدایا خودت کمکم کن......

 برسونم..... Ccuخودمو جمع کردم و سعی کردم  با تموم توانم خودمو زودتر به 

 بشه..... Ccuیکی از پرستارا جلو در بود و نمیذاشت کسی وارد 

 +خانوم برو کنار میخوام همسرمو ببینم....

 *نه عزیزم حال یکی از مریضا بد شده نمیشه کسی راه بدم.....

 نوم توروخدا بزار برم داخل فقط میخوام ببینم حالش خوبه....+خا

 *نمیشه عزیزم .....

 دستشو گرفتم....

حاظر بودم التماس کنم ولی بزاره برم داخل تا ببینم حداقل هیرادم همونجور اروم روی تخت بیمارستان 

 خوابه......

 +توروخدا بزار برم....جان عزیزت...

 ...*هوووف....نمیشه بری داخل.

 +حداقل بگین اسم بیمار چیه تا بدونم همسر من هست یا نه....

 *اقای پارسا....ایست قلبی کرد.....
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 رابین:

 بشه....Ccuترنم مدام داشت التماس میکرد که پرستار اجازه بده وارد 

 نمیدونستم چی کار کنم..

 گیج بودم...

 میدیدم....Ccuداشتم از پنجرک کوچیکی که رو در بود داخل 

 سعی میکردم بفهمم داخل چه خبره....

 بخاطر هیراد این طورن یا ی مریض دیگه حالش بد شده....

 هیچ معلوم نبود....

 خواستم بازو ترنم بگیرم و بکشمش کنار تا دیگه به پرستار التماس نکنه....

 ترن....""

 صدای پرستار صدامو تو گلو خفه کرد....

 کرد..... *اقای پارسا...ایست قلبی

 مغزم سوت کشید...

 پیش خودم گفتم شاید اشتباه شنیدم....

 ببخشید چی گفتین....""

 اقای پارسا سکته قلبی کردن.... 211*مریض اتاق



 

 دکتر سعی دارن برش گردونن...

 یاد ترنم افتادم...

 برگشتم سمتش.....

 اروم بود....

 و این ارامش هزارتا معنی داشت.....

 ن پرستا بود.....نگاهش به لب و ده

 انگار تو این دنیا نبود...

 چشامو بستم.......من هنوز امید داشتم....هیراد قوی تر از این حرفا بود.....

 خدایا هیرادو برگردون....

 خدایا داداشمو برگردون صدامو بشنو.....

 با صدای خنده اروم ترنم چشام باز کردم....

 +رابین چته؟

 چرا گریه میکنی؟

 د تر خندید....ی کم بلن

 +داره باهام شوخی میکنه....

 میخواد دوباره اذیتم کنه تا بفهمه چه قدر دوسش دارم.....

 میخندید و حرف میزد....

 من که جلو هیچ کس گریه نمیکردم حاال کنترل اشکام دست خودم نبود....

 به سمت پرستا  چرخید...



 

 +بزارین برم داخل.....

 یشه...هیراد ببینه من اومدم خوب م

 داره شوخی میکنه که من برم پیشش...

 توروخدا بزارین برم.....

 پرستار هیچی نگفت و سرش انداخت زیر....

 انگار الل شده بودم....

 اصن نمیتونستم حرف بزنم....

 بازو ترنم گرفتم کشیدم ب سمت خودم......

 +شوخیه؟

 اره شوخیه....""

 وی تر از این حرفاس......خوب میشه ....هیراد خوب میشه...داداش من ق

 سرشو تکون داد.....

 +اره قویه....

 ی بار دیگه بلند تر 

 +قویههههه

 هیراد من قوییهههه....

 انگار تازه متوجه باشه چیشده....

 جیغ زد و گفت قویه....

 بازشو از دستم کشید بیرون ....



 

 پرستار هل داد کنار و خودشو انداخت داخل.....

 سرش رفتم داخل به حرف پرستارم کاری نداشتم....منم صبر نکردم پشت 

 با دو به سمت اتاق هیراد رفتیم....

 پشت شیشه ایستادیم.....

 دکتر داشت شوک میداد....

 تا برگرده......

 صدای زمزمه ترنم شنیدم.....

 حرفاش فقط باعث میشد بغض تو گلوم بزرگ تر بشه....

 +پاشو دیگه....

 پاشوو هیراد....

 خواستم حامی بیارماااا....امروز می

 پاشو....

 هیرادم.....

  

 نگاهش کردم....

 داشت التماس میکرد بهش.....

 چهرش ملتمس شده بود....

 کاش هیراد صداشو بشنوه.....

 کاش خدااا صداشو بشنوه....



 

 

 صدای بوق ممتدد دستگاه باعث شد به سمت اتاق برگردم....

 ضربان قلب هیراد از کار افتاد.....

 کتر چند بار دیگه شوک داد بهش.....د

 ولی فایده نداشت.....

 اون خط صاف مثل قبل نمیشد......

 

 

 +چیشد؟

 چی میگفتم بش....میدونستم خودش فهمیده ولی نمیخواد باور کنه....

 

 +چیشد رابین....

 چرا دکتر شوک نمیده بهش.....

 

 خواست بره داخل اتاق که نذاشتم......

 +ولم کن....

 برم پیش هیراد....بزار 

 بایست ترنم توروخدا با یست....""

 



 

 +میخوام برم پیشش....

 

 تو همین زمان دکتر از اتاق زد بیرون.....

 هلم داد و به سمت دکتر رفت.....

 

 +چیشد؟

 چرا اومدی بیرون....

 چرا بهش شوک نمیدی.....

 

 

 *متاسفم خانوم پارسا....

 

 دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم....

 روع کردم  به گریه ...ش

 با صدای گریه من ...

 ترنم اومد سمتم....

 

 +گریه نکن....

 رابین خوب میشه....



 

 قول داد نمیره.....

 

 دیگه خودشو ول کرد.....

 داد میزد....

 +قول داد نمیره.....

 به سمت اتاق دوید....

 بلند شدم بگیرمش.....

 که زودتر من خودشو داخل اتاق انداخت.....

 ن موقع پرستار پارچه سفید رنگ رو صورت هیراد کشید.......همو

 

 هیراد .... نامرد کجا......""

 

 داشتم جنازه هیراد نگاه میکردم و یاد حرفاش میوفتادم...

 که صدای جیغ ترنم منو ب خودم اورد......

 

 همنجور که ایستاده بود دستاشو گذاشت رو گوشاش شروع کرد به جیغ زدن.....

 

 

 سمت هیراد....دوید 



 

 

 پارچه زد کنار.....

 شروع کرد به حرف زدن......

 

 +هیراد  پاشو دردت بجونم.....

 پاشو نفسم.....

 هیراد چشاتو باز کن.....

 هیراد بیدار شو......

 

 دستشو گرفته بود و میبوسید......

 

 +چرا دستات سردن هیراد.....

 هیراد بلند شد جان ترنم......

 

 ق برداشتع بود.....صدای هق هقش اتا

 

 +رابین بگو چشاشو باز کنه.....

 رابین من چشاشو نبینم میمیرم........

 



 

 به زور خودمو به سمت دیگه تخت رسوندم..... 

 

 کنار تخت نشستم......

 شروع کردم به گریه....

 اتاق از صدای  گریه من و ترنم پرشده بود......

 

 

 ترنم مدام هیراد تکون میداد.....

 میخواست بیدار بشه......ازش 

 ولی هیراد رفته بود.......

 

 

 +هیراپ بیدار شو.....

 هیراد تو که قول دادی تنهام نزاری.....

 نامرد کجا ؟

 کجا میخوای بری؟

 دلت میاد من و حامی تنها بزاری؟

 هیراد سایدا.....مگه نمیگفتی دوست دارم دختر داشته باشم...

 ..دلت میاد سایدا تنها بزاری....



 

 

 ترنم بسه.....""

 توروخدا بسهههه.....

 

 از رو زمین بلند شد.....

 ایستاد

 

 باال سر جنازه هیراد و شروع کرد به بوسیدنش.....

 از پیشونیش شروع کرد به بوسیدن.....

 رو سرش بوسید.....

 

 +من فدات شم.....

 موهات کجان دست بکشم توشون.....

 

 ند کرد و گذاشت رو سینش......دستشو انداخت زیر سر هیراد سرشو بل

 محکم بغلش کرد.....

 

 +هیراد توام بغلم کن دیگه.....

 چرا دستاتو نمیندازی دور کمرم......



 

 د لعنتی بیدار شو......

 

 دیگه چیزی نگفت و سرش گذاشت رو شونه هیراد بلند زد زیر گریه...

 

 

 انقد دردناک گریه میکرد.....

 ....انقد زجه هاش مظلومانه بود..

 کخ نمیدونستم ب حال ترنم گریه کنم....

 یا بخاطر خودم که تنها رفیقمو از دست دادم........

 

 

 نشستم رو زمین و تکیمو به دیوار دادم 

 و پا ب پای ترنم گریه کردم....

 ولی چه فایده .....

 مگه هیراد برمیگشت؟

 

 هیراد برای همیشه رفت......

 هیراد رفت.....

#Part 189 



 

 

 ️❤پایانی پارت

 

 *ممنی...

 +جانم...

 *دشنمه)گشنمه(

 +الهی فدای دختر خوشگلم بشم بیا بریم بهت غذا بدم.....

 

 خواستم دستشو بگیرم که مخالفت کرد...

 با حالت مظلومی نگاهم کرد و گف...

 *نهههه...ببلم تن )نه بغلم کن(

 

 تو آشپزخونه.... دستامو دور اون کمر کوچولوش انداختم و کشیدمش تو بغلم و رفتیم

 غذای مخصوصی که براشون گرفته بودمو اماده کردم....

 رو صندلیش گذاشتم و شروع کردم به غذا دادن به سایدا خوشگلم....

 

 دوسال از فوت هیراد میگذشت....

 باالخره تونستم خودمو ی کم جمع کنم تا بتونم بچه هامو بزرگ کنم...

 ...تنها داشته هام...یادگاری های هیراد



 

 درواقع تظاهر ب خوب بودن داشتم....

 اما فقط خودمو خدای خودم میدونستیم که چه قدر داغونم....

 فقط خودم میدونستم چه قدر تنهام....

 چه قدر دلتنگ هیرادم...

 چه قدر جای خالیش تو وجودم ...تو زندگیم...حس میشه.....

 

 

 لند شدم....تو حال و هوای خودم بودم که با صدای آیفون از جام ب

 به سمت آیفون رفتم با دیدن رابین در باز کردم.......

 

 رفتم توآشپزخونه و سایدا بغل کردم و به سمت حیاط رفتیم....

 

 سالمم عزیزم..._

 +سالم خوبی رابین؟

 مرسی تو خوبی؟_

 +ممنون.... حامی کجاست,,,

 تو ماشینه از خستگی خوابش برد...._

 انقد ذوق امروز داشت...+االهی قربونش بشم از دیشب 

 ببخشید افتادی تو زحمتم....



 

 این چ حرفیه..._

 

 و دستاشو به سمتم گرفت و سایدا بغل کرد....

 

 خوبی عشق عمو...._

 +ملسی تو چطولی؟

 خوبم...._

 

 لپشو بوسید....

 بخاطر ریشاش سایدا اذیت شد و دستشو رو لپاش کشید....

 

 ش داشتم بوسیدمت...ااا ااا ببخشید حواسم نبود باز ری _

 +عب نداله

 

 رفتم تو ماشین و حامی بغل کرردم....

 در ماشین بستم به همراه رابین وارد خونه شدیم.....

 

 حامی تو اتاقش گذاشتم.....

 رابین داشت با سایدا حرف میزد....



 

 تو این دوسال هیچ وقت تنهامون نذاشت....

 کرد....شرکتو که میچرخوند از من و بچه هامم حمایت می

 بقیه دوستامم همیشه کنارم بودن....

 ولی رابین ....

 حمایتش فرق داشت...

 میگفت وقتی تورو اونجور تو اون حال دیدم..

 وقتی گریه هاتو دیدم...

 قسم خوردم تا اخرین لحظه از تو بچه های هیراد و تو حمایت کنم....

 

 

 امیدوار بودم بهترین ها نسیبش بشه....

 داشتم...از آیندم خبر ن

 ولی میخواستم کاری کنم که بچه هام بهترینارو تجربه کنن...

 دوست داشتم آرامش حس کنن...

 میدونستم همیشه حای خالی حس پدر و فرزندی تو وجودشون هست....

 ولی اینم میدونم هیرادم

 بچه هاشو تنها نمیزاره....

 ..فقط میخوام بچه هام مثل من زندگی پر دردی نداشته باشن...

 ای یخ بودم... با درد هایم تنها...تکه



 

 غم چشمانم را حتی یک کودک میدید...

 تنها بودم..

 تو آمدی... آرزویم بودی...فکر میکردم آرزویی محال هستی اما...

 عشق در قلب تو نیز رخنه کرد..

 درست مانند شکوفه بر تن یک درخت بدون برگ و خشک..

 مال من شدی اما...

 ..؟ اآلن کجایی.

 چرا مرا تنها گذاشتی و اسمانی شدی؟ 

 زود نبود..؟

 به جان ثمره های عشقمان..زود بود برای رفتنت...

های های تو..ثمرهام...لباس هایت را بر تن دارم..تنها امیدم یادگاریحاال روی زمین سرد نشسته

 عشقمان است

 م...درد_جنس_از_دختری#حقا که من 

 

 پورزارعی_هما#

                     

The  End… 

roman 

Dokhtari az jense dard 



 

 

 

 

 






