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  نام اوبھ
 
 دارم بھ قول ی کوچولو چھ توقعھی چرا ی ولاوردمی اصال شکم در نکشمی شکمم می دست روھی

   بچھدوارمی امی کوچولو ام ولیلیھمھ خودمم خ
 امروز چم شده فھممی پسر بشھ نمخوادی دلم میلی اصال خدونمیاش بره نم شکممھ بھ بابی کھ تویا

   بودهیشگی تو دلمھ اون غم کھ ھمی غمھی ستیحالم خوب ن
 ی بارم کھ شده خاطراتمو مرور کنم توھی ی نھ بذار برایگی با خودت چرت و پرت منقدری چرا ااه
 ی من بھ کجا می برسم اصال زندگخوامی م بھ کجانمی کارو بکنم تا ببنی خواستم ایلی دو سال خنیا

 خوادی چقدر خستھ ام چقدر دلم مشیچی دست من نبود ھشیچی وقت ھچیخواد برسھ ھر چند ھ
 کھ فی بودم حگھی دنی طنھی سالھا رو نگذروندم اصال من نی من انمی شدم ببداری بی و وقتوابمبخ
 ازر دھنده گھی ددی خاطراتمو مرور کنم تا شای بار ھمھ ھی بھ قول خان دکتر خوامی می ولشھینم

 رنامھ بمی زندگی ھی بچھ ھم دست من نبود مثل بقنی کمک بشھ بھ بچم ھر چند انی ھمدینباشن تا شا
 . مطمئنم دوستش دارمای کھ تو دنھیزی تنھا چیلی بود اما دوستش دارم خھی بقیزیر

 بچھ اما دوست داشتھ نی با وجود اکنمی قشنگھ چون تازه دارم حسش می دوست داشتن کسحس
 حس ی وقتی کھ دوستم داره ولدمی اگھ بوده من نفھمای نبوده ی وقت کسچی ھیعنی فھممیشدنو نم

 اره شترهی بدمی شانیری اندازه شنی قشنگھ حتما دوست داشتھ شدنم بھ ھمنقدری ایدوست داشتن کس
 وبھحتماخ

  ھمونیعنی اورد ھان عشق تی سر زندگیی رفتھ عشق پدر و مادرت چھ بالادتی نی نھ طننھ
 چقدر ی عشق الکنی تو بھ خاطره اادتھی ی بدصی تشخیتونی نمستی با ھوسش مشخص نفاصلھ

 ی ھم بابا داره ھم مامان االن کسندهی بجاش بچت در ای حاال اگھ تو عاشق نشدیضربھ خورد
 مرورش کن اره گھی اون موقع دکتر مکنمی می قاتکنمی ببرتش بھ گذشتھ کھ فکر منی از بخوادینم
  شھامت داشتھ باشمشھی ھمی برار باھی دیبا
 چشما دنبال مادرم یلی داشتن خیلی نسبت دور فامھی پدر مادرم با ھم کنمی عشق پدر مادرم فکر مبھ

 خوش یلی پدرم زشت بوده نھ اونم خنکھی نھ اکلی بھ تمام معنا و خوش ھی دختر شرقھیبوده نگار 
 افتاده ی ھزار تا از دھنشون مگفتنی مدی جمشھی شھی دخترا دنبالش بودن ھمشھیده اونم ھم بوپیت

 بابا و مامانم بودن اونا ی ھمھ دختر پسر کھ برانی انی اما از بگفتی مادر بزرگم منویالبتھ ا
 گروی البتھ اونا از قبل ھمدشھی عشق شروع منی ایلی فامی مھمونھی از کننی انتخاب مگرویھمد

 کھ دنبال یختر بھ اون دکنھی بھ نگار ابراز عشق مدی جمشی با ھم بودن اما تو اون مھموندنیدیم
 داشتھ تیری مدسانسی کھ لی پسرھی خوب بوده دی بوده خوب جمشدی مرد سوار بر اسب سفھی

 ی ھمھ نی پس بشناختھی اونارو مشی خوب کھ نگار کم و بی خانواده ھیکارخونھ دار تازه از 
 بھ ی داشتھ ولدی نسبت بھ جمشی حسھی تازه نگار ی ھر دختریرا سرتر بوده ارزوخواستگا

 . اوردهی بھ روش نمچوقتی غرورش ھاطرهخ
  کھ من دل گرم بشمدی تشکر کنستی نبد
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 ھفتھ بعد جواب کی و رنی می خواستگاری برادی جمشی کھ خانواده گذرهی میماه از اون مھمون ١
 اما با مثبت بودن شھی می نبوده کھ جواب چدی دل جمشی ھفتھ دل توکی اون ی تورنیگیمثبت م

 یعنی بودن ی بزرگی خانواده رنی بعلھ برون می برادی خانواده جمششھی راحت مالشیجواب خ
 فرد کار خونھ دار ھی رو بھ عنوان ی ھمھ احمد احمدشناختنی رو می احمدی وادهھمھ خان

 ھم داشتھ کھ از گھی خواھر دھی دی زن خونھ دار بوده جمشھی خانمم ای و ھمسرش لعشناختنیم
 اسم پدر ی بوده مادرش خونھ دار ھمھ رویخودش بزرگتر بوده خانواده نگار ھم کھ پدرش بازار

 بوده بھ خصوص کھ تک زی پدر مادرش عزی نگار براخوردنیبوده قسم م نگار کھ اسمش صادق
 پدرش کھ خانواده مردهی اورده می مای بچھ بھ دنیرچ بعد از اون ھگھیفرزند بوده مادرش فاطمھ د

 گروی ھمدی خانوادگی ھای مھمونی ھم داشتن تویلی و ھم نسبت دور فامشناختھی رو می احمدی
 کنھی بوده قبول مدی دل تنھا دخترش با جمشنکھی واقی تحقھی بعد از س پزدنی و با ھم حرف مدهید

 برده یی کاش راه بھ جای ازدواج مخالف بوده فاطمھ خانوم مادربزرگم بود انی کھ با ایتنھا کس
 یی مخالفت راه بھ جانی کھ افی اما حشدی می چی واکردنی مخالفت و اونا باھم ازدواج نمنیبود ا

 و نگار دی قربان گذاشتھ شد جمشدی دو ھفتھ بعد عی ھم برای و قرار عروسشد نبرد و بعلھ برون
 نی ای حاال توکردی کھ فکر مدی بھ خصوص جمشدنیرسی پا بند نبودن بھ ھم می رویاز خوشحال
 حتما نگارم عاشقمھ کھ گفتی با ھمن و مشھی ھمی با عشقش باشھ و بعد از اون براتونھیدو ھفتھ م

  دوستم دارهل حداقایقبول کرده 
 ی ولدی پوشییبای لباس زشھی برن نگار مثل ھمی عروسدی خری کھ قرار بود با ھم برای اولروز

 ادی بھ نظر بباتری زدی در نظر جمشخواستی مدی بھ خودش رسشی پی از دفعھ ھاشتری بندفعھیا
 دی نتونستھ بود با ھاشون بره کھ در خرچکسی بود و چون ھدهی ھم بھ خودش رسدیجمش

 عاشق ھمن اونقدر یلی کھ خدنی و نگار اون روز فھمدی بود تنھا باشن جمشقرار  کنھشونیھمراھ
 شھی ھمی از ھم جدا بشن ناراحت بودن اما ھر دو بھ دو ھفتھ بعد و براخواستنی میکھ ھر دو وقت

 کردنی میاداوریباھم بودن دل خوش کرده بودن وبھ ھم 
 دو ھفتھ ھر نی ای ھمھ خوشحال بودن ھمھ توھی از فاطمھ مادر بزرگم کھ دلشوره داشت بقریغ

 اون بپرسن واقا ی کارھای مراسم عروسی تا نظرات ھمدسگرو براشدنیوقت دور ھم جمع م
 مدت ھی ستی بھ شوھرش گفتھ بود بھتر نی جز فاطمھ کھ وقتزدی چھرشون موج می تویخوشحال

 . ھم صبر کننگھید
 

 کھ اماده است از میگرفتی مدی کھ ما بھ عنوان جھاز بایلی وساھی منظورت از صبر چگھی مصادق
 کھ دی از ھمھ مھمتر نگار و جمشنینی بچنیری اماده شده خونھ ھم کھ فردا مزیطرف اونام کھ ھمھ چ

 ش نگران نبای از تک دخترت دل بکنیتونی اھان نکنھ نممی صبر کندی بای چی خوشحالن برایلیخ
 ی ناراحتنی اره بھ خاطر ایری می ھروقتم تو خواستادی ھروقت خواست مکھیخونش نزد

 یکی نھ دی ازدواج کنھ حاال جمشدی روز باھی بالخره دخترم ستی ننی گفت نھ نھ مسالھ من افاطمھ
 با ھم بھ تفاھم دی بھ عنوان نامزد بمونن شانای اگھی مدت دھی ستی بھتر ننھی اما مسالھ من اگھید

 دنینرس
 ینیبی مگھ نمھی خودت تفاھم چی برایگی می حرف فاطمھ تموم نشده بود کھ صادق گفت چھنوز

 تو ی ولکننی متی ما رعای حاال جلورنیمی واسھ ھم میدی نفھمکننی چطور با ھم رفتار منایا
 ای ھمھ دختر کھ دورش بود نگار انتخاب کرد نی انی بدی جمشیدی ندینی ببیتونیچشمشون عشقرو م

 کھ فکر کرد و جواب مثبت داد ی ھمھ خواستگار بھ تنا کسنی گذشتھ دخترت از انی ازاصال ا
 ادتی نکھی شناختن مثل اگروی و ھمددنیدی مگروی ھمکدمیرفتی کھ مییای مھمونی بود اونا تودیجمش

 دی داشتن کھ نگار مشکل پسند انتخابش جمشیی اشناھی دهی ددرویرفتھ دخترت بار اولش نبود جمش
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 و از ھمھ مھمتر دخترت با عشق میخوری حرفا نزن ما از ھر نظر بھ ھم منیگھ ھم از ایبود د
  انتخاب کردهدرویجمش

 از ی بود پس فردا کھ عشق و عاشقنی منظور من عشق نبود منظورم ای خانوم گفت ولفاطمھ
 ی نگار دختر حساسنی ببننیبی ھمو میبایسرشون افتاد ع

 چون اون شھی خوشبخت مدی با جمشگمی منی بخاطره ھمدونمی منوی صادق گفت خوب منم ادوباره
  ناراحت باشذارهی اصال نمکشھیدوستش داره و نازشو م

 ی اصال عالشق نگار ولیی پسر خوب واقایلی خدی جمشنی ببستی ننای صادق منظور من ایول
 قبول دارم کھ نی ببی نگار پسر فرامرزو رد کرده ناراحتنکھی نکنھ بخاطره ادمیاھان فھم...ی چیول

 نگار با شاھرخ ازدواج کنھ اما خب خواستی دلت میبرادرو دار ھی نی و تو ھمھیشاھرخ پسر خوب
 باشھ  بحث تموم کننجای باشھ پس ھممی بدی بھ زور دخترمونو بھ کسمیتونینگار نخواست ما کھ نم

 چون ی بر قبول حرف پدربزرگم صادق نبود وللی سکوت دلنی ای مجبور بھ سکوت شد ولفاطمھ
 ی چون مادربزرگم برخالف پدر بزرگم بود کھ خانواده اادی بشی اختالف پنشونی بخواستیدلش نم

سال ٣ و ٢ سال داشت کھ از خودش کی یشلوغ داشت پدربزرگم دوتا خواھر با فاصلھ سن
 خود پدربزرگم ازدواج کرده ی کھ ھر دو شون با ھمکارادهی امنھ و سعیاسما  بودن باکتریکوچ

 پدربزرگم بود بھ اسم کی برادر کھ اون شرھی پسر بودن و ھی دختر وھیبودن و ھر کدوم صاحب 
 برادر ھی مادر بزرگم ھمون ی بود و دو تا پسر داشت ولکتری سال از صادق کوچ٤ کھ اون دیحم

 مرده و فرامرزم بھ خاطر ومدهی مای شاھرخ بھ دنی کھ ھمسرش وقتاشتکھ اسمش فرامرز بود د
 کردهی مفی اونطور کھ مادربزرگم تعرنیمی ازدواج نکرد سگھی زنش داشتھ دنیمی کھ بھ سیعشق

 بوده کھ بھش شی مشکی برخالف موھانی وادی و پوست سفی ابیی بوده کھ چشماییبایزن ز
 خوبش بوده کھ فرامزو عاشق خودش یلی اخالق خنیبر ا  عالوهدادھوی می فوق العاده اتیجذاب

اھرخ داشت چون  بھ شیادی زیکرده بوده و شاھرخو خودش بزرگ کرد و فاطمھ ھم عالقھ 
 ای سالھ بود کھ نگار بھ دن٨ عمش بود شاھرخ شی سرکار شاھرخ پرفتی مدی کھ فرارز باییوقتا

 کرد چون از ی بود از اون خواستگارالشس١٦ اون ی ھمھ بود و شاھرخ وقتزی کھ عزیاومد نگار
 ی واقعلی کھ دلی بود وتنھا کسی جوابش بھ شاھرخ منفی داشت ولیادی زیھمون موقع خواستگارا

  مادرش مادر بزرگ من بوددونستیجواب نگارو م
 دونستی مادربزرگ من بود کھ ماره

 بھ مادرش ی بود اون از نظر طاھری پزشکی کرد دانشجوی از نگار خواستگاری وقتشاھرخ
 ی قوی کھ از پدرش بھ ارث برده بود داشت ارتباط اچتماعی متناسبکلیرفتھ بود و قد بلند و ھ

  براش نداشتی فرقچی و زن و مرد ھکردیداشت و راحت با ھمھ ارتباط برقرار م
 ھمسرش خواستی با اون ازدواج کنھ چون اصال دلش نمتونستی بود نگار نمنجای ھمی اساسرادی او

 دی عاشق بشھ کھ شاخواستی دلش ماھاشی روی توجھ کنھ و تازه اون توی اگھیجز اون بھ کس د
 دی کھ شانی و اگھی دی توحھ بھ زنانی اصال نتونستھ فرق بدیداشتھ و شا حسو بھ شاھرخ ننیا

 کردهی کھ با خانما ھم مجبور بھ ھمکالم بودن ھست و اگر توجھ مکردهی مجابی انجوریا شغلش
  بودهتشی بوده اصال خصوصی با مردا ھم ھمونطوردهیفھمیم
  شاھرخنی بھ ای دادیری گی تو چنی طنیوا

 پدر دی جمشرادی ای ولدهی شاھرخ درادی بفھمم مادرم چطور شده ادی بدم باری گدی معلومھ کھ بااره
 عشق اره ھمون کھ من ی لھی کور شدن بھ وسدنی شده ندشی کھ ھمون باعث بدبختدهیمنو ند

 دمشی نفھمدمشی نچشچوقتیھ
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 یدی نفھمچوقتی ھیچی کھ ھی وسط بودنی اون نشد تو ای مادرت نھ نھ باعث بدبختی بدبختباعث
 ی بچگیدی اصال فھمیدی نفھمنوی اره اره تو اھی چی پدرای ی اصال مھر مادرھی مادر چیدینفھم

 تو اگھ ھم کادو ی ولکردنی روز پدر مادر کادو درست می مدرسھ برای دوستات توادتی ھیچ
 کھ ی چرا جسمشون بود اما تو اونقدر از اونا دور بودی نبود کھ بھش بدی کسیردکیدرست م

 چقدر ادتھی ی بار روز مادر بود تو کالس دوم بودھی ادتھی ی کادو رو بھ اونا بدیتونستینم
 ی درست کردی بچھ ھا اونروز کاردستی ھفتھ نوبت خونھ مادرتھ مثل ھمھ نی کھ ایخوشحال شد

 ادی دای از شی درست کردھی چنی بھ مادرت اما مادرت گفت ایدی اونو مکھ یچقدر خوشحال بود
 اونموقع چقدر ناراحت ادتھی کترهی از تو کوچنکھی درست کرده با ای چقدر قشنگ کاردستریبگ
 رفت اما نوی انداخت رو زموی کھ کاردستنی طرف اھی بھ خاطر حرف مادرت اما حرفش یشد

  بودخچالی در ی رودای شیکاردست
 دمی تکون مسرمو

 اما ستیستھ ھمش خاطرات من ن قراره خاطراتمو درست مرور کنم درنی مرتب فکر کنم ببدیبا
 ی خاطرات بد زندگی اشتباه اونا باعث ھمھ نمی اصال تصمشھی پدر مادرم بھ منم مربوط میزندگ

 من شده
 رد کردن شاھرخ لی اونروز مادربزرگم فاطمھ نتونست حرفشو بھ پدربزرگم بزنھ بھش بگھ دلاره
 اما عشق شتری بدمیاھرخ گرفتھ داره شا کھ نگار بھ شرادوی ھم ھمون ادی االن جمشنکھی بوده وایچ
 کردی بازم قبول نمدیشنی اصال اگرم مدی شاای دی کھ پدربزرگم نشنفی اما حنھی نگار ببذارهینم

 ی خونھ ادنی عروس ودامادو چی کھ مادربزرگم با پدربزرگم حرف زد اونا خونھ ی روزیفردا
 اسمشو باغ گذاشت اما شدهی بزرگ داشتھ کھ نماطی حھی تھران بوده و ی باالی محلھ ھایکھ تو

 کھ بھ عنوان جھاز نگار یلی بوده کھ با وساییبای زیلی خی داشت خونھ یادی زیدرخت و گلھا
 نگار زن ی اون روز عالوه بر دو تا مادر ھا عمھ ھاشھی مباترمی زشھی اورده مخونھ  اونیتو

 اومده بودن چون شدهی ھم محسوب مدی جمشی پروانھ و خالھ کھ زن عمودیعموش و خواھر جمش
 پسر بھ اسم ھی داشتھ کھ با ھم ازدواج کرده و الی خالھ بھ اسم لکی عمو بھ اسم احد و کی دیجمش

 گھی قرار تا چند روز دنکھی وابردنی ونگار ھم اونروز از کنار ھم بودن لذت مدیجمش ارمان داشتن
  مرتب بشھلی ھم کمک کردن تا ھمھ وسا با ھم شروع کنن خوشحال و بودن ھمھ بھشونویزندگ

 رسھی مگھی دیزای وپخش کردن کارت و چدی مونده بوده کھ بھ خری روز٩ ھی بای تفری عروستا
 رسھی فرا می عروسشب
 قبول لشوی دلچکسی ھدی شایعنی بگھ ی بھ کستونستھی بزرگم ھنوز دلشوره داشتھ اما نممادر

 داشتھ باشھ و ی توقعشدهی نمھی از بقگھی بھ خاطر شاھرخ مکردهی شوھرش فکر می وقتکردهینم
 عاشق شھی تموم بشھ و اون دوتا با ھم خوشبخت بشن و ھمی بھ خوبزی ھمھ چکردهیفقط دعا م
 کردهی مشھی اون دو ھفتھ ھمی بوده کھ توییبمونن دعا

 
 کھ یاز زمان کردم ی کھ زندگی سال٢٠ نی ای اما تودیرسی اون شب نمچوقتی کاش ھگمی مشھیھم
  ندادندجھی کاش ھا نتی انی اچوقتی دارم ھھی بابقیی تفاوت ھاھی من ی و زندگھی چی زندگدمیفھم

 رفتھ بود چون عروس شگاهی ھمھ در تکاپو بودن عروس بھ ھمراه پروانھ بھ ارای عروسروز
 تو اون مدت خوب یلی پروانھ و نگار با ھم خی نداشت کھ بخواد ھمراھش بره رابطھ یخواھر

  برهشگاهی کھ پروانھ با اون بھ ارادهی مشنھادیبوده و خود نگار پ
 تموم شگری کار ارای وقتباستی اون چقدر زنکھی واکردهی مفی عروس تعرییبای از زشگریارا

 داشتھ ومثل اکثر لباس ھا پف کرده نبوده ودنبالھ کھ بھ ی کھ دامن صافی و نگار لباس عروسشھیم
 و خودش ردهی اجازه مشگری اراپوشھی و باالتنھ لباس دکلتھ بوده مکردهین لباس اضافھ م اوییبایز



 6 

 ھی ی و ھمون موقع پروانھ ھم کھ توکردی کھ کرده بود تعجب میریی نگار واقعا از تغنھی ببنھی ایتو
 ھمون موقع کنھی مفی شده تعربای چقدر زنکھی تاون و اییبای و از زنھی بی بوده نگارو مگھیاتاق د
 گھی کھ موانھ پری و بعد صدازنھی اصال پلک نمھی تا چند ثاننھیبی نگارو می وقتادی ی مدیجمش

 اونو بھ خودش ی نگاه کردن تاشب اصال تا اخر عمرت وقت داری براشھی مریداداش زود باش د
 و بوسھی م عروسویشونی دل بکنم و نگاش نکنم بعد پی پرنی از اتونمی چطور مگھی مدی جمشارهییم

 کھ یعروس  کھ قراره عقد اونجا باشھ و بعدرنی منای نگار ایباھم دست تو دست بھ سمت خونھ 
 شدهی باشگاه برگذار میتو

 رنی منای نگار ای کھ دنبالش اومده بود بھ طرف خونھ نی ھم با ھمسرش رامپروانھ
 وسط نی البتھ اگفتنی مانی چقدر بھ ھم منکھی عروس وداماد واییبای طول مراسم ھمھ از زدر

 نگار ی از خواستگارای بعضی حتای داشتن دوی ازدواج با جمشی از دخترا کھ ارزویبعض
 بوده کھ شاھرخ با نی کھ جالب بوده ایزی وسط چنی واشھی عقد داده می کادو ھاکردنی میحسود

 رستاده بوده خودشو فی بھ خارج رفتھ بوده کادولشی تحصی ادامھ ی سال بوده براکی بای تقرنکھیا
 و عروس ھم مثل دنھی صادق دم خونھ عروس داماد رو دست بھ دست ھم مشھی کھ تموم ممراسم
 بھ خونھ دی و بعد بھ ھمراه جمشکنھی مھی از پدر مادرش گری دوری براگھی دی دخترھایھمھ 

 بھم ی شب بھارکی ی اره اون شب شب وصال پدر مادرم بوده واون دو عاشق تورهیخودش م
  بشھلی تبدیی اون عشق بھ جداکردی فکرشو می اما کرسنی بھ ھم م٦٥سال   خرداد٥ اره رسنیم

 بودم نگار با دهی از عکساشونو دیکی من ومدنی بھ ھم میلی ھمون بابا مامانم خای پدر مادرم اره
 بود کھ چھار شونھ با کت و شلوار دی جمشی اون لباس واقعا برازنده ی توی شرقیاون چھره 

 ت از نگار نداشی اونم دست کمافھی کھ رو بھ باال شونھ شده شده بود و از نظر قییموھا یسرمھا
 کھ از نظر ظاھر بھ ھم نی ای داشت و لبو دھان متناسب اما کاش بھ جای مشکیاونم چشم و ابرو

 و ھمونطور عاشق ومدنیی کوتاه میکی در مقابل اون شونی زندگی کوچولو توھی ی کمھی انیب
 ای ٤٠ ی راست بود کھ عشق فقط برازدی مونیزی تلوی اما حرف روانشناسھ کھ اونروز توموننیم

 شھی طرف مقابل مشخص می ھابی و بعد از اونھ کھ عی اول زندگوز ر٥٠
 کھ عشق از اموزی بیداری کھ دوست می  بھ ھر کگفتی درستھ کھ میعتی دکتر شری جملھ اره

 بچشان کھ دوست داشتن از عشق شیداری دوست مترشی کردن بھتر است و بھ ھرکس کھ بیزندگ
 برتر است

 اونارو ای و دنیفھمی ھمو میرادای با ھم بودن ایشتری مدت بھی اگر مادر پدرم دی درستھ شانی ااره
 کردنی اصال با ھم ازدواج نمای وکردنیبرطرف م

 ماه عسل بھ مدت ی واونا باھم ازدواج کردن وبرافتادی اتفاقات ننی ازاچدومی حاال کھ ھی ولدونمینم
  رفتنیی اروپای از کشورھایکی ماه بھ کی
 

  ماه عسل خوبو باھم گذروندنھی اونا
 رو لی قصد ادامھ تحصگھی و مادرم ھم کھ درفتی کھ برگشتن پدرم بھ سرکار می روزی فردااز

 بھ قول ای کنھ ی اشپزخواستھیدش م بسنده کرده بود در خونھ بود اون خوپلمینداشتھ و بھ ھمون د
 ی کردن خونھ کسزی تمی شوھرش درست کنھ و فقط برای با عشق غذا براخواستھیخودش م

 گھی خوشحال شده و دیلی خدهی علت کار مادرمو فھمی وقتی مخالفت کرده ولرم و پدومدهیم
  نداشتھیمخالفت

 ھفتھ بعد از ماه عسل کھ پاگشاھا شروع کی خوب فقط تا ی زندگنی ای داشتن ولی خوبی زندگاونا
 نشده بود و اونجا بوده کھ حرف مادربزرگم فاطمھ درست دراومده
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 بوده مادربزرگم فاطمھ وپدربزرگم صادق ھم دعوت شده ای مادربزرگم لعی پاگشا خونھ نیاول
 کنھی م شروعشی مثل دوران مجردشھی پدرم ھم اومده بودن و اون مثل ھمکی نزدیلھایبودند و فام

 نی کھ حرف مادربزرگم درست بوده مادرم از انجاستی کردن ای شوخلی فامیبا دخترا و پسرا
 ادی در نظر شوھرش نی مھمونی و باعث بشھ کھ اون تورهی شوھرش با ھمھ گرم بگھاخالق ک

 دی شادادهی خودشو نشون متی و واقعرنی عشق کنار می ھاییبای کھ زنجاستی و اکردهیناراحتش م
 کنھ چون ی شوخلی فامی با دخترای مھمونی از زنا براشون مھم نباشھ کھ شوھرشون تویلیخ
 نکھی بھ قول مادربزرگم بھ خاطره ادی مھم بوده وشایلی مادرم براش خیول ھی در حد شوخدوننیم

 فکر نکھی بھ خاطره ادی شاای بھ سمت اون بوده و شھی توجھھا ھمیتنھا فرزند خانواده بوده و ھمھ 
  با شوھرش ازدواج کننخواستنی می زمانھی ھستن کھ یی از اونایکی دخترا نی ادی شادهکریم

 ی مادرم ناراحتی بوده اون شب مادربزرگم کھ از نگاھھای و خوش مشربی ادم اچتماعدیجمش
 من ای وی ناراحتزمی عزپرسھی وازش مشھی مکی بھش نزدی بھ بھانھ اکردهیدخترشو درک م

 کنمی فکر مینطوریا
 لشی با فامادی حواسش بھ من باشھ کھ زنکھی ایی بھ جادی جمشینیبی ناراحتم نمیلی من ختھی درنھ

  رفتھ اونطرفو با دخترا گرم گرفتھسمیاشنا ن
 اون ششی پی بریتونی تازه تو ھم مزنھی اون داره با پسر و دخترا حرف میکنی اشتباه مزمیعز
 ازدواج کرده ھمرو نکھی دفعھ بھ خاطره اھی کھ تونھی نمزنھی ھمھ حرف مای ای مھمونی توشھیھم

 تو حاال اخمزمی باشھ عزگھی دیزای چای ادی حتما زنش از ما بدش مگنیکنار بذاره اون موقع ھمھ م
  طرفتادی داره منیباز کن بب

 حتما دارندر مورد من نقشھ یی من با ھمسرم تنھازی بھ بھ مادرزن عزگھی و مرسھی بھ اونا مدیجمش
 خندهی م وکشنیم

 کھ دخترم نی شده ھمبمی مثل تو نصی خوشحالم کھ دامادی خوبیلی تو خزمی نھ عزگھی ممادربزرگم
 رهی و بعد ممیخوشحال و خوشبخت باشھ من راض

 میزی چھی تازه گھی من اونطرف مادرم می پلویومدی چرا نزمی عزگھی ومنھیشی کنار مادرم مدیجمش
  اومد منم ھستمادتی چھ عجب یطلبکار

  عشق منھیی چھ حرفانی اشھی من نمی مثل تو براچکسی کھ ھیدونی می چھ عصبانزمی اوه عزاوه
 شھی و بحث ھمونجا تموم مکننی شام اونارو صدا می ھمون موقع براو
  اما نشد کھ نشدشدی کوتاه اومدن حل می کمھی با دی کھ شای سراغاز مشکالت بود مشکالتنی ایول
 

 کنھی متی نکرد اما ھنوز کھ ھنوزه منو اذتی اذادیبش خودشونو ز عواقدی کھ شای مشکالتاره
 و اماده کنھی کاراشو مدی بھ خونھ برگشتن نگار بدون توجھ بھ جمشی وقتی شب بعد از مھموناون

  کھ بخوابھشھیم
 نکھی بازم بھ خاطره ای کرده باشھ ولی کار اشتباھکنھی اون فکر نمزهیری اعصابش بھ ھم مدمیجمش

 وموھاشو ی صندلی اتاق کھ نشستھ بوده روی دنبال نگار تورهی منھی عشقشو ناراحت ببخواستھینم
  کردمکاری مگھ من چی عصباننقدری عشق من چرا امشب اگھی و مکردهیشونھ م

 یخواستی مگھی واقعا خجالت داره دی کردکاری تو چزنھی فرصت بوده داد مھی کھ منتظر نگار
 مصال من یریگی قلوه میدی دل ملتی فامی کنار ئخترای رفتی کرد منو جلو ھمھ ولی کنکاریچ

 ی اون موقع تو رفتنمیبی ملتوی و فامنای مادرت ای خونھ امی میتازه عروسم بار اولم بعد از عروس
 ی طرف نشستناو
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 اونو تنھا بذاره اما بھ اصل کار دی بار اول نبای حق با نگار باشھ چون برادی شانھیبی کھ مدیجمش
 ونگارم ی بھ معذرت خواھکنھی کھ با دخترا داره شروع می نگار بھ خاطر رفتاری ناراحتنکھیوا

 ادیکوتاه م
 نی دوام ای براچکدومی تا اون زمان عشق بوده اما اونا ھدی شاانی اول کوتاه بی شب اول دعوادیشا

 عشق تالش نکردن
 بعد از گھی دی وضع بود ولنی ھمکردنی دعوا نبود ھر دفعھ اونارو پاگشا می بار برانی اولنی ایول

 ھرکس دی دفعھ با خودش فکر نکرد شاھی حقو بھ نگار نداد دی ناز نگارو نکشگھی ددیچند دفعھ جمش
نکھ بھ پدرم ی کارو کرد اره بھ خاطره انی مادرم بدتری نگار واای شدی ناراحت مدی ھم بود شاگھید

 د اره مقابلھ بھ مثل بدشو بفھمونھ اونم مثل پدرم رفتار کریرفتارھا
 مدت کوتاه ھی اگر من نکھی واکنھی منکاروی امنطوری پدرم بدی بار نشد با خودش فکر کنھ شاھی یحت

 اصال چندبار رهیگی با پسرا ھم گرم مستی درست بشھ اگھ فکر کنم شوھرم فقط با دخترا نامیب
 مھ اما اون چشمشو رو ھدیفھمی مرفتی اگھ مدیخواست منو ببره تو جمعشون و من محل نذاشتم شا

 زدی بست رو عشقش کھ ازش دم میچ
  بود نفرت بودو نفرتی از اون عشق نبود ھرچزی چچی سال ھھی از بعد
  کھ عوض داره گلھ ندارهیزی چگھی اون می ولدهی بھش تذکر منھیبی رفتار نگارو مدی جمشیوقت

 داره نکارایخترش بفھمونھ کھ با ا اون بتونھ بھ ددی تا شاگھی رفتار نگار بھ مادربزرگم مدیجمش
 کنھی پدربزرگم اونو درست نمی حرف زدن مادربزرگ حتی ولپاشونھی مشویزندگ

 ی مدت توھی گھی مادربزرگم فاطمھ بھش منکھی با ادمی کھ جمشومدهی کوتاه نمگھی نھ تنھا نگار دو
 کھ پسر دختر نمیشی جمع جوون می من توگھی بھ طرف دخترا نرو منیری کھ مییای ھیمھمون

 اصال نی طرف پسرا ارهی نگار ھمش می ھم ھستن ولگھی جوون دیھست تازه زن و شوھرھا
 ستیدرست ن

 زدنی کھ ازش دم می بھ خاطره اون عشقی حتومدنی کوتاه نچکدومیھ
 
  شد از اون عشق فقط تنفر موند وتنفری چگفتنی مدی کھ نگار و جمشی اون عشقدونمینم
 ماه اولو با ھم خوب بودن ٢ دی سال فقط شاکی نی ای و اونا توگذشتیل م ساکی ازدواج اونا از
 دوی جمشتونمی جداشم نمخوامی تحمل کنم متونمی نمگھی من دگھی مادرش می خونھ رهی روز نگار مھی

 سالھ ازدواج کی تو ھنوز زمی عزحتی بھ نصکنھیتحمل کنم ازش متنفرم مادربزرگم شروع م
 تونی زندگنیاری بچھ ھم بھی تی برو مادر سر خونھ زندگشھی نمی کھ با لج و لجبازی زندگیکرد

 ؟یستی ندی مگھ تو عاشق جمششھیبھتر م
 بودم گول ظاھر و حرفاشو خوردم حاال وونھی دی زمانھی ی چھ کشکی مادرم چھ عشقگھی منگار

 ازش گھی کھ دیم از کس بچھ دارم بشم اونروداری گنی ای تحملش کنم اون موقع توتونمی نمگھید
  راھھنیمتنفرم نھ مادرم طالق بھتر

  کھ پدربزرگم ھم اومد نگار ھمون حرفارو زدظھر
 دی با جمشگھی دتونمی نگار گفت بابا من بھ مامانم گفتم نمی کرد ولحتی ھم شروع بھ نصپدربزرگم

  اخالقاشو تحمل کنمتونمی کنم اصال نمیزندگ
 زن نی بی کھ پرده ھای بکنم تازه زندگی تورو مجبور بھ کارخوامی من نمزمی گفت عزپدربزرگم

 شھی نمی زندگگھی بره دنیوشوھر از ب
 حرفش ھمون حرف نگار بود و دو دمی جشی اومدن ولدی با خود جمشدمی جمشی کھ شد خانواده شبم

  نتونستن بکننیچکاریخانواده ھ
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ردن و قرار شد اونا از فردا صبح بھ  کنن قبول بھ طالق اون دوتا کی کارتوننی نمدنی دی وقتھمھ
 نگار کھ لی برنگشت وقرار شد بعدا وسادی بھ خونھ جمشگھی طالقشون برن و نگار دیدنبال کارھا

  بوده بھ اونا برگردوننھیبھ عنوان جھاز
 دوتا در تعجبم چھ طور با اون ھمھ عشق نی من از اگھی بھ شوھرش منی ماشی شب پروانھ تواون
 دنی تنفر رسنیبھ ا
 عشق و نی بی فاصلھ گنی میدی ھوس بوده و مگھ نشنھی از اول عشق نبوده ودی شاگھی منیرام

  مو ھستھی یتنفر بھ اندازه 
 ذھن خود ی اشاره کرد تونی کھ رامی چون موضوعزدنی نمی با ھم حرفگھی بھ خونھ ددنیتارس

 پروانھ ھم بود
  بودندهی عشق اونارو دیع خانواده کھ بھ نوی اعضای تنھا پروانھ بلکھ ھمھ نھ

 ی برنامھ انی ھمچھی سرش اومد اره اون از روز اول منتظر دیترسی کھ میزی از اون چمادربزرگم
 نی اشتباه نبود عی ولکنمی من اشتباه مدی نھ امکان نداره شادادی می بھ خودش دلدارشھیبود اما ھم

  تلخیتی بود واقعتیواقع
 زود مراسم نقدری حق با تو بود کاش اگھی جملھ بھ مادر بزرگم مھی شب پدربزرگم تنھا اون

 افتادی اتفاق نمنی اشناختنی ھمو مشتری اگھ بدی شامیازدواجشونو نگرفتھ بود
  دارنیادی زی فاصلھ تی با واقعدھای شانی ای ھست ولی زندگی تویادی زیدھایشا

 ی چون توافقبای و تقررنی کنن مکاری چدی طالق بای براننی ببنکھی ای فردا برادی و جمشنگار
 ی بده تا عدم باردارشی نگار فردا بره ازماشھی نبوده و قرار می کار سختادی زشدنیداشتن حدا م

  بشھی مراحل طی ھی بشھ تا بقدییتا
 ی فردا وقتکنھی نبوده اما اشتباه می چون اصال فکرش بھ بارداردهی مشی راحت ازماالی با خنگار

  شده نگار حاملھ بودهشدهی مدی کھ نبایزی اون چفھمھی مرهی جوابو بگرهیم
 اما پدر مادر شنی خوشحال مشنی دارن بچھ دار منکھی مادر پدرا از ای منو حاملھ بود ھمھ نگار

 من نھ
  بدنش نشده بودهی توراتی بوده کھ متوجھ تغغری درگنقدری چند ماه انی ای تونگار

 
 تا شدهی چپرسھی می شوک بوده مادربزرگم ھی خونھ ھنوز توگردهی برمشگاهی از ازمای وقتنگار

 کنھی کردن مھی حاملھ ھست و شروع بھ گرگھی کلمھ مکینگار 
 کنھی و ازش خواھش مگھی مانوی جرزنھی خانوم زنگ مای کنھ بھ لعکاری چدونستھی کھ نممادربزرگم

  اونجاادیب
 باشھ ی الھی وسنی ادی شاگھی مدنی و نگارو بوسی بھ خوشحالکنھی شروع مدی خانوم رسای لعیوقت

 نی کنی و با ھم اشتنیای کوتاه بدیاز طرف خدا کھ تو جم
 نی مطمئن باشکنمی بچھ رو سقط منی من امی کنی رو اشتی چگھی حرفو مشنوه منی ای وقتنگار
 خوادی منوی ھمدمیجمش

 ....  وھی ادم کشنی اگنی مانی محتی از در نصکننی کھ تعجب ممادربزرگام
 دهی با نگار ھم عقفھمھی موضوع رو منی ادی جمشی وقتنھی اشی پا داشتھ و جالبھی مرغ نگار یول

 است
  بودندهی موضوع با ھم ھم عقھی بار بدون دعوا در مورد نی اولی کنم بعد از مدت ھا برافکر

 بکنن تازه با وجود بچھ حاضر بھ کوتاه اومدن و گذشت کردن ی کارتوننی نمدنی ھم کھ دھیبق
  از ھم جدا شنخوانی کھ مادر پدرش مادی بی بچھ ای چی براگنی مستنین
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 ماھھ ٣ بای تقرنی جشھی کعلوم می دکتر و با سونو گرافرنی اون روز نگار و مادربزرگم میفردا
 ھست
 ی و تازه براکنمی نمچوقتی کارو ھنی من اگھی دکتر می بچرو بندزه ولخوادی مگھی بھ دکتر منگار

 دی حاملھ نشگھیشما خطرناک ممکنھ د
 کنھ دای دکتر پھی خوادی و ازش مگھی مانوی جری تلفندی بھ جمشگردهی بھ خونھ بر می نگار وقتیول

 شناسھی رو نمی کسگھیچون اون د
 بخوام نکھی و من بدون اشدهی انگار نمی ببرن ولنی کمر ھمت بتھ بودن تا منو از بدی و جمشنگار

  از اومدن من خوشحال بشھچکسی ھنکھی بدون اامی بای دننی داشتم کھ بھ ایادی زیعالقھ 
 دکترا کھ ی اما بھ نگار برعکس ھمھ کردهی می قانونری سقط غشونیکی چند دکتر رفتن تا بھ
 ٩٩ بھ احتمال ی سقط کننوی جننی دکتر گفتھ اگھ انی ای ھست ولی بچھ دار نشنکھی احتمال اگفتنیم

 شھی باعث منی و ایشی خاملھ میاری درصدم اگھ شانس ب١ نی و ای بچھ دار شی نتونگھیدرصد د
 افتھی بنینگار از صرافت سقط جن کھ
 ی بھ خونھ شنوهی خبرو منی ای وقتدی جمشدارمی بچھ رو نگھ منی من اگھی مرهی بھ خونھ میوقت

 بالخره منم نکھی واگھی دکترو می و نگار حرفاخوادیگار م کارو از ننی الی ودلرهیحاج صادق م
  بچھ رو نگھدارنشھی قرار ملی دلنی تنھا بمونم بھ ھمتونمی ازدواج کنم و نمخوامیم
 فقط بھ فکر نجاھمی اشھی می بچھ چنی افی نبودن تکلنی بھ فکر اچکدومی ھدی نگارو جمشیول

 خودشون بودن
 پدرم ای مادر ی حتنکھی بدون اامیی مای اذر بھ دنی روز بارونھی ی ماه بعد تو٩ من شھی باعث منی او

  بھ من عالقھ داشتھ باشنیذره ا
 
 نوزادا مادر پدرش منتظرش نبودن وتازه شتری پا گذاشتم کھ بر عکس بییای دنیماه بعد من تو ٩

 ممکن باعث دردسر بشھ از اون ندهی در انکھی از ھم جداشن و ارتری کرده تا اونا دی کارنکھیاز ا
 بود ی بارونشھی اومدم ھمای کھ توش بھ دنی مثل روزمی و زندگومدیبچھ اصال خوششون نم

 نوزادا کھ پدرشون پشت در اتاق منتظر بودن پدر من منتظر ورود من نبود فقط شتری بعکسبر
 و سالم بودن منو بده  اومدنای خبر بھ دنخواستھی پرستار میدوتا مادربرگام با عمم بودن و وقت

 پرسھی نمی چچی ھی نوزاد کحاست ولنی کھ پدر اکنھیتعجب م
 اونور کنھی بخوره گشنشھ روشو مری شدی دختر خوشگل بانی پرستار منو برده و گفتھ ای وقتمادرم

 ری بدم بھش شری عقب انداختھ حاال بھش شی ماه از زندگ٦ اون منو دمی نمری من بھش شگھیم
 دیخشک بد

 ی ندری بھش شادی چھ طور دلت مھی بچھ چنی اری مادر تقصگھی فاطمھ کھ اونجا بوده مبزرگممادر
 کنمی اما من بھت کمک مستی خوب نادی حالت زدونمی نکن می لجباززمیعز
 اون روز مادربزرگمو ی و وقتشھی کھ باعث تعجب پرستار مزنھی مادرم بازم ھمون حرفارو ماما

 عقب انداختم و یماه مادرم از چ٦ و من ی چیعنی حرفا نی کھ اپرسھی ازش منھیبیتنھا م
 شھی ماھھ است ناراحت م٣ فھمھی می خواستھ از شوھرش جداشھ و وقتی اون مگھیمادربزرگم م

 کھ تعجب می و پرستارکنھی با پرستار دردودل می اقھی چند دقھی ناراحت بوده یلیخ مادربزرگم کھ
 بھ اتاق نگار تا رهی و بعد مفھمھی مادرم نبوده موضوع رو ممانی زایکرده بوده چرا پدرم برا

 کننی روز نگارو مرخص م٢کنارش باشن بعد از 
  مرور کنمروی داد بزنم چطور خانوم دکتر از من خواست مرور کنم چخوادی من دلم می خدایوا
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 اون بچھ دی شای ولذارنی کھ بچھ ھاشونو سرراه میی اوناشھی بچشو نخواد چرا نمی کسشھی ممگھ
 ستی نام ننی کنارشون بھ ای کسی چیعنی مادر پدر فھمنی میھا از من خوشبختترن چون از وقت

  اونارو پر کننی پرورشگاه بتونن جای خالھ ھادیوشا
 ..... ی اھی چھ سای بود ولشونی کھ پدر مادرم بودن ھر لحظھ سای من چیول
 ی کنکاری چیخواستی نکن اگھ مامان فاطمھ نبود تو می ناشکرنیطن
 مرده بودم مادرم کھ اصال جواسش بھم نبوده وبعد از ده لی اگھ مامان فاطمھ نبود من ھمون اوااره

 مامان فاطمھ بوده کھ بھ من نی طالق و ای دنبال کاراافتھی مدی با جمششھیروز کھ حالش خوب م
 دهیرسیم

 کھ کارامو نی منو نداشتھ چھ برسھ ای لحظھ ھی ی بودم امکا مادرم تحمل حتی ارومی بچھ من
 پدرم ھم کھ اصال زنھی ونگ منقدری چرا انی اه اگفتھی بھ مامان فاطمھ مکردمی مھی گری وقتایبکنھ 

 صال از مدارک ای برخی اومده اونم بھ خاطره امضامارستانی بار کھ بکی از ریبھ فکرم نبوده غ
 تا از مادرم نای خونھ مادربزرگم اادیونھ فقط م خارنی روز کھ منو م٥ و بعد از نھی منو ببادینم

 چی بذار اونم بدون ھیخوای می ھرچدونمی من چھ مگھی بذاره و نگار مخوادی میبپرسھ اسم منو چ
 رهی نگاه بھ من مھی ی حتای گھیحرف د

 ثبت رهی پدرم می وقتی بچھ ھاشون ذوق و شوق دارن ولی اسم گذاری ھمھ پدر مادرا براجالبھ
 نی و اون ادم اسم منو طننی بذاریزی چھی دونمی من نمگھی اسم بچھ مپرسنی ازش میاحوال وقت

 ذارهیم
 یلی سختھ خیلی خھی سختھ اما واقعباورکردنش

 از ھمھ ی مادربزرگام پدربزرگام و عمم بودن ولکردنی کھ اون موقع بھ من محبت میی کساتنھا
 مادر بھ من محبت ھی نی عی اورد ولای نبود کھ منو بھ دنی اون کسدی مامان فاطمھ بود اره شاشتریب

 ...یکرد کاش اون مادرم بود ول
 

 ی مادر ولشی پی سالگ٧ دختر تا شھی مثل ھمشنی ماھھ بودم کھ پدر مادرم از ھم جدا مکی من
 از من گھی بھ مامان فاطمھ می ولکنھی قبول کنھ اما بھ اصرار مامان فاطمھ قبول مخواستھیمادرم نم
 مده من اودنی بار اونم بھ اصرار مادرش بھ دکی اون مدت فقط ی نداشتھ باش پدرم تویتوقع کار
  ربع نشده کھ رفتھھیوھنوز 

 از یکی ماھھ بودم با دختر ٥ من ی وقتیعنی ماه ٤ بعد از حدود دی پدر مادرم جمشیی از جدابعد
 پدرم ی سالھ بوده و وقت٢٢ داشتھ و اتیدب اسانسی اذر لکنھی پدرش بھ اسم اذر ازدواج میدوستا

 شھی باعث تعجب ھمھ منی نداشتھ و ای کنم اون مخلفتی من بعدا با اونا زندگدی شاگھیم
 گھی مای بار کھ مادربرگم لعھی ومدنیی مدنمی و عمھ پروانھ ھم بھ دای مادربزرگم لعکسالی اون یتو
 نی خودم تا شما استراحت کنشی ببرم پنی چندروز طننیخوایم

 شمی مضی ازم دور باشھ مرنی روز طنھی نھ من اگھ گھی فاطمھ ممامان
 رهی من بگی برای سالگکی تولد خوادی و مامان فاطمھ مگذرهی سال مکی

 اونم گھی مامان فاطمھ بھ بابابزرگم مادی نمدنمی پدرم بھ دگھی بار دکی از ھمون ری اون مدت غیتو
 و با تولدم کردهی بھ من محبت میلی ندارن خی پدر مادرم اصال بھ من توجھدهیدی منکھیبھ خاطره ا
 موافق بوده

 رانی ماه بوده بھ اکی شاھرخم کھ تخصص گرفتھ بوده و تازه کنھی فطمھ ھمرو دعئت ممامان
  بھ اسم مانا اشنا شده بوده و اونمیرانی دختر اکی با سی انگلی شاھرخ توکنھیاومده بوده دعوت م

  درسشون تموم شده بود قرار بود باھم ازدواج کننیبا شاھرخ ھمرشتھ بوده و وقت
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 خواستھی نداشتھ اما پدرم نمی اذر مشکلانی مای تولد پدرم ھم با اذر بھ اصرار مادربزرگم لعشب
 نھیمنو بب

  بودهی ھمھ تنفر بھ خاطره چنی ادونمینم
 بام اونا منو ای دننی بھ اخواستمیودم من کھ نم اومده بای شب لذت اونا بھ دنھی فقط بھ خاطره من

 ومدی از من بدشون منقدریاوردن پس چرا ا
 کنار ی بھ خونھ ی ھا کھ تازگھی از ھمسایکی ونی منی کھ دعوت شدن اومدن در ایی کساشتریب

 داشتن کھ از قبل چند دفعھ نگارو ای پسر بھ اسم بردھی مادربزرگم اومده بودن ھم بودن اونا یخونھ 
 نی اھ بھ منم محبت کنھ کھ بکنھی می بوده و از اون خوشش اومده بوده شب تولد منم اون سعدهید

 البتھ پدرمم شھی مادرم اصال بھ من توجھ نداشتھ مثل ھمی ولارهیشکل دل مادرمم بھ دست ب
 نھیری خانوم شنی طننیاه کن چقدر ا نگگھی و مرهیگی بار کھ اذر منو تو بغلش مکی بوده نطوریھم

  خدای واکنھی نممیبگیاصال غر
 کھ باعث دردسر حاال مادربزرگش ازش نی از اری غدونمی من نمنھیری شنی ای چگھی مبابام

 ی بعدش چکنھیمواظبت م
 ھی نکھی وبھ خاطره ادهیدی منو مومدهی سال بابام مکی نی تمام اکردی تعجب کرده بود و فکر ماذرکھ

 ٧ منظورت بعد از ھ؟اگھی خوب بعدش منظورت چگھی مزنھی حرفارو منیدفعھ اون ناراحت نشھ ا
 خودمون البتھ ممکنھ مامانش براش سخت باشھ اگھ خواست اون شی پمشیاری خوب مھیسالگ

  اوقاتی اونو گاھشمی من االنم ناراحت نمگذرونھی ر با می خاصی روزاھی ارهنگھش د
 یی روزاتمھی خری روزااداوری من ی واسھ خودت اون برایگی میگھچی حرفشو منی بپرهی مبابام

 دقم بعدشم اشتباه ی نھی خودم تا بشھ اشی پارمی اون روزارو بادگاری متنفرم حاال شیاداوریکھ از 
 نوشو  البتھ اقا صادقمکردهی می مدتم فاطمھ خانم ازش نگھدارنی ھمونطور کھ قبال گفتم ایکنیم
 تازه شھی اگھ اونو ببرم ناراحت مای کنھی می داره و فکر نکن مامانش از اون نگھدار دوستشیلیخ
  از اونا ازدواج کنھیکی باخوادی چند تا خواستگارم داره کھ حتما مھی دمیشن

 شھی می چنی طنفی پس تکلگھی کھ تعجب کرده بوده ماذر
 برهی اون بچھ رو نمدونمی اگھ نگار ازدواج کنھ چون می مامان بزرگشھ حتشی حاال کھ پگھی مبابام

 شی پی سالگ٧ فکر کنم تا ی تازه ببره ھم کھ بھتر ولگمی نمیزی خودش منم بھ دادگاه چشیپ
 ی مامانش ولشی مدت پھی ما شی مدت پھیمادربزرگشھ تا بعدشم اگھ قبول کردن کھ بھتر نکردنم 

  تو ھم سختھی برادونمی نباشم مشمونیپ ادی کھ اون میی اون موقع ھاکنمی می سعمن
 ی نھ اصال گفتم کھ االنم بخواگھی بابام تعجب کرده می از حرفانکھی و با ارهی حرفش منی باذر

 ....تونیم
 حاال از زمی دقم باشھ عزی نھی اون بشھ اخوادی نگو باشھ من اصال دلم نمنوی لطفا اگھی مدی جمشکھ

 نجامی بھ زور امینطوری من ھمرونی بای بحث بنیا
 گھی نمی چچی ھسوختھی اون بچھ کھ من باشم می کھ واقعا تعجب کرده بود ودلش برااذر
  ندارهی واقعا نگارم بھ اون بچھ توجھفھمھی می تا اخر مھموناما

 لحظھ ارامش نداشتھ ھی من چوب اشتباه پدر مادرمو بخورم دی بای اخھ تاکای بچھ من بودم خدااون
 باشم

 
 یلی و ھردو خنھیبی اون شاھرخ با نامزدش مشھی بھ خودش مای نگار متوجھ توجھ برد تولد منشب
 اون موقع ومدی شاھرخ خوشم نمی من از رفتاراکنھی نگار با خودش فکر مکننی رفتار میعاد

 تحمل کنم اره اون منظورش من بودم دی ھرروز بادی کردم بدتر از اون اه حاال بچشم بایشوھر
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 با نقدری تو چرا ادونمی من نمگھی مادربزرگم مگھی حرفارو ھمون شب بھ مادر بزرگم منی ایوقت
 چارهی داره بھ تو بکاری چی بچھ بدنیا

 فتمی خودم می و عشق وعاشقتی خرادی چون ادی معلومھ بدم مگھی منگار
 مامان گھی می لطفا مامان شروع نکن بعد با خوشحالگھی بگھ کھ نگار میزی چھی ادی فاطمھ ممامان

 یدی بھ من دارویامشب توحھ برد
 چقدر نمی بھ طنیدی ھم از تو خوشش اومده ندیلی فکر کنم خدمی دزمی اره عزگھی فاطمھ ممامان

  اون بشھی پدر خوب براھی فکر کنم بتونھ کنھیتوجھ م
 ٧ خودم اون االن با شما جور بعد شی ببرم پنوی من طنی اه مامان دوباره شروع کردگھی منگار
 ی حماقتم با خودم ببرم خونھ اداوری رو کھ ی من بچھ ای بھ باباش فکر کرددمی اونو میسالگ

 شوھرم نھ مامان اصال بھش فکر نکن
 دی تو و جمشراتی خدا از سر تقصدوارمی امشھی و از جاش بلند مگھی جملھ مکی فقط مادربزرگم

 بگذره
 ی فراموش کنم روزاموی بچگی روزاتونمی چون نمچوقتی ھگذرمیره من نم اگھ خدا ھم بگذیول

 بخشمشونی نمچوقتی نھ ھیتونی می چتوی بزرگتویبچگ
 بھ خوادی دفعھ پدر بزرگم منی و ارهی مادرم می بھ خواستگارای ھفتھ بعد از اون شب بردکی

  ماه نامزد باشن٢ بھ مدت رنی بگمی درست تصمنکھیخاطره ا
 ی فرزندکھی دای از بردری بابک استاد دانشگاه و مادرش شھال قبال معلم بوده و بھ غای بردپدر

  خودش داشتی ھم برای شرکت خصوصکی ھم مھندس عمران بود و اینداشتن و خود برد
 و ییبای باشھ اما بھ علت زی مشکل بزرگکی رانی ای تودی بود کھ شاوهی زن بکی نگار نکھی ابا

  نداشتھی مشکلادی موضوع زنی با اچکسیاخالق نگار ھ
  کنمی با مامانم زندگستی من قرار نفھمنی مای خانواده بردی خصوص وقتبھ

 تورو از دخترت جدا کنم و مھر اون بھ خوادی من اصال دلم نمگھی روز بھ نگار مکی ای بردالبتھ
 دلم نشستھ

 ندارم و ی عالقھ انیال بھ طن کھ من اصیدی مدت فھکنی فکر کنم انی ببگھی مشھی نگار مثل ھماما
 وفتمی حماقتم منی بزرگترای نمیبی اونو میوقت
 تا کنمی می اصال بھش فکر نکن من ھر کارزمی باشھ باشھ عزگھی نگار ناراحتھ منھیبی کھ مایبرد

 یتو خوشحال باش
 پدر و مادر نگار بھ دنبال ی با ھم تفاھم دارن و با اجازه فھمنی مای ماه نگار و بردکی از بعد

  باشکوهی عروسکی ھم ندفعھی اکننی می با ھم عروس٦٨ اسفند ١٥ و در رنی می عروسیکارھا
 شی نبره و مامان فاطمھ ھم منو پی عروسی منو توخوادی شب مادرم از مامان فاطمھ ماون

 یلسوز ددی واسھ من دشدی مزوی چکیتا مادربزرگام ٢ چشم ی توگذرهی مایمادربزرگم لع
 

 یلی و ھردو خنھیبی اون شاھرخ با نامزدش مشھی بھ خودش مای تولد من نگار متوجھ توجھ بردشب
 اون موقع ومدی شاھرخ خوشم نمی من از رفتاراکنھی نگار با خودش فکر مکننی رفتار میعاد

 تحمل کنم اره اون منظورش من بودم دی ھرروز بادی کردم بدتر از اون اه حاال بچشم بایشوھر
 با نقدری تو چرا ادونمی من نمگھی مادربزرگم مگھی حرفارو ھمون شب بھ مادر بزرگم منی ایوقت

 چارهی داره بھ تو بکاری چی بچھ بدنیا
 فتمی خودم می و عشق وعاشقتی خرادی چون ادی معلومھ بدم مگھی منگار

 مامان گھی می لطفا مامان شروع نکن بعد با خوشحالگھی بگھ کھ نگار میزی چھی ادی فاطمھ ممامان
 یدی بھ من دارویامشب توحھ برد
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 چقدر نمی بھ طنیدی ھم از تو خوشش اومده ندیلی فکر کنم خدمی دزمی اره عزگھی فاطمھ ممامان
  اون بشھی پدر خوب براھی فکر کنم بتونھ کنھیتوجھ م

 ٧ خودم اون االن با شما جور بعد شی ببرم پنوی من طنی اه مامان دوباره شروع کردگھی منگار
 ی حماقتم با خودم ببرم خونھ اداوری رو کھ ی من بچھ ای بھ باباش فکر کرددمی اونو میسالگ

 شوھرم نھ مامان اصال بھش فکر نکن
 دی تو و جمشراتی خدا از سر تقصدوارمی امشھی و از جاش بلند مگھی جملھ مکی فقط مادربزرگم

 بگذره
 ی فراموش کنم روزاموی بچگی روزاتونمی چون نمچوقتی ھگذرمی خدا ھم بگذره من نم اگھیول

 بخشمشونی نمچوقتی نھ ھیتونی می چتوی بزرگتویبچگ
 بھ خوادی دفعھ پدر بزرگم منی و ارهی مادرم می بھ خواستگارای ھفتھ بعد از اون شب بردکی

  ماه نامزد باشن٢ بھ مدت رنی بگمی درست تصمنکھیخاطره ا
 ی فرزندکھی دای از بردری بابک استاد دانشگاه و مادرش شھال قبال معلم بوده و بھ غای بردپدر

  خودش داشتی ھم برای شرکت خصوصکی ھم مھندس عمران بود و اینداشتن و خود برد
 و ییبای باشھ اما بھ علت زی مشکل بزرگکی رانی ای تودی بود کھ شاوهی زن بکی نگار نکھی ابا

  نداشتھی مشکلادی موضوع زنی با اچکسیاخالق نگار ھ
  کنمی با مامانم زندگستی من قرار نفھمنی مای خانواده بردی خصوص وقتبھ

 تورو از دخترت جدا کنم و مھر اون بھ خوادی من اصال دلم نمگھی روز بھ نگار مکی ای بردالبتھ
 دلم نشستھ

 ندارم و ی عالقھ انی کھ من اصال بھ طنیدیمدت فھک نی فکر کنم انی ببگھی مشھی نگار مثل ھماما
 وفتمی حماقتم منی بزرگترای نمیبی اونو میوقت
 تا کنمی می اصال بھش فکر نکن من ھر کارزمی باشھ باشھ عزگھی نگار ناراحتھ منھیبی کھ مایبرد

 یتو خوشحال باش
 پدر و مادر نگار بھ دنبال ی با ھم تفاھم دارن و با اجازه فھمنی مای ماه نگار و بردکی از بعد

  باشکوهی عروسکی ھم ندفعھی اکننی می با ھم عروس٦٨ اسفند ١٥ و در رنی می عروسیکارھا
 شی نبره و مامان فاطمھ ھم منو پی عروسی منو توخوادی شب مادرم از مامان فاطمھ ماون

 یلسوز ددی واسھ من دشدی مزوی چکیتا مادربزرگام ٢ چشم ی توگذرهی مایمادربزرگم لع
 
 

 و اون ای بھ ماه عسل رفت و بازم من موندم و مامان فاطمھ بابابزرگم البتھ مامان بزرگ لعمادرم
 خودشون شی پبردنی بھ مامان فاطمھ منو نممی بھ خاطره وابستگی ولدنمی دومدنی بابابزرگمم میکی

  کرده بودمیقراری بیلی مامانم ھم خیچون ھمون شب عروس
 مثال بھ مامان فاطمھ مامان و بھ گفتمی از کلماتو می گرفتھ بودم و بعضادی کم کم حرف زدنو من

 بابابزرگمم بابا
 ری ززنھی مامان مگمی بھ مامان فاطمھ مشنوھمنی اونجا بوده ومای مامان بزرگ لعی روز وقتکی

 ھیگر
مارم  بدم شادی بھش نیخوای مگھی نمنوی نکنھ چون بھ شما ادیکنی مھی چرا گرگھی فاطمھ ممامان

  صدا کنھینطوریا
 جور ھی نگارم ستی کھ اصال بھ فکرش ندی جمشکنمی مھی بچھ گرنی نھ من واسھ سرنوشت اگھیم
 ی گاھادی بنویی پاادی بطونی از خر شدی تا از اذر بچھ دار نشده شادی قبال باز دلم خوش بود جمشگھید
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 بار ھی ستی پا بند نی روی حاال اذر کھ حاملھ شده اونم از خوشحالی بھش بزنھ ولی سرھیاوقات 
  گفت تروخدا مامان حال خوبمو خراب نکنی ولدمی کششی پنویحرف طن

 بچھ توجھ نی گفت اره نگارم االن رفتھ ماه عسل قبلشم بھ اومدهی فاطمھ ھم کھ اشکش داشتھ ممامان
 براش لمی و اون اواکردی بغلش منجای اومدی میوقت دمی خوبھ دیلی خنی با طنای برددمی من دکردینم

 دونمی نمردکی و بغل منی نگار تو اتاق بود طنی وقتشتری بی اما بعدش نھ حتاوردی میاسباب باز
 ی وقتفھمھی حاال بچھ ھست نمنی بگذره طندی تو و جمشراتیاوندفعھ بھ نگار گفتم خدا از سر تقص

  بھش بدمیبزرگتر بشھ من موندم چھ جواب
 ی من ناراحت بودن حتی برایلی ھردو مادربزرگام خی ولشھی اونروز تا ھمونجا تموم مصحبت

 شھی می من چندهی اکردنی اما اونام ناراحت بودن وفکر موردنی کھ بھ روشون نمنیپدربزرگام با ا
 بار بھ دست نوازش از طرف پدر کی کھ ی دختریچکی بشھ ھنی من اندهی اکردی فکرشو می کاره

 مادرش رو سرش نبود
 ومدی می البتھ مادرم وقترنی ازم بگی پدر مادرم سراغنکھی بدون اشدمی روز بھ روز بزرگتر ممن

  اجبارم نداشتنی ای مامان و باباش مجبور بود منو تحمل کنھ اما بابام حتیخونھ 
 ھ اسم ترنم شد بگھی دختر دکی بود صاحب ممی من دو سال ونیوقت

 اسمم پدر ی حتدمی کھ فھمی کردم روزھی پدرم با عشق اسم بچرو انتخاب کرد چقدر گرندفعھیا
 مادرم انتخاب نکردن

 شھی مدای دختر بھ اسم شکی بودم کھ مادرمم صاحب مھیسال و ن٣ من
 ی داده بود از روحی مامان فاطمھ توضھی خونمون کادی نگار کھ منی ادمی فھمی سالگ٤ از بایتقر

 بھ ی چدمی با پرسش خودم بود کھ فھمدمیپرسی ازش نمچوقتی کاش ھنیعکس کھ مامان و بابام ک
 نقدری از بچھ ھا گفتھ بود چرا مامانم ایکی پارک می بار کھ رفتھ بودھی نداشتم یری اخھ من تقصھیچ
  و اون مجبور شد جوابمو بدهدمی از مامان فاطمھ پرسنوی منم ھمرهیپ

 دای شکشی مامان فاطمھ رفتم نزدی نگار از صبح اومده بود خونھ رهی از ذھنم نمچوقتی روز ھاون
 نگاھم بھ من ننداخت من دست انداختم گردنشو کی ی نشستم اون حتششی بغلش بود من رفتم پیتو

 کردمی نبود کھ مامان فاطمھ رو کھ بوس مشھیبوسش کردم و گفتم مامان دوستت دارم نھ مثل ھم
 بلند ی اما نگار بادستش منو از خودش جدا کرد و با صداگرفتی و تو بغلش مکردی منو بوس مونما

 نگارو ی مامان فاطمھ کھ صداشدی باورم نمخوابونمی مداروی دارم شینیبیگفت اه برو اونور مگھ نم
  شدهی گفت چرونی بود اومد بدهیشن

 ارهی در می لوس بازخوابونمی مداروی دارم شنھیبی کور نمنی طنیچی گفت ھنگارم
 بغض ینطوری ازمی شده عزی من بغض کردم بغلم کرد و برد تو اتاقم گفت چدی فاطمھ کھ دمامان
 نکن
 داروی بوسش کنم اون شذارهی گفتم نھ نمھی چھ حرفی ازمی مامانم منو دوست نداره گفت نھ عزگفتم

 کنمی اونھ ھم بوسش مشی پشھی دوست داره ھم ھمشتریب
 خوندو نازم کرد تا یی بغلم کرد اونقدر الالکنمی مھی دارم گری طورنی من ادیفاطمھ کھ د مامان

 خوابم برد
 کنھی مفی تعرانوی اونم جرنی چرا بھش گفتگھی نگار مرونی برهی از اتاق میوقت

  منی خونھ نشی دفعھ نفرتھی خواھشا ی ولدیفھمی می زمانھی خوب بالخره گھی منگارم
 باشھ باشھ من برم گھی وسط حرفشو مپرهی بگھ مخوادی می اون چدونستھی فاطمھ ھم کھ ممامان

 ناھار درست کنم
  نرفتنی خاطرش از بچوقتی ھی گذشت ولاونروز

  مسافرتھگفتی بابام کجاست مدمیپرسی وقتا کھ از مامان فاطمھ میبعض
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 یلی پدرم بود خین کھ اونجا می مرگ اشنا شدم مردن پدربزگم برای با معنایسالگ٤ در سن من
  ترس از دست دادن مامان فاطمھ ھم داشتمشھیسخت بود از اونروز ھم

 کی مراسم بابزرگ بھش نزدی اصال توگفتموی بھش مامان نمگھی کھ مامانم منو زد دی شباز
  اونم کھ از خداش بودشدمینم
 مامان فاطمھ قبال عکسشو بھ نکھی بابام اومد من از اادی نمادمی از مراسم بابابزرگ بود یکی یتو

 ششی راه باز کردم و رفتم پتی جمعنی از بعی سریلی خنی بھ خاطره ھمشناختمیمن نشون داده بود م
 دستشو گرفتمو گفتم بابا بابا

 یخوای دختر جون باباتو مھی نگاه بھم کرد گفت چھی برگشت طرفم بابام
  بوددهی منو ندگھید ی سالگکی حق داشت منو نشناسھ چون از تولد بابام
  مسافرتی مامان فاطمھ عکستو نشونم داده گفتھ بود رفتی نھ تو خودت بابامگفتم

 گردهی مامان فاطمھ دنبالت میینجای انی طنزمی شده بود گفت عزکی کھ بھ ما نزدای لعمامان
 منو با خوادی گفتم مامان بزرگ بابام از مسافرت برگشتھ حتما مای برگشتم طرف مامان لعمن

 خودش ببره
  برگشتم طرف بابام گفتم مگھ نھ بابابعد

 گفت اه ول کن دستمو بعد رو رونوی بدی کھ تا اون موقع دستم تو دستش بود دستشو از دستم کشبابام
 و بھ نی مامان ببرش کھ حوصلشو ندارم بعدم بدون توجھ بھ نگاه غمگای گفت بایکرد بھ مامان لع

 اشک نشستھ من رفت
 تنھا منو مامان فاطمھ و مامان دادنی بھ مرگ پدربزرگم ربط منوی بودم ھمھ اضیھفتھ مر کی من
 بھ خاطره مرگ پدربزرگم بود اما رفتار پدرم بعد شی می ندی شاستی نینطوری کھ ادونستنی مایلع

 از رفتار مامانم باعثش شد
 بابابزرگم احمد اویع جز مامان فاطمھ وبعدشم مامان لچکسی ھدمی از اونکھ خوب شدنم فھمبعد

 سالھ ٢ ی شده بود و دوقلوی بچھ داریری چون خودش درگومدی مدنمی بھ دیوعمم کھ اونم گاھ
  دوستم ندارهگھی کس دچیداشت ھ

  بودمدواری چرا ھنوزم تھ دلم امی ولخوانی مامانم و بابام منو نمدمی فھمیعنی
 

 دمیپرسی می سئالگھی از مامان بابام زد ونھ من دی نھ مامان فاطمھ حرفگھی دی سالھ شدم ول٥ من
 ومدی نمرونی مامان فاطمھ من اصال از اتاق بشی پومدیھروقتم مامانم م

 دعوت کنھ و لوی فامی کھ ھمھ گرفتی نمی تولدگھی دمی سالگکی فاطمھ ھم بعد از تولد مامان
 وبابابزرگ احمدم ای مامان بزرگ لعشھی اون مدت ھمی و توگرفتی کوچولو مکی ککی شھیھم
  نداشتی اوقات عمھ پروانھ اگھ کاری و گاھومدنیم

 فوت کردمو مامان کی کی شمع ھای بود وقتی خالیلی من خی بابا صادق برای جامی سالگ٥ تولد
 فاطمھ ازم عکس گرفت و کادوھامو باز کردم

 عروسکما  عروسک خوشگلتر بود ھنوزمکی خوشگل با یلی بلوز دامن خکی مامان فاطمھ یکادو
 مواظبشون بودم یلی خکردموی اصال عروسکامو خراب نمگھی دی از بچھ ھایلیدارم چون مثل خ

 گردنبند طال بود کھ اسممو کی بزرگ وبابابزرگم یلی عروسک خکی ھم ای مامان بزرگم لعیکادو
 نوشتھ بود

 ی مامان فاطمھ بغلم کرد گفت چھی گرری دفعھ زدم زکی اون مدت بغض کرده بودم ی کھ تومن
 کھ اشک مامان کردمی مھی گرنطوری بابا صادق تنگ شده و ھمیشده ومن فقط حواب دادم دلم برا
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 منو بغل کرد و با دی دینطوری ھم دراومده بود بابابزرگم کھ وضعو اایفاطمھ و مامانبزرگ لع
 برگشتم خونھ مامان فاطمھ و میت دور منو چرخوندو اونقدر برام حرف زد تا اروم شدم وقھی نیماش

 کردنی نمھی گرگھی ھم دایمامانبزرگ لع
  کردی از بابا صادق زدم نھ مامان فاطمھ صحبتی نھ من حرفگھی از شب تولدم دبعد

 پارک ھردفعھ ھم بردی منو نمگھی دستی حال مامان فاطمھ خوب نکردمی بود کھ احساس می مدتکی
 منو ی اون مدت حتی توکردیوا سرده منو از سرش باز م ھنکھی ای بھ بھونھ گفتمیکھ بھش م
 دمیدی مشدمی مداری کھ من بی و وقترونی برفتی مذاشتوی خواب بودم تنھا می خونھ وقتیچندبار تو

 بلکھ دی نازمو نکششھی مامان فاطمھ مثل ھمی کردم ولھی بار اول گرشدمی ناراحت میلی وختسین
 چوقتی کھ ھی کاری نترسیی از تنھادی و بایستی بچھ نگھی بھ من گفت تو دی لحن نسبتا تندکیبا 
 ای مامان بزرگ لعی خونھ بردی منو متونستی اگھ نمای بردی منم مرفتی ھرجا مشھی ھمیعنی کردینم

 ری دیلی اما خدمی شده بود اما بالخره فھمی چدونمی نمی ولزدی حرف نممی با من ونطوریوحت
 گھی چون ددمیفھمی اتفاق خاص افتاده بودو من نمدی گذشت شای ھم بدون اتفاق خاصگھی سال دکی

 ضی مامان فاطمھ مرکردمی منم کھ احساس مبردی نمرونی بیلی تابستونام مامان فاطمھ منو خیحت
  احساسم کامال درست بودهدمی بعدھا فھمی ولگفتمی نمی چچیھ

 عمھ فاطمھ ھم کھ حاال بچھ ی حتای بابابزرگ ای ای اوقات مامان بزرگ لعی اون روزا گاھالبتھ
 عمھ با شوھرش و بچھ ھاش منو ی پارک حتای رونی ببردنی بزرگتر شده بودن منو میکمیھاش 

 شدی من مامان فاطمھ نمی براچکسی اما ھبردیم
 حس کنم روز اول ھمھ با پدر تونستمی اونجا بود کھ عمق دردو می دبستانشیسالھ بودم کھ رفتم پ ٦

 مادراشون اومده بودن اما من با مادربزرگم
 
 کھ ھنوزم تو وجودم اون حس ی حسھی چدمی کھ بعدا فھمی داشتم حسی حسھی بچھ بودم اما نکھی ابا

 ی بدی ھم سن و سال خودتو چی جواب بچھ ھای کھ ندوننیدرد بود درد نداشتن پدر و مادر درد ا
  کنارشون نبودم محبتشونو درکچوقتی من تا حاال ھیکجان زنده ان نمردم ول مامان بابام یبگ

 نکردم
 بزرگترا بھ ی از بچگشھی مسافرتن ھمگفتمی مومدنی چرا مامان بابات باھات نگفتی ھرکس ممن

سالھ محبور ٦ ی دختر بچھ کی دروغگو دشمن خداست اما من ھی دروغ کار بدگفتنی مکترایکوچ
  بزرگیبھ دروغ گفتن بودم اونم بھ خاطره ھمون ادما

 جواب دادم و فقط از ی من چدنوی بھ مامان فاطمھ نگفتم بچھ ھا ازم سوال پرسچوقتی ھم ھخونھ
  صحبت کردممی کھ اونروز انجام دادییکارا

 منو ادی زنستتوی نمگھی مامان فاطمھ دنکھی بھ خاطره اگذشتی بھ من خوش میلی خی دبستانشیپ
 اونجا گذشتی بھ من خوش میلی ھم سن و سال خودم خی اونجا با بچھ ھاگھی دی جاھاایببره پارک 

 فاطمھ  و بعد با ماماندی فھمدادی مادی بھمون ی کھ نقاشیی از خالھ ھایکی مویبود کھ استعداد نقاش
  رفتمیحرف زد و من بھ کالس نقاش

 با مامان فاطمھ لموی خوشحال بودم ھمھ وسایلیل برمو خ ماه مونده بومد تا من بھ کالس اوکی
 از بچھ ھا یلی داشتم برعکس خیادی بودم و مدرسھ ھم ثبت نام کرده بودم و ذوق و شوق زدهیخر

 یلی حوصلمو نداشت خادی مامان فاطمھ ھم زی اخرا حتنی نداشتم وای خونھ ھمبازیاما من چون تو
 اون خالھ شھی و تا االن ھمرفتمی می داشتم مدرسھ برم البتھ من تابستون ھرروز کالس نقاشدوست

  من بودیی تنھای تنھا ھمدم روزای چون نقاشکنمی منو کشف کرد دعا می کھ استعداد نقاشیا
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 ی بابابزرگ احمد دم در خونمونھ وقتدمی روز کھ برگشتم دکی ی کالس نقاشرفتمی مسی با سرومن
 ی خوبزمی شدم اون متوجھ من شد و بھ طرف من اومد گفت سالم عزادهی پسیواز سر

  خونھی تونی چرا نرفتدیکنی مکاری چنحای سالم شما اگفتم
  خودمونی اومدم ببرمت خونھ زمی نھ عزگفت
 ی پس مامان فاطمھ چگفتم
 ی ما بمونی مامان فاطمھ از من خواستھ تورو ببرم تازه شبم قراره خونھ زمی عزگفت
 تازه شھی می چلمی گفتم وسای مامان فاطکھ بمونم ولشی پخواستی ناراحت بودمو دلم منکھی با امن

 برهی منو نمنجای کھ از اسی سروی برم کالس نقاشدیفردام با
 برداشتم التوی منو ناراحت کنھ گفت وساخواستی نمی کالفھ شده بودو از طرفگھی کھ دبابابزرگم

 ردا فبرمتی خودم ممیکالس نقاش
 نی بھ من فرصت سوال کردن بده بغلم کردو گذاشت تو ماشگھی دنکھی بدون او
 فکر منو منحرف خواستی بابابزرگ کھ می بدونم مامان فاطمھ کجاست ولخواستمی راه من میتو

ذھن ...... و دوستام وی مختلف در مورد کالس نقاشیکنھ اصال بھ سوالم توجھ نکرد و با سوالھا
  رفت تا بپرسم مامان فاطمھ کجاستادمی تا اونجا اصال گھیمنو منحرف کرد و واقعا د

 بھ من محبت یلی بگم مامانبزرگو باببزرگ ختونمی مامان بزرگ اومد استقبالم ممیدی رسیقت.
 سخت بود دونستمی مامان فاطمھ بودم و اونو مامان خودم مشی پشھی من کھ ھمی برای ولکردنیم

  شب ازش جدا باشمکیکھ 
 من بغض کردن بھ ی وقتی ولرفتنی جواب دادن در مری شروع کردم بھ سوال کردن اولش از زمن

 ی سعیلی اونا خھی گرری من زدم زمارستانی بد شده و رفتھ بی کمھیمن گفتن مامان فاطمھ حالش 
 بم برد ھام بود کھ خواھی گرنی نتونستن ومن بیکردن منو اروم کنن ول

 فی بود کھ من داشتم اون مادرم بود ھمھ کسم اما حی چون مامان فاطمھ تنھا کسکردمی مھی گردمیبا
 کھ زود رفت و تنھام گذاشت

 بودن دهی کھ فھمنای کنم اما بابابزرگم اھی گرخواستی شدم بازم دلم مداری از ظھر کھ از خواب ببعد
 مامان فاطکھ نباشم و ادی نبود کھ بھ ی شام خوردم اما لحظھ ارونی و اصال من برونیمنو بردن ب

 خودش شی پمنو  حرف مامان فاطمھ افتاده بودم کھ چندروز قبلشادی نکھیاگھ اروم بودم بھ خاطره ا
 کنم و ھی من گرخوادی خودش نبود دلش نمی زمانکی کرد کھ من بزرگ شدم واگھ حتمینشوندو نص

 ی حوصلھ اونی بھ اندتازه ی کسدی بعد از اون شادونستی خودش م محکم باشم مامان فاطمھدیبا
 کردی محتمی نصنطوریمنو نداشتھ باشھ کھ ا

 بھ بابابزرگ گفتھ ی منو خوشحال کرد چون روز قبلش وقتیلی خنی واماستانی منو بردن بفرداش
 ستی بچھ ھا نی جامارستانی مامان فاطمھ گفتھ بود بشیبودم منو ببره پ

 نمیبی کھ من مامان فاطمھ رو مھی اونروز بار اخردونستمی نممن
 ترسدم اما بھ ترسم غلبھ کردم چون یلی خدمی اون ھمھ دستگاه دنی مامان فاطمھ رو بیوقت

 بھ من کرده بود گفتھ شی کھ چند روز پییحتای نصی اومد توادمی و نمی مامان فاطمھ رو ببخواستمیم
 مواظبمھ نترسم چون خدا یچی از ھچوقتیبود ھ
 کھ اومده بودن ھی تخت و از بقی نشست روگرانی و کمک دی اون با سعدمی فاطمھ رو دمامان

 نداشتم و تمام حواسم ی اون روز مامانم بود اما من اصال بھ اون توجھرونیمالقاتش خواست برن ب
 واون شروع کرد بھ حرف زدن در واقع نمی بشششیبھ مامان فاطمھ بود اون از من خواست پ

 خدا با شھی کھ چند روز قبل کرد و بازم تکرار کرد کھ ھمییحتھای کھ مثل ھمون نصییحتھاینص
 منھ
 میتنھا
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 می آی پنجره مکنار
 ستی تبسم تو جارمینس

  آمده اندقاصدکھا
 ادی رقص باد و در

 سبز
 دیسپ

 ...سرخ
  قاصدکنی اخرنی او

 ! توستی لبخند خداحافظھی شبچقدر
 بار ھی بدم تا موی زنگی حاضرم ھمھ رهی نمادمی مامان فاطمھ رو با خودم ی لبخند خداحافظچوقتیھ
 نمی اون صورت مھربون و لبخنداشو ببگھید

 اگھ بھ خاطره اعتقاد دی اگھ اون نبود شادی با من بود شاشھی حق با مامان فاطمھ بود خدا ھماره
 ارمی دووم بتونستمی اصال نممی از زمان زندگیی برھھ ھاکی یداشتن ه اون نبود تو

  اونروز مامان فاطمھ مردیفردا
  رو نداشتم موھامو شونھ بزنھ نازم کنھ شبا برام قصھ بگھی کسگھی واقع ھمھ کسم مرد ددر
 ی تنھا بودن شناختم ولی واقعی تنھا شدم از اون زمان بود کھ معنای سالگ٧ در واقع من از سن اره
  خدا بودمادی از ھمون موقع شھی ھمیی تنھانی ایتو
 دی کشمارستانی کھ کار بھ بیی ھفتھ بعد از فوت مامان فاطمھ من تب داشتم تا جاکی تا
 

 بابا ی قبل نشدم وقتنی اون طنگھی اما دنای مامان بزرگ ای حالم خوب شد برگشتم بھ خونھ یوقت
ن فاطمھ بود  بازم ماماذاشتنی مامان بابام بھ من محل نمیصادقو از دست دادم مامان فاطمھ بود وقت

مامان   بشھ اما اون مثلکی بھ من نزدکردی می سعیلی خای نبود مامان لعچکسی ھگھیاما حاال د
 بھ کردمی می گذشت بدون حضور مامان فاطمھ منم سعنطوریفاطمھ حوصلھ نداشت دو ھفتھ ھم

 نکنم چون مامان فاطمھ گفتھ بود حرفشم ھی روز اخر مامان فاطمھ گوش بدم و اصال گریحرف ھا
 بھ من ای بودم درستھ مامان بزرگ لعدهی فھممی اون مدت من با ھمون بچگیدرست بود چون تو

 ی حق داشتن سنشون برادی بود شاینطوری بابابزرگم ھمی حتای حوصلھ نداره ادی اما زکنھیم محبت
  بودادی سالھ ز٧ ی بچھ ینگھدار

 دفعھ کی اب بخورم کھ وانی لکی اشپزخونھ تا ی سوم بود کھ من رفتم تو ھفتھی از روزا تویکی
 دفعھ کی اشپزخونھ و ی اومد توعی ظرف خورد کھ افتاد و شکست مامان بزرگم سرکیدستم بھ 

 دونھ ھی بعد ی درست راه بریتونی اه نمی کردکاری چنی طنی نرفتھ واادمی کھ ھنوز دی داد کشھی
 اونروز من از درد دستم ی ولکنمی پشت دستم زد کھ ھنوزم با گذشت چندسال دردشو حس مممحک

 چون دونمی درد قلبمھ اما حاال منی ادمی اون زمان نفھمدی افتادم از درد قلبم بود شاھینبود کھ بھ گر
 کنمی حس مموی واقعا درد قلبمو و ناراحتشیاداوریاالنم با 

 بوده از یمی ظرف قدنی نرم شد گفت خوب ای کمکی کنمی مھیر من دارم گدی دی وقتمادربزرگم
  بھ بعد مواظب باشنی و از ارونی نکن برو بھی خوب حاال گردهیمادرم بھ من رس

 بابابزرگ گفتھ بود من رفتم ی ولرفتمی نمی کالس نقاشگھی مامان فاطمھ فوت شده بود دی از وقتمن
 روز برم تا بھ درسام لطمھ ٢ ی ھفتھ ایبا معلمتون حرف زدم و قرار شده دوباره از اول مھر ول

 نزنھ
 روز بعدازظھر مامانم و بابام البتھ با خانواده ھاشون کی ھفتھ مونده بود بھ مدرسھ ھا کھ کی

 دمیشنی نرفتم اما صحبتاشونو مرونیاق ب اونا ھستن اصال از اتدمی فھمیاومده بودن اما من وقت
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 کردنی اونا با خودشون فکر نمیعنی گفتمی مشھی ھمگفتنی می چادمھی سال ١٣ بای بعد از تقرھنوزم
 ی لحظھ ای برای حتچوقتی مامان بابام ھذارهی می من چھ اثرھی روحی رودونستنی نمشنومیمن م

 ن ھنوزم ھستن بھ فکر خودشون بودشھی اونا ھمکردنیبھ من فکر نم
 مراقبت کنھ اما من نی از طنتونستی فاطمھ خانوم منینی گفت ببای مامان بزرگ لعی وقتاونروز

 و ازای نی پاسخگومیتونی گذشتھ ما نمی ازم گذشتھ از احمدم سنی سنگھی من دیعنی تونمینم
 ٧ کھ تا سن دونمی البتھ منمدی خودتون حل کننی بی جورھی مسئلھ رو نی بھتره امی باشطنتاشیش

 با خودتونھ اما بھتر امروز می نمونھ اما بازم تصمادی مامانش بمونھ کھ اونم زشی پدی بانی طنیگسال
 بھ بای کھ تقرشمی مدرسھ و کالس نقاشدی اماده کننی بردن طنلی وتا فردا پس فردا وسانیری بگمیتصم

  کھ ھستسمی و سروکھیخونھ ھردوتون نزد
 برمشی دارم باشھ حاال مفشوی وظی سالگ٧ من تا نی کھ خودتون گفتی گفت ھمونطورعی سرمامانم
 چند سالکھ مامان بابام خرجشو نی مثل ای ندره حتی ھم مشکلای برددونمی خودم چون میخونھ 

  اصالیعنی تونمی چون من نماشیای شی بره پدی باشھی تموم مشی سالگ٧ اذر نیدونی اما مدمی مدادنیم
 بزرگش کنمتحملشو ندارم کھ بخوام 

 ی مسافرت تو از اون نگھدارمی برمی خواستی ھر وقت ما خانوادگنکھی گفت باشھ اما بھ شرط ابابام
  اما خوبستی شما نفھی وظنی ادونمی البتھ میکن

 ی گاھنیتونی منی اگھ خواستی حتستی نیاصال مسا لھ ا...نھ... کھ گفت نھدمی شناروی بردیصدا
  داشتھ باشھی ما فکر نکنم نگارم مخالفتشی پنی دو سھ ھفتھ بفرستیاوقات اونو برا

  ندارمی من حرفکنھی قبول مای بردی سختھ اما وقتنکھی گفت با امامانم
 اونم مثل دختر ادی ندارم با ما بھ مسافرت بی من حرفدی کھ تا اون موقع ساکت بود گفت جمشاذر

 خودم
 کھ نی تو ھممی گرفتمی باشھ کھ تصمینطوریتره ھم پس بھستی پدرم گفت نھ اون دختر تو ناما

  من ازت ممنونمی نداری کنھ و مشکلی اون با ما زندگیدیاجازه م
  اذرم سکوت کردگھی حرفا دنی ابا

 برمشی مامی و پس فردا مکنمی خونھ رو براش مرتب می از اتاقایکی گفت من فردا مامانم
  حالتھ مگھ نھ احمدنی بھترنی بزرگم کھ تا اون موقع ساکت بود گفت اره امامان

 نداد تا دوباره مامن بزرگم تکرار کرد واون گفت ی کھ اصال انگار اونجا نبود جواببابابزرگم
  خوبھیلیخ... اره...اره

 پا یا صدی کردم و وقتھی من پشت در اون اتاق چقدر گردنی نفھمچکدومی اون روز رفتن وھواونا
  کردمھی نفھمھ گری خودمو بھ خواب زدم تا کسدمیشن

 مامان فاطمھ بود کمتر چون ی تا وقتدی با من بود شاشھی حس ھمنی سختھ ایلی بودن خی اضافحس
 ینی دی از معلمایکی بار از کی ادمھی کھ داشتمو ازم ی چرا خدا تنھا کسدونمیمامان فاطمھ بود نم

 فت واون گمی داراجی کھ بھش احترهیگی را ازمون مییزای چای یی چرا خدا کسادمیمدرسمون پرس
 دمی بود ھنوزم نفھمی حکمت گرفتن مامان فاطمھ از من چی داره ولی حکمتی ھرکاریخدا تو

  بودشھی ھمیی تنھانیگرفت اما بعد مامان فاطمھ ا
 بھ خونھ یدت مکی مامانم برم و بعد از ی بھ خونھ دی روز بعداز ظھر مامان بزرگم گفت باھمون

  بھ من گفتی بودمو بالحن بھتردهی کھ شنیی بابام در واقع ھمون حرفای
  اومدن و منو بردندای با شای روز بعد مامانم و برددو
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 جور دستورالعمل کی راه افتاد شروع کرد بھ صحبت کردن البتھ صحبت کھ نھ نی ماشی وقتمامانم
 و تو اونو عمو صدا داستی شی باباستی تو نی باباای خونشون گفت بردی من توی رفتارھایبرا

 ھرروز خوادی چون من دلم نمیخونی مدرسھ درست درساتو می کھ رفتگھی از دو سھ روز دیکنیم
 مامان فاطمھ در ی کھ برایی ھای لوس بازی بریتونی ممی تو مدرسھ باشم کالس نقاشرهبھ خاط

 نتونست تحمل کنھ با اتمیمان بزرگ لع مایدی چون ھمونطور کھ دیدی من انجام نمی برایاوردیم
 ؟ی متوجھ شدی کنتی اونو اذنمی نبیکنی ھم خوب رفتار مدایش

 کھ حتما مامانم اونو لوس شدی ھمراه مھی از اون حتما با گرشتری کلمھ گفتم بلھ چون بکی فقط من
 دونستی میباز
 دادی ومامانم با عشق جوابشو مزدی کھ حرف می نزد وتنھا کسی مامانم با من حرفگھی خونھ دتا
 وقتا کھ مامانم با من ی اون گاھدمیدی ھم ساکت بود بعدھا مای چرا عمو برددونمی نمی بود ولدایش

 سوختی اونم دلش بھ حالم مدی مامانمو اروم کنھ شاکردی می اون سعکردیدعوا م
 شو ادهی پنیھ گفت طن مامانم کی بشم اما با صداادهی پنی ازماشخواستی من دلم نممیدی رسیوقت
  شمادهی مجبور شدم پیکنی مکاریچ

 نی وارد خونھ شدم مامانم گفت طنی وقتکردنی می طبقھ در طبقھ ھشتم زندگ٨ اپارتمان ی تواونا
 خونھ مامان فاطمھ داشتم بھ من نشون داد و گفت ی کھ تویلی اتاق با ھمون وساکی اون ایدنبالم ب

  اتاقتھنیا
  و بعدش رفتنیھم

 ھم کھ بعد از ای عمو برددمیشنی مداروی مامانم و شھی خنده و شادی تا وقت ناھار فقط صداومن
  ما رو رسوند رفت سرکارنکھیا

 مامانم دعوام کنھ دمیترسی منکھی کنم اما بھ خاطره اھی گرخواستی دلم منکھی تا وقت ناھار با امن
  نکردم و با ھمون بغض دست و پنجھ نرم کردمھیگر

 شھی ھمیی اون بغض و اون تنھافھممی و مکنمی اون روزو درک میی بغض واحساس تنھا اونھنوزم
 یکنی مکاری اون اتاق چی تو تودی اونروز از من نپرسچکسی بود ھکتری بھ من نزدیزیاز ھرچ

  من فکر نکردیی لحظھ ام بھ تنھاکی یمامانم حت
 

  رارانی خانھ متروکھ ونی کوبد در ای نمگری دیکس
 !!!می تنھای پرسد چرا تنھای نمگری دیکس

  ماندی از من نمزی چچی ھگری سوزم ودی شمع مومن
 !!! می تنھای وناالنم ومن تنھاانی گرومن

  اماشی خاموش خوی کلبھ درون
 !!! پرسدی نمنی حال من غمگیکس

  بھ دل دارمی پر اشکم کھ توفانیای من درو
 !!! اماشی پرجوش خوی نھی سدرون

  پرسدی حال من تنھا نمیکس
 !!! زمیی چون تک درخت زرد پاومن

  جدا از اوی برگشودی میمی ھر دم با نسکھ
 !!! ماندی از من نمیچی ھگریود
 

 البتھ اونم مامانم رونی بومدمی فقط وقت غذا از اتاق مبای برم مدرسھ تقرخواستمی کھ می تا روزمن
 و زدنی اونا باھم حرف مکردی صدامم نمنستتوی اگھ مکردمی وقتا فکر می کھ بعضکردیصدام م



 22 

  بحصث شرکتی منو توکردی می سعای بھ من توجھ کنن البتھ عمو بردی حتنکھی بدون ادنیخندیم
 نکرد و نکاروی اگھی مادرم دی اشاره ھامای کرد اما با چشم غره و امی دو س باربا ھم شوخای بده

 گھی مادرشم می کھ حتی بخاطره دخترخواستی منم بودم دلم نمدی گرفت البتھ شادهیاونم منو ناد
 دای شی محلی بود ببی من عجی براشھی کھ ھمی خودمو خراب کنم موضوعیبھش محل نده زندگ

 خودشون ھستن اما اون ی با ھمسن و ساالیلی سن خنی ای سالش بود و بچھ ھا تو٣ بای تقردای شدبو
  ھم رابطش خوب بودای مامان بود با عمو بردشی پشھیم ھدادی محل نمادیاز روز اول بھ من ز

 مدرسھ امروز ی بردی اول مدرسھ ھا صبح مامانم اومد صدام کرد و گفت اماده شو باروز
 یای مسی از ظھر با سرورسونمتیم

 ی حس دلتنگچی من ھی پدر مادرشون اما برای برای بچھ ھا با دلتگی ھمھ ی اول مدرسھ براروز
 شی کھ رفتھ بودم پشی سال پی پدرم بلکھ براای مادرم ی بود بود اما نھ براینداشت چرا دلتنگ

 ....  اگھ اون موقع مامان بابام نبودن دلم بھ مامان فاطمھ خوش بود اما اون روزیدبستان
 روز اول یبرایلی کنھ چھ وسامیی راھنمای حتنکھی من صبحانمو خوردم بدون انکھی بعد از امامانم

 بود سال ادمی دفتر و مداد برداشتم و رفتم چون کی و منم فقط می بردار برفتوی کبردارم فقط گفت
 داری بدایش  دفعھھی کارو برام کرده بود مامانم منو رسوند و گفت خودت برو نی مامان فاطمھ اشیپ

 ترسھی مستمی من ننھیبشھ بب
 خداحافظ ارم زمزمھ ھی خداحافظ منم گھی گفت زود باش دکنمی رفتن دارم تعلل می من برادی دیوقت

 بچھ ھا با مامان ی کنم کدوم طرف برم ھمھ کاری چدونستمی وارد مدرسھ شدم نمیکردمو رفتم وقت
 شھی ھما حرف مامان فاطمھ افتادم کھ گفت خدادی دفعھ کی اما دمی ترسیلیباباشون بودنو من تنھا خ

 با تو
 اومدو ی خانومکی زنگ خورد ی وقتسادمیگوشھ وا کی اون حرف اروم شدم رفتم اداوردنی بھ با

  بودمسادهی منم ھمونجا پشت بچھ ھا بھ صف واستنی ھر کالس کجا بایگفت بچھ ھا
 ما صحبت کرد و معالم ھمھ ی براری صحبت در مورد نظم کرد وبعدم مدی سرکی ناظم بعد

 اونجا بودن
 اما کردنی مھی از پدر مادراشون گری دوری از بچھ ھا برای سرکی سر کالس می شد ما برقرار

 چھ نکھی ناراحت بودم من فقط با حسرت بھ اونا بھ اشکشون بھ ادی بای از کی دوری برایمن چ
 کننی اشکاشونو پاک مدنوی مشونی باباھاشون دلدارای ماماناشون یشکل

 نوازشم  دستکی دنبال کنمی مھی گری تا اشکامو پاک کنھ ھنوزم وقتستی نچکسی من ھنوزم ھیول
  نبودگھی بھ بعد بعد از دست مامان فاطمھ دی سالگ٧ دست از سن نی ایول

 بھ نیدی برنامھ رو منی طول ھفتھ معلممون گفت ای برنامھ ھا بھ ما دادن برای سرکی اونروز
 نی باباھاتون تا براتون مرتب کنایمامان 

 بعد از من ای قبل از من ای چون اونا خوردمی خونھ ناھار می اول گذشت از اونروز من تنھا توروز
 ومدی صبحانھ ھم اکرم خانوم کھ خدمتکار بود از صبح زود منطوری البتھ صبحانھ ھم ھمخوردنیم

 ون بدخواستمی من صبح ھا می و وقتدادی خونھ رو اون انجام میتا بعدازظھرم بود و ھمھ کارھا
 روزم البتھ مامانم شبا ی توی برادادی م ھمی اوهی مکی ی حتی گاھای لقمھ کیصبحونھ برم بھ من 

 داد ادی اما من از روز دوم مامانم بھ من ساعت و کوک کردن اونو دادی مدرسھ پول میبھ من برا
کار  چی ھکردمی می وسعرفتمی مممی کالس نقاشرفتمی مسی مزاحم خوابش نشم من با سروگھیتا د

  نکنمیاشتباھ
 برنامھ رو پدر مادرا میم دادم و گفتم مامان معلممون گفتھ بد برناممو بھ مامانی روز اول وقتادمھی

 ننیبچ
  مدرسھ نھ منیری تو میسی خودت وای پای خودت رودی بھ من چھ تو باکفت
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 بھ اسم ساحل دوست ی دخترکی کتاب دفترامو ببرم من روز اول با ی گرفتم ھمھ می من تصمو
 کتاب دفترامو بردم ی من ھمھ دی دی اون روز ساحل وقتمیشستی ممکتی نکی یشدم کھ باھم رو

 چرا واقعا مونده بودم چھ دی پرسی واسم نکرد وقتنکاروی ومن بھش گفتم مامانم ادی پرسلشویازم دل
 نی نکرد معلمم تا دو روز اول متوجھ ای سوالگھی بدم کھ خداروشکر معلم اومد و اونم دیبجوا

 بمونم من کھ مونده بودم با من حی زنگ تفری از من خواست تو روز سومنکھیمسالھ نشده بود تا ا
  نکنمی کرده بودم کار اشتباھی اون چند روز سعی داره چون توکاریچ

 اما اون خودش اومد ششی بچھ ھا رفتن من منتظر بودم تا منو صدا کنھ کھ برم پی ھمھ یوقت
  مامان برات مرتب ھرروز بذارهبھی ندادروی کالسی جان تو برنامھ نیوکنار من نشست گفت طن

  چرا خانومگفتم
 یاری کتاب دفتراتو می پس چرا ھمھ گفت
 تو زمی بود کھ گفت عزدهی بره بھ مامانم بگھ کھ انگار خودش فھمدمیترسی بگم می چدونستمی نممن

 ثبت نام ی بود من با مامان فاطم برادهی ھمون روز اول دمی شاای گمی نمی من بھ کسی بگیھرچ
 تی کھ داشت من واقعیلی ھر دلی حرفو زد ولنی بود کھ ادهی روز اول مدرسمو دیی تنھاایم ورفت

 کدوم روز و من حفظ کردم البتھ ھفتھ اول ی برای کھ ھرکتابادادیگفتم واونم ھمون روز بھ من 
  گرفتمادی گھی بعد دی ولکردمی اوقات اشتباه میگاھ

 بود و ھمون روز کھ بھ بچھ ھا گفت بھ مامان دهی فھمگھی گفتن بود کھ خودش ئکتھی دی بعدمشکل
 و وقت ندارن توننی کھ مامان باباشون نمیی بگن گفت البتھ اوناکتھی بھتون دنیباباھاتون بگ

 سنی بنویخودشون بھ خودشون بگن و حفظ
 کردی مفی تعریلی و استعدادم خمی از نقاشممی بودمعلم نقاشی من زنگ نقاشی زنگا برانیبھتر
 ماھانم بود کھ البتھ اونم فکر کنم از خجالت معلما ی گرفتن کارنامھ ھاکردی کھ مامانم می کارتنھا

  مدرسھ بودریو مد
 یی ھمون وقتامی خوب زندگی در واقع تنھا ساعتھاکردمی می بازیلی مدرسھ با بچھ ھا خی تومن

 بار کھ ساحل بھم ھی ی اتاقم بودم حتی توشتری بدمیرسی بھ خونھ میبود کھ مدرسھ بودم چون از وقت
 از نمیبب ندرالی سلمی فخوامی من مگفتی مدای شنمی خواستم برم ببی وقتنمیگفتھ بود برنامھ کودک بب

 اتاق تا فردا ی کانال مشخص کتک خوردن من و رفتن توجھی و نتادی برنامھ کودک خوشم نمنیا
 دای شی براندرالی سلمی فدنی و دومدنی نرونیصبح ب

 رفتمی از اونجا مدی از اون بادی مامانم بودم اما بعد از اون بای تا ماه اذر خونھ یعنی تا تولدم من
 دیوبالخره زمانش رس

 
  ماه اونجا بودم٣ بای کھ تقری مسافر بودم مسافرھی مامانم ی خونھ من
 از اون سختتر ذاشتی مدای من و شنی کھ مامانم بیی بھ من سخت گذشت تفاوتھایلی ماه خ٣ اون
 می بریای بھ من گفت می البتھ بار اول مامانم منو برد البتھ اونم وقتی مھمونرفتنی بود کھ مییوقتا

 داشتم ت دوسیلی اما من خکنمی من قبول نمکردی فکر مای عمو بردیالی از فامیکی ی خونھ یمھمون
 باال ی کھ سنارفتی مییسا خونھ کشتری اما خوب اون برفتمی میبرم قبال با مامان فاطمھ مھمون

 ھمھ ی کھ دستھ جمعرفتی کھ قبال میای مامانم طالق گرفتھ بود کمتر مھمونی از وقتگھیداشتن و د
 سن وسال ھم ی اصال نرفت و بچھ ادی مادمی من ی بگم از وقتتونمی ومرفتی مشدنیدور ھم جمع م
 قبول کردم گفتم عی سربرنی رو مدای حتما اونا بچھ دارن کھ شکردمی من چون فکر میمن نداشتن ول

 بلھ
  و رفتماوردمی اما بھ روم ندمی مامانمو دی ناراحتمن
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 کی سال کوچکی یکی ھمسن من و یکی بود و اونا دو تا پسر داشتن ای خونھ پسرعمو بردیمھمون
 تر

ست  نتوندای شنکھی من با اونا و ای بازنی و ھمدای بودم تا شی بھتری مسلما من براشون ھمبازخوب
 مفصل ی دعواکی مامانم نکھی منو شب بھ مامان کرد باعث شد عالوه بر اتی کنھ وشکایبا ما باز

 یماھ٣ گھی من نمونھ دی شب براکی ی برای حتاشی اون شب و بازیبامن کرد و باعث شد خوش
  اونا برگردن تنھا بودمی نرفتم وشبا تا وقتی ھمراه اونا بھ مھمونچوقتی اونجا بودم من ھھک

 فی تکالنکھی اون ساعتارو بعد از ای سختھ اما من ھمھ یلی خیی سالھ تنھا٧ دختر ھی یبرا
 سالھا بھ من ارامش نی کھ ھنوزم بعد از گذشت ایزی تنھا چدمیکشی می نقاشدادمیمدرسمو انجام م

 دهیم
 کی کھ کردمی می اتاقم بودمو داشتم نقاشی توشھی من مثل ھمی اونا رفتن مھمونی شب وقتکی

 یی و تنھایکی ترس از تارنی وادمی ترسیلی شد بلھ برقا رفتھ بود و اون شب خاهیدفعھ ھمھ جا س
 نکھی بدون اشھی اومدن برقا اومده بود و مامانم مثل ھمنای مامانم ای با من موند اون شب وقتشھیھم

 نبود کھ من ی اغوش گرمجی کردم ھھی و من اون شب تا صبح گردیبھ من سر بزنھ رفت و خواب
 میدی رفتار مامانمو دی از ھمون زمان وقتی ولترسمی میکی من ھنوزم از تاررمیاونجا اروم بگ

  ترسمو نقطھ ضعفمو نشون ندمچوقتی گرفتم ھادی وبعدم بابامو دمی اونو دیتوجھی بیوقت
 ادخدای شھی ھمیی تنھانی ای ھمھ ی با اون بسازم و تو دی گرفتم تنھام و باادی سالھا نی ای ھمھ من

 رمی اروم بگشدیبود کھ باعث م
 خوش کرده بودم کھ نی من از خونھ مامانم بھ خونھ بابام برم فقط دلمو بھ ادی کھ رسی روزادمھی

 اما من بھ ھمون الھی خھی فقط نی بفقھمم اتونستمی پدرمم میاونجا حتما بھتره ھرچند از برخوردا
  دل خوش بودمالمیخ

 جمع کرده بود و اماده دم در گذاشتھ بود لمویسھ بھ خونھ برگشتم مامانم وسا از مدری وقتپنجشنبھ
 کھ مادر پدراشون از یی اونای ھمھ دونمی من بود نمی کھ منتظر رفتن دخترشھ اما براھیکدوم مادر
 انھی شنی بچھ ھاشون بھ سرنوشت من دچار مشنیھم جدا م

 
 دنمی بوسی مامانم برانکھی ایم فرستاد و من بدون حت بلکھ رانندشو دنبالومی کھ خودشم دنبالم نبابام

  سرد از اونجا رفتمی خداحافظکی با ادیجلو ب
  شده بودنی سرنوشتم با غم عجانگار

  تررهی تمی روزھانی و ارهی تروزگارم
  دگرمیای دنستیرانی رو بھ وی بھ نوعای

  بوددهی دای کھ چشمم خواب درمن
  آسمان بارنده ترکی شده ای از درعکسش

  استدهیفای کشم بی درد پا پس منی چھ از اھر
  من گره خورده ست با غم سر بھ سرسرنوشت

  شددی تردکی مرده ام تاوان ی ھالحظھ
  خبری عمر از تلخکی دھد ممی کھ تقوتا

  دوم نشستی مھره ام در خانھ گری دبار
  و شرری کھ خای سعد و نحس نی بزی گراز

  خواھد شد وی غزل چون آتشنی من در امرگ
  ماند اثری از من نمی جز خاکستربعد
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  سرد مادرم با استقبال خوب اذر جون روبھ رو شدمی برعکس بدرقھ دمی بھ خونھ پدرم کھ رسمن
 

 رهی محبت مادرمو بگی جاتونستی ھنوز منو فراموش نکرده بود درستھ کھ محبت اذر جون نمخدا
  بودادی بودم از سرمم زدهی ندی محبتگھی من کھ بعد از مامان فاطمھ دیاما بھ ھر حال برا

 یلی نو بود ھرچند نسبت بھ اتاق ترنم خلمی وسانجای ای خودم داشتم ولی اتاق براھی پدرمم خونھ
  توقع محبت و توجھ داشتھ باشمدی بودم نبادهی فھمگھی بود دی من کافیساده بود اما ھمونم برا

 من عروسک اورده بودن منم از ی و بابا بزرگ احمد اومدن و براایرگ لع روز مامانبزھمون
 مامان شدی می چگفتمی مادرم بودم می کھ خونھ ی مدتی خوشحال شدم ھرچند ھمھ یلی خنشونیدید

  بھ کارش نداشتمی من کھ کارداشتیبزرگ منو نگھ م
 کنم ھنوزم از یاداوری ناروی ادی چرا بادونمی اومد نمنای بعد از مامان بزرگ ای مدت کمھی بابام

 ادی اشک مثل بارونھ کھ مرهیگی نھ نمرهیگی ممی گرشیاداوری
 ترنم اومد ی اما وقتدی از من نپرسی حالچی جواب سالمم با اکراه داد و ھی اومد اما اون حتبابام

 نکرد ھنوزم حسرت ی نگاھی بھ من حتگھی نذاشت و دنیی از بغلش پاگھی و ددیبغلش کردو بوس
  از منشھی کھ بابام بھ ترنم داد حسرت اون اغوش گرمو کھ ھمی بوسھ پدرانھ اھی حسرت خورمیم

  بودغیدر
 محلت ی بھ کسنکھی بدون اعی و سرمی برگھی بابا بزرگم ناراحت شد کھ گفت خوب ما دانگار

 توی موقعی منم وقت بدرقھ رفتن وی ھم برانایاعتراض بده رفت وبعدم مامان بزرگ و بابا ا
 کار گفتی کھ اذر جون بھ بابام مدمیشنی اومدن می کھ مال من بود وقتی اتای رفتم تودمی دینطوریا

 ی رفتار کردینطوری انی کھ با طنی نکردیتدرس
 ی کمبودجی اون ھخوادی خودمھ لطفا تو فقط بھ ترنم توجھ کن دلم نمی اذر اون بچھ نی گفت بببابام

  رفتار کنمنی چطور با طنونمدیاحساس کنھ من م
 دمی از طرف اذر جون نشنی صحبتگھی دمنم
 رهی بگدهی نھ مثل مامانم کھ منو ناددیدی کھ بابام نبود اذر جون منم می بود حداقل تا زمانی ھر چیول

 ترنم بھ دیترسی منکھی بھ خاطره ادی شاگرفتی طرف اونو مشدی اگھ منو ترنم دعوامون میخوب ول
 مامان و بابام یقت داشتھ باشم وی توقعتونستمی نمای عمو بردای من از اذر جون دمی شاایبابا بگھ و 

  خراب کننشونوی بھ خاطره من زندگتوننی من دخالت نکنن اونا کھ نمی تو کاراگنی معایسر
 

 قشنگ بود من عاشق یلی خکی باغ کوچھی خونھ بود با کی بابام مثل مامانم اپارتمان نبود ی خونھ
 کی از اون بھ عنوان تونستمی می و حتزدمی اونجا قدم مرفتمی مگرفتیباغش بودم ھر وقت دلم م

 یمھا بھ اسرزنی پرمردی پھی ی بود براکی کوچی خونھ کی استفاده کنم تھ باغم امی نقاشیمدل برا
 یدگی خونھ رسیھا خانومم بھ کاربھی و طدیرسی باغ می بھ کارھاوسفی کھ اقا وسفی و بھیط
 کردیم

 و ییرای پذنیی ھال کوچک بود و طبقھ پاکی خونھ ھم دوبلکس بود اتاق ھا طبقھ باال با خود
 شدی مییرای ازش پذنیی ھمون پاومدیاشپزخونھ بود اگھ ھم مھمون م

 بارم کی ی مادرم برای حتای گذشتی مورد توجھ پدرم باشم منکھی و من بدون اگذشتی مروزھا
 سراغمو نگرفت

 اذر جون بھ من گفت می دوست بابام بری کھ شب جمعھ قرار بود بھ خونھ گذشتی ماه مکی بایتقر
 نکھی ای من حوصلھ یمونیخونھ م.  تی تو اماده شدی چی گفت برادی بابام دیتا اماده بشم اما وقت

  ندارمی بدم تو از کجا اومدحیبراشون توض
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 من و بابام ی رابطھ نکھی بھ ای اصرارگھی ماه اذر جونم دکی اون یم تو رفتن و من تنھا مونداونا
 نظر مامان بابامو عوض کنھ و اونشبم تونھی کس نمچی بود ھدهیخوب بشھ نداشت فکر کنم فھم

 یکی و تاریی از تنھایلی مامانم برقا رفتھ بود خی نگفت من بعد از اونشب کھ خونھ یچیاصال ھ
 ندارم تی اھمچکسی ھی بودم من برادهی کامال فھمگھی چون دگفتمی نمی بھ کسیچی ھی ولدمیترسیم

 شھی ھستن خودمو اروم کردمو مثل ھمنای اوسفی اقا نکھی خدا و اادی اما با دمی ترسیلیاونشبم خ
  کردمدنی کشیشروع بھ نقاش

 ی اونام خونھ ی و وقتبردنی منو میلی فامی مھمونی ولبردنی دوستانھ رو منو نمیای از مھمونیلیخ
 بھ من بگھ اصال از ی کسنکھی در مورد دوستا بدون ای ولرفتمی مرونی من از اتاقم بومدنیما م

 رفتمی نمرونیاتاق ب
 ی داشتن ولیلی نسبت دور فامکی اوقات مامانم بود بھ ھر حال بابا و مامانم ی گاھیلی فامیایمھمون

  بھ من نداشتی کارچی ھگھی از جواب سالم من دریمامانم غ
 کرده ی ومن با بچھ ھا بازی مھمونمی رفتھ بودنای مثل اون دفعھ کھ با مامانم انکھی از ترس امن

 ی کھ ترنمم بازکردمی می بازی وقتای نداشتم ی با بچھ ھا کارادی نبردن زی من مھمونگھیبودم و د
 اما  بشمکی بھ ترنم نزدخواستی دلم میلی من خنشستمی گوشھ مکی تنھا نصورتی اریکنھ در غ

 دمیترسی مگفتی و اون بھ بابا مگفتمی بھ ترنم میزی چکی دفعھ کی اگھ نکھی بھ خاطره ادی شاشدینم
 کالس ی برالموی مثل ھر روز وسای روز وقتکی بابام ی ھفتھ بود کھ اومده بودم خونھ کی ادمھی

 گفت دمی پرسکردیتاقارو مرتب م خانوم کھ ابھی از طی وقتستی مدادام ندمی دکردمی جمع مینقاش
بابام   راه انداخت ھمون موقع ھمیدادی دادو بکی رمی رفتم تا ازش بگی وقتمیدی اتاق ترنم دیمن تو

 کھ ھنوزم صداش تو گوشم و بعدم دی کشی دادھی کنھ سر من ھی اونو تنبنکھی ایاومد و بھ جا
 ذارهی نمگھی ترنم بشم دی باعث ناراحتگھی دفعھ دکی ھفتمو نذاشت برم و گفت اگر کی یکالسا

 از  شده بود منمی متوجھ عالقھ من بھ نقاشاشیتوجھی بی برم انگار بابام با ھمھ یکالس نقاش
 یی جاالموی گرفتھ بودم وساادی ی ولگفتمی نمیچی ھزدی دست ملھامی ترنم بھ وسایاونروز ھرچ

  از اون دور کرد موضوع بود کھ منونی ھمدیبذارم کھ دستش بھش نرسھ و شا
 
 اونروز نوی البتھ ابردی منو با خودشون مسافرت نمچوقتی پدرم بودم ھشی اون چند سال کھ پیتو
 بار چون کی فقط رفتمی اون مدت خونھ مامانم می گفتھ بود و من توای خونھ مامان بزرگ لعیتو

 برن خارج کشور و من خواستنی منای برن مسافرت باعث شد چون بابام اخواستنیھمزمان م
 سال بود ٦ بای تقریعنی سالم شده بو ١٢ من اون زمان می بھ شمال رفتناینداشتم با مامانم ا پاسپورت

  سال من فقط خدارو داشتم٦ تموم اون ی مامان فاطمھ رو نداشتم و در واقع توگھیکھ د
 نبودم کھ بخوام بھ ی دخترھگی بود اما من داھمی بردی تنھا نبودن پسرعمونای شمال مامانم امسافرت

 برام نوی اھی اول بقیعنی رو انتخاب کرده بودم یی بشم من تنھاکی ھمسن وسال خودم نزدیبچھ ھا
 گھی دیزای از چیلی مثل خرفتمیپذی مدیانتخاب کردن ومن با

 ٩ داشت گھی دبای کھ تقردمیدی مداروی شی نداشتھ باشم وقتھی بقی برای مزاحمتکردمی می سعمن
 بود کھ نی بفھمم اسھی مقانی از اتونستمی کھ مرویزی تنھا چکردمی مسشی و با خودم مقاشدیسالھ م
 م تنھا بودی و من دختردنیورزی دختر کھ مادر و پدرش بھ اون عشق مھی خوشبخت بود یلیاون خ

انم بھ خاطره  مامدونستمی بار اول مامانم بھ من گفت و من چون مرونی برفتنیاونا ھرروز باھم م
 یزی بعد بھ من چی گردشھای توگھی مجبور شده منو با خودش اورده قبول نکردم و اونم دنکھیا

 رفتنینگفت و اونا با ھم م
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 ھی ی و گاھشدمی مرهی خای و بھ درشستمی ساحل می رورفتمی معموال از صبح بعد از صبحانھ ممن
 شرفتی پیلی خمی سالھا نقاشنی ای تابلو بکشم من توی روشوی تا بعدا نقاشزدمی کاغذ میطرح رو

  من بودی نقاششرفتی تنھ سودش پیی تنھانی ادیکرده بود شا
 گھی ددی شادونستمی من عاشق شمال شدم اما می ولمی بود کھ ما بھ تھران برگشتدی دھم عروز

 دونمی خودشون برن و منو نبرن نمی با خانواده دادنی محی چون مامان بابام ترجامی نتونم بچوقتیھ
  داشتی چھ سختزدمی کلمھ ھم حرف نم١٠ در کل شبانھ روز با اونا دیوجود من کھ شا

 من ھنوزم با کردمی من سکوت مگفتنی مرفتنی کھ میی مدرسھ بچھ ھا از مسافرت ھای وقتشھیھم
 در شاد ی سعیلی و خدونستی مموی از زندگی مقدارکی بود کھ یساحل دوست بودم اون تنھا کس

 کردن من داشت
 منم اونو دونستی دوست داشت خواھر داشتھ باشھ ومنو مثل خواھرش میلی تک فرزند بود خچون

 مدرسھ من احساس ارامش و ی سخت با وجود اون توی اون سالھای دوست داشتم چون تویلیخ
  بودبھی کھ با من غری احساسکردمی می اوقات شادیگاھ
 وبھ باباش عمو اوناھم گفتمی من بھ مامانش خالھ مومدی اما اون نمرفتمی ھم منای ساحل ای خونھ من

 اگھ ساحل نبود واگھ دی خوب بود شایلی با ساحل خی من خبر داشتن دوستی از زندگیتا حدود
 بھ ما ھمسن من بود انکھی با اشدی می چدونمی بودم نبود نمدهی من بھ سن بلوغ رسی وقتشییراھنما

 بھ من کمک دیدی مموی وضع زندگنکھی بھ خاطره ادمی اومده بود و شاایھر بھ دن منکھیخاطره ا
 کردیم

 رو پرکنھ اون حس یی اون تنھاکردی می بود من چقدر تنھام وسعدهی با سن کمش فھمساحل
 اونو پر یی من مثل خواھرش باشم و تنھانکھی ای سالھا بھ جانی ای ھمھ ی رو داشت و تویدلسوز

 بزرگتر ی کھ تونست کنارم بود بھ خصوص از وقتیی تا اونجاشھیکنم اون بود کھ مثل خواھر ھم
 میشد
 ی مامانم چھ تولدھادونمی نبود مادشونی اصال یعنی برام تولد نگرفت ی کسگھی دی سالگ٧ سن از

 رفتمیم ی البتھ من بعدھا وقتدیخری براش می قشنگی چھ کادوھاگرفتی مدای شی برایبزرگ
 دمیفھمیخونشون م

 نشھ و مطمئنا من نبودم و فی سالن بود تاخونھ کثی توشترشی ترنم بودم کھ بی شاھد تولدھایول
  اتاقم بودمی تنھا توشھیمثل ھم

 بابام گذشتھ بود بھ خاطره کار ی ماه کھ از اومدن من بھ خونھ ٥ بعد از بای پروانھ ھم تقرعمھ
 عمھ پروانھ نکھی بعد از چند ماه بھ خاطره اناھمی ااین بزرگ لعشوھرش بھ المان رفتھ بود وماما

 اونجا تنھا بود رفتن
 فرستادنی پست مقی تولد از طری اونا ھم فقط کادوھاخوب

  ساحل بود و مامان باباشدادی می کھ کادو ھاشو حضوری کستنھا
 و ای سالھ شدم وعمھ و مامان بزرگ لع١٤ من نکھی تا اگذشتی من میی تنھای و سالھاروزھا

  اومدنرانیبابابزرگ تابستون بھ ا
 

  اومدننای تابستون بود کھ عمھ الیاوا
 خودم نشستھ بودم اما اذر جون ی برای گوشھ اشھی من مثل ھممی استقبال بھ فرودگاه رفتی ھم براما

 نبود کھ دارم بعد از چند سال زیگ انجانی ھادی من زی و منتظر بودن براستادهیو بابا و ترنم ا
 از ییرا جوھی من ھمون موقع کھ مادر بزرگم حاضر نشد منو نگھ داره نمیبی مکموی نزدیلھایفام

 ھمھ دلسرد بودم
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 اومده بودن من اونقدر غرق در افکارم بودم کھ اصال متوجھ نای اول کھ عمھ اقھی چند دقتا
 بھ اون طرف ی وقتزنھی بابام داره منو بھ اسم صدا مدمی متوجھ شدم کھ دیاومدنشون نشدم و وقت

 ل رو وھی بقدنی مسافرامون اومدن بھ طرفشون رفتم و عمھ و مامان بزرگ تا منو ددمینگاه کردم د
 ختھی برانگیزی احساساتم با ھرچگھی وقت بود کھ دیلی من خدنیکردنو منو بھ اغوش خودشون کش

  بغض ھم نبودکی ی اما من نھ حتدمی بابامم دی چشمای نم اشکو توی ترنم و اذر جون حتشدینم
 کلمھ بھ من گفت کھ من اون کی و دی از عمھ و مامان بزرگ بابابزرگ منو در اغوش کشبعد

  گفت منو ببخش ترنمکنمی چند سال بعد و حاال بھ طور کامل درک می ولدمی نفھمشویزمان معن
 شوھر عمھ و دو قلوھاش کھ حاال بزرگتر شده  بعدم باھی منظورش چدمی نگفتم چون نفھمیزی چمن

 می تا بھ خونھ برمی رفتی بھ سمت در خروجی کردم و ھمگیبودن سالم و احوالپرس
 و اونا جواب کردی بابا از عمھ و شوھر عمھ سوال مزدنی ھمھ با ھم حرف ممیدی بھ خونھ رسیوقت

  سرگرم بودیی جوراھی بھ ھرحال ھرکس دنیپرسی مراتیی اونا از تغای دادنیم
 دفعھ پدر بزرگ گفت بچھ ھا کی اوقات ساکت بودم تا شتری کنار پدر بزرگ نشستھ بودم مثل بمنم

 ھمھ موافقت خودشونو اعالم کردن و می صحبتا رو بکنھی و فردا صبح بقمی استراحت کنستیبھتر ن
 اون شب ھمھ اونجا موندن

 اورده ی سوغاتیلی من خی اونا برا کردنمی خودشون تقسیای عمھ و مامانبزرگ سوغاتفرداش
 اون سالھا ی اما من توشھی براورده ماتی محبت با مادکردنی اونا فکر مشتری بیلیبودن از ترنم خ

  بودی و اون محبت واقعخواستمی مزی چکی کم نداشتم من فقط اتیاز نظر ماد
 عمھ طنتی شنی بودن و بھ خاطره ھمطونی شیلی سالھ بودن اما خ١٠ نکھی عمھ با ای قلوھادو
 بازگشتشون ی برای مھمونکی خواستنی کنھ چون مزی بره خونشون و اونجا رو ھم تمخواستیم

 ننی ببلوی تا فامرنیبگ
 ھفتھ تا کی نی ای اما ترنم قبول نکرد و گفت برامی از من و ترنم خواست ھمراھش برعمھ

 سالش بود اما ١٢ بای تقرگھی بود ودکتری من کوچ ازنکھی با اگفتی کار داره راست می کلیمھمون
 ھفتھ قبل کی بره از خواستی کھ مییای مھمونی براشھی ھمدیرسی از من بھ خودش مشتری بیلیخ

  کار کنھی بپوشھ و چی چکردی مکرداشت ف
 از ی سرکی نداشت ی منم کھ برام فرقگھی دیای حتما با من مگھی رو بھ من کرد و گفت تو دعمھ
 یی کاراش رفتھ بود بھ جای برداشتم و با عمھ ھمراه شدم شوھر عمھ ھم کھ از صبح برالمویوسا

 می پس فقط من و عمھ و پسرعمھ ھام رفتکردیکھ کار م
 اما عمھ کار داشت رفتنی بعد مومدی تا بعدازظھر کھ بابا مموندنی بزرگ و بابابزرگ اونجا ممامان

  برهخواستیم
 
 

 البتھ اونم مامانم رونی بومدمی فقط وقت غذا از اتاق مبایبرم مدرسھ تقر خواستمی کھ می تا روزمن
 و زدنی اونا باھم حرف مکردی صدامم نمتونستی اگھ مکردمی وقتا فکر می کھ بعضکردیصدام م

  بحصث شرکتی منو توکردی می سعای بھ من توجھ کنن البتھ عمو بردی حتنکھی بدون ادنیخندیم
 نکرد و نکاروی اگھی مادرم دی اشاره ھامای کرد اما با چشم غره و امی دو س باربا ھم شوخای بده

 گھی مادرشم می کھ حتی بخاطره دخترخواستی منم بودم دلم نمدی گرفت البتھ شادهیاونم منو ناد
 دای شی محلی بود ببی من عجی براشھی کھ ھمی خودمو خراب کنم موضوعیبھش محل نده زندگ

 خودشون ھستن اما اون ی با ھمسن و ساالیلی سن خنی ای سالش بود و بچھ ھا تو٣ بای تقردای شدبو
  ھم رابطش خوب بودای مامان بود با عمو بردشی پشھی ھمدادی محل نمادیاز روز اول بھ من ز
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 مدرسھ امروز ی بردی اول مدرسھ ھا صبح مامانم اومد صدام کرد و گفت اماده شو باروز
 یای مسی از ظھر با سرورسونمتیم

 ی حس دلتنگچی من ھی پدر مادرشون اما برای برای بچھ ھا با دلتگی ھمھ ی اول مدرسھ براروز
 شی کھ رفتھ بودم پشی سال پی پدرم بلکھ براای مادرم ی بود بود اما نھ براینداشت چرا دلتنگ

 .... د اما اون روز اگھ اون موقع مامان بابام نبودن دلم بھ مامان فاطمھ خوش بویدبستان
 روز اول یبرایلی کنھ چھ وسامیی راھنمای حتنکھی من صبحانمو خوردم بدون انکھی بعد از امامانم

 بود سال ادمی دفتر و مداد برداشتم و رفتم چون کی و منم فقط می بردار برفتویبردارم فقط گفت ک
 داری بدایش  دفعھھی کارو برام کرده بود مامانم منو رسوند و گفت خودت برو نی مامان فاطمھ اشیپ

 ترسھی مستمی من ننھیبشھ بب
 خداحافظ ارم زمزمھ ھی خداحافظ منم گھی گفت زود باش دکنمی رفتن دارم تعلل می من برادی دیوقت

چھ ھا با مامان  بی کنم کدوم طرف برم ھمھ کاری چدونستمی وارد مدرسھ شدم نمیکردمو رفتم وقت
 شھی ھما حرف مامان فاطمھ افتادم کھ گفت خدادی دفعھ کی اما دمی ترسیلیباباشون بودنو من تنھا خ

 با تو
 اومدو ی خانومکی زنگ خورد ی وقتسادمی گوشھ واکی اون حرف اروم شدم رفتم اداوردنی بھ با

  بودمسادهی منم ھمونجا پشت بچھ ھا بھ صف واستنی ھر کالس کجا بایگفت بچھ ھا
 ما صحبت کرد و معالم ھمھ ی براری صحبت در مورد نظم کرد وبعدم مدی سرکی ناظم بعد

 اونجا بودن
 اما کردنی مھی از پدر مادراشون گری دوری از بچھ ھا برای سرکی سر کالس می شد ما برقرار

 چھ نکھیا ناراحت بودم من فقط با حسرت بھ اونا بھ اشکشون بھ دی بای از کی دوری برایمن چ
 کننی اشکاشونو پاک مدنوی مشونی باباھاشون دلدارای ماماناشون یشکل

 دست نوازشم کی دنبال کنمی مھی گری تا اشکامو پاک کنھ ھنوزم وقتستی نچکسی من ھنوزم ھیول
  نبودگھی بھ بعد بعد از دست مامان فاطمھ دی سالگ٧ دست از سن نی ایول

 بھ نیدی برنامھ رو منی طول ھفتھ معلممون گفت ای برنامھ ھا بھ ما دادن برای سرکی اونروز
 نی باباھاتون تا براتون مرتب کنایمامان 

 بعد از من ای قبل از من ای چون اونا خوردمی خونھ ناھار می اول گذشت از اونروز من تنھا توروز
 ومدیدمتکار بود از صبح زود م صبحانھ ھم اکرم خانوم کھ خنطوری البتھ صبحانھ ھم ھمخوردنیم

 ون بدخواستمی من صبح ھا می و وقتدادی خونھ رو اون انجام میتا بعدازظھرم بود و ھمھ کارھا
 روزم البتھ مامانم شبا ی توی برادادی ھم می اوهی مکی ی حتی گاھای لقمھ کیصبحونھ برم بھ من 

 داد ادیمن ساعت و کوک کردن اونو  اما من از روز دوم مامانم بھ دادی مدرسھ پول میبھ من برا
کار  چی ھکردمی می وسعرفتمی مممی کالس نقاشرفتمی مسی مزاحم خوابش نشم من با سروگھیتا د

  نکنمیاشتباھ
 برنامھ رو پدر مادرا می برناممو بھ مامانم دادم و گفتم مامان معلممون گفتھ بدی روز اول وقتادمھی

 ننیبچ
  مدرسھ نھ منیری تو میسی خودت وای پای خودت رودی بھ من چھ تو باکفت

 بھ اسم ساحل دوست ی دخترکی کتاب دفترامو ببرم من روز اول با ی گرفتم ھمھ می من تصمو
 کتاب دفترامو بردم ی من ھمھ دی دی اون روز ساحل وقتمیشستی ممکتی نکی یشدم کھ باھم رو

 چرا واقعا مونده بودم چھ دی پرسی واسم نکرد وقتنکاروی ومن بھش گفتم مامانم ادی پرسلشویازم دل
 نی نکرد معلمم تا دو روز اول متوجھ ای سوالگھی بدم کھ خداروشکر معلم اومد و اونم دیبجوا

 بمونم من کھ مونده بودم با من حی زنگ تفری روز سوم از من خواست تونکھیمسالھ نشده بود تا ا
  نکنمیه بودم کار اشتباھ کردی اون چند روز سعی داره چون توکاریچ
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 اما اون خودش اومد ششی بچھ ھا رفتن من منتظر بودم تا منو صدا کنھ کھ برم پی ھمھ یوقت
  مامان برات مرتب ھرروز بذارهبھی ندادروی کالسی جان تو برنامھ نیوکنار من نشست گفت طن

  چرا خانومگفتم
 یاری کتاب دفتراتو می پس چرا ھمھ گفت
 تو زمی بود کھ گفت عزدهی بره بھ مامانم بگھ کھ انگار خودش فھمدمیترسیبگم م ی چدونستمی نممن

 ثبت نام ی بود من با مامان فاطم برادهی ھمون روز اول دمی شاای گمی نمی من بھ کسی بگیھرچ
 تی کھ داشت من واقعیلی ھر دلی حرفو زد ولنی بود کھ ادهی روز اول مدرسمو دیی تنھاایرفتم و

 کدوم روز و من حفظ کردم البتھ ھفتھ اول ی برای کھ ھرکتابادادیگفتم واونم ھمون روز بھ من 
  گرفتمادی گھی بعد دی ولکردمی اوقات اشتباه میگاھ

 بود و ھمون روز کھ بھ بچھ ھا گفت بھ مامان دهی فھمگھی گفتن بود کھ خودش ئکتھی دی بعدمشکل
 و وقت ندارن توننی کھ مامان باباشون نمییالبتھ اونا بگن گفت کتھی بھتون دنیباباھاتون بگ

 سنی بنویخودشون بھ خودشون بگن و حفظ
 کردی مفی تعریلی و استعدادم خمی از نقاشممی بودمعلم نقاشی من زنگ نقاشی زنگا برانیبھتر
 ماھانم بود کھ البتھ اونم فکر کنم از خجالت معلما ی گرفتن کارنامھ ھاکردی کھ مامانم می کارتنھا

  مدرسھ بودریو مد
 یی ھمون وقتامی خوب زندگی در واقع تنھا ساعتھاکردمی می بازیلی مدرسھ با بچھ ھا خی تومن

 بار کھ ساحل بھم ھی ی اتاقم بودم حتی توشتری بدمیرسی بھ خونھ میبود کھ مدرسھ بودم چون از وقت
 از نمیبب ندرالی سلمی فخوامی من مگفتی مدای شنمی خواستم برم ببی وقتنمیکودک ببگفتھ بود برنامھ 

 اتاق تا فردا ی کانال مشخص کتک خوردن من و رفتن توجھی و نتادی برنامھ کودک خوشم نمنیا
 دای شی براندرالی سلمی فدنی و دومدنی نرونیصبح ب

 رفتمی از اونجا مدی از اون بادی مامانم بودم اما بعد از اون بای تا ماه اذر خونھ یعنی تا تولدم من
 دیوبالخره زمانش رس

 
  ماه اونجا بودم٣ بای کھ تقری مسافر بودم مسافرھی مامانم ی خونھ من
 از اون سختتر ذاشتی مدای من و شنی کھ مامانم بیی بھ من سخت گذشت تفاوتھایلی ماه خ٣ اون
 می بریای بھ من گفت می البتھ بار اول مامانم منو برد البتھ اونم وقتی مھمونرفتنی بود کھ مییوقتا

 داشتم ت دوسیلی اما من خکنمی من قبول نمکردی فکر مای عمو بردیالی از فامیکی ی خونھ یمھمون
 باال ی کھ سنارفتی میی خونھ کساشتری اما خوب اون برفتمی میبرم قبال با مامان فاطمھ مھمون

 ھمھ ی کھ دستھ جمعرفتی کھ قبال میای مامانم طالق گرفتھ بود کمتر مھمونی از وقتگھیداشتن و د
 سن وسال ھم ی اصال نرفت و بچھ ادی مادمی من ی بگم از وقتتونمی ومرفتی مشدنیدور ھم جمع م
 قبول کردم گفتم عی سربرنی رو مدای حتما اونا بچھ دارن کھ شکردمی من چون فکر میمن نداشتن ول

 بلھ
  و رفتماوردمی اما بھ روم ندمی مامانمو دیناراحت من

 کی سال کوچکی یکی ھمسن من و یکی بود و اونا دو تا پسر داشتن ای خونھ پسرعمو بردیمھمون
 تر

 نتونست دای شنکھی من با اونا و ای بازنی و ھمدای بودم تا شی بھتری مسلما من براشون ھمبازخوب
 مفصل ی دعواکی مامانم نکھی منو شب بھ مامان کرد باعث شد عالوه بر اتی کنھ وشکایبا ما باز

 یماھ٣ گھی من نمونھ دی شب براکی ی برای حتاشی اون شب و بازیبامن کرد و باعث شد خوش
  اونا برگردن تنھا بودمی نرفتم وشبا تا وقتی ھمراه اونا بھ مھمونچوقتی اونجا بودم من ھھک
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 فی تکالنکھی اون ساعتارو بعد از ای سختھ اما من ھمھ یلی خیی سالھ تنھا٧ دختر ھی یبرا
 سالھا بھ من ارامش نی کھ ھنوزم بعد از گذشت ایزی تنھا چدمیکشی می نقاشدادمیمدرسمو انجام م

 دهیم
 کی کھ کردمی می اتاقم بودمو داشتم نقاشی توشھی من مثل ھمی اونا رفتن مھمونی شب وقتکی

 یی و تنھایکی ترس از تارنی وادمی ترسیلی شد بلھ برقا رفتھ بود و اون شب خاهیدفعھ ھمھ جا س
 نکھی بدون اشھی اومدن برقا اومده بود و مامانم مثل ھمنای مامانم ای با من موند اون شب وقتشھیھم

 نبود کھ من ی اغوش گرمجی کردم ھھی و من اون شب تا صبح گردیبھ من سر بزنھ رفت و خواب
 میدی رفتار مامانمو دی از ھمون زمان وقتی ولترسمی میکی من ھنوزم از تاررمیگاونجا اروم ب

  ترسمو نقطھ ضعفمو نشون ندمچوقتی گرفتم ھادی وبعدم بابامو دمی اونو دیتوجھی بیوقت
 ادخدای شھی ھمیی تنھانی ای ھمھ ی با اون بسازم و تو دی گرفتم تنھام و باادی سالھا نی ای ھمھ من

 رمی اروم بگشدیبود کھ باعث م
 خوش کرده بودم کھ نی من از خونھ مامانم بھ خونھ بابام برم فقط دلمو بھ ادی کھ رسی روزادمھی

 اما من بھ ھمون الھی خھی فقط نی بفقھمم اتونستمی پدرمم میاونجا حتما بھتره ھرچند از برخوردا
  دل خوش بودمالمیخ

 جمع کرده بود و اماده دم در گذاشتھ بود لمویگشتم مامانم وسا از مدرسھ بھ خونھ بری وقتپنجشنبھ
 کھ مادر پدراشون از یی اونای ھمھ دونمی من بود نمی کھ منتظر رفتن دخترشھ اما براھیکدوم مادر
 انھی شنی بچھ ھاشون بھ سرنوشت من دچار مشنیھم جدا م

 
 

 دنمی بوسی مامانم برانکھی ای بلکھ رانندشو دنبالم فرستاد و من بدون حتومی کھ خودشم دنبالم نبابام
  سرد از اونجا رفتمی خداحافظکی با ادیجلو ب
  شده بودنی سرنوشتم با غم عجانگار

  تررهی تمی روزھانی و ارهی تروزگارم
  دگرمیای دنستیرانی رو بھ وی بھ نوعای

  بوددهی دای کھ چشمم خواب درمن
  آسمان بارنده ترکی شده ای از درعکسش

  استدهیفای کشم بی درد پا پس منی چھ از اھر
  من گره خورده ست با غم سر بھ سرسرنوشت

  شددی تردکی مرده ام تاوان ی ھالحظھ
  خبری عمر از تلخکی دھد ممی کھ تقوتا

  دوم نشستی مھره ام در خانھ گری دبار
  و شرری کھ خای سعد و نحس نی بزی گراز

  خواھد شد وی غزل چون آتشنی من در امرگ
  ماند اثری از من نمی جز خاکستربعد

 
  سرد مادرم با استقبال خوب اذر جون روبھ رو شدمی برعکس بدرقھ دمی بھ خونھ پدرم کھ رسمن
 

 رهی محبت مادرمو بگی جاتونستی ھنوز منو فراموش نکرده بود درستھ کھ محبت اذر جون نمخدا
  بودادی بودم از سرمم زدهی ندی محبتگھی من کھ بعد از مامان فاطمھ دیاما بھ ھر حال برا
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 یلی نو بود ھرچند نسبت بھ اتاق ترنم خلمی وسانجای ای خودم داشتم ولی اتاق براھی پدرمم خونھ
  توقع محبت و توجھ داشتھ باشمدی بودم نبادهی فھمگھی بود دی من کافیساده بود اما ھمونم برا

 من عروسک اورده بودن منم از ی و بابا بزرگ احمد اومدن و براای روز مامانبزرگ لعھمون
 مامان شدی می چگفتمی مادرم بودم می کھ خونھ ی مدتی خوشحال شدم ھرچند ھمھ یلی خنشونیدید

  بھ کارش نداشتمی من کھ کارداشتیبزرگ منو نگھ م
 کنم ھنوزم از یاداوری ناروی ادی چرا باونمدی اومد نمنای بعد از مامان بزرگ ای مدت کمھی بابام

 ادی اشک مثل بارونھ کھ مرهیگی نھ نمرهیگی ممی گرشیاداوری
 ترنم اومد ی اما وقتدی از من نپرسی حالچی جواب سالمم با اکراه داد و ھی اومد اما اون حتبابام

 نکرد ھنوزم حسرت ی نگاھی بھ من حتگھی نذاشت و دنیی از بغلش پاگھی و ددیبغلش کردو بوس
  از منشھی کھ بابام بھ ترنم داد حسرت اون اغوش گرمو کھ ھمی بوسھ پدرانھ اھی حسرت خورمیم

  بودغیدر
 محلت ی بھ کسنکھی بدون اعی و سرمی برگھی بابا بزرگم ناراحت شد کھ گفت خوب ما دانگار

 توی موقعی منم وقت بدرقھ رفتن وی ھم برانایاعتراض بده رفت وبعدم مامان بزرگ و بابا ا
 کار گفتی کھ اذر جون بھ بابام مدمیشنی اومدن می کھ مال من بود وقتی اتای رفتم تودمی دینطوریا

 ی رفتار کردینطوری انی کھ با طنی نکردیتدرس
 ی کمبودجی اون ھخوادی خودمھ لطفا تو فقط بھ ترنم توجھ کن دلم نمی اذر اون بچھ نی گفت بببابام

  رفتار کنمنی چطور با طندونمیاحساس کنھ من م
 دمی از طرف اذر جون نشنی صحبتگھی دمنم
 رهی بگدهی نھ مثل مامانم کھ منو ناددیدی کھ بابام نبود اذر جون منم می بود حداقل تا زمانی ھر چیول

 ترنم بھ دیترسی منکھی بھ خاطره ادی شاگرفتی طرف اونو مشدی اگھ منو ترنم دعوامون میخوب ول
 مامان و بابام یقت داشتھ باشم وی توقعتونستمی نمای عمو بردای من از اذر جون دمی شاای بابا بگھ و

  خراب کننشونوی بھ خاطره من زندگتوننی من دخالت نکنن اونا کھ نمی تو کاراگنی معایسر
 

 قشنگ بود من عاشق یلی خکی باغ کوچھی خونھ بود با کی بابام مثل مامانم اپارتمان نبود ی خونھ
 کی از اون بھ عنوان تونستمی می و حتزدمی اونجا قدم مرفتمی مگرفتیباغش بودم ھر وقت دلم م

 یمھا بھ اسرزنی پرمردی پھی ی بود براکی کوچی خونھ کی استفاده کنم تھ باغم امی نقاشیمدل برا
 یدگی خونھ رسی خانومم بھ کارھابھی و طدیرسی باغ می بھ کارھاوسفی کھ اقا وسفی و بھیط
 کردیم

 و ییرای پذنیی ھال کوچک بود و طبقھ پاکی خونھ ھم دوبلکس بود اتاق ھا طبقھ باال با خود
 شدی مییرای ازش پذنیی ھمون پاومدیاشپزخونھ بود اگھ ھم مھمون م

بارم  کی ی مادرم برای حتای گذشتی مورد توجھ پدرم باشم منکھی و من بدون اگذشتی مروزھا
 سراغمو نگرفت

 اذر جون بھ من گفت می دوست بابام بری کھ شب جمعھ قرار بود بھ خونھ گذشتی ماه مکی بایتقر
 نکھی ای من حوصلھ یمونیخونھ م.  تی تو اماده شدی چی گفت برادی بابام دیتا اماده بشم اما وقت

  ندارمی بدم تو از کجا اومدحیبراشون توض
 من و بابام ی رابطھ نکھی بھ ای اصرارگھی ماه اذر جونم دکی اون ی رفتن و من تنھا موندم تواونا

 نظر مامان بابامو عوض کنھ و اونشبم تونھی کس نمچی بود ھدهیخوب بشھ نداشت فکر کنم فھم
 یکی و تاریی از تنھایلی مامانم برقا رفتھ بود خی نگفت من بعد از اونشب کھ خونھ یچیاصال ھ

 ندارم تی اھمچکسی ھی بودم من برادهی کامال فھمگھی چون دگفتمی نمی بھ کسیچی ھی ولدمیترسیم
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 شھی ھستن خودمو اروم کردمو مثل ھمنای اوسفی اقا نکھی خدا و اادی اما با دمی ترسیلیاونشبم خ
  کردمدنی کشیشروع بھ نقاش

 ی اونام خونھ ی و وقتبردنی منو میلی فامی مھمونی ولبردنی دوستانھ رو منو نمیای از مھمونیلیخ
 بھ من بگھ اصال از ی کسنکھی در مورد دوستا بدون ای ولرفتمی مرونی من از اتاقم بومدنیما م

 رفتمی نمرونیاتاق ب
 ی داشتن ولیلی نسبت دور فامکی اوقات مامانم بود بھ ھر حال بابا و مامانم ی گاھیلی فامیایمھمون

  بھ من نداشتی کارچی ھگھی از جواب سالم من دریمامانم غ
 کرده ی ومن با بچھ ھا بازی مھمونمی رفتھ بودنای مثل اون دفعھ کھ با مامانم انکھی از ترس امن

 ی کھ ترنمم بازکردمی می بازی وقتای نداشتم ی با بچھ ھا کارادی نبردن زی من مھمونگھیبودم و د
 اما  بشمکی بھ ترنم نزدخواستی دلم میلی من خنشستمی گوشھ مکی تنھا نصورتی اریکنھ در غ

 دمیترسی مگفتی و اون بھ بابا مگفتمی بھ ترنم میزی چکی دفعھ کی اگھ نکھی بھ خاطره ادی شاشدینم
 کالس ی برالموی مثل ھر روز وسای روز وقتکی بابام ی ھفتھ بود کھ اومده بودم خونھ کی ادمھی

 گفت دمی پرسکردی خانوم کھ اتاقارو مرتب مبھی از طی وقتستی مدادام ندمی دکردمی جمع مینقاش
بابام   راه انداخت ھمون موقع ھمیدادی دادو بکی رمی رفتم تا ازش بگی وقتمیدی اتاق ترنم دیمن تو

 کھ ھنوزم صداش تو گوشم و بعدم دی کشی دادھی کنھ سر من ھی اونو تنبنکھی ایاومد و بھ جا
 ذارهی نمگھی ترنم بشم دی باعث ناراحتگھیھ د دفعکی ھفتمو نذاشت برم و گفت اگر کی یکالسا

 از  شده بود منمی متوجھ عالقھ من بھ نقاشاشیتوجھی بی برم انگار بابام با ھمھ یکالس نقاش
 یی جاالموی گرفتھ بودم وساادی ی ولگفتمی نمیچی ھزدی دست ملھامی ترنم بھ وسایاونروز ھرچ

  موضوع بود کھ منو از اون دور کردنی ھمدیبذارم کھ دستش بھش نرسھ و شا
 
 اونروز نوی البتھ ابردی منو با خودشون مسافرت نمچوقتی پدرم بودم ھشی اون چند سال کھ پیتو
 بار چون کی فقط رفتمی اون مدت خونھ مامانم می گفتھ بود و من توای خونھ مامان بزرگ لعیتو

 برن خارج کشور و من خواستنی منای برن مسافرت باعث شد چون بابام اخواستنیھمزمان م
 سال بود ٦ بای تقریعنی سالم شده بو ١٢ من اون زمان می بھ شمال رفتناینداشتم با مامانم ا پاسپورت

  سال من فقط خدارو داشتم٦ تموم اون ی مامان فاطمھ رو نداشتم و در واقع توگھیکھ د
 نبودم کھ بخوام بھ ی دخترگھی بود اما من داھمی بردی تنھا نبودن پسرعمونای شمال مامانم امسافرت

 برام نوی اھی اول بقیعنی رو انتخاب کرده بودم یی بشم من تنھاکی ھمسن وسال خودم نزدیبچھ ھا
 گھی دیزای از چیلی مثل خرفتمیپذی مدیانتخاب کردن ومن با

 ٩ داشت گھی دبای کھ تقردمیدی مداروی شی نداشتھ باشم وقتھی بقی برای مزاحمتکردمی می سعمن
 بود کھ نی بفھمم اسھی مقانی از اتونستمی کھ مرویزی تنھا چکردمی مسشی و با خودم مقاشدیسالھ م
 م تنھا بودی و من دختردنیورزی دختر کھ مادر و پدرش بھ اون عشق مھی خوشبخت بود یلیاون خ

 مامانم بھ خاطره دونستمی بار اول مامانم بھ من گفت و من چون مرونی برفتنیاونا ھرروز باھم م
 یزی بعد بھ من چی گردشھای توگھی مجبور شده منو با خودش اورده قبول نکردم و اونم دنکھیا

 رفتنینگفت و اونا با ھم م
 ھی ی و گاھشدمی مرهی خای و بھ درشستمی ساحل می رورفتمی معموال از صبح بعد از صبحانھ ممن

 شرفتی پیلی خمی سالھا نقاشنی ایبکشم من تو تابلو ی روشوی تا بعدا نقاشزدمی کاغذ میطرح رو
  من بودی نقاششرفتی تنھ سودش پیی تنھانی ادیکرده بود شا

 گھی ددی شادونستمی من عاشق شمال شدم اما می ولمی بود کھ ما بھ تھران برگشتدی دھم عروز
 دونمی خودشون برن و منو نبرن نمی با خانواده دادنی محی چون مامان بابام ترجامی نتونم بچوقتیھ

  داشتی چھ سختزدمی کلمھ ھم حرف نم١٠ در کل شبانھ روز با اونا دیوجود من کھ شا
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 من ھنوزم با کردمی من سکوت مگفتنی مرفتنی کھ میی مدرسھ بچھ ھا از مسافرت ھای وقتشھیھم
 در شاد ی سعیلی و خدونستی مموی از زندگی مقدارکی بود کھ یساحل دوست بودم اون تنھا کس

 کردن من داشت
 منم اونو دونستی دوست داشت خواھر داشتھ باشھ ومنو مثل خواھرش میلی تک فرزند بود خچون

 مدرسھ من احساس ارامش و ی سخت با وجود اون توی اون سالھای دوست داشتم چون تویلیخ
  بودبھی کھ با من غری احساسکردمی می اوقات شادیگاھ
 وبھ باباش عمو اوناھم گفتمی من بھ مامانش خالھ مومدی اما اون نمرفتمی ھم منای ساحل ای خونھ من

 اگھ ساحل نبود واگھ دی خوب بود شایلی با ساحل خی من خبر داشتن دوستی از زندگیتا حدود
 بھ ما ھمسن من بود انکھی با اشدی می چدونمی بودم نبود نمدهی من بھ سن بلوغ رسی وقتشییراھنما

 بھ من کمک دیدی مموی وضع زندگنکھی بھ خاطره ادمی اومده بود و شاایھر بھ دن منکھیخاطره ا
 کردیم

 رو پرکنھ اون حس یی اون تنھاکردی می بود من چقدر تنھام وسعدهی با سن کمش فھمساحل
 اونو پر یی من مثل خواھرش باشم و تنھانکھی ای سالھا بھ جانی ای ھمھ ی رو داشت و تویدلسوز

 بزرگتر ی کھ تونست کنارم بود بھ خصوص از وقتیی تا اونجاشھیکنم اون بود کھ مثل خواھر ھم
 میشد
 ی مامانم چھ تولدھادونمی نبود مادشونی اصال یعنی برام تولد نگرفت ی کسگھی دی سالگ٧ سن از

 رفتمیم ی البتھ من بعدھا وقتدیخری براش می قشنگی چھ کادوھاگرفتی مدای شی برایبزرگ
 دمیفھمیخونشون م

 نشھ و مطمئنا من نبودم و فی سالن بود تاخونھ کثی توشترشی ترنم بودم کھ بی شاھد تولدھایول
  اتاقم بودمی تنھا توشھیمثل ھم

 بابام گذشتھ بود بھ خاطره کار ی ماه کھ از اومدن من بھ خونھ ٥ بعد از بای پروانھ ھم تقرعمھ
 عمھ پروانھ نکھی بعد از چند ماه بھ خاطره اناھمی اایشوھرش بھ المان رفتھ بود ومامان بزرگ لع

 اونجا تنھا بود رفتن
 فرستادنی پست مقی تولد از طری اونا ھم فقط کادوھاخوب

  ساحل بود و مامان باباشدادی می کھ کادو ھاشو حضوری کستنھا
 و ای سالھ شدم وعمھ و مامان بزرگ لع١٤ من نکھی تا اگذشتی من میی تنھایالھا و سروزھا

  اومدنرانیبابابزرگ تابستون بھ ا
 

  اومدننای تابستون بود کھ عمھ الیاوا
 خودم نشستھ بودم اما اذر جون ی برای گوشھ اشھی من مثل ھممی استقبال بھ فرودگاه رفتی ھم براما

 نبود کھ دارم بعد از چند سال زی انگجانی ھادی من زینتظر بودن برا و مستادهیو بابا و ترنم ا
 از ییرا جوھی من ھمون موقع کھ مادر بزرگم حاضر نشد منو نگھ داره نمیبی مکموی نزدیلھایفام

 ھمھ دلسرد بودم
 اومده بودن من اونقدر غرق در افکارم بودم کھ اصال متوجھ نای اول کھ عمھ اقھی چند دقتا

 بھ اون طرف ی وقتزنھی بابام داره منو بھ اسم صدا مدمی متوجھ شدم کھ دیاومدنشون نشدم و وقت
 ل رو وھی بقدنی مسافرامون اومدن بھ طرفشون رفتم و عمھ و مامان بزرگ تا منو ددمینگاه کردم د

 ختھی برانگیزی احساساتم با ھرچگھی وقت بود کھ دیلی من خدنیشکردنو منو بھ اغوش خودشون ک
  بغض ھم نبودکی ی اما من نھ حتدمی بابامم دی چشمای نم اشکو توی ترنم و اذر جون حتشدینم

 کلمھ بھ من گفت کھ من اون کی و دی از عمھ و مامان بزرگ بابابزرگ منو در اغوش کشبعد
  گفت منو ببخش ترنمکنمی چند سال بعد و حاال بھ طور کامل درک می ولدمی نفھمشویزمان معن
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 بعدم با شوھر عمھ و دو قلوھاش کھ حاال بزرگتر شده ھی منظورش چدمی نگفتم چون نفھمیزی چمن
 می تا بھ خونھ برمی رفتی بھ سمت در خروجی کردم و ھمگیبودن سالم و احوالپرس

 و اونا جواب کردی بابا از عمھ و شوھر عمھ سوال مزدنی ھمھ با ھم حرف ممیدی بھ خونھ رسیوقت
  سرگرم بودیی جوراھی بھ ھرحال ھرکس دنیپرسی مراتیی اونا از تغای دادنیم

 دفعھ پدر بزرگ گفت بچھ ھا کی اوقات ساکت بودم تا شتری کنار پدر بزرگ نشستھ بودم مثل بمنم
ھمھ موافقت خودشونو اعالم کردن و  می صحبتا رو بکنھی و فردا صبح بقمی استراحت کنستیبھتر ن

 اون شب ھمھ اونجا موندن
 اورده ی سوغاتیلی من خی کردن اونا برامی خودشون تقسیای عمھ و مامانبزرگ سوغاتفرداش

 اون سالھا ی اما من توشھی براورده ماتی محبت با مادکردنی اونا فکر مشتری بیلیبودن از ترنم خ
  بودی و اون محبت واقعخواستمی مزی چکی کم نداشتم من فقط اتیاز نظر ماد

 عمھ طنتی شنی بودن و بھ خاطره ھمطونی شیلی سالھ بودن اما خ١٠ نکھی عمھ با ای قلوھادو
 بازگشتشون ی برای مھمونکی خواستنی کنھ چون مزی بره خونشون و اونجا رو ھم تمخواستیم

 ننی ببلوی تا فامرنیبگ
 ھفتھ تا کی نی ای اما ترنم قبول نکرد و گفت برامی از من و ترنم خواست ھمراھش برعمھ

 سالش بود اما ١٢ بای تقرگھی بود ودکتری از من کوچنکھی با اگفتی کار داره راست می کلیمھمون
 ھفتھ قبل کی بره از خواستی کھ مییای مھمونی براشھی ھمدیرسی از من بھ خودش مشتری بیلیخ

  کار کنھی بپوشھ و چی چکردی مکرداشت ف
 از ی سرکی نداشت ی منم کھ برام فرقگھی دیای حتما با من مگھی رو بھ من کرد و گفت تو دعمھ
 یی کاراش رفتھ بود بھ جای برداشتم و با عمھ ھمراه شدم شوھر عمھ ھم کھ از صبح برالمویوسا

 می پس فقط من و عمھ و پسرعمھ ھام رفتکردیکھ کار م
 اما عمھ کار داشت رفتنی بعد مومدی تا بعدازظھر کھ بابا مموندنی بزرگ و بابابزرگ اونجا ممامان

  برهخواستیم
 
 ی و منم سعمی از درسم نقاشدیپرسی در واقع از من سوال میعنی با من حرف زد یلی راه عمھ خیتو
 نبودم کھ بخوام یمی صمادی زی از ساحل با کسری من کھ بھ غی درست جوابشو بدم اما براکردمیم

 میدی دور نبود و ما رسادیسخت بود خداروشکر راه زباھاش حرف بزنم 
 بود ی چند سال خالنی طبقھ بود کھ خونھ عمھ طبقھ ششم بود وا١٠ اپارتمان کی عمھ در ی خونھ
 زدی اوقات بابام بھ خونھ سر میو گاھ
 وارد خونھ شد گفت ی بود فرشارو جمع کرده بود عمھ وقتدهی پارچھ کشلی وسای ھمھ ی روعمھ

  خودشو ندارهیارامش خونھ  جا جیھ
  کنمدای ارامشمو پتونمی با خودم گفتم پس من خونم کجاست کجا ممن

 من بھ عمھ کمک کردم تا ادی تا شب کھ شوھر عمھ برفتنی طرف بھ اون طرف منی از اپسرھام
  تا بھش کمک کنھادی خانوم ببھی سو سامن بده البتھ قرار بود فردا طی کمھیخونھ رو 
 بھ پدر مادرم من دی عمھ حرفو کشمیخوردی می چامی کارھا تموم شده بود وداشتی وقتبعدازظھر

 یزی بھش کمک کردم و گفتم عمھ جون چنی بگھ اما دو دلھ بھ خاطره ھمخوادی میزی چھی دمیفمیم
 نی راحت باشنی بھ من بگنیخوایم

 در یعنی بھت بدم یزی چکی بھت بگم و ھم یزی چکی ھم خوامی میدی خوب فھمزمی اره عزگفت
 ی امانتکیواقع 

  ؟ی چھ امانتدمی متعجب پرسمن
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 دفتر کی اون بھ اتاقش رفت و منم باھاش رفتم در کمدشو باز کرد واز توش ای گفت دنبالم بعمھ
 دراورد

 پدر مادرت نوشتھ البتھ ی اون از زندگی دفترو گذاشتھ تونی تو ای عمھ مامان فاطمھ برانی ببگفت
 از اون زمان کردهی نوشتھ چون فکر متی سن پنج سالگبای و خبر داشتھ و تا تقردهید کھ ییتا اونجا

 بھ دوارمی بودم بھش اضافھ کردم امدهی کھ دییزای چکی چند سال نیبھ بعد توخاطرت ھست و منم ا
 دفتر بھت بدم و نی ایدی رسی تو بھ رشد عقلیدردت بخوره مامان فاطمھ از من خواستھ بود وقت

 یدیس کردم تو االن بھ اون سن و درک وشعور رسمنم احسا
 سکوت شھی مثل ھمی بابام ولی محلی مامانم بدنی نبوسادمھی می بگم من از چھار سالگخواستمی ممن

 کردم وفقط دفترو گرفتم و تشکر کردم
 گرفتی از من کمک میلی کھ عمھ خنی مراسم و ای بودن براری ھفتھ بھ خاطره درگکی اون یتو

 شروع بھ خوندنش کردم و اونجا بود کھ ی بعد از مھمونیمن نتونستم سراغ اون دفتر برم ول
 عشق دی شاای ھوس و ای اون عشق بود دمی ھنوزم نفھمدونمی نمدمیموضوع عشق مامان و بابامو فھم

 ر مو تاھی ی عشق و تنفر بھ نازکی و بعد بفھمن فاصلھ ننی نبھمویھای باعث شده بود تا بدوتااون د
 خواستی چون دلم نمدمیترسی فرزندم اره من می خودم برای ترس از عشق بامن بود نھ براشھیھم

 ی عشق کورم کنھ بددمی شاای ھوس باشھ و دمیترسی چون مخواستمی من مثل خودم بشھ نمیبچھ 
 بھ خاطره عشق پدر مادرش شوی کھ زندگی کسی احمقانھ بود اما برایلی خدی شانمی طرفو نبیھا

 و دمیترسی اگر از عشقم نمدی شاگھی دیزای از چیلی ممکنھ درست باشھ البتھ من مثل خبود باختھ
  بھش برسمتونستمیھراس نداشتم نم

 
 ی من با غم بود بھ خصوص وقتی بود اما برای با خوشھی بقی برادی ھم گذشت شاگھی سال دسھ

 ی تجربای ی بخونیاضی ردی باایو  ھنر ی رشتھ ی برشھیبابام گفت نم
 سال ٨ ای ٧ بعد از دی بار شانی اولی رو دادن و من برایرستانی انتخاب رشتھ دبی برگھ ی وقتادمھی

 بھ ی بخونم اما وقتی برم ھنرستان و بعد نقاشیعنی رشتھ مورد عالقمو برم تونمیذوق زده بودم کھ م
 بار دوم یبرا  اماگذرهی تفاوت می بشھی مثل ھمکردمی رو گفتم فکر میبابام موضوع ورشتھ انتخاب

 ی بری گفت چی بلندی دفعھ ھم با صدانی ترنم با من دعوا کرد ای بعد از اون زمان کھ برایعنی
 ی ھنرستان نمره ھات کھ خوبھ درستم کھ خوبھ بری مونده کھ برنمیھنرستان من ابرو دارم ھم

 ی مگھ بچھ تنبلیھنرستان کھ چ
 ھمھ شمی بشنوم وگرنھ مجبور میزی از چشم چزی غخوامی بگم گفت نمیزی چھیز کردم  دھنمو باتا
  بکشمشی اتلشی با وسااتوی نقاشی
 بھ می استفاده نکرد چون من نقاشی نرفتن من بھ کالس نقاشی قبل از حربھ ی مثل دفعھ ندفعھیا

 لھی وسنی دفعھ از انی و بابام ارمی بگای نقاشھی از بقرادی اتونستمی خودمم مگھی بود کھ ددهی رسیحد
 کردم انتخاب اضی چشم گفتم و رشتھ رھی پس منم رهی بگامویی ھمدم تنھاخواستیاستفاده کرد اون م

 کھ من باھاش ھم نی از ادی موضوع رو فھمی بره اون وقتخواستی ساحل منکھیاونم بھ خاطره ا
 کردی می من غصھ خورد وسعی بھ خاطره ناراحتیلی ھم خی از طرفی خوشحال شد ولشمیرشھ م

  بدهیمنو دلدار
 ھنر بخونم خواستمی نداشتم و اگھ می کنار اومدم درسم خوب بود و مشکلطمی با شراشھی مثل ھممنم

 فقط بھ خاطره عالقم بود
 البتھ فقط خودش و شوھر گرفتی خونشون و تولد مبردی تولدش منو می شباشھی سال عمھ ھم٣ نیا

  پدر مادرم نبودنیعنی باشن دی کھ باییوبچھ ھاش با مامان بزرگ و بابابزرگ بودن در واقع کسا
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 یکای روز بعدازظھر ساعت نزدکی ذاشتنی من کالس فوق العاده می بودم وبرارستانی سوم دبمن
 بودم دهی کھ من تا حاال ندیی مھمونامی مھمون داردمی وارد شدم دیشش بود کھ بھ خونھ برگشتم وقت

 دمشونیدی وقت نمچی کاش ھگمی با خودم مشھیو ھم
 
 

 نی سالم کردم و بابام گفت دخترم طنمن
 ھم باھوشون بودن من ازشون گھی و سھ مرد دگھی اقا و خانوم نسبتا مسن و دو خانوم دھی مھمونا

  کردم و رفتم تا لباسامو عوض کنمیعذر خواھ
 فکر بردی بار اول بھ کار می بھ کلمھ دخترم کھ بابام براشتری بکردمی بھ مھمونا فکر نماصال

  برام داشتی لذت خاصھی و کردمیم
 انقدر سراغتو ی فرزادی اقاگھی دای بیکنی کار می دراورد گفت چالی اومد و منو از فکر و خترنم

 یکنی مکاری چی ربع اومدھی رهیگیم
 ھی کی فرزادی گفتم اقاباتعجب

 گھی دننیی کھ پایی خوب ھموناگفت
 شناسمشونی بودن من کھ نمنیی خوب اون ھمھ ادم پاگفتم
 اونا ھمھ دمی دادن ومن فھمحی و شروع کرد بھ توضگمی باشھ زود باش لباستو بپوش من بھت مگفت

 بابا ھستن کھ دو تا پسر دارن کھ ی از ھمکارا و بعدم دوستایکی ھستن کھ یخانواده فرزاد
 ازدواج کرده بود و بزرگھ نھ دخترشونم نامزد کرده کھ اصال امروز اومدن تا خانواده کھیکوچ
  دعوت کننی عروسی براومار

 مثل ی حق با اونھ ولدمی منم دومدی مشونیکی ھمشون اومدن خوب عی چھ ضایدی دفعھ گفت دھی
  سکوت کردمشھیھم
 گھی دنیی پامی برنیای بی خودتم نشستی صدا کننی طنیال گفت ترنم تو اومد جونم اومد بااذر
  اومدم نشستمری دنکھی از ای و من با معذرت خواھنیی پامی باھم رفتھمھ
 می کردن ھممون بردی تاکی ساعت رفتن و دم در اقا و خانوم فرزادمی نبای بعد از تقراونا
 از یکی نکھی کنھ فقط بخاطره اخمی کنھ مسخره بود چرا توبخمی بابا توبدمیترسی رفتن من میوقت

  نگفت ومن خوشحال بھ اتاقم رفتمیچی اون ھی ولدهیدوستاش منو د
  اشتباه کردمندفعھی اما ابرنی رو فراموش کردم چون مطمئن بودم منو نمی مسئلھ عروسمن

  ما کارت اوردنی بود کھ برای روز بعد از اون زمان١٠ بای تقریعروس
 بھ اتاقم رفتم کھ اذر شھی بھ خونھ برگشتم مثل ھمی وقتگشتمی ھا من از مدرسھ زود بر مپنجشنبھ

 دی با من داریجون بھ اتاقم اومد من سالم کردم و گفتم کار
 ی بپوشیخوای می چنمی اومدم ببی عروسمی بردی امروز باستی نادتی مگھ گفت
 ھ؟ی کی؟عروسی عروسگفتم
 گھی دماهی پری عروسستی نادتی گفت
 شناسمی نمماهی من پری ولدی ببخشگفتم
  کارت اورده بودنشونیدی کھ اونروز دی فرزادی دختر اقاگفت
  اھانگفتم
 تو ھم وقت گرفتم لباستو انتخاب ی براشگاهی ارامیری من و ترنم میپوشی می خوب امشب چگفت

  کنھ متناسب بارنگ لباست باشھشتی خواست اراشگری ارایکن کھ وقت
  منی تر از قبل گفتم ولمتعجب
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 دی اون موقع تو باشھی مری و اگھ نگو اماده شو لباستم نشون بده دی ولنقدری ازمی عزنی طنگفت
  شدهری کھ چرا دیجواب باباتو بد

 کھ شمی موھام کھ صافھ اراامی نمشگاهی برم گفتم من ارای بھ عروسدی بودم بادهی فھمبای کھ تقرمن
 کنمینم

 پس ساعت شش اماده باش کھ لتھی جون کھ از بحث با من خستھ شده بود گفت باشھ ھرطور ماذر
 میافتیراه م

  گفتم باشھ واذر جون رفتمن
 با یستی رودربای بابام توکردمی برم فکر می بھ عروسدی کھ بادمی فھمی شک بودم ولی ھنوز تومن

 بردی نمچوقتی کاش ھی بوده کھ من با خودش برده ولنطوری ھمدمیاونا مونده و بعدا فھم
 دوش گرفتم و کی وبعد دمی ساعت خوابکی وقت داشتم پس اول یلی ساعت نگاه کردم ھنوز خبھ

 برام یلی نداشتم فقط موھام بھ خاطره بلند بودنشون شونش خیشروع بھ اماده شدن کردم البتھ کار
 سخت بود

 تنھا کردمی وقت نمچی کھ ھشمی بھ سشوار نداشت ارایازی خودش صاف و لخت بود و نموھام
 زانوھام ی ساده بود اندازه اش تا روی لباس خاکسترکی برق لب بود و لباسمم کی کھ زدم یزیچ

  لباسم بودی کھ کوتاھیی تا جاخوردی کوتاه داشت کفشامم بند می ھانی گرد و استقھیبود باالشم 
 ی قدم متوسط بود ولکردنی بھ خودم دقت منقدری بود کھ ای بارنی نگاه کردم اولنھی ای توخودمو

 کوچولو بودم بھ خصوص نسبت بھ ترنم اون یی جوراھی در واقع گفتنی ھمھ منوی الغر بودم ایلیخ
 زرگ بادی کھ نھ زیی داشتم لبھایدی بھ بابا رفتھ بود بھ صورتم نگاه کردم پوست سفکلشیقد و ھ

 غم دمی کھ تو چشمام دیزی چنی و چشمام اولکی بود و کوچی دماغم استخونکی کوچادیبود ونھ ز
 ی ھروقت ھر لباسی الھی اما از نظر ظاھر خمار بود و تدیدی مکردی اگر ھرکس دقت مدیبود شا

  بودی مشکی شده بود موھامم مشکی انداخت اون روزم خاکستری مھی روش سادمیپوشیم
 دونستمی نمبای اما من اصال خودمو زکردنی مفی تعرمییبای مدرسھ از زی از بچھ ھایلی خای ساحل

 ترنمم خوشگل بود کردی مفی ترنم تعری و قد و باالییبای از زشھی بابام ھمنکھی خاطره ابھ
  کنھفی نشد کھ از من تعرچوقتی بھ بابا ھکلشمیصورتش بھ اذر جون رفتھ بود وھ

 داشت و ی خوبکلی اونم قدوھکردی مفی تعردای شییبای مامانم بودم اونم از زشی اوقاتم کھ پیگاھ
 ی چند بارم وقتی حتکردی نمفی من تعرییبای مامان بود مامانم نھ تھا از زھیاز نظر صورتم شب

  چھ قدر خوشگلھنی چشماشو ببنی گفت مامان خوش بھ حال طندایش
 یکنی مسھی با اون مقاتوییبای داره تو خودتو زتی تو جذابی مشکی چشمازمی عزدای شی واگفتیم

 فی داشت از ترنم تعرشھی رفتم ھمھ حاضر بودن بابا ھم مثل ھمرونی بود کھ از اتاق ب٦ ساعت
 کردیم
 
 

 ی توی وقتمی شد و ھمھ راه افتادری دمی کنھ گفت بری کھ بھ من توجھنی بدون ادی بابا منو دیوقت
 یلی خندفعھی کرده البتھ بھ نظرم اشی اراشھی مثل ھمدمی بھ ترنم نگاه کردم دمی قرار گرفتنیماش

 دمیدی مانتو بود ونمری بود لباسشم کھ زشتریب
  ساکت بود من بودمشھی کھ ھمی و کسزدنی داشتن با ھم حرف مشھی و اذر جون و ترنم مثل ھمبابا
 با ی کمھی منم گوش کردم تا کننی صحبت می فرزادی در مورد خانواده اقادمی دقت کردم فھمیوقت

 و خودشون اشنا بشمخانواده 
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 پژمان کھ گھی مخورهی حرص میلیخ)  گھی رو می خانوم فرزاددمیمن فھم(قی شقاگفتی جون ماذر
 خوامی نمگھی کنھ می عروسمیگی ممانی پنی بھ ای ما تا حاال ھرچی بوده ازدواج کرده ولکتریکوچ

 کنھی چرا ازدواج نمفھممیواقعا منم نم
 دهی مری ھم گماهی بھ پری اما حتادی کھ زنی شکاکھ نھ ای کمھی مانی پگفتی مدی بار وحھی گفت بابا

 خوادی اصرار بھ ازدواجش ندارم اما خوب منم دلم مقی من مثل شقانھی بھ خاطره ھمگفتیبعدشم م
 رهیگی میرادی اھی میدی دختر نشونش مھی اما ھردفعھ نمی ببشویعروس
 گھی برعکس شده بھ نظر من دمانی حاال در مورد پکننی دخترا ناز مشھی ھمدونمی گفت نممامان

  سالو داشتھ باشھ٣٣ سنش باال رفتھ فکر کنمیلیخ
  اما قبول نکردهدی مرواری برن خواستگارخواستنی مشمی سالشھ چند وقت پ٣٣ گفت اره بابا

 کردم  با خودم فکرھی کدی مرواردونستمی و من نممی بوددهی بھ تاالر رسگھی تموم شد دنجای ھمصحبتا
  باباستی دوستای از دخترایکیحتما 

 خانوم اومد قی شقامی وارد سالن شدی رفت وقتونی بھ سالن مخصوص خانما بابا ھم بھ سالن اقاما
 من ی کردن وقتی اومد و سالم و احوالپرسوشاستی اسمش ندمیجلو بعدشم عروسش کھ من فھم

  شده لباسم بدهی شد کھ من گفتم طوررهی بھ من خقھی دراوردم اذر جون چند دقمویمانتو وروسر
 روز بھ ی تو دارنکھی قشنگھ من بھ امیلی جون کھ بھ خودش اومده بود گفت نھ نھ اصال اتفاقا خاذر

 کردمی فکر میشیروز خوشگلتر م
 ی فقط گفتم مرسمن
 ی و حتوشای خانوم نقی مرتبھ از طرف شقانی تا اخر شب چندبامی زیلی حرف کھ من خنی ایول
  ما اومد تکرار شدزی داماد رفت و اون بھ سر می وقتماهیپر
 ی شرکت خصوصکی سالھ شوھرش مھندس بود و ٢٨ سالش بود و شوھرش عادل ٢٥ ماهیپر

  خوانده بودیسی زبان انگلی خودش مترجمماهیداشت پر
نھ  کھ رهی تی قھوه ای خانوم بود چشماقی شقاھی شبماهی پرومدنی نظر ظاھرم بھ نظرم بھ ھم ماز
 ی کھ رومیی ھاشی داشت با اون ارای و دماغ ولب ودھان قشنگزی ریلی درشت بود و نھ خادیز

  شده بودبای زیلیصورتش بود خ
 قوز داشت و لب و دھانشم ی کمھی کھ ینی و بی مشکی داشت با چشمای متناسبکلی قد و ھدامادم

 متناسب باصورتش بود
 ی افھی و قشستمی در انتظارم اون قدر راحت اونجا نمی اندهی تا چند ماه بعد چھ ادونستمی ماگھ

 دونستمی توجھ کنم اما چھ کنم کھ نمگھی دیدای و تمجفی کنم و بعدشم بھ تعرلیعروس دامادو تحل
 خانوم و قی تا از شقامی رفتمی رفتن اماده بودی ما براشدنی کم کم ھمھ اماده رفتن مگھی از شام دبعد
 می کنی بابا بودن خداحافظی اذر جون کھ در واقع ھمسراشون دوستای دوستاھیبق

 بزرگ بود ی کمکی کھ ی و دماغی مشکی بود باچشمای دختر سبزه ادمی ددوی اونشب مروارمن
 گرفتی خودشو می کمکی بود البتھ بای خوب بھ نظرم زی داشت ولشی ارایلیالبتھ خ

 تا عروسو نیای بدی اون گفت کجا شما حتما بامی کنی خانوم خداحافظقی از شقامیخواستی میوقت
  نھ اورد قبول نکردی اذر جون ھرچمی کنیھمراھ

 کھ بغلشون بود بعدا میکی و اون ی فرزادی اقاشی بابا منتظر ماست البتھ پمیدی درونی بمی رفتیوقت
  بودمانی ھمون پسرشون پدمیفھم
 شھی خوشحال بود چون ھمیلی و بابا ھم قبول کرد ترنم خمی ھم اصرار داشت تا ما بری فرزادیاقا

  عروس برهنیدوست داشت دنبال ماش
 بھ سمت خونشون ابونی وسط خدنی رقصی کمکی و اونا بعد از می عروس رفتنی دنبال ماشما

 می و برگشتیرفتن و اونجا از ھمھ تشکر کردن و ماھم اونجا خداحافظ
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 شھی زھر ترک مکنھی ادمو نگاه می جورھی ھینجوری چرا اانمی اقا پنی راه ترنم گفت بابا ایتو
 کردی نگاه می جورھی با ترنم موافق بودم منم
 صحبت کردن زای چھی و بقی ولش کن و بعدش در مورد عروسھینطوری اون ازمی جواب داد عزبابا

 میدیتا بھ خونھ رس
 بھ مدرسھ برم ری گرفتھ بودم و قرار بود از اواسط تپلمموی دگھی گذشت من دگھی ماه د٢ شب و اون

  کنکور اماده بشم کیتا برا
 
 بودم کھ اصال متوجھ اطرافم ی کھ و انقدر قرق نقاشدمیکشی می روز بعداز ظھر داشتم نقاشکی

 نبودم
  اذر جوندمی و برگشتم ددمی شونمھ ترسی روی دفعھ احساس کردم دستکی

 نی داشتی کاردمی ترسی واگفتم
  کارت دارهنھیی بابات پای صدات کردم متوجھ نشدی ھرچدی ببخشگفت
  کھ تعجب کرده بودم گفتم با من؟من

 می برای بزمی اره عزگفت
 امی باشھ دستام بشورم و لباسامو عوض کنم مگفتم
 عتری باشھ فقط سرگفت
 ی داره توکاری شده بود بشورم با خودم گفتم بابام با من چی چشم و رفتم تا دستامو کھ رنگگفتم
 رونی فکرا بودم کھ اماده شده بودم واز اتاق رفتم بنیھم

 نگاه بھم کرد ھی کھ از خواب بپره ی از مبال نشستھ بود من سالم کردم مثل کسیکی ی رونیی پابابام
 نیو گفت سالم بش

  نشستم و منتظر بودم تا خودش صحبتو شروع کنھ چون من تا حاال اصال نشده بود کھ باباممن
  من چقدر از بابام دورمکردمی باھام صحبت کنھ ومن با خودم فکر مینطوریبخواد ا

 کردمی منم با خودم فکر مزای چیلی من بزرگ شدم و خنکھی شروع بھ صحبت کردن کرد ابابا
 ھی حرفا چنی ایمعن
 بابا  کرده وی از من از بابا خواستگاری فرزادی اقانکھی بالخره بابام رفت سر اصل مطلب و ااما

 انی بتوننیھم گفتھ پنج شنبھ م
 اون موقع دی شاای بفھمم وتونستمی اونا کھ پسرشون ازدواج کرده من اصال نمی بابا ولگفتم

 رمی بپذتوی واقعخواستمینم
  نھمانی پی پژمان ازدواج کرده ولکشونی گفت پسر کوچبابا

 اما کشنی موقع ھا خجالت منی دخترا ای بزرگن بزرگتر ھمھ یلی خشونی ای گفتم بابا ولمتعجب
 من فقط متعجب بودم

 ناز نجای ھستن اون موقع تو امانی نگاه پھی داره ھمھ دخترا منتظر ی گفت خوب باشھ چھ اشکالبابا
 زنھی حرف من حرف نمی گفتم من موافقم و دخترمم روی فرزادی بعدشم من بھ اقایکنیم

 ای اتاقم بھ مامان بزرگ لعرمی بھ من فرصت بده بلند شد و گفت من کار دارم منکھی بدون ابعدشم
  کنھھی بعدم بھ اذر گفتم برات لباس مناسب تھانیگفتم بھ مامانت بگھ کھ اونشب ب

 ی بھ کدونستمی ھوا راه برن شده بودم بھ اتاقم رفتم نمی شده بودم کھ رویی رفت منم مثل ادمابدم
 ی تفاوت سننیپناه ببرم من دوست نداشتم ازدواج کنم اونم با ا

 ی براھی بقدی بای خستھ بودم تاکگھی دتونستمی نمی کنم ولھی گرخواستی تخت نشستم دلم می گوشھ
  ازدواج کنممانی با پدی کھ بابام حرف زده من حتما بای من مطمئن بودم اونطوررنی بگمیمن تصم

 تموم بشھ خواستی می من کی زندگغم
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 نی شب تار غمگیا
 ی رسی مانی بھ پای کپس

  استمی چشم بھ راه نسشکوفھ
  کن غمت راکوتاه

  استنی زمنجایا
 ... استدی ھا کوتاه و دل ھا دل تنگ امآرزو

  بودری ناپذانی غم من انگار پایول
 

  گرفتم فردا صبح با اذر جون صحبت کنممی تا پنج شنبھ دو روز وقت داشتم تصممن
 بھ ی وقتدمیترسی بکنم جز ازدواج من از ازدواج می بود حاضر بودم ھر کاری عمر زندگھی حرف
 بھ سر من اورده بود و چقدر تنھا بودم دلم ی کھ طالق پدر مادرم چکردمی خودم نگاه میزندگ

 سمی واھی بقی بارم جلوکی ی راخواستمی بکشم می بھ نابودممی زندگی ھی اشتباه بقکی با خواستینم
 بود ی عمر زندگکی حرف امی رشتم نبود کھ بخوام کوتاه بای نبود کھ ترنم برداره لمی وساگھی دنیا

 درسمو خواستمی ندارم میی برگردم چون مطمئن بودم جاتونستمی و اون شخص بد بود نمرفتمیاگھ م
  نرفتشی پخواستمی کھ می اونطورشھی برسم اما مثل ھمیی جاھیادامھ بدم تا بھ 

 گفت دی منو دومدی اذر جون کھ داشت بھ سمت باال منیی رفتم پاعی بابا رفت سری صبح وقتفردا
 یداریب

  باھاتون صحبت کنمخواستمی سالم مگفتم
 ی حاال چیری پنج شنبھ تو بگی لباسم برامی بھت بگم امروز برخواستمی بعدم ممینی بشای باشھ بگفت

 ؟ی بگیخواستیم
 ازتون کنھی قبول مدی ازدواج کنم اگھ شما با بابا صحبت کنیفرزاد ی با پسر اقاخوامی من نمگفتم

  درسمو بخونمخوامی من مکنمیخواھش م
 جواب یی جوراھی ی فرزادی اون بھ اقاخوادی بابات بد تو رو کھ نمزمی و گفت عزدی حرفم پروسط

 ی درس بخونخوادی نمگھی گفتھ تو دمانی بعدشم پی رو حرفش حرف بزنیخوایبلھ رو داده تو کھ نم
 ی ھم مھندسمانی تازشم پی بعدشم تو کھ رشتتو دوست نداشتزمی عزکنھی منتیاون ھمھ جوره تام

 و ھم خانوم مھندس پس یشی االنم پزشک اطفالھ پس ھم خانوم دکتر می خونده و ھم پزشککیمکان
 شد و رفت بعدم بلند رونی بمی بر١٠ برو اماده باش کھ ساعت ی فکر کنزای چنی کھ بھ اییبھ جا

 ی اگھی ھرکس دای پناه ببرم با خودم گفتم اگھ بھ عمھ ی بھ کدونستمی بلند شدم و بھ اتاقم رفتم نممن
 دنیھم بگن اونا حقو بھ پدرم م

 درس خوندم کھ ی رشتھ ای دو سال تونی درس بخونم اتونستمی نمگھی دکردمی فکر می وقتیوا
 ... بدون عالقھ بابام مجبورم کرد و حاالخواستمینم

 ھی گرم فقط گرای ابش سرد بود ادی نمادمی دوش اب ری فکر کردم با لباسام رفتم زتونستمی نماصال
 خواستی من دلم نمکردی کس منو درک نمچی کھ ھنی ایی کھ از سر تنھایی ھاھی گرادمھیھام 

 گفتی کھ ترنم از نگاه ترسناکش ممانیپ مثل ی اون سن اونم با ادمیازدواج کنم بھ خصوص تو
 کردهی بھ خواھرشم شک می از شکاک بودنش کھ حتامباب
 جان حالت خوبھ نی طنگفتی بھدر زد اذر جون بود کھ می اب بودم کھ کسری چقدر زدونمینم
  ھاشھی مری درونیابیب

  جواب دادم باشھ االنعی خودم اومدم سربھ
 کھ نگاه کردم چشمام نھی بھ ادمی السامو پوشرونی گرفتم اومدم بعی دوش سرھی دراوردم و لباسامو

  چشمامی بگم شامپو رفتھ تودنی اگھ پرستونستمیقرمز بود کھ اونم م
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  اون باشمی جای نگام بھش افتاد دلم خواست لحظھ ای ترنمم ھست وقتدمی درونی اومدم بیوقت
 فکرام غرق بودم اونا لباس ی منم تودنیخندی و مگفتنی اونا با ھم ممی ترنم و اذر جون راه افتادبا

 لباس انتخاب کردن و بعد از خوردن کی تا دادنی و بعدم اونا نظر مدمیپوشی من مکردنیانتخاب م
 میناھار بھ خونھ رفت

 بود کھ ٥ ساعت یکای نکگرد نزدی ساحل مخالفتی خونھ رمی بھ اذر جون گفتم بعدازظھر ممن
 ھی من تازه ی شده ولی چپرسدی می بغلش اونم ھی و رفتم توھی گرری زدم زدمشی دیرفتم اونجا وقت

  کنمھی کرده بودم کھ گردایاغوش پ
  شدهی چی کھ اروم شده بودم منو از تو بغلش دراورد گفت تو کھ منو کشتقھی از چند دقبعد

  برام خواستگار اومدهگفتم
 ادی ھمھ دخترا می براستی نیزی کھ چنی اوونھی دگفت
 محاسن ھی از نظر بقدمی وشابی شروع کردم بھ گفتن از معاندفعھی ای ولھی گرری دوباره زدم زومن

 مانیپ
 کنھی مھی ساحلم داره گردمی حرفم تموم شد دیوقت

 یکنی مھی گری تو چرا دارگفتم
 ری خوب حاالم بپذیترسی از عشق میگفتی مشھی گفت تو کھ ھمی نداد ولجوابمو

 ی ولگفتم
 ری پس بپذی بدریی تغیتونی تو االن نمی بدریی رو تغیزی چی داره کھ تو بتونی معنی ولی زمانگفت

 یلی خرشی تو بپذی زندگتی واقعنی مکث کھ فکر کنم بھ خاطره بغضش بود گفت ایبعد از لحظھ ا
 شھی برات عادت مزای چھی اما کم کم مثل بقدونمیسختھ م

 
 چوقتی ازدواج کنم نھ بھ خدا ھخوامی نگفتم می عاشق شم ولخوامی من گفتم نمی عادت چھ عادتگفتم

 ادم اونم پدر ھی درسمم ادامھ ندم مگھ ی درس بخونم حاال بابام قبول کرده من حتخواستمینگفتم م
 زدمی مزار گفتموی دارم می من با ترنم چھ فرقستمی باشھ مگھ من از خون اون نرحمی بتونھیچقدر م
 کردی مھی بغلش گرفتھ بود خودشم گریقط منو تو فگفتی نمیچی ھگھی دساحلم

  شعر خوندھی حرفام تموم شده برام دی دیوقت
 ھمھ از بابت درد است.  ی و زارھی گرتمام
 بدان از طاقت فرد است.  دی آی نمی اشکاگر

 
  نفروشنددی امچی کھ ھانی پای بازار بنی ادر
 

 تحمل عادت مرد است.  را مانی عھد و پیشکست
 یگی می نباشھ وقتی ادم بدمانی پدی تحمل کن شاشھی سختھ اما مثل ھمدونمی گفت تحمل کن مبعدشم

 طی کن بھ شرای بد فکر نکن سعزمی ازت خوشش اومده عزدهی تو رو ددی ازدواج کنھ شاخواستھینم
 ی عادت کندیجد

 شده بودم ارومم کنھ و منم واقعا ارومتر کردی می با ساحل بودم واون سع٨ روز تا ساعت اون
 

 بھ ساحل گفتم گفت برو خدارو شکر نوی ای من داده وقتھی ی خداروشکر کردم کھ دوست خوببعدشم
 گھی واقعا راست مدمیکن کھ مامان بابام خونھ نبودن د
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 من سالم کردم و خورنی دارن شام مدمی رفتم دی ساحل منو بھ خونمون رسوند وقتی بابا٨ ساعت
  بخوابممرمی خوردم می گفتم نھ مرسیخوریرفتم بھ سمت پلھ ھا کھ اذر جون گفت شام نم

 
  خوب معلوم بودھی بعد از اون ھمھ گردمی واقعا خوابو
 

 ھم بود مامان بزرگ و بابا بزرگ و عمھ ای مامانم ھم اومد البتھ عمو برددی پنج شنبھ رسبالخره
 نوشوھر عمھ ھم اومده بود

 
  ناراحتھی کمھی البتھ احساس کردم بابابزرگ کرمی چشماشون احساس نمی توی ناراحتچی ھمن
 

 نکھی بھ خاطره ادمی بعدا فھمی بابا ولی خونھ ادی بود کھ مامانم چطور حاضر شده بنی از اتعجبم
 من کردی کھ فکر نمیبگھ من بھ فکر دخترم ھستم واقعا کھ بھ نظرم مسخره بود مامانم بھ تنھا کس

 رفتار  دری ازدواج کنن نگرانن اما من احساس نگرانخوانی دختراشون می مادرا وقتیبودم ھمھ 
 دمیدیمامانم نم

 
 کت وشلوار بھ رنگ ھی چون اون روز اصال حواسم نبود دمشی تازه ددمی لباسمو پوشی وقتاونروز

 بھ ھمون رنگ باال بستم ی موھامم با کشادی کمرنگ کھ باعث شد چشمامم بھ ھمون رنگ در بیاب
 نییو رفتم پا

 
  کلمھکی از غی کردن اما بابا و مامانم درفی از من تعریلی بزرگ و عمھ خمامان

 
 باھم مانی کھ قرار شد من و پی بھ بحث خواستگاردی گذشت تا رسھی اولی اومدن صحبتامھمونا

 تخت و ی اون نشست رومیکن تا راحت صحبتامونو بمی باال و بھ اتاق من رفتمی ما رفتمیحرف بزن
  وبدون استرس واقعا تعجب کردمیمی صمنقدری ادمیدی منکھی کار خودتھ از اای نقاشنیگفت ا

 
 ی صندلکی ی اتاق خودتھ من روگھی دنی بشای بیسادی تعجب جواب دادم بلھ گفت خوب چرا وابا

 نشستم
 

  منای یزنی خوب اول تو حرف مگفت
  شماگفتم
  باشھگفت

 
 ھمسر ی بھت بگن خانوم مھندس کھ وقتیخوای اگھ می درستو ادامھ بدگھی من دوست ندارم دگفت

 باشھ کھ یینای ھمسرم از اخوادی بعدم دلم نمگنی ھم بھت خانوم دکتر وھم خانوم مھندس میمن شد
 با دوران دی بای خانوم متاھلھی گھی دی ازدواج کردی با دوستاشون وقتابوننی خی توشھیھم

  حاال تو بگوخوامی از تو مزاروی چنی من ھمنی ھمگھی دیفرق کن تیمجرد
 مکث کردم کھ گفت قھی چند دقھی حرفاش بودم جی بگم و ھنوز گی چدونستمی کھ واقعا نممن
 ی بگیزی چیخواینم

  ادامھ بدمموی نقاشخوادی ندارم فقط دلم می گفتم نھ من حرفمنم
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 بعدم بلند شد و گفت خورهی قشنگھ اصال بھ سنت نمیلی خاتامی و گفت باشھ نقاشدی وسط حرفم پرکھ
 رونی بمیپس بر

 می کننیری گفت دھنمونو شھی زودتر از بقماهی پررونی بمی رفتیوقت
 یدی گفتھ بود جواب بلھ رو مانی بی فرزادی خانواده اقانکھی کھ از قبل بابام بعدازطھر قبل از امن

 مانی صورتمو بھ طرف پی حرف من حرف بزنی روخوادی و من دلم نمفاتھی ھمھ تشرنایا
 برگردوندمو گفتم بلھ

  رو گردوندینیری شماهی پرو
  و نگار خانومدی اقا جمشی دراورد و گفت با اجازه فشی جعبھ از تو ککی خانوم قی شقابعد
 کنمی ھم گفتن خواھش ماونا
  داد تا دستم کنھمانی خانومم حلقھ رو بھ پقیشقا

 جلو اومد و دستمو گرفت وحلقھ رو توش کرد و بعد دستمو ول مانیبود پ خی کھی تھی من یدستا
 کرد
 دنی ھم کل کشوشای و نماهی ھمھ دست زدن پربعد

 گذاشتھ گھی ماه دکی ی ھم برای عقد و عروسخی و تارھی مھری بلھ برون بود حتھی شبشتری بمراسم
 شد

  کارا بمونھھی منو اماده کنن حاال بقی ھیزی ماه جھکی نی ای توخواستنی کردم اخھ چطور متعجب
 ستی من نھیزی بھ جھیازی داره و نلی خونھ با وساکی خودش مانی پدمی کھ فھمدی نکشی طولادیز

 می انتخاب کنمی بردی اتاق خوابو باسی بابام اصرار کرد اونا قبول کردن و فقط گفتن سرویھرچ
 بعدم رو کرد بھ من و زاستی چنی از اشتری بیلی ما خی جان برانی خانوم گفت ارزش طنقیشقا

 ی وقتی خواستیزی تا اگھ چنی ببمانی برو خونھ پی دادشی ازمای رفتمانی شنبھ کھ با پزمیگفت عز
 نی کنھی رو ھم تھھی بقنیری اتاق خواب بگسی سرویرفت
صحبتا  ھی ازدواج کنم از بقگھی ماه دکی بودم من قرار بود تا جی ھنوز گی فقط تونستم بگم مرسمنم
  اون شب بابام اونارو شامم نگھ داشتدمی نفھمیزیچ

 دای رفتن مامان نگران شیعی سری بعد از خداحافظای رفتن مامانم و عمو بردی خانواده فرزادیوقت
 بود کھ خونھ تنھا بود

 سالم بود ٧ اون موقع من ذاشتنی و منو تنھا می مھمونرفتنی چند سال قبل افتادم کھ اونا مادی من
 نگران شھی سالش م١٤ کھ داره ی دختری سالھ نگران نشد اما حاال برا٧ دختر ی مامانم برایول

 بود
 شدی خوشحال بود خوب معلوم بود از دستم راحت میلی خبابام
  قرار گذاشتم تا بھ خونشون برمی روز خواستگاری با ساحل فردامن

ل با مامان باباش داشت صبحانھ  ساحدمی رسی بود کھ بھ اذر جون گفتم و رفتم وقت١٠ ساعت صبح
 از منم خواستن بخورم منم کھ صبحانھ نخورده بودم شروع بھ خوردن کردم و طول خوردیم

 ھی بدون گرگھی رو گفتم البتھ دزای چشتری منم بدنی و خانوادش پرسمانیصبحانھ خالھ و عمو از پ
 درسمو تونمی نمگھی من دنکھی بھ خاطره انکھی و خالھ و عمو ھم با ارفتمیپذی متی واقعدیاچون ب

 چی اونا ھی اگھ من قبول کردم بھ خاطره عالقھ است ولکردنیادامھ بدم ناراحت شدن اما فکر م
 ... امادنیفھمی مکردمی مھی گرای اگھ بغض داشتم دی شادونستنی نمی اگھی دزیچ

 حرص خوردم و مانی اونجا بھش گفتم کھ چقدر از دست پمی از صبحانھ با ساحل بھ اتاقش رفتبعد
 ھی گفتم بازم بدون گری مغروره از ھمھ چکنمی احساس منکھیا
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 ی زن شوھردارھی گھی ماھھ دکی کتاب بھم داد گفت تو تا ھی حرفام تموم شد نکھی بعد از اساحل
 از دختر خالم کھ تازه ازدواج کردم گرفتم روزی دنوی انی بخاطره ھمی بدونزاروی چیلی خدیپس با

  گرفتمنوی برات انی نگھ بخاطره ھمیزی مامانت بھت چدی شادمیترسیم
 از من خجالت وونھی گرفتم کھ ساحل زد بھ بازومو گفت دنیی بودم سرمو پادهی کھ خجالت کشمن

  بعدم محکم بغلم کرد و منم ازش تشکر کردمیکشیم
   

 گنی کھ ساحلو داشتم راست مکردمی ساحل در اومدم خداروشکر می بود کھ از خونھ ٥ ساعت
 یگری در ددی ز رحمت بگشای زحکمت ببندد درخدا

  کس بودنی و بیی اون تنھای من ھمون رحمت بود توی براساحلم
 اتاقم کھ اذر جون ی بودم سالم کردمو خواستم برم باال توییرای پذی تونیی خونھ ھمھ پادمی رسیوقت

 ری باھاش تماس بگزتی می زنگ زد باھات کار داشت شمارشو گذاشتم رومانی پنیگفت طن
 دهی بارم ند٥ دی کھ شای کسی سختم بود برایعی زنگ بزنم خواستمی نمی کردم و رفتم باال ولتشکر

  پشت خطھمانی اذر جون اومد کھ گفت تلفنو بردار پیبودمش زنگ بزنم ھمون موقع صدا
تلفنو  نی بود بھ خاطره ھمی معطلش کنم چون کار زشتخواستمی نمی کنم ولکاری چدونستمینم

  سالم کردمی اھستھ ایبرداشتم وبا صدا
  خوش گذشترونی بھ سالم ببھ

  چرادونستمی بفھمھ و من نمتونستی می ھر ادمنوی بود ای عصبصداش
 ی دادم بلھ مرسجواب

  ساکت بودمھی منظورش چدونستمی من کھ نمی رابطھ من و شماچھ رابطھ ای بگشھی خوبھ میلیخ
  ؟ ھانستی از نظر خانوم مھم ندمی شامی نامزد شدشبی من و تو از دی بھتر بدونیدی جواب نمچرا
  جوابش سکوت بودبازم

 مثال من نامزدتم رونی بی رفتی بھ من بگنکھی بدون ایکشی تو خجالت نمی سکوت گرفتی روزه
  داشتھ باشھیتیکھ فکر نکنم تو اصال برات اھم

 من یازش اجازه نگرفتم ناراحتھ ول نکھی و بخاطره اھی بودم منظورش چدهی کھ تازه فھممن
 .... منی ولگھی مسائل مادرش بھش منی سالم نشده بود ھرکس ا١٨اونموقع ھنوز 

  بوددی کھ گفتم ببخشی کلمھ اتنھا
  کم کنھتشوی عصباننکاری با اخواستی انگار مدمی و شندی کھ کشیقی نفس عمیصدا

 بھ ی ماه برکی نی ای توی بھ بعد ھرجا خواستنی گفت از ای عصبانی ارومتر از قبل ولی صدابا
 ؟ی متوجھ شدیری نمای دنبالت امی خودم مای یگیمن م

  گفتم باشھرفتمی ساحل نمی از خونھ ری غیی کھ جامن
  کھ ؟ی متوجھ اشھی ممیلی فامیای مھمونشامل

  خواستم برم؟نای اگھ با بابام ای حتیعنی گفتم دوی کھ بھ ذھنم رسیزیچ
 .... کھنی مثل ابلھ
 گمی باال گفتم باشھ باشھ ھروقت ھرجا خواستم برم بھ شما مرهی صداش داره مدمی کھ دوباره دمن
  ؟ی خانوم کوچولو حاال امروز کجا رفتھ بودنیافر

  دوستم ساحلی خونھ
 دادمی در مورد ساحل کرد و منم جوابشو مدنی بھ پرسشروع

  کردی و خداحافظشگاهی ازمامی تا برادی ی م٧ سرم گفت فردا ساعت اخر
  بودی ھست ومالھ ما چھ شکلی نامزدا چھ شکلی ھمھ ی صحبتانیاول
 ومدی از دستم بر نمی کاری روبرو ھستم ولی اون موقع مطمئن شدم کھ با ادم شکاکمن
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 و دمی پوشی و شال مشکنی با شلوار جی ساده مشکی مانتوکی اماده شدم ٧ صبح ساعت فردا
 حرف کھ اون نی برم اما با اییلشوره داشتم برام سخت بود باھاش تنھا دیلی شدم خمانیمنتظر پ

 اگھ روز قبلش باھام مھربون تر دی شادادمی می خودمو دلدارستیقراره شوھرت باشھ لو لو کھ ن
 قبول نکرد ی باال ولادی اومد اذر جون رفت بھش گفت ب٧نقدر استرس نداشتم راس ساعت یبود ا

  رفتمدموی پوشموی اسپرت ساده مشکیمنم کفشا
 پشتش بھ من بود با سالم کردن من متوجھ ی شده ولادهی پنی از ماشدمی رفتم درونی از در بیوقت

 حضور من شد
 بودم سادهی من کھ ھمونطور وای و گفت بھ بھ سالم خانوم کوچولو خودش سوار شد و برابرگشت
  باز کرد تا سوار بشمنویدر ماش

  روشن کرد و راه افتاد شروع کرد بھ صحبت کردننویماش سوار شدم منم
 

 ؟یای سر موقع بکردمی فکر نممن
  کھ تعجب کردم گفتم چرامن

 کشھی کردنشون طول مشی ساعت فقط اراکی ھمھ خانوم ھا نکھی معلومھ بھ خاطره اخوب
 شی ارالھی وسچی برق لب ھھی از ری کنم و غشی من اصال بلد نبودم اراھی منظورش چدمی فھمتازه

  نداشتمی اگھید
 خانوم کوچولو ؟اھان نکنھ تو ھم حاال یزنی من سکوت کردم گفت چرا تو اصال حرف نمدی دیوقت

  اره؟ی معطلم نکنی گفتیروز اول
  کنمشی اراستمی کھ عادت کرده بودم راست بگم گفتم نھ من اصال بلد نمن

 منو مسخره کردمیم چون احساس م خنده ناراحت شدری چند لحظھ نگاھشو حس کردم و بعد زھی
 بھش بگم اگھ کوچولو ھستم خواستی دلم مگفتی بھم خانوم کوچولو می بھ خصوص وقتکنھیم

 سکوت کردم عادت بھ سکوت کرده بودم و شکستن شھی مثل ھمی ولمی خواستگاریومدیخوب نم
 دمیدی مبانی خودمو بدون پشتشھی کھ ھمنی اما من بھ علت اخواستی مت سختھ و جرایلیعادت خ
 کردمیسکوت م

  شوادهی پمیدی رسادی کھ گفت خوبھ چون منم از معطل شدن خوشم نمدمی صداشو شندوباره
 شگاهی ازمای تومی شدم منتظر شدم تا با ھم برادهیپ

 دای رگمو پتونستنی نمی خون گرفتن بعد من ولمانی اول از پمی بعد رفتمی مدت موندھی نوبت یتو
 دکتر رو اوردمی بھ روم نی دستم درد گرفتھ بود ولیلی کارو کردن خنی بود ایکنن ولب بھ ھر سخت

 مکم باگفتن باشھ دستمو گرفت و کمانمی بخورن پنی بدنیری شزی چھی گفت حتما بھشون مانیبھ پ
 اون دستمو محکم گرفتھ بود ی ولدمیکشی من بھ شدت خجالت می بلند شم ولی صندلیکرد تا از رو

 مننشستم خودش بدون کلمھ ی منو برد و قتنی دستش درارم تا ماشی دستمو از توتونستمیو منم نم
 یل دادم بھ صندھی کھ اونجا بود منم سرمو تکی رفت بھ سمت سوپردمی حرف رفت نگاه کردم دیا

 طرفم خجالت بھ خاطره گرفتن دستم کی طرف خون دادن و از کی حالم بد شده بود از یلیخ
 مانیتوسط پ

  بخور تا حالت بد نشدهای بود گفت بمانیث شد چشمامو باز کنم پ در باعیصدا
 دیکشی نملمی نخوردم چون اصال می و شکالتو گرفتم ولوهی کردم و ابمتشکر

 یخوری ھنوز نخوردم گفت چرا نمدی سوار شد ودی وقتمانیپ
  بخورمتونمی نمی ولی مرسگفتم
 رو گرفت و بازش کرد و با تحکم گفت بخور و وهی ندارم و بدون توجھ ابملی رو می چی چگفت

 صداش بود نا خوداگاه ی کھ توی و تحکمدمی نگاھش دیبعدم شکالتو گرفت و باز کرد و منم وقت
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  ھمشو بخورم کھ بازمتونستمی نمی وبعدم شکالتو کھ بھ طرفم گرفتھ بود خوردم ولوهی از ابمی کمھی
 نگاه نی با ادی ترسناکھ ومنم بایلی نگاھش خگفتی م حرف ترنم افتادم کھادی نگاھش مجبور شدم با

  بھتر شدیلی عادت کنم و واقعا بعد از خوردنش حالم خکردمی می پس سعکردمی میزندگ
 ستی بابا نی راه خونھ دمی من خوردنم تموم شد راه افتاد نگاه کھ کردم ددی دیوقت

  ؟نیری کجا مگفتم
  مای خونھ ی خودم و بعد از عروسی خونھ

 ؟ی چیابر
 می بخرمی الزم داره بریزی اگھ چینی ببنکھی ایبرا
 ... مرسنھ

 صبحھ مغازه ھا کھ باز ٨ بعدشم االن ساعت ادی من از تعارف بدم منی و گفت ببدی حرفم پروسط
 می کارو جلو بندازھی می پس بھتره برمی بخرلوی وساھی بقمی برستین

  نگفتم کھ خودش دوباره گفت باشھیچی ھمنم
 
 می تا خونھ ساکت بودگھید

 اون جا ی خونھ ھای باغ بود ھمھ کی داره و مثل ی بزرگاطی حیلی متوجھ شدم خدمی رسیوقت
  بودینطوریھم

  کھ متوجھ شده بود از محوطھ خوشم اومدهمانیپ
  خوشت اومده نھگفت

  ندادمی جوابنی محو تماشا شدم واحساس خجالت کردم بخاطره ھمیلی شدم خمتوجھ
 کنمی فکر مشھی ھمی بھ بعد اگر جواب ندنی دو بار بپرسم ازازوی ھمھ چادی اصال خوشم نمنیبب

 کنمی کھ من خودم فکر مھیجوابت ھمون
  بود اما بھ زور جواب دادم بلھ خوشم اومدهسختم

 اقا عبدهللا از کننی کار منجای معصومھ خانوم با شوھرش اقا عبدهللا ای بعد گفت بھتره بدوندیخند
 و یی جای بری اگھ خواستی کنی با ھم زندگنجای ای تو اومدی و البتھ وقتکنھیمراقبت مخونھ 

 و رسنی مھ خونی معصومھ خانوم ھم بھ کارھای بھ من بگدی البتھ قبلش بای با اقا عبدهللا بریتونیم
 ادهی کجاست حاال پدمی و بادست اشاره کرد و من فھمکننی می زندگینیبی اون خونھ کھ اونجا میتو

 شو
 شده بود و دهی چبای زیلی باشھ ختونھی مرد مکی ی قھی سلنی اشدی باورم نمدمی داخل خونھ کھ رسبھ

 شدی از ھم جدا میچی مار پیخونھ دو طبقھ بود کھ با پلھ ھا
 لباسمو عوض کنم و بعدم برم بھ معصومھ رمی گفت من ممانی بودم پدنی کھ مشغول دنطوریھم

 نھخانوم بگم صبحانھ حاضر ک
  اما نبودمانی برگشتم طرف پعی دوباره محو تماشا شدم سردمیفھم
  بودلی تکمی بابام بزرگتر بود و از ھر نظری راحت نگاه کردم از خونھ الی با خمنم

 و ھم ھال طبقھ باال ییرای ھال نسبتا بزرگ کھ ھم پذکی و باال اتاق خواب ھا با ییرای پذنیی پاطبقھ
  داشتی با ھم ھمخونزی ھمھ چیری و تصوی صوتلی داشت با ست کامل وساییبای زیمبلھا
 ی بود نگاھدهی پوشی از اتاقا دراومد لباس راحتیکی از مانی کھ پکردمی طبقھ باال رو نگاه میاتاقا

 یدیبھ من کرد و بعد گفت ھمھ جارو د
  بلھگفتم

 یمن فرصت بده دستمو گرفت و برد تو بھ نکھی بعدم بدون امینیبی بمی برای بیدی اتاق منو کھ ندیول
 اتاقش
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  ؟چطوره
 ارمی برونی از دستش بی روشھی اون متوجھ بشھ دستمو با نکھی بدون اکردمی کھ تالش ممن
  گفتم قشنگھی سرسری طورنیھم

 ی دستتو از دستم درارنکھی ای و تالش برای بھ من کرد و گفت بھتره خوب نگاه کنی طوالننگاه
 یفراموش کن

  انداختمنیی سرمو پادمی کھ از حرف و نگاھش خجالت کشمن
 نی اتاقو ببھی بقھی زمان کافنی فرش ادنی دی دوباره گفت براقھی از دو سھ دقبعد
 جاھا ھی بشم و اتاقو نگاه کنم اونجا ھم مثل بقالیخی کردم بی نشھ سعنی بدتر از انکھی ای برامنم

 دادیگاه بھ ادم ارامش م بود و ناخودایقشنگ بود کل اتاق بھ رنگ اب
  ؟چطوره

  قشنگھیلیخ
 نیی پامی برگھید

 اشپزخونھ ی پلھ ھا تموم شد گفت تو برو توی دستمو ول نکرد وقتمیرفتی منیی از پلھ ھا ھم پایوقت
  صبحانھ درست کنھادیتا برم بھ معصومھ خانوم بگم ب

 
 
  معصومھ خانومنمی انی کھ گفت طندمی شنمانی پی اشپزخونھ نشستھ بودم کھ صدایتو
  بلند شدم وسالم کردمی صندلی رواز

  بود گفت سالم قربونت بشم حالت خوبھرزنی پھی خانوم معصومھ
 یمرس

 منم رم صبحانھ درست دی خوشبخت بششای ای اقھی خوش سلیلی خمانی گفت اقا پمانوی بھ پروکرد
 کنم

  من نشستی روبروی صندلی کرد وروی تشکرمانیپ
 ازش خوشم اومده بود یلی خومدی مکردی کھ معصومھ خانوم میی ظرف و کارھای صدافقط

  مھربونھیلی خگفتیاحساسم م
  ورفتنی صدام کننی و گفت اگھ با من کار داشتدی رو چزصبحانھیم

 دیکشی نملمی صبحانھ رو اصال می ولخوردمی غذا نمادی معموال زومدی صبحانھ خوردن خوشم نماز
 خوردی با اشتھا ممانی پیشکالتم خورده بودم ول ووهیبھ خصوص کھ ابم

 ی بازنقدری صبحانتو بخور امانگفتی کھ پکردمی می کھ گرفتھ ودم بازی لقمھ اکی با ینطوریھم
 نکن

 مانی کنم فقط منتظر بودم پکاری چدونستمی من بازم بھ کارم ادامھ دادم اصال گرسنھ نبودم و نمیول
 صبحانش تموم بشھ

 تا من ی وشحال شدم ولیلی خرونی از اشپزخونھ بره بخوادی بلند شد فکر کردم می صندلی رواز
  نشستمی کناری و خودشم اومد صندلنیاومدم بلند شم گفت کجا بش

  و گردو گرفتن و بعد بھ سمت من گرفت و گفت بخورری کرد بھ لقمھ پنشروع
  تعجب نگاھش کردمبا
 ی دنبال کارارونی بمی برمیخوای مگھیساعت د کی گھی بخور دیکنی نگاه مینجوری چرا اھیچ

 شھی حالت بد میعروس
  ھم خوردموهی شکالت و ابمستمی گرسنھ نخوامی نمی مرسنھ
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 نیری بخور و بعد لقمھ رو داد دستم وشروع کرد بھ شری بحث نکن بگنقدرمی نبود ایزی کھ چاون
 یکردن چا

 کردم نمیری بخور شتویی گفت چادی دمانی تا پزی می بود تا نصفش خوردم و گذاشتم روی بزرگلقمھ
  بخورمتونمی نمگھی ئاقعا دی قلپ از اون خوردم و گفتم مرسھی

 ...  اگھ حالت بد شدی باشھ ولگفت
 خورمی صبحانھ نمچوقتی من ھشھی گفتم نھ نھ حالم بد نمعی من سرکھ

 ھی چقدر بده صبحانھ وعده اصلیدونیم!!واقعا
 تونمی اما نمدونمیم

 و با من ی صبحا بلند شمی ازدواج کردی وقتخوادی چون من دلم می بتوندی بھ بعد بانی از اپس
 حرف زدن بھ ی ورصت برای کامل بخوردی بای کنی نھ مثل امروز کھ فقط بازیصبحانھ بخور
 ییرای پذی تومی بلند شد وگفت بلند شو بری صندلی از روعیمن نداد و سر

 
  منم دنبالش رفتمییرای پذی راه افتاد رفت توخودش
 اشاره کرد بھ کنارش نشستمی می مبل تککی ی مبل دو نفره و بھ من کھ داشتم روکی ی رونشست

 نجای انیو گفت بش
  خوبھنجای ھمی نھ مرسگفتم
 میرسی و گفت باشھ اما بھ ھم مدیخند

  نگفتمیچی ھی ولدمی نفھممنظورشو
 می بھش اضافھ کنیخوای نمیزی خونھ چطوره چدیپرس
 ی نھ مرسگفتم

  بگویخوای میزی نکن اگھ چتعارف
 لھی تکمنجای الی ھمھ وساخوامی نمیزی واقعا چنھ

 لبخند زد و کی دنبال کارا و بعدشم می لباسمو عوض کنم تا با ھم بررمی من میدی کھ پسندخوشحالم
 ی مانتو و روسرنی با ای چون لباسات تنتھ خستھ نشدی منتظر بمونیگفت تو ھم مجبور

 بودم اما خب دست خودم نبود اوردهی در نممی روسری اومده بودم حتی از وقتگفتی مراست
  راحت باشمتونستمینم
 می گفت برنویی ربع بعد اومد پاکی

 ی کسی اومدو نتونست تو چشی براش پی اما کارادی با ما بماهی گفت قرار بود پرمی راه افتادیوقت
  دنبالشمیھست بر

 ادی بتونستی نمی نھ کسگفتم
 نی ھمون شب اول بعد از اادمھی انی حاضر نشدن بچکومشونی دو تا خواھر داشتم اما ھتی واقعدر

 چون من واقعا کار دارم دی کمک من حساب نکنی تموم شد مامانم گفت رویکھ مراسم خواستگار
 ادی بتونھی نفر با عروس بره اون نمکی رسم دی خری ھم گفت بھت بگم برادایبعد رو بھ من گفت ش

  کھ رفتنعدمب
 زای چنی و اشھی کالس زبان خستھ مرهی گفتھ متونھی گفت ترنم نمشبی جونم کھ داذر

 ادی کھ باھام بموندی نمی بھ عمم بگم کھ بابام ھمون موقع گفت مزاحم اون نشو پس کسخواستمیم
 .... اما منکردی مانی طغی زمانھی من ی ھرکس جادیشا
 .... اما اونمکنھی پر متویی خوبھ تنھامانی پدادمی می خستھ شده بودم اما بھ خودم دلداریی تنھااز

  است و من افسردهی سردشب
  خستھیی است و پای دورراه



 50 

  مردهی ھست و چراغیرگیت
  كنم تنھا از جاده عبوریم

  ماندند ز من آدمھادور
  گذشتواری از سر دی اھیسا
  افزود مرا بر غم ھایغم
 یرانی ونی و ایكی تارفكر

  خبر آمد تا بھ دل منیب
 ی ھا ساز كند پنھانقصھ

  با مندی كھ بگوی رنگستین
  استكی صبر سحر نزدیاندك
  بانگ برآرم از دلنی دم اھر
  استكی شب چھ قدر تارنی ایوا

  ؟زمی كو كھ بھ دل انگی اخنده
  ؟زمی رای كو كھ بھ دری اقطره

  ؟زمی كو كھ بدان آوی اصخره
  است كھ شب نمناك استنی امثل

  را ھم غم ھست بھ دلگرانید
  غمناك استی غمكی من لغم
 

 تونمی وقتا کار دارم و نمی کنم واقعا بعضتی اذخوامی نمذارمی اگھ کم ممن
 میری لباس بگمی بعد رفتمی و شمعدان گرفتنھی روز اول ااون

  بھتون بکنمی کمکتونمی خانوم نسبت مسن بود بھ طرف ما اومد و گفت مکی مغازه کھ ی فروشنده
 دی کنمونیی راھنمامیشی جواب داد بلھ ممنون ممانیپ

  حدودا چھ قدر باشھمتشی قگفت
  خوبتون باشھی لطفا کاراستی گفت مھم نمانیپ

دن و من  عروس بود بھ نظرم ھمشون قشنگ بوی برد اونجا پر از لباسھای مارا بھ سمتخانومھ
 نامزد شما مناسب ی لباس برانی خانومھ دوباره گفت بھ نظرم انکھی انتخاب کنم تا اتونستمیاصال نم

 باشھ
 بود و ی اندامنشمیی پاخوردی شونھ ھاش می بھش کردم بھ نظر منم قشنگ بود دو تا بند روینگاھ

 دنبالھ داشت
 یلی باالش خی گفت قشنگھ ولمانیپ

  روش تا سالن سالنم کھ مرد و زن جداستافتھی گفت شنل کھ معی سرخانومھ
  گفت باشھ حاال بپوشھمانیپ

 ی برای قشنگ بود ولیلی خدمی لباسو پوشادی اتاق پرو و با زحمت زی لباسو گرفتم و رفتم تومنم
 من گشاد بود

  درو باز کردمنمی ببای بیدی اگھ پوشزمی زد بھ در عزخانومھ
 نامزدت گفت ھر وقت می برات بدوزرمی اندازتو بگدی اما برات گشاده باادی بھت میلی خگفت
  ؟یگی می حاال خودت چی باشھ تا شب عروسدی صداش کنم اما گفتم نھ بایدیپوش
 ی از خدا خواستھ گفتم نھ خوبھ مرسمنم
  برداریدی لباس تاجم روش ھست اگھ پسندنی ارمی درار تا بعد اندازه ھاتو بگپس
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 نمیبی بالخره کھ می ولنمی ببی حاال نذاشتطونی شی کوچولوی گفت امانی پرونی اومدم بیوقت
 دهی ملی روز بعد تحو١٥ ی اندازه ھامو گرفت و بعدم گفت براخانومھ

  ھمون تاجو انتخاب کردممنم
 نصف پول ی مکثچی بدون ھمانی اما پخوامی بگم نھ نمخواستمی مدمی لباس و تاجو فھممتی قیوقت

 لباسو داد
  گرون بشھنقدری لباسم اخواستمی من نمی ولی گفتم مرسرونی بمی از مغازه اومدیتوق

 ادی کھ گفتم از تعارف خوشم نممنم
 بھ ترسدمی خوشحال بود اما من میلی من بود خی ھر کس جادی بگم شایزی چتونستمی شدم نمساکت

 بود کھ از اون روز پشت تلفن داشتم ی بھ خاطره خاطره بددی شاشدی می جدمانی پیخصوص وقت
 .... دمیشا
 فردا چون ی برادھامی خرھی بعدشم ناھار بقمی بخرشی لوازم ارامی گفت برمی نشستنی ماشی تویوقت

 امی بتونمی نممارستانی برم بدیبعدازظھر با
  باشھگفتم

 ھی اگھ درمورد بقدونستمی ازش نمیزی چچی بود چون من ھشی لوازم ارادی خرنی کار ھمنیسختتر
  اشتباه کردمی ولدونھی نمیزی چیکی نی مطمئن بودم در مورد ادونستی ممانی پزایچ

 مارکو گفت کی اسم مانی و بعد پمی خانوم واقا فروشندش بودن سالم کردکی می مغازه شدکی وارد
 یپسندی رو بھ من گفت کدومو ممانی اونو نشون داد پیو اون خانومھ اومد و رنگھا

 دونمی نمگفتم
 یپسندی مشتری کدومو بنی دستت تست کن ببی روای بود گفتبدهی کھ شنخانومھ

 نشون داد فکر کنم خودش ھی رژ لب و رژگونھ وسای از رنگارو برای سرکی مانی از تست پبعد
 گذاشتن واقعا دای خری ھم گفت و اونا روگھی دیزای چیلی و خملی رزنمی مجی بود من دارم گدهیفھم

 کنمی استفاده مشی ھمھ لوازم ارانی من اکردی فکر میعنیمونده بودم 
 می رستوران تا ناھار بخورکی می رفتبعدشم

 ی وقتی توجھ نکردم ولادی رفت دستشو بشوره و بعدم من و اونم با من اومد تا تنھا نرم زمانی پاول
 ناراحت یلی نداشتھ باشھ خدی دجای بھ ھ قرار داد کھ اصالی منو جورمینی بشی صندلی رومیخواست
  بودی حسش بدکیشدم 
  دارهی حدیزی ھر چی مواظبشون باشھ ولی دوست دارن کسھمھ
 ؟یخوری می گارسون منو رو اورد گفت چی کھ کرده وقتیی کارانی بدون توجھ بھ ابعد
  تفاوت باشمی کردم بی سعمنم

 نداره اونو ی اگھ بگم فرقمانی پدمیترسی کال گوشت قرمز دوست نداشتم و میعنی کباب اصال
 سفارش بده گفتم جوجھ کباب

 ی کدونستمی مخلفاتم سفارش داد نمھی صدا کرد عالوه بر دو پرس جوجھ کباب سوپ و بقگارسونو
  بخورهناروی اخوادیم

 غذام از نصفم کمتر خوردم و ی گشنم شده بود خوردم ولیلی خنکھی کھ اوردن من بخاطره اسوپو
 یخوری گفت چرا نممانیادامھ ندادم کھ پ گھید

 تونمی نمگھی دیمرس
 ی ساالدم نخوردی نخوردیزی کھ چتو

  بخورمتونمی نمگھی دیمرس
 تا ینی بشی من ھنوز گشنمھ پس مجبوری الغر کھ لباس اندازت نبود ولنقدری معلوم شد چرا اپس

 من غذام تموم بشھ
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  خورده بودیلی تعجب کرده بودم صبحانھ ھم خخوردی غذا مادی زواقعا
 مثل تو دی منم بای نکنھ فکر کردی تعجب کردھی بود کھ گفت چدهی چشمام دی کنم تعجبو توفکر

  و بھ خوردنش ادامھ دادموندمیبخورم اون موقع منم مثل تو کوچولو م
  نداشتکلی قد و ھنی کھ اخوردی اگھ مثل من مگفتی مراست

 
 برمی مامی بعدش من مننی ببی ببرداروی خریخوایو رسوند خونھ دم در گفت م از ناھار منبعد

 ی نھ مرسگفتم
  نکنتعارف

  ھمھ بھ فکر خودشون بودندمی خری من چنھی تا ببستی کس منتظر نچی ھدونستینم
  باور کنکنمی نھ تعارف نمنھ

 داره خوب فردا ساعت ومدی تعارف اومد نی بدونگھی تا دبرمی مندفعھی ای اگرم تعارف کردباشھ
 بھ ساعتش نگاه کرد و بعد گفت خوب ادی بتونھ باھامون بماهی دنبالت فکر کنم فردا پرامی م١٠
 ی نداریکار
 ی مرسنھ

  تا فردا خانوم کوچولوخداحافظ
 خداحافظ

 موقع نی انکھی نشستن از اییرای پذی مبل توی کھ رودمی خونھ کھ شدم اذر جون و بابا رو دوارد
 نھی بشنکھی نھ ارفتی معی بعدش سری ولومدی اوقات می البتھ گاھکردمیام خونھ بود تعجب مروز باب
  دوام نداشتادیتعجبم ز

 ی ابرویخوای می سالم کردم بابام بدون جواب سالم گفت امروز چرا از من پول نگرفتھ بودیوقت
 ی نگرفتادی یچی تو ھی کرددی خرمانی پی برای اره چھ شکلیمنو ببر
  جان ارومتردی رفت تا اذر جون گفت جمشی باال و باال تر مصداش

 خانواده ی منو جلوی دختره اگھ ابرونی رو ارومتر ای چی چنیی پاارهی کرد صداشو بی سعبابا
  نبردنیفرزاد

 یکنی نگاه مینطوری چرا اھی بھ من کرد و گفت چبعد
 ....شمی گفتم من اصال متوجھ نمی ارومی صدابا
 اخھ یبردی کھ صبح با خودت پول مکیشدی اگھ میشی گفت معلومھ کھ متوجھ نمی بلندی صدابا

 ی بکندی کار بای چی بخرلھی وسمانی پی برای اگھ بخواینگفت
 ی اومدم بگم ولتا

 معلومھ ھی چھ سوالنی انیدی نخریزی چمانی پی ندارم امروز کھ برای حوصلھ اما ولگھی گفت دبابام
 دی خرنیری فردا می پول داشتھ باشدی بایدیفھمیم کھ تو احمق نی بوددهیاگھ خر

  گفتم بلھی ارومی صدابا
  اتاقتی حاالم برو تودهی خوب فردا صبح اذر بھت پول میلیخ

 کردی بابام دعوام کرده بلکھ فکر منکھی ای از پلھ ھا باال رفتم بغض کرده بودم نھ بغص براعیسر
 ی تفاوتچی کھ نداشت ھی با کسی از کجا ھم پدر داشتم و ھم مادر ولی بدونم ولزوی ھمھ چدیمن با

 نداشت
 رهیگی اون روز بغضم میاداوری ھنوزم با کردی داشت خفم مبغض
  تاریكروز

 
  ام دریاي غمسینھ
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  بیمار ودیده

 
  آشفتھ بازسري

 
  روم در دشت شبمي

 
  و منگ از التھابگیج

 
  سنگیني كنونبغض

 
  راه سینھ رابستھ

 
  كنونم بي ھدفمن
 

  كجا ؟من
 

  چرا ؟اینجا
 

  یك گفتگوشھوت
 

  از صد التھابفارغ
 

  یك حرف عشقدیدن
 

  درون دشت خوابدر
 

  اكنون خستھ امدیگر
 

  ھجو و پستگفتگویم
 

  روم باز و كنونمي
 

  سر یك دشت سردپشت
 

  شب در گوش منغول
 

  دھد نجوا كھ بازمي
 

  كس در انتظارھیچ
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  ننشستھ تو راباز
 

  کار کردمی چدمی خری چدی کس از من نپرسچی ھاونروز
 ری خواست براش بگیزی ھرچی منو نبری موقع شام بابام گفت فردا ابروشب
  چشمگفتم
 و کفش فی و کدمی پوشی مشکنی با شلوار جی اماده بودم اونروز مانتو و شال طوس١٠ ساعتفردا

 دمیھم کھ ساده و اسپرت بود انتخاب و پوش
 گردهی کار داره و بعد از ظھر بر میی اتاقم گذاشتھ بود و گفتھ بود جای جونم اول صبح پولو تواذر

 امی برداشتم و گفتم االن مفونوی زنگ خونھ زده شد خودم ا١٠ ساعت
 داشت قربون نجوری بده ھمی بھ من فرصتنکھی بغلم کرد بدون اعی سرماهی رفتم پررونی در کھ باز

 رفتیصدقم م
 گفتی در اومد کھ ممانی پی صداتا
 

 مبل کنار تخت خوابش برده بود، یمھسا رو. دمی از خواب پریی با کابوس اون شب کذادوباره
 خودمو نی پاورچنی اومدم و پاورچنییآروم از تخت پا. دی باری از سرو روش می و آشفتگیخستگ

 . رضا رو گرفتمی برداشتم و شماره زی از رو مروی امیگوش.  رسوندممنیبھ اتاق نش
 : بعد، جواب دادھی ثانچند

 "ر؟ی امھیچ"
 !"رزا ام"

 "حالت خوبھ؟! رزا تو؟. " خوردجا
 !"من خوبم"
 " شده؟یزیچ"
 !"نمتی ببدیبا"

 !" االن؟یچ...چ چ :" من کنان گفتمن
 !" اونجاامیمن دارم م! آره"
 !"نمتی بی مجتمع منیی پای تو محوطھ گھی ساعت دمین! شھی نمنجایا! صبر کن! ن نھ"
 !"باشھ منتظرم"
از بس !!  نگاه کردمنھی چند روز، بھ آنی ای بار در طنی اولی لباسمو عوض کردم، براعی سریلیخ

 از رنگ سرخ ی ھالھ اموی مشکی نخود شده بودن دور چشمای کرده بودم، چشمام اندازه ھیگر
 ون اگھی روح بود و لبام دیصورتم ب. ن و پراکنده بودختھی فروبلندم بھ ھم ریمژه ھا. پوشونده بود

 برداشتم لمویموبا.  کردیسرم بھ شدت درد م!!! دی سفدیسف!  بودندیسف! رنگ سرخ سابقو نداشتن
 با عجلھ از پلھ ھا نی واسھ ھمادیحوصلھ نداشتم صبر کنم تا آسانسور ب.  اومدمرونیو از خونھ ب

 . شدمظر نشستم و منتی خالمکتی نھی یرو. زدمی نفس نفس مدم،ی بھ محوطھ رسیوقت!!! نییرفتم پا
 
 "چشمات"
 " کنار چشمامھ؟یزی چ؟یچشمام چ"

 !" رفتھیزی چھی چشمات یتو! نھ:" و گفتدیخند
 "؟یچ:" و گفتمدمی تعجب چشمامو مالبا
 !"قلب من"
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با دست سرمو باال آورد، تو چشمام نگاه کرد و !  انداختمنیی ھام سرخ شد و سرمو پاگونھ
 !"ی شی با مزه میلی خی کشی خجالت میوقت."دیخند

 "چرا من؟"
 کنھ و جون خودشو بھ ی خطرنی حاضره تو سن تو ھمچیکدوم دختر! یتو با ھمھ فرق دار"

 !"خطر بندازه؟
 !"مھسا"
 !" نھ اونیی کھ دل منو برده توی اونیول! مھسا ممکنھ با دل و جرئت باشھ! رزا"
 " فھمم چرا اون دلتو نبرده؟یمن نم! وشگل و خانومھ خیلیمھسا ام خ:" لجاجت ادامھ دادمبا

 !ختی فنجون ری توی از قھوه یمی کھ ندی کوبزی می انقدر محکم رومشتشو
 !"من دوستت دارم! رزا! نمی از تو ببری غچکسوی ھییبای تونم زی من نم؟ی فھمیچرا نم"
 "سالم"
 "؟ی اومدیک! سالم:"دستپاچھ جواب دادم! دمی رضا از جا پری صدابا

 کھ یانقدر تو خودت بود! شھی می اقھیچند دق:" با فاصلھ کنارم نشست و گفتمکتی نیرو
 !"یدینفھم
 !"دمتی کھ ندشھی میچند روز:" عوض کردمبحثو

 !"دمتی من دیول! آره"
 "؟یجدا؟ ک:" تعجب گفتمبا
 حد دوستش نی واقعا تا ایعنی! یاز حال رفتھ بود!  حالت خوب نبودی ولدنتیچندبار اومدم د"

 "؟یداشت
 !"با رفتنش منم کشت!  بودمی زندگی اون ھمھ رفتی مینجوری ادیاون نبا! نای از اشتری بیلیخ"
 !" داره کھ انقدر عاشقشھوی کھ کسشھی ممیواقعا بھش حسود"

 خواستم ی خوام نمیمعذرت م:" گفتیبا شرمندگ! نیی قورت دادم و سرمو انداختم پابغضمو
 !"ناراحتت کنم

 !"ستینمھم "
 "؟ی داشتکاریبا من چ... تو:" و گفتدی کشی بلندآه
 
 ی خواستم بدونم خبریم!  چرخنی تونم تحمل کنم کھ اون قاتال دارن واسھ خودشون آزاد مینم"

 " نھ؟ای یازشون دار
 نگران نباش، شھاب دوست منم یول!  شدنبیانگار غ! راستش نھ...راس...را:" من کنان گفتمن

 ."کنمی مموی سعیبود، ھمھ 
 !" ام ھستگھی دزی چھیممنون و راستش :" زدمیروحی بلبخند

 "؟یچ:"دی پرسی کنجکاوبا
 یفھمیم!  کھ ازش موندهھیزیاون تنھا چ!  خوامیمن اون حلقھ رو م... من!  شھابیحلقھ ... خب"

 !"کھ
 !" برات آمادش کرده بودمی بگنکھی قبل ازنی ھمی براکنمی خوب درکت میلیآره آره خ"

 !حلقھ: رو درآوردی کوچک براقی کرد و شبشی جی توشودست
 

 شھی مری دگھی کن دولش
 زن دادشم دوستش دارم تازه از اولم مھرش ھی دستمو تو دستش گرفت گفت چی ولم کرد ولماهیپر

 بھ دلم افتاده بود
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 می بریای حوصلش سر رفتھ گفت باشھ باشھ حاال مماهی پریای کھ معلوم بود از پر حرفمانیپ
 نی تا سوار ماشمی بعدم رفتی بداخالق سرکننی با ایخوای می تو چھ شکلمی برای ھم گفت بماهیپر
 و منم بھ در مینی نذاشت با اصرار اون مجبور شدم جلو بشماهی پرنمی خواستم عقب بشی کھ وقتمیبش
  نباشھماهی دادم تا پشتم بھ پرھیتک

  حرکت کرد گفت حاال من بداخالقم ارهی وقتمانیپ
 تی تازه حاال با بداخالقی تو چقدر بداخالقدونمی ھم گفت خوب اره ھرکس ندونھ من کھ مماهیپر
  نھزای چھی با بقی بشھ کنار اومد ولدیشا

 کشھی می عادل از دست تو چچارهی بامی گفت من کھ از پس زبون تو برنممانیپ
  دلشم بخوادیلی نازک کرد و گفت خی ھم پشت چشمماهیپر
 نقدری چھ قدر خوبھ کھ خواھر و برادر با ھم اکردمی با خودم فکر مزدمی بحث لبخند منی بھ امن

 خوب باشن
 نگاش کردم کھ گفت نھ مثل یجی از فکر دراومدم با گھی نظر تو چگفتی کھ مماهی پری صداکھ

 ی کجا برانکھی سر امانی و پماهی حواست نبود بعد دوباره مجبور شد تا حرفشو تکرار کنھ پزنکھیا
  نظر منو بپرسن کھ با کدوم موافقمخواستنی اون وقت مدنیرسی بھ توافق نممی طال بردیخر
 دونمی نداشت گفتم نمی کھ برام فرقمنم
 گھی بگو دشھی کھ نمدونمی گفت اه نمماهیپر

 گھی دی جامیری ممی نکرددای بعد اگھ پکترهی خوب ھر کدوم نزدگفتم
 گمی کھ من میی ھمون جاکی نزدی کرد و گفت جاماهی بھ پری نگاھطنتی با شمانی پکھ
 دی فقط در جواب خندمانی گذاشتم کھ پگھی حرف تو شد اگھ من دندفعھی ھم گفت اماهیپر

 اون دوتا بحث شتری کردنچون بدای در واقع پمی کرددای ساعت گشتن حلقھ ھا رو پکی از حدود بعد
 مغازه کی ی و برعکس تا اخر کھ من توگرفتی مرادی امانی پدیپسندی مماهی کھ پریزی چکردنیم

 نھ بود  کارشدهھی مثل بقیلی چشمم افتاد بھ دو جفت حلقھ کھ نھ خمیکردی حلقھ انتخاب ممی داشتیوقت
 گفت فکر کنم مانی اونو برداشت و رو بھ پدی فھمی با زرنگماهی پری نگفتم ولیچی ساده بود ھیلیخ
  قشنگ باشن نھنایا
 قھی گفت سلماهی خوب بود کھ پرقتی جا سلکی قشنگن بالخره یلیاره خ کرد و گفت ی نگاھمانیپ

  نھ مننیطن
 ی ھا ندارقھی سلنی تو از ادمی گفت اره داونم

 قشنگم بود کھ یلی خسی سروکی ھمون مغازه ی قشنگ بود و تویلی خمی دستمون کردھردومون
 کھ بابام داده بود ی کردم وکارتفمی کی حساب کنن من دستمو توخواستنی میمن اونو برداشتم وقت

  و بھش گفتمانی دادم ورمزشم گفتم اونم رفت سمت پماهیدراوردم و بھ پر
 رسمھ و ممکنھ خانواده ما ناراحت بشھ اونو نکھی با گفتن اماهی قبول کنھ کھ پرخواستیماننمی پیول

 مانی بھ خود پخوامی می چھ جوردونستمی اونروز اومد وگرنھ من نمماهیمجاب کرد خوب شد پر
 پول بدم

 
 

 ی لبخند روکی خوش گذشت بعد از مدت ھا یلی خماهی تموم شد با پردای خری تاشب ھمھ اونروز
 لبھام اومد

  کھ پشتش ھزار تا غم بودیلبخند



 57 

 مانی ھم مثل روز قبل کھ پماهی پرمی خورده بودرونی بود شامم ب٩ برگشتم خونھ ساعت ی وقتشب
 رو کھ مربوط بھ داماد ییزای ببر نشون بده کھ من گفتم نھ و فقط چلوی وسایخوایبھ من گفتھ بود م

 بود گرفتم تا کادوشون کنم
 سالم کردم با تکون دادن سر جوابمو دیدی مونیزی داخل خونھ شدم بابام داشت تلوی از خداحافظبعد

 یم ترنمو با چھ محبت بابا سالدمی دی وقتدنیداد تا اومدم از پلھ ھا برم باال اذر جون و ترنم ھم رس
 داشتو بھ من نم کھ بھ تری از اون محبتیمی بابام نخواستیجواب داد ناخوداگاه بغضم گرفت دلم م

 گھی دی از ارزوھایلی وقت محقق نشد مثل خچی ارزو بود کھ ھکی فقط نی کھ افیداشت ح
  کردم بغضمو فرو بدم رو کردم بھ اذر جون و ترنم سالم کردمیسع
 یاوردی پول کھ کم ندیابمو دادن بعدم اذر جون پرس دوتا جواون

 یلی دوستش خی بابام ھم کھ پشتش بھ من بود برگشت و بھ من نگاھکرد انگار ابروش جلونجایا
 براش مھم بود

 دمی بھتون مامی بذارم باال ملوی اضافھ ھم اومده االن وسای نھ مرسگفتم
 کھ بھ اذر دمی بابام شنی راحت شده بود برگشت اومدم از پلھ ھا برم باال کھ صداالشی ھم کھ خبابام

  منو نبرده باشھی ابرودهی خری چنی برو ببگفتیجون م
  راحت بشھالتی تا خنمیبی مرمی جونم گفت نھ بابا فکر نکنم باشھ ماذر
  توامی بتونمیون بود گفت م اذر جدمی در اتاقو شنی صداقھی رفتم باال بعد از چند دقعی پلھ ھا سراز

 دیی بلھ بفرماگفتم
 کھ دستم بود و مانی مربوط بھ پیدای منم خریدی خری چنمی ببزمی تو و بعد گفت خوب عزاومد

 بھش نشون دادم
 می شام بخورمیخوای مای برم تو ھم بگھی قشنگھ مبارکش باشھ من دیلی خگفت
  من شام خوردم گفت باشھ و رفتی نھ مرسگفتم
 ی باشم پس من چدهی خرمانی پیرای ی خوبلی بود کھ من وسانی بابام فقط مھم ایبرا
 دمی بودم ھنوزم نفھمی اون زندگی کجامن

 مرور یی تواناندفعھی ای کردم ولھی گرشھی مثل ھمسھی خسھی خکشمی صورتم می رودستمو
  نداشتیچی من ھی برای کھ جز ناراحتیخاطراتمو داشتم خاطرات

 شدم با خودم فکر کردم اگھ داری بود کھ ب٩ صبح ساعت دمی خوابھی از شبا با گریلی مثل خاونشبم
 ...  اما حاالخوندمی می دانشگاھشی مدرسھ و پرفتمی نبود منم ممانیپ

 دفعھ کی ی نقاشی کردم وسطای بعد از صبحانھ شروع بھ نقاشرونی بامی فکرا بنی کردم از ایسع
 برداشتم و شروع بھ خوندن اون دنی کشیبودم دست از نقاش افتادم کھ ساحل بھم داده ی کتابادی

 کردم
  بدهحی توضرویزی من چی کس قرار نبود براچی کرد چون ھی اون کتاب بھ من کمک بزرگواقعا

 ی بردادتی منو از ی نامزد بازی رفتمعرفتی بود کھ ساحل برام زنگ زد و گفت ب٥ ساعت
 رفتن بھ خونھ ی بھ بعد برانی کھ من از ادونستی چشمام جمع شد اون نمی حرفش اشک تونی ااز
 ی بعدشم سعشھی از ناراحتدمی گفتم اول سکوت کرد فھمانوی بھش جری وقترمی اجازه بگدی اون بای

 گفت اشکال نداره بعدم موضوع صحبتو کشوند ستی ننطوری ادمی من فھمیکرد صداش شاد باشھ ول
 می کردکارای چنکھیا بھ

 ھی کادو کنم کھ گفت فردا بعدازظھر خودم ی چھ شکلدونمیو بعدشم گفتم نم میدی خرای گفتم چبھش
  ھستی پولشو بدم قبول نکرد و نگفت چدی بای گفتم چی ھر چی کھ با اون کادو کنارمی میزیچ

  شادتر شدیلی خمی کرد منو با حرفاش بخندونھ واقعا بعد از قطع تلفن روحی سعشھی مثل ھمبعدشم
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 با خودم فکر کردم حتما دمی زنگ در خونھ رو شنی بود کھ صدا٨ کردم ساعت ی بھ نقاششروع
 شدم کھ در اتاقو زدن فکر ی دوباره غرق نقاشنی بھ خاطره ھمنانی مامان بزرگ اای بابا یدوستا

 و دیی گفتم بفرمانی اومدن و اذر جون اومده منو صدا کنھ بھ خاطره ھمنایکردم حتما مامان بزرگ ا
 مانھی پدمی شده برگشتم کھ دی سکوت اذر جون طوالندمی دی ادامھ دادم وقتمیھ نقاش بیھمون طور

 !!!با تعجب گفتم شما
 شمی منو شرمنده مری نگلی تحونقدری بھ بھ سالم خانوم کوچولو من خوبم اگفت

 
 بار اول نکھی اشتری بود و از ھمھ بی کھ لباس کار تنم بود و رنگمی خجالت بھ خاطره وضع ظاھربا

  سالم گفتمدیدی منو میبود بدون روسر
 و بھ تابلوم نگاه ستادی راحت اومد کنار من االی بعدم با خی رفتھ سالم کنادتی عجب فکر کردم چھ

  بودای غروب درھیکرد تابلوم 
 نھی غمگیلی قشنگھ فقط خیلی خی ولارمی سر در نمی از نقاشنکھی گفت با اقھی دق٥ از حدود بعد

 لباستو عوض ای بودم گفت برو دست و صورتت بشور بسادهی تختم بھ من کھ ھنوز وای رونشست
 رونی بمی شام برمیخوایکن م
 ی ولگفتم

  بھ مامانتم بگمدی گفتم نکنھ بادمی بھ اقا جمشی ولی بیول
  نھنھ

 گھی زود باش دپس
 ی از درونم گفت برو تا باھاش اشنا شیزی چکی ی برم ولخواستی دلم نمیی سمت دستشورفتم

 شناختمشی مدی بالخره اون شوھرم بود و من بارفتمی مدیبا
 بود گفت زود باش لباساتو عوض کن منم دهی تختم دراز کشی رورونی کھ اومدم بیی دستشواز
  ورفتییای تا توبنیی پارمیم

 و کفشمم کھ قھوه یھوه ا قفی رنگ و کی و شال قھوه ای کرم باشلوار قھوه ای مانتوکی عیسر
 نیی بود برداشتم و رفتم پایا
 رونی بمی اومدی مبل بلند شد و بعد از خداحافظی از رودی تا منو دمانیپ
 نزد ی ضبطو روشن کرد شروع کرد بھ اخبار گوش دادن تا رستوران حرفنی ماشی تومی نشستتا

 نطوریمنم ھم
 ؟ی با منی وقتای ی ساکتشھی گفت تو ھممی نشستی وقتمی بودی معروفرستوران

 ی اگھی بود کھ من جز با ساحل با کس دنی اتی واقعگفتمی مدی باتوی واقعی جواب بدم ولی چموندم
  ساکتمشھی گفتم نھ ھمنی بھ خاطره ھمزدمی حرف نمادیز
 ی کھ بعدش گفت باعث تعجبم شد پس چطور از صبح تا بعدازظھر جمعھ با دوستت بودیزیچ
 یزدینم اونجا ھم حرف یعنی
  مونده کھ خودش جوابمو دادادشی خودم گفتم از کجا با

  شدی پس تعجب نکن خوب چرهی نمادمی از یزی وقت چچی ھمن
 زنھی اخھ اون خودشم حرف مگفتم
  من ساکتم ارهیعنی و گفت اھان دیخند
 رفت می بخوری چنکھی حواسش بھ امانمی خداروشکر گارسون اومد و بعد از دادن منو رفت و پکھ

 گفت نکنھ تو اصال کباب مانی جوجھ کباب سفارش دادم بعد از دادن سفارش پشھیمنم مثل ھم
 ی کباب سفارش بددمی ندمی کھ با ھم غذا خوردی سھ چھار بارنی چون ایدوست ندار
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 راحت باشم مثل خودش و تا کردمی میسع( کال گوشت دوست ندارم یعنی نھ دوست ندارم گفتم
 ) موفق بودمیحدود

 و از ی بخوردی بھ بعد بانی چقدر بده از ایدونی می وای بھ من کرد و گفت وای تعجب نگاھبا
 یخوری و با من کبابمو میکنیامشب شروع م

  ھمون موقع غذارو اوردنتونمی نمدی گفتم نھ اصال حرفشم نزنعیسر
 دمی سوم غذامو نخورده بودم کھ دست کشکی بھ خوردن من ھنوز می شد شروع کرددهی غذا چیوقت

  خوشمزه نبودیخوری گفت چرا نمخورمی غذا نمگھی من ددی دی وقتمانیپ
 خورمی شام نمنی از اشتری من بی خوب بود ولیلی خی نھ مرسنھ

 ی ولنھی شامتم کھ ایخوری گوشت ھم کھ نمی و گفت صبحانھ کھ دوست نداردی کشی بلندھوم
 و بعدش بلند شد و ادی بخورم بدم میی غذامو تنھاھی بقنکھیچون من از ا ی با من بخوردیامشب با

 بشقابم ی خودش وگذاشتن اونا توی کرد و شروع کرد بھ تکھ کردن کباباکی بھ من نزدشویصندل
  اضافھ کرد و گفت بخوری ونمک فراوانموی لھم وبعدش

 دھنم و دوباره گفت بخور منتم کھ خجالت ی خودش زد بھ چنگال و گرفت جلوخورمی نمدی دیوقت
 تکھ بھ من کی و خوردی کباب خودش مای تکھ جوجھ کباب ھی گھی بودم خوردم و بعدشم ددهیکش

 ی گوش بدزنمی می من حرفی تا وقتھتھی تنبنی ھرچھ اصرار کردم خودم بخورم گفت ادادیم
 سالھا بعد از نی تمام ای توبردمیم لذت کردی بھ من توجھ منکھی شده بودم من از ای جورھی دلم تھ

  بھ من توجھ نکرده بودنقدری کس اچیمامان فاطمھ ھ
 رونی بمی دنبالت برامی م٥ کھ گفت فردا بعد ازظھر ساعت می راه برگشت بودیتو

 شمی پادی قراره فردا دوستم بگفتم
 ادی نبگو

 می پس فردا برشھی نممی درست کنلوی وسامیخوای اخھ مشھینم
 مگھ من بھت ی ولی چون قبال بھ دوستت گفتنمی ای دفعھ متوجھ شدکی نی اما فقط ھمشھی مچرا

 )شدیصداش بلند م( بھ من بگو ھان نگفتم ی بادوستت قرار دارینگفتم کھ وقت
 .... برم خونشون نھخوامی می وقتدی گفتتی ولدی گفتبلھ

 تو با خبر باشم زی از ھمھ چدی من بای بگم بھتر بدوندی بازوی من ھمھ چیعنی دی حرفم پروسط
 یمتوجھ شد

 ی داشت گفت متوجھ شدادی کھ شباھت بھ فری بلندی با صدادمی جوابم نمدی دیوقت
  منم باترس گفتم بلھکھ

  چند ساعتی برای حتادی شب خوب نمکی داشتم با خودم گفتم بھ من بغض
 ناراحت ادی خودش زکردمی من چون احساس می البتھ برامی کردی خداحافظی با ناراحتاونشب

  احساسم درست بودهدمی وبعدھا فھمستین
 

 ی با سردرد بد١٠ کردم فردا صبح سلعت ھی خودم گری کسی بی شب تا صبح فکر کردم و برااون
 کس خونھ نبود بعد از خوردن صبحانھ اومدم باال و چی رفتم ھنیی صبحانھ پای برای شدم وقتداریب

 ھنوز اذر جون ی ولکردمی می تا ظھر کھ احساس گرسنگدنی کشی شروع کردم بھ نقاششھیمثل ھم
 دمی شده بودم خوابادی سردردم زنکھی خوردم و بھ خاطره ایی تنھای بودن ناھارمم توامدهی ننمو تر
 اومد ی وقتدی رس٥ بود اتاقمو مرتب کردم و منتظر ساحل شدم زودتر از ٤ شدم ساعت داری بیوقت

 ستنی گفتم اذر جون و ترنم ن ساکتھنقدری چرا انجایتو گفت ا
 ھی جورھی افتی اھان تو چرا قگفت

  باال تا بھت بگممی برایب
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 می و بعد با ھم از پلھ ھا باال رفتباشھ
 شبی در کار نبود چون دی اشکگھی دی بھ من گفتھ بود ولمانی کھ پیی کردم بھ گفتن حرفاشروع

 ی توش نداشتم و سعی دخالتچی ھرچند من ھنھی سرنوشتم ارفتمی بار پذنی اولی بودم برارفتھیپذ
  با منھ خودمو اروم کنمشھی خدا ھمنکھی ایاداوریکردم با 

 کھ اورده بود اشاره کردم و یی کادوی بھ ساحل فرصت بدم بھ جعبھ ھانکھی از صحبتام بدون ابعد
 نای ای تومی بذارمانوی پلی وسایخوایگفتم م

 شھی قشنگ میلی نکرد و گفت اره خی صحبتگھی ادامھ بدم دخوادی دلم نمدی کھ فھماون
 ی موندنش برای اصرارمن برانکھی و بعدم بدون امی درست کردلوی وسای ھمھ ٩ تا ساعت اونروز

 ی با ترنم اومده بودن خونھ اصرا کرد ول٧ اذر جونم کھ ساعت ی برسھ حتییشام خوردن بھ جا
 ساحل قبول نکرد و رفت

  قشنگ شده بودیلی نظر خودم خبھ
 زنگ تلفن منو بھ خودش اورد ی کھ صدامی بودم کھ درست کرده بودیلی حال مرتب کردن وسادر

 مانھی تلفنو جواب بدم پگفتی اذر جون کھ میبعدشم صدا
 

  برداشتم و سالم کردمتلفنو
  گذشت؟؟خوشی خانوم کوچولو چطورسالم
 یمرس

 من تا تو پشت کارتا ی خونھ میریبعد از ناھارم م دنبالت امی ناھار می زنگ زدم بگم فردا براخوب
 ستی کس خطش مثل خود عروس خوشگل نچی اخھ ھیسیرو بنو

 نیای فقط ساعت چند مباشھ
 ١:٣٠ ساعت حدود
  پس من اون موقع منتظرمباشھ
 ی نداری کاراری بری اسم مھموناتو بگیراست

 ی مرسنھ
 گفت دی اذر جون تا منو دمی دعوت کنمیخوای رو میی تا بپرسم چھ کسانیی رفتم پای از خداحافظبعد

 ستی لخواستمی منکھی نداشتم اما بھ خاطره ایلی کھ منی شام بخور با اای بیچھ خوب شد اومد
  قبول کردمرمیمھمونارو بگ

 نی مھمونارو بدستی لشھی داشتھ باشم گفتم اگھ می مخاطب خاصنکھی از شام خوردن بدون ابعد
 میسیرتا رو بنو پشت کامیخوایفردا م

 چھ ی و ازش بپرسی مامانتم زنگ بزنی مھمونامونو اماده کردم بھتره براستی جون گفت من لاذر
  دعوت کنھخوای رو مییکسا
  اتاقم تا بھ مامانم زنگ بزنمی باشھ و رفتم توگفتم
 از ی اسمکی من فقط ی مادرم حفظ نبوم مادر من برای خونھ ی شماره ی دار بود من حتخنده

  من داشتیمادر برا
 ؟ی کار داری گفت چی احوالپرسچی مامانم جواب داد بدون ھخود
 رمی مھمونا رو ازتون بگستی لخوامی مگفتم
  اھان االن بگمگفت
 شھی بلھ اگھ مگفتم
  باشھ و شروع کرد بھ گفتن و منم نوشتم بعدشم ادرساشونو دادگفت
 ی مسخره ایچھ رابطھ  سرد تلفن تموم شد واقعا ی خداحافظکی با بعدم
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 کھ پلک زدم اشک مثل نی کنم اما ھمھی گرخواستمی بودم خستھ شده بودم نمختھی بس اشک راز

 کننی فکر مگفتنی مشھی کھ ھمی مادر و مھر مادری شد بھ کلمھ ری گونھ ھام سرازیبارون رو
 حسو بھ من نداشت مگھ من نی وقت اچی چرا مادرم ھفھممی نمی ولکنمی را درک می مھر مادرحاال

  اومده بودمایبھ خواست خودم بھ دن
  بوددهی پوشرونی رفتم اذر جون لباس بنیی صبحانھ پای برای وقت١٠ صبح ساعت فردا
 کاغذ بھ سمتم گرفت و گفت خوب کی و ی شدداری بھش سالم کردم گفت خوب شد بنکھی ازابعد

  کرد و رفتینوشتم بعدم خداحافظ مھمونا ادرسشونم ستی لنمی ارونی برم بدیمن با
 کردم لی غروبمو تکمی نقاش١٢ صبحانمو خوردم و بعدم رفتم باال و تا ساعت یی روز قبل تنھامثل

 و بعدشم دوش گرفتم
 رفتم رونی بود از خونھ بمانی حاضر بودم کھ زنگ بھ صدا دراومد جواب دادم پ١:٣٠ ساعت

  باز کردم و سالم کردم و نشستمنوی منتظربود در ماشنیداخل ماش
 ؟ی خانوم کوچولو چطورسالم
 یمرس
 مثال حال یستی بلد نی اگھی دزی چی از مرسری روشن کرد وبھ حرکت دراورد و گفت تو غنویماش

  ھان؟یمنو بپرس
 ول ناروی ؟ حاال ای امروز زبونتو خونھ جا گذاشتنکھی ندادم دوباره خودش گفت نھ مثل اجوابشو

 ی کاملشو بگخوادی البتھ دلم منی کارا کردی بادوستت چروزیکن د
 دادن کردم البتھ نگفتم کھ براش دردودل کردم فقط در مورد کادو کردن حی شروع بھ توضمنم
  گفتملیوسا

 بدون ندفعھی نباشم و خودشم جلوم ادی دی نشوند کھ تویی دوباره منو جامیدی رستوران کھ رسبھ
  خوردن مجبورم کرد از کبابشم بخورمنی در حیش داد ول برام جوجھ کباب سفاردنیپرس

 دمیترسی دلمو خوش کنم چون متونستمی نمی خوشحال بودم ولکردی نفر بھ من توجھ مکی کھ نی ااز
  دفعھ بداخالق بشھکی

 ی گفت معصومھ خانوم و شوھرش رفتن خونھ می داخل خونھ شدی خونھ وقتمی از ناھار رفتبعد
 باال لباسمو عوض کنم رمی خودت بردار من میخوای میزی تو اگھ چستنی نالشونی از فامیکی

  باشھ تکون دادمیسرمو بھ معن
 ادی مبل تک نفره نشستم و منتظر شدم تا بی رومانی از رفتن پبعد
 ی درارتوی مانتو و روسریخوای گفت نمدی دی منو با مانتو و روسری بعد اومد وقتقھیدق ٥

  راحتمی نھ مرسگفتم
  درارتوی ناراحتم بلند شو حداقل روسر منگفت
 ھم ی کنھ عکس العملکاری چخوادی مدونستمی خودش بھ طرفم اومد نمکنمی نمی من کاردی دیوقت
 باز کرد و بعدش گفت حاال موی و خم شد و خودش گره روسرستادی من ای انجام بدم جلوتونستمینم

 بھتر شد
 موی روسرنکھی بعد از ااوردی دوام نادی زمی خوشحالنی بھ مانتوم دست نزده کھ انکھی از اخوشحال

 مانتوم رفت ی دستش بھ سمت دکمھ ھاندفعھی گذاشت دوباره بھ طرفم اومد و اگھی مبل دکی یرو
 ارمی گفتم نھ نھ خودم درش معیکھ من سر

 میسی کارتارو بنومیخوای خوب زود باش کھ مگفت
 گرد قھی کوتاه نی بلوز استکی مانتوم ریوردم ز کھ بھ شدت سرخ شده بود مانتومو درای چھره ابا

  بودمدهیپوش
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 کھ مانتومو در اورده قھی دق٥ اشپزخونھ و بعد از ی رفت تومانی پاوردمی داشتم مانتومو در میوقت
 بودم با شربت برگشت

 رشد نی اون استستی کرد و گفت قرار نی نگاھدمیکشی تر منیی پاناموی استکردمی می من کھ سعبھ
 بھ سمتم گرفت و خودشم وانی لکی شربتو بخور و بعد نی اای بی و راحت باشیکنھ بھتره ولش کن

 رمی گفت من مخوردمی و بھ من کھ داشتم ھنوز شربتمو مدی نفس سرکشکی برداشت ووانی لکی
 ارمی کارتارو بتا باال

 دی بھم چسبیلیوم کردم خ شربتمو تممانی باشھ سرمو تکون دادم و بعد از رفتن پی بھ معندوباره
 بعدش با خودم ی تحمل کنم ولدی تا شب بای گرمم شده بود با خودم گفتم چطورادیچون از خجالت ز

  عادت کنمدی اون شوھرمھ و من بایفکر کردم بالخره کھ چ
 

 ی مھمونارو گرفتستی کارتھا دستش بود گفت لنیی اومد پایوقت
  بلھگفتم
 خونمی من منی بشی ناھار خورزی پشت مای بلند شو بی عجب سرتو تکون ندادچھ
 گفت تموم شد ی نبود وقتمانی کارو کردم و انقدر بھ عمق کار رفتھ بودم کھ اصال حواسم بھ پنیھم

 کردم با تکون دادنش بھتر بشھ کھ ی درد گرفتھ بود کھ سعی کمکیو من سرمو باال گرفتم گردنم 
 منتظر بودم یسینوی مینطوری ھمی ساعتھ دار٢حدود  رهیگی گفت معلومھ گردنت درد ممانیپ

 ی کار ندارنی بھ امی نھ اصال تصمدمی بسھ کھ دی و خودت بگی بشستھخ
  اصال حواسم نبود تازه بھترم شد ھمش تموم شدگفتم
 تا ارمی بیزی چکی رمی بعدشم بلند شد و گفت من ممی پخش کنمی بردی حاال از فردا بای بلھ ولگفت

 میبخور
 ی باشھ مرسگفتم

 می گفتم بر٥ ساعت ی وقتیعنی بودم ششی تا شب پاونروز
  کجاگفت

 گھی تعجب گفتم خب خونھ دبا
 می حاال ھم تو خونھ اخب

  بابام بودی منظورم خونھ نھ
 میگردی ممیری مشمی اماده مرمی منم میپوشی باال انداخت و گفت نھ شما االن مانتو مابروشو
  بود کھ منو رسوند١٠ بعد از شامم ساعت می و پارک رفتنمای خوش گذشت سیلی خاونروز
  مھربون بودیلی نشد و خی اصال عصبانمانی چون پدمی راحت خوابیالی با خاونشب

  شدی ھفتھ بعدم گذشت و روز عروسسھ
 کھ ساحل بھ من ی استرس داشتم کتابی زود گذشت از شب قبل از روز عروسنقدری اشدی نمباورم

 بودم اونم بعد از دهی اومده بود ازش پرسشی برام پی اون مدت اگھ سوالیداده بود کامل خوندم و تو
  بود جوابمو داده بوددهی از دختر خالش پرسنکھیا

 اونا خوشحالن کردمی مادر و پدراشون ناراحتن اما من احساس می دخترا شب قبل از عروسی ھمھ
  مامان و بابام بخونمی چشمای توشنی از دست من خالص منکھی ای برایل خوشحاتونستمیواقعا م

 گفتھ بود کار مانمی گفتھ بودم پمانی رفتم سر خاک مامان فاطمھ البتھ بھ پی روز قبل از عروسصبح
 با مامان فاطمھ تنھا نکھی کرد با اژانس برم و چقدر از ادی نگفت کھ نرم فقط تاکیزی چیدارم ول

 کنھ  با مامان فاطمھ دردودل کردم و ازش خواستم برام دعایلیدم اونروز خبودم خوشحال ش
 جواب سالممو بده گفت چرا نکھی بدون ادی منو دی مامانم کھ مامانم وقتی از اونجا رفتم خونھ بعد

 نجای ایاومد
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 ی من روی رو بوسچی تو بدون ھای گفت خوب بدمی جواب نمدی دی بگم وقتی چدونستمی نمواقعا
 کار ی چنجای ایی و گفت تورونی خوابالود از اتاق اومد بدای از مبال نشستم ھمون موقع شیکی
 یکنیم

 ینطوری ھمیچی ھگفتم
  اھانگفت

 ی صبحانھ بخور ضعف نکنای برو دست و صورتت بشور بزمی گفت عزدای رو بھ شمامانم
 

  بخورای بی رو بھ من گفت اگھ صبحانھ نخوردبعد
 ......  و با منینطوری ادای خودم فکر کردم با شبا

 گفت خوش بھ حالت ابروھاتو دای خوردن صبحانھ شنی کردم خودمو ناراحت نکنم در حیسع
  بردارمتونمی تابستون منی فقط ھمدهی مری ما کھ مدرسھ گیبرداشت
 کردنی منکاروی کوچک بود البتھ ھمھ ایلی کردم اخھ اون ھنوز ختعجب
  خوبھیلی خنی اضافھ نداشت اادی ابروھات ز خودش گفت البتھ تو خودتمدوباره

 ی کنزی تمنکھی خوبھ چھ االن چھ قبل از ایلی تو ھم خی براگفتم
  قشنگترهیلی تکون داد و گفت نھ بھ نظرم االن خسرشو
 ی قشنگی کھ کنارش نشستھ بود محکم بغلش کرد و گفت قربونت بشم تو در ھر حالتمامانم

 نیای مامانم گفتم فردا شب زود ب ضھر اونجا بودم بعد دم در بھتا
  بعدمی اماده بشدی گفت باشھ بھ ھر حال بایتفاوتی ببا

 ی مامان بزرگ و بابابزرگ و عمھ خونھ ما بودن بعد از سالم واحوالپرسدمی بھ خونھ رسیوقت
  کمکامی کار داشتم کھ نتونستم بنقدری ماه اکی نی ادیعمھ گفت ببخش

 ی نھ مرسگفتم
 اونجا بودن البتھ شوھر عمھ و پسر عمھ ھامم ادی مختلف تا شبم کھ بابا بی شروع کردن صحبتابعد

 اومده بودن
 اون ی داشتم و از ھمھ ی مختلفی و من احساس ھاشمی خوشحال بودن کھ من دارم عروس مھمھ

  کنمی زندگمانی مثل پی با ادمتونستمی منکھی اندهی ترس بود ترس از اشتریاحساس ھا ب
 می رفتی وقتادمھی حرفش حرف بزنھ ی روی کسادی بودم اصال خوشش نمدهی اون مدت فھمیوت

 یرادی کھ اوردم ای مجبورم کرد کھ لباسو تو تنم بھش نشون بدم فقط شانسیریلباس عروس بگ
 کس نداشتم ز خدا کھ دعا چی بگم من ھتونستمی می بھ کی ولدمیدی بود کھ میادی زینگرفت موردھا

  کمک کنمھم بکردمیم
  بودمانی من بود محبت خانواده پی کھ برایندی خوشازی چتنھا
 البتھ خودم ازش خواھش کرده بودم بھ عنوان ھمراه با می رفتشگاهی بھ اراماهی از صبح با پرفردا
  قبول کردانی و ترنم نمدای من تنھام و شدی دی و اونم وقتادیمن ب
 عکس یود کھ اماده شده بودم چون قرار بود اول برا ب٣ بردن ساعت حدود گھی اتاق دکی بھ منو
 خونھ اونھا باشھ چون خونشون ی گفتھ بودن تومانی ھم عقد بود کھ خانواده پ٥ و ساعت میبر

  ما بودیبزرگتر از خونھ 
  قشنگ شده بودیلی بھ نظرم خدمی رو دماهی پررونی از اتاق رفتم بیوقت
 اومد تا ی خوشگلتر شدی البتھ خودت خوشگل بودی چھ خوشگل شدی گفت وادمی دی وقتماهیپر

 شیی و گفت خدادی بعدم خندشھی خراب مششی ارانی نکننکاروی گفت نھ اعی سرشگریبغلم کنھ کھ ارا
  نداشتمییبای زنی بھ ای وقت بود کھ عروسیلیخ

  استرس گرفتمی چرا ولدونمی بود نممانی موقع زنگ بھ صدا دراومد پھمون
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 لمی ازش فومدی از راه پلھ ھا باال ممانی پی بردار و عکاس ھم اومدن و از وقتلمی فمانی پھمراه

 انداختم از کفشاش نیی سرمو پانھی اول ازش رونما خواست وبعد اجازه داد منو ببشگریگرفتن ارا
 مو چونم سرری نگرفتم بھ جاش دستشو گذاشت زی کردم کھ جوابی منھ سالم ارومی روبرودمیفھم

 انی اطرافزی خنده ری صدای کرد بھ خودش مسلط باشھ ولی سعی ولدمی خوردنشو دکھیاورد باال 
 ی خوشگل شدیلی اروم گفت خی نتونستھ بھ خودش مسلط باشھ با زمزمھ اادی کھ زکردیمشخص م

  توھممی بردار دستامون انداختلمی صورتم و بھ دستور فی تور را انداخت رودی بوسمویشونیو بعد پ
 نیی پامیو باھم رفت

  بشم و خودشم سوار شدنی کرد سوار ماشکمکم
 تا شب تحمل خوامی می چھ شکلدونمی نمی قصھ شدی توی ھای پرھی شبی چھ خوشگل شدی واگفت
 کنم

 ساعت ٢ ی خجالت بکشگھی و گفت قرار نشد ددی اونم خندنیی و سرمو انداختم پادمی کشخجالت
 ی ازم خجالت بکشخوادی منم دلم نمدیشی بنده می شما ھمسر رسمگھید
  نگفتیچی ھگھی نداشتم کھ بگم اونم دیچی ھیعنی گفتمی نمیچیھ
 دستمو مانی عکسو کھ گرفتن و پنی اولرننی کھ قرار بود اونجا ازمون عکس بگمیدی رسی باغبھ

  حالت خوبھی سرد بودکردمی منتمی سوار ماشی وقتی سردنقدریگرفت گفت چرا ا
  خوبمی بلھ مرسگفتم
  مطئنگفت
 دی بلھ مطمئن باشگفتم

 ی عکسا بھ نوعی ھمھ ی توی ولمی نکردی موضوع صحبتنی راجع بھ اگھی عکاس دی صدابا
 کھ فعال فی گفت حمیبوسی مگروی ھمدمی داریعنی بود کھ ی ھم حالتی منو بغل بکنھ وقتکردی میسع

 دی و من دوباره قرمز شدم و اونم اروم خندرسھیدستم بھت نم
 شده نیی قشنگ تزیلی خکردمی باور نممیدی رسی وقتمی رفتنای امانی پی خونھ  از عکس بھ سمتبعد

 می خونش رد شدی کردن و ما از روی گوسفند قربانکی دستمو گرفت مانیبود پ
 کھ دعوت داشتن اومده بودن و چندتا از ییالی تازه نگاه کردم اکثر فاممی نشستگاهی جای تویوقت

 مانی من و پی مشترک بابا یدوستا
 سر ما ی رومانی پی از دختر خالھ ھایکی و زن پژمان و ماهی شروع بھ خواندن خطبھ کرد پرعاقد
 دنیسابیقند م

 بودم ی ارزش باشم ولی مادرم بی برانقدری اشدی سوم بود کھ مامانم از در اومد تو باورم نمبار
 بود بھ خاطره حفظ ابرو مجبور ی ولومدی مرتری دتونستیفکر کنم اگر پدرم ھم م

 بھ من ی لفظری بھ عنوان زالی ودی کلکی بھ خودم اومدم مادر شوھرم لمی عاقد کھ گفت وکی صدابا
 گردنبند طال کی دمی دستمو نگاه کھ کردم دی تویزی دستمو گرفت احساس کردم چمانیداد و پ

البتھ   خدا بلھ را گفتمادی و با دمی کشیقی قشنگ بود نفس عمیلی کھ دو تا قلب بھ ھم وصل بود خدیسف
 پدر و مادرم ی پدر و مادرم چون اونا اسمی بگم با اجازه خواستی بزرگترھا دلم نمیبلھ با اجازه 

  ما نبودنی بی رابطھ اچی ھیبودن و از نظر احساس
 

 سرد ان را ی بوسھ کی سکھ گرفتھ بود و با کی ھر کدوم از ما ی ھا شد مادرم براھی نوبت ھدبعد
 پدرم ی منو بوس ھم نکرد کادوی البتھ اون حتدای و بعدم شدی بوسمانی گفت و پکی ھم تبرایداد برد

 کی جون ھم بھ من قی جواھر شقاسی سروکی من ی ساعت مارکدار بود و براکی مانیبھ پ
  اپارتمانکی طال داد و پدرشم ھم سند سیسرو
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 ی تک تک اعضای چشمای من کادوھا مھم نبود بلکھ عشق و محبت برام ارزش داشت کھ تویبرا
 یلی نگاه خانواده من سرد بود البتھ عمھ و مامان بزرگ و بابابزرگ خی ولدی دشدی ممانیخانواده پ
 محبتشونو قبول تونستمی اما محبت اونا کجا و محبت پدر مادرم کجا و من اصال نمکردنیمحبت م

 کھ چطور رهی نمادمی وقت چی ھنکھیھ خصوص محبت مامان بزرگ و بابابزرگمو بھ خاطره ا بنمک
 ی از نظر احساسنقدری اداشتنی خودشون نگھ مشی کھ اگھ اونا منو پیمنو نگھ نداشتن در صورت

 خوردمیلطمھ نم
 خوششون مانی از پیلی بابام خی دوستای دخترای دختر عمھ ھا و دختر خالھ ھا و حتدمی فھماونشب

  بشنکی نزدمانی بھ پکردنی می رقصا سعی و توومدیم
 و من از زدی ودست مکردی کنھ نگام ممی ھمراھنکھی از اشتری بدمیرقصی می سالن وقتی تومانیپ

 دمی حسادتشون تا االن ھم نفھملی و من دلخوندمی دخترا حسادتو مھی بقینگاھھا
 می خودمون راه افتادیما بھ سمت خونھ  بود کھ ١١ از سالن و خوردن شام حدود ساعت بعد

 دنی و زدن و رقصسادنی وانای راھم ماشوسط
  و مامان باباھامون موندنمانی و اونا رفتن و من و پمی مھمونا تشکر کردی در خونھ ما از ھمھ دم

 من ی برای خوشبختی معصومھ خانوم برامون اسفند دود کرد و بعد از ارزومی وارد خونھ شدیوقت
  تنھامون گذاشتمانیو پ

 تظاھرات و بعدم اذر جون و نای ای ھمھ کردمی نداشتم احساس می احساسچی ھی بغلم کرد ولمامانم
 بودن کھ مارو دست بھ دست امی کردن و اخرم پدر من و پی خوشبختی و ھمھ برام ارزوامیمامان پ

 و ھروقت بھش شھی کھ ھمی اغوش پدرم بود اغوشنی اشدی پدرم بغلم کرد باورم نمیدادن وقت
  مارو تنھا گذاشتنی خوشبختی و ارزوحتی داشتم نبود کھ بھ من ارامش بده و بعد از نصاجیتاح
 
 حس ترس نی دارن اما من ھنوزم اشونی حسو شب عروسنی دخترا ای ھمھ دی شادمیترسی میلیخ

 باھامھ
 بودم ستادهی کھ دنبال مامان و بابامون رفتھ بود برگشت وبھ من کھ ھنوز مات وسط سالن امانیپ

 ؟یستادی انجاینگاه کرد و گفت چرا ا
  وجودمو گرفتھ بودی سوالش بھ خودم اومدم اضطراب ھمھ با

 سرد گرفتمی دستت سرده قبال ھم دستتو منقدری جلوتر دستمو گرفت و با تعجب گفت تو چرا ااومد
 ودب

 کردمی دستام سرد بود تابستون و زمستان نداشت اگھ گرم بود خودمم تعجب مشھی ھمگفتی مراست
  از اندازه سرد بودشیاما اون شب دبگھ ب

 ی تو ھم برو تورمی دوش بگکی اتاق کارم ی تورمی باال من ممی برای دستمو گرفت و گفت بمانیپ
  نکنھتتی اذنای اشتوی کھ اراریاتاق خواب دوش بگ

 ی از من سوالنکھی توالت و بدون ازی می جلوی صندلی اتاق خواب و نشوند روی منو برد توبعد
 لباسم برنداشتھ بودم دراورد و بعدھم شروع بھ باز کردن سنجاقا یبکنھ اول شنلو کھ ھنوز از رو

 ی خوشگل شده بودی فرق کرده بودیلی گفت امشب خکردی منکاروی کھ اینطوری موھام ھمیاز تو
 گونم گذاشت و در گوشم زمزمھ کرد تو برو حموم من ی بوس روکی کارش تموم شد نکھی از ادبع

 دمیخودم بھت حولھ م
 شدی مشتری و ھرلحظھ ترس و اضطرابم بدمیکشی خجالت ممانی بودن پکی ھمھ نزدنی کھ از امن
 لباستو پین ز کھ نگاھش ھمراھم بود گفت صبر کمانی بلند شدم و بھ سمت حمام رفتم کھ پعیسر

 نییبکشم پا
 تونمی خودم می گفتم نھ نھ مرسعی من سرکھ
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 ینطوری من ھمی برگرد تا باز کنم ولیتونی و گفت نھ خانوم کوچولو نمکمی و اومد نزددی خندبلند
 شد و بازومو گرفت و منو چرخوند خواستم کمی کھ خودش نزدخوردمی بودم و تکون نمسادهیوا

 و دمیترسی بھ حد مرگ مگھی اغوشش گرفت من دی منو توعی حرکت سرکیمقاومت کنم کھ با 
 کردمیم احساس لرز

 کی سرم گذاشتھ بود برداشت و دھنشو بھ گوشم نزدی من شد و سرشو کھ رودنی متوجھ لرزمانیپ
 ی وقتی باھام راحت باشخوامی باھات ندارم من شوھرتم می نترس اروم باش کارسیکرد و گفت ھ

 چشمام نگاه کرد فکر کنم ترس ی ھمون حالتم سرمو باال اورد توی وھنوز تودمی جوابشو نمدید
 ندارم برگرد لباستو باز کنم تی کھ منو از اغوشش دراورد و گفت کاردی چشمام دی تورو یادیز

 یبرو حمام خستھ ا
 قبول کردم برگشتم و بادست لباسمو عی راحت بشم سرتی وضعنی زودتر از اخواستمی کھ ممن

 لباسم گردنمو بوس کرد و گفت من رفتم دوش پی بعد از باز کردن زفتھی ننیی دفع پاکیم تا گرفت
  و رفترمیبگ

 کی اگھ دی بدم شاقی تطبدمی جدی خودمو با شراتونستمی عالمھ استرس اصال نمکی من موندم بازم
 کھ از صبح نگھ داشتھ ی اھی دوش اب گرری اروم تر بودم زکردی مییمادر داشتم کھ منو راھنما

 ن دور بودی براھی اطرافت پر از ادم ھست گرنکھی انی بودن در عکسی بیی تنھاھیبودم دراومد گر
  افراد خانوادهنی ترکیاز نزد

 من از حمام در اومدم نی طنگفتی کھ ممانی در زدن پی دوش بودم کھ با صداری زی تا کدونمینم
 با دونستمی ھمونجا بمونم نمتونستمی مخواستیاومدم دلم م بگو حولتو بدم بھ خودم یھروقت خواست

 ی زندگی و اجبارادھای از باگھی دیکی نمی ارفتمی مدی بای در انتظارمھ ولی اومدن از حمام چرونیب
 گھی دی و اجبارادھای از بایلیمن بود مثل خ

 وقت تا اون چی صدا کنم ھمانوی پی چھ شکلدونستمی ابو بستم نمری حمام تموم شد شی کارم تویوقت
 کردی اون بود کھ حرفو شروع مشھی ھمدمی شاای اوقات شتریموقع مخاطب قرارش نداده بودم ب

 گفت در و باز کن حولتو دی کھ خودش فھمدی اسمشو صدا کنم گفتم ببخشتونستمی نمنکھی خاطره ابھ
 بدم
 دمی خندشو شنی درو باز کردم و خودمم رفتم پشت در و دستمو دراز کردم بازم صدایال

 بود محکم گرشو بستم و از حمام اومدم ی بھ حولھ نگاه کردم خدارو شکر کردم کھ حولھ کتیوقت
 رونیب
 ی باشتی گفت افدمی دی تخت نشستھ بود وقتی رومانیپ
 نطوری اھستھ گفتم شما ھم ھمی صدابا
  باشھی منو شما صدا کنخوامی نمگھی و گفت دستادی من ایت بلند شد و اومد روبھ رو تخی رواز

 بھ ای بود ی بھ خاطره تفاوت سندی شادونمی سخت من اصال باھاش راحت نبودم نمیلی بود خسخت
 باھاش راحت تونستمی قاطع و محکمش بھ خصوص برخورد اولس بود کھ نمیخاطره برخوردھا

 باشم
 چشمام نگاه کرد و ی چونم و سرمو باال اورد توری نمگم دستشو گذاشت زیچی من ھدی کھ داون

 گفت باشھ
  نداره بگو باشھدهی فای طورنی باشھ کج کردم کھ گفت ای بھ معنسرمو

 گفتم باشھ کھ دستشو برداشتو گفت زودتر لباساتو بپوش موھاتو خشک کن ی اھستھ ای صدابا
  تخت نشستی و خودش دوباره رویخوریسرما م
 من دی گذشت و دقھی دق٥ ی بکنم وقتنکاروی اتونستمی بود و من اصال نمنجای سخت ھمقسمت

 لباس خواب برداشت و اورد جلومو گفت کی کمد ی خودش بلند شد و از توستادمی ایھمونطور
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 یت بھتر بود وقیلی نگاه بھ لباس خواب کردم اگھ بدون لباس بودم خکی ی بپوشنویفکر کنم بھتره ا
 دستشو گرفتم و عی خودش دستشو اورد جلو تا گره حولھ را باز کنھ کھ سرکنمی نمی کارم بازدید

 کنمیگفتم نھ نھ خودم باز م
  تا فردا صبح صبر کنمدی اما اگھ بھ تو باشھ من بادونمی و گفت مدیخند

 من....... اخھ.....  گفتم اخھادی با من من زکشمی گرفتم بگم خجالت ممیتصم
 بھ من مھلت اعتراض نداد خودش گھی ودزهی خجالتت برخوامی خب منم میکشی خجالت مھی چگفت

 کی قدم رفت عقب کھ بھ من نزدکی کنم کاری چدونستمیبند حولھ رو باز کرد و من از خجالت نم
 ...شد و بغلم کرد و

 
 کھ بھ حد یق افتاده اتفای بفھمم چھ اتفاقتونستمی بودم ھنوز نمجی شدم گداری کھ از خواب بصبح

 دمیترسیمرگ ازش م
 یدارشدی بری من بازه گفت صبح بخی چشمادی دی شد وقتداری من از خواب بی با تکونھامانیپ

 ی چشمای توتونستمی نمی و حتدمیکشی خجالت میلی اون زمان خی بود ولی نظرم سوال مسخره ابھ
  کھ پوستم قرمز شدهدونستمی خودم می ندادم ولی جوابچی ھنی نگاه کنم بھ خاطره ھممانیپ
 کنار زد لباس می تخت بلند شد و اومد پتو رو از روی از روکشمی بود خجالت مدهی کھ فھممانیپ

 بھ حالت نشستھ در اومدم و خواستم کھ لباسمو بکشم عی بھم داده بود تنم بود سرشبی کھ دیخواب
 تخت نشستو گفت یکنارم رو ودی از صورتم کھ در ھم شد فھممانی کھ احساس درد کردم پنییپا
  شدهیزیچ

 نیی مکث سرمو کھ پاکی ھست و بعد از تیزی گفتم نھ نھ خوبم کھ گفت نھ مطمئن شدم چعیسر
 یانداختھ بودم باال اورد و گفت درد دار

 نگاه ی محکم گفت بھ من نگاه کن وقتشھی اون مثل ھمی چرخوندم کھ بھش نگاه نکنم ولچشمامو
 و دردم ھم داشت دارهی تا جوابشو ندم دست از سرم برنمدونستمیرار کرد مکردم دوباره سوالشو تک

 یراھنی تخت بلند شد و پی اره تکون دادم کھ از روی سرمو بھ معننی بھ خاطره ھمشدی مادیز
 کھ ییزای بود کھ انواع و اقسام چینی سکی ربع باال اومد دستش کی بعد از نیی و رفت پادیشپو

  خورد توش بودشدی صبحانھ میبرا
 بودم نگاه کرد و گفت بلند شو صبحانھ بخور کھ بعدش دهی تخت دراز کشی من کھ دوباره روبھ

  کھ حالت خوب بشھیقرص بخور
 اونم نشست روبروم و بھ من ارمی بھ روم نکردمی می سعی ولکردمی شدم ھنوزم احساس درد مبلند

 کی خوب و یبعدشم گفت بھتره راحت باش زد و ی با پتو پاھامو بپوشونم لبخندکردمی میکھ سع
 ی و مجبورم کرد ھمھ می ندارخورمی گفت نمخوامیلقمھ عسل بھ سمت دھنم گرفت تا اومدم بگم نم

 تونمی نمگھی ددی دی وقتشدی کھ واقعا حالم داشت بد میی رو بخورم تا جادهی کھ بھم مییزایچ اون
  بخورمومی داد کھ با ابمکقرصی

 گفتم پس خودتون نی نخورد بھ خاطره ھمیچی خودش ھدادی اون مدت کھ بھ من صبحانھ میتو
 ؟یچ
 سوما دراز بکش خورمی بھ من کرد و گفت اوال خودت نھ خودتون دوما االن خودمم می نگاھکی

 کھ داشت صبحانھ مانی و بھ پدمیحالت خوب بشھ منم بھ حرفش گوش دادم و دوباره دراز کش
  نگذشتھ بود کھ خوابم بردقھی ھنوز چند دقمی نداریدم و خدارو شکر کردم کھ پاتخت نگاه کرخوردیم

 خال نی نبود کھ برام صبحانھ بفرستھ و من چقدر ای دخترا مادری مثل ھمھ ی بعد از عروسروز
 کردمیرو حس م
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 وقت پدر چی من کھ ھی خوش گذشت برایلی خمی رفتھی ماه عسل بھ مدت ھشت روز بھ ترکیمابرا
  خوب بودیلی نرفتھ بودم خیی شمال جاکی و جز ھمون بردنمیادرم مسافرت نمم

 حرفش حرف ی روخوادی بودم اصال دلش نمدهی کامال فھمگھی خوب بود دیلی خمانمی رفتار پالبتھ
 ی مخالفت کنم و حتومدی خوشش نمدیپسندی من می برایزی و چمیرفتی مدی خریبزنم اگھ اونجا برا

  مسائل مھمی گرفت اما تودهی مسالھ رو نادنی در مورد مسائل کوچک بشھ ادی شاشدی ھم میعصبان
  نھیزندگ

 ازی ھروقت بھ من نکنمی کھ احساس منھی اکنھی متمی و ھنوزم اذکردی متمی از ھمھ اذشتری کھ بیزیچ
 شدی خوش اخالق میلیداشت خ

 با شھی سختھ ھمزای از چی بعضیلی سالش بشھ خ١٨ کھ ھنوز چند ماه مونده تا ی دخترکی یبرا
 داشتم کھ اجی اما بازم احتکردمی کار می چدادی اگھ ساحل اون کتابو بھ من نمکردمیخودم فکر م

 ساحل  ازشدی کس نبود و رومم نمچی اما ھامی کھ داشتم کنار بی حس بدنی کنھ تا با امیی راھنمایکس
 ی از کستونستی مدی شایبکنھ ول بھ من یادی کمک زتونھی کھ ساحلم نمدونستمیبپرسم والبتھ م

 شدی کھ روم نمفی حیبپرسھ ول
 دو روز رفتی روز خونھ موند و بعد از اون بھ سر کار مکی مانی پمی از ھشت روز کھ برگشتبعد

 و بعداز ضھرھا ھم بھ رفتی کھ با باباش داشت می ھم صبحا بھ شرکتھی و بقرفتیدر ھفتھ مطب م
  بودی کال ادمرفتی شنبھ و دوشنبھ از صبح تا ظھر و بعدم ظھر تا شب بھ مطبش می ولمارستانیب

 کردی کار میلی خکھ
 دمیترسی از اون مشھی من کھ ھمی زندگی اون روز بھ بعد پاگشاھا شروع شد و تازه مشکل اصلاز

  بودم شروع شددنشیو منتظر رس
 

 ما را مانی خالھ پمانیھر و برادر پ من و خودش و خوای مامان و بابای از رفتن بھ خونھ بعد
 بھ اسم ی داشتن و پسردای دختر بھ اسم اکی بود نی بود و شوھرش افشنیدعوت کرد اسم خالش شھ

 ییشنا بھ من گفتھ بود چون من اماهی پرناروی ای سالش البتھ ھمھ ٢٥ ای سالش بود و ار٢٢ دای اایار
  نداشتممانی با خانواده پیادیز

 انی چون نتونستن بوشای پژمان و نی ووھر ھم اومدن ولماهی و پرمانی پی بود مامان باباقرار
 مانی کھ از ازدواج من و پی ماھکی اون ی خوشحال بودم تویلی خومدی ھم مماهی پرنکھی از امن

 بود و منم متقابال با اون احساس ی نسبت بھ من محبت داشت و دختر راحتیلی خماهی پرگذشتیم
 بھ یزی چچی داشتم ھمانی با پی تا االن ھر مشکلای وقت در مورد گذشتم چی اما ھکردمی میراحت

 یزی چھ چدونمی نمتونمی من نمی ولگفتی و عادل مشی از زندگزاروی چیلی نگفتم اما اون خماهیرپ
 کنجکاوه بھ خصوص در یلی اما خپرسھی نمی سوالنکھی با اکنمی وقتا احساس می بعضشھیمانع م

 پرسھی نمیزی چمی وقت مستقچی اما ھمانیمورد اخالق پ
 موھامم کھ خودش صاف ی و کفش مشکفی با کدمی پوشی کت و شلوار سرمھ اکی اون شب یبرا

 اما دلم میاوردی در ممونوی البتھ اونجا روسرادی نرونی شال بری کش بستم تا از زکیبود فقط با 
 برق لب بود و کی فقط ی کھ بعد از عروسشمی اراومدی بدم مزهی تا اونجا موھام دورم برخواستینم
 اما من بلد نبودم استفاده می بوددهی خرشی لوازم ارایلی خنکھی فقط ھمونو استفاده کردم با اونشبما

  بوددهی پوشی کت وشلوار سرمھ امانمیکنم پ
 می نداری اگھید بھ ساعتش نگاه کرد و گفت کار د ھم اماده بومانی پنیی از پلھ ھا رفتم پایوقت

 می نھ گفت خوب پس برگفتم
 زدی بود کھ حرف ممانی پشتری ماه بکی اون ی تومی کھ با ھم بزنومدی نشی پی حرفچی ھنی ماشیتو

 زدمی نمی منم اصال حرفزدی اگر اون حرف نمدی شادادمیو من جواب م
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 و دنی چرخمانی شروع کرد دور پدای امیدی کھ رسی اومده بودن از اولھی اونجا بقمیدی رسیوقت
 با خودم فکر ادی ازم خوشش نمادی خانومم زنی شھکردمی البتھ احساس مدادیاصال بھ من محل نم

 ی  اومده بود خونھماهی روز کھ پرکی دوست داشتھ چون مانوی کھ پھیی از کسایکی نمیکردم حتما ا
 ی سوزوندمانوی پیعاشقا یما گفت خوب دل ھمھ 

 ی چیعنی تعجب گفتم با
 شکوندنی سر و دست ممانی پی چقدر دخترا برایدونی تو نمگفت
  سوزوندهمانی من کھ دلشونو نسوزوندم پی احساس کردم ولی اره شب عروسگفتم
  سر بھ سرم گذاشتو منم خندوندی کمکی موضوع نی با ھمدی اونم خندکھ

 توجھی کردم بی نشستھ منم سعمانی پشی پدای ادمی برگشتم دی وقتماهی با پرارمی تا مانتومو در برفتم
 معذب بودم نمی بشمانی جمع بخوام کنار پی جلونکھی نداشت تازه از ای اصال برام فرقدونمیباشم نم

 شوند منو کنار خودش ندی دینطوری ھم کھ وضعو اماهی خوشحالم شدم و پرنیبھ خاطره ھم
 شروع بھ صحبت کردن کرد و بعد ای ھم نشستھ بودن و مبلشون کنار ما بود ارشی پای و ارعادل

 خوندمی مکی گرافی منم رشتھ نیکشی مییبای زیھای شما نقاشدمی شنماهیروبھ من کرد و گفت از پر
 االنم فوقم تموم شده

 ستی نظر لطفھ شماست اونقدرھا ھم خوب نگفتم
 و گفت بھ حرفش گوش نده اید رو کرد بھ ار بعستی رو خوب نی چی گفت چعی سرماهی پرکھ
  چقدر قشنگھیدونینم
 خانوم اومد کھ گفت نی شھی دفعھ صداکی نکھی تا اکردی سر صحبت با من باز می بھ ھر نحوایار
 وقت نشد قبال نی گرفتی عروسعی نکن اونقدر شما سریبی کن غرییرای جون از خودت پذنیطن

 یخونی می شما چھ رشتھ ازمی خوب عزمیباھات اشنا بش
 خوندمی میاضی رگفتم
 ؟ی گفت دانشگاه چدای اکھ

  من دانشگاه نرفتمگفتم
 ....  کنکور بدهدی و امسال باشھی سالش م١٨ گھی جون تازه چند ماه دنی گفت طنعی ھم سرماهیپر

 نیشھ درسو ول کرده بعدشم خودش و گھی و ددهی دمانوی اومد وسط حرفشو گفت پعی سردای ادوباره
 دنیخانوم خند

 
 پسرخالھ نی ھمدهی بھ دل من گوش می درس بخونم اما کخواستی بزنم نھ من دلم مادی فرخواستمیم

  تو گلوم خفھ کردمادموی نذاشت من درسمو ادامھ بدم اما فرزتیعز
 دخترا زود شوھر کنن تموم شده نکھی ای دوره گھی االن دگفتی کھ مدمی خانومو شننی شھیصدا

 کنھی خواستگاراش ازدواج کنھ قبول نمنی از ھمیکی با کنمی بھش اصرار می ھم من ھرچدایا
 بعد رو کنمی ازدواج نمرهی من تا فوقمم نگگھی داره اما ھمش میی خواھر چھ خواستگارایدونینم

 فوق شرکت کنھ و دوباره شروع بھ خوادی حاالم موتریمنو گفت اخھ دخترم مھندس کامپ کرد بھ
 ات دخترش کرد محسنفیتعر
 ماهی خانوم صحبتش تموم شد پرنی شھنکھی گوشم گفت خدا از دلش بشنوه و بعد از اری زماهی پرکھ

  زنش درس بخونھخواستی نذاشت دلش نممانی ادامھ بده اما پخواستھی ھم منیگفت طن
 پلمھی درست کھ مھمتر بود االن ادم دیکردی ازدواج مرتری رو بھ من کرد و گفت حاال ددای ادوباره

  سوادیمثل ادم ب
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 مانی درس بخونھ پخواستی منی پدر شوھرم دراومد و گفت اون موقع اگھ طنی صداگھی دندفعھیا
 می خوشحالیلی رو انتخاب کنھ بعدشم ما خگھی دیکی تا شدی ازدواج موھاش رنگ دندوناش میبرا

 شدیدانمی پمانی پی برانیچون دخت بھتر از طن ازدواج کنھ مانی قبول کرده با پنیکھ طن
 با گفتن نی تا اق افشزدی نمی کس حرفچی ھقھی ھمھ ساکت شدن و چند دقگھی دی فرزادی حرف اقابا

 سکوتو شکست بعدشم کم کم ھمھ شروع کردن با ھم حرف زدن و نی بخوریزی چھی نییبفرما
  بود کھ شام اوردن١٠ ی منو بھ حرف بکشونھ ساعت حدوداکردی می سعایدوباره ار

 ای حرف مادرشو باور کنم دونستمی نشست خندم گرفتھ بود نممانی پشی پدای شامم باز ازی مسر
 باور ینیبی کھ مرویزی فکر نکن چادی کھ کنار من نشست بود گفت زماهی پردمیدی کھ داشتم مرویزیچ

 کن
 تا خوردمیشتم و اروم داشتم م برداھی کوچولو ساالد الوکی زدم و شروع کردم بھ خوردن یلبخند
 نیخوری نمیزی بود و گفت چرا چدهی فھمای بخورم اما ارشتری غذام تموم بشھ و نخوان کھ بھیبا بق
  خانومنیطن

  بلند کردمو جواب دادم نھ ممنون خوردمسرمو
  تکھ مرغم بخورمکی با تعارف مجددش مجبور شدم کھ
 یکی گرافی تو اتاقم کارامی بردیای رو بھ من گفت بای نشست کھ ارمانی پشی پدای از شام دوباره ابعد

  ھم کھ کنارم بود گفت اره بلند شو بروماهی نشونتون بدم پرھامویو نقاش
 می داشتقھی دق٤٥ خوشم اومد و حدود یلی کاراش خدنی با دی مجبور شدم برم وللمی رغم می علمنم

 دادمی بعدش منم نظر می ولزدی حرف مای ارشتری بلی البتھ اوامیزدی و حرف مدمیدیبا ھم کاراشو م
 یلی و خمانی رو حس کردم و متوجھ شدم نگاه پی نگاھینی سنگرونی بمی از اتاق اومدیوقت

 دمی بودنشو نفھمنی خشمگلی دلی نشستم ولماهی پرشی رفتم پعی بود و منم سرنیخشمگ
 حرکت کرد نی ماشی وقتمی خودمون برگشتینھ  و بعد از تشکر بھ خومی بود کھ بلند شد١٢ ساعت

 نیکردی کار می اتاق چی توای گفت با اری نسبتا بلندی با صدامانیپ
 میکردی و کاراشو نگاه می بودم با من من گفتم نقاشدهی بلندش ترسی کھ از صدامن

 فقط نی داشتقھی دق٤٥ کی من باور کردم نزدی بھ من کرد و گفت اره تو گفتی نگاه عصبانکی
  اره؟نیکردی نگاه مینقاش
 ..... اره بھ خدگفتم
 و ستی کھ دروغ ندمی فھمادشی اما با فرشدی کھ بھ دھنم زد حرف تو دھنم موند باورم نمیلی با سکھ

  منھی زندگیتای از واقعگھی دیکی نمیا
 ی ساعت تو اون اتاق چھ غلطکی کی نفم نزدای خرم ی فکر کردمیکردی کاراشو نگاه مھھ
 بھ زور دی اون موقع من بایزنی باھاش حرف می داری از اول مھموندمی نفھمی فکر کردیکردیم

  زبونت تو خونھ حرف بکشمریاز ز
 گفتمی دلم می و تودمیجنگی و من در سکوت با بغضم مکردی مدادی تا خونھ دادو بینطوری ھماون
 شد تا ادهی پمیدی رسدمیترمزش فھم با یدی بدبخت افرنقدری کنم اما چرا منو ای ناشکرخوامی نمایخدا

 با منو ی طورنی و ھمرونی بدمی کشنی اومد طرف من و در باز کرد و از ماشامیاومدم بھ خودم ب
 خونھ با خودم گفتم خداروشکر کھ معصومھ خانوم و شوھرش نبودن و خواب یخودش برد تو

 بودن
 دومم بھ اون طرف صورتم زد و گفت دهی مبل و کشی سالن منو پرت کرد روی تومیدی رسیوقت

 من از بغلم شی پینیشی میای میریگی گرم منقدری ای با پسری مھمونمیری میبار اخرت باشھ وقت
 دمی نمی جوابدی دی وقتیدی تکون داد و گفت فھمدی و انگشتشو بھ عالمت تھدیخوریتکون نم

  نھای یدی و محکم تکونم دادو گفت فھمرفتبازوھامو گ
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  ولم کرد و رفت باالمانمی بلھ رو گفتم پی لبھام کلمھ نی سرمو تکون دادم و از ب بھ زورکھ
 نگفتم بلند یچی اما ھشستمی مشتی پدی بای نشستھ بود چھ طورشتی پدای ای بگم وقتخواستی مدلم

 شدم و رفتم باال
  کنمھی گرتونمی اتاق و من راحت می توادی اتاق کارش خوشحال بودم کھ نمی بود تورفتھ

  پناه ببرم فقط من بودم و خداتونستمی می خودم بھ چھ کسیی و تنھای بدبختی براھیگر
 
 تعجب نداشت قبال در مورد ادی کرده باشھ البتھ زنکاروی امانی پشدی کنم باورم نمکاری چدونستمینم

  مطمئن شده بودمگھی بودم و خودمم احساس کرده بودم و حاال ددهیشکاک بودنش شن
 و بازم دونستی موضوع رو منی بابام ای وقتنمی ارامشو ببی روستی من قرار ننکھی ا ازمطمئن

 زی بسازم با ھمھ چدیباعث ازدواج من شد خوب معلومھ کھ من با
 بود کھ از ١٠ کردم فردا صبح ساعت ھی گرمی زندگی فکر کردم و برای تا کدونمی شب نماون

 ی وقتادی تا شب خونھ نممانی شدم اون روز سھ شنبھ بود و خداروشکر کزدم کھ پداریخواب ب
 دو طرف صورتم کبود شده بود بازم بغضم گرفت مانی پی انگشت ھای جادمی دنھی ایصورتمو تو
  دوش گرفتم تا سر حال بشمکی کردم و بارزهاما باھاش م

 معصومھ خانوم برم بھ یصورت جلو نی با ادمیکشی از حمام در اومدم خجالت منکھی از ابعد
 استفاده کردم و کرم پودر زدم تا می بوددهی کھ خریشی ارالی بار از وسانی اولی برانیخاطره ھم

 ن اون زمانقدری کنھ کھ اکاری چخوادی مدونستھی ممانی ھا رو بپوشونھ با خودم گفتم حتما پیکبود
 دهی خرشیلوازم ارا

 پلو و مرغ خورمی می ناھار چدی برام صبحانھ اورد و پرسعی معصومھ خانوم سرنیی رفتم پایوقت
 انتخاب کردم

 اونجا بود رفتم و شروع کردم بھ ھامی و نقاشمی نقاشلی رفتم کھ وسای اومدم باال و بھ اتاقبعدشم
 یطراح
 طرح صورت پدر مادر محو بود و صورت اون ی دختر ولکی پدر و مادر و کی از یطرح

 بود کھ بعد از کامل شدنش پاره می تنھا طرح و نقاشدی شاادمھیاون طرح دختر خودم بودم ھنوزم 
  من نداشتنی زندگی توی کھ نقش خاصی من بود پدر مادری از زندگییکردم اون نما

 ی خونھ وقتی کھ اومد توکردمی تماشا مونیزی سالن تلوی اومد من تومانی بود کھ پ٨ ساعت شب
 ؟ی افتاده گفت سالم خانوم کوچولو خوبی انگار نھ انگار کھ شب قبل چھ اتفاقدیمنو د

 جوابشو دادم اون ی ارومی با صدانی بھ خاطره ھمدمی جوابشو بدم اما در واقع ترسخواستی نمدلم
 و دهی شامو چزی اورد بعدشم گفا میرفت لباسشو عوض کرد و اومد معصومھ خانوم براش چا

 و کردی کاراشو معی خونھ سرومدی ممانی کھ پیی بود وقتانی ھمشھیھم کرد و رفت یخداحافظ
  مزاحم ما نباشھخواستی مواقع  دررفتیم
 کھ من خودمو رهی بغلش بگی نست بغل من و دستشو انداخت دور شوناھام و خواست منو تومانیپ

  اونطرفدمیکش
 اغوشش یخواست منو تو تو بغلم ودوباره ای ؟بیکنی کار می بھ من نگاه کرد و گفت چبرگشت

  کھ بازم مقاومت کردمرهیبگ
 اگھ شبمی دیدی فھمی کنی دنبالھ کشادی من خوشم نمنی ببی قھر کردھی دستشو برداشت گفت چمانیپ

 ی توی برگھی پسر دکی با ادی کھ من خوشم نمیدیفمی مدی بای کار خودت بودری گفتم تقصیزیچ
 یری گرم بگایاتاق 

 از نکھی گرم نگرفتھ بودم اون فقط بھ خاطره ای من با کسی گفتم ولکردمی از خودم دفاع مدیبا
 نی کاراشو نشونم بده ھمخواستی مکشمی می بود من نقاشدهی شنماهیپر
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 ی تکرار بشھ متوجھ شدشبی دی برنامھ خوامی نمگھی دزنمی بار مکی من حرفو ی ھرچنی ببگفت
 گھی نداشت چون در ھرصورت حرف حرف خودش بود پس منم دی ادهی بحث کردن فاواقعا
  نزدمیحرف

 می دستاش بلند کرد و گفت بلند شو بری و بعدم رودی اغوشش کشی منو تودی کھ سکوتمو دمانیپ
 می کار داریلی کھ امشب خمیشام بخور

بھ  و بعدم حقو دادی می ھرکاری اون بھ خودش اجازه خوردی بھ ھم مزی داشت از ھمھ چحالم
 کنھ و مطمئن بودم میی رو نداشتم تا ازش بخوام راھنمای کنم کسکاری چدی بادونستمی نمدادیخودش م

 گفتمی و اگھ بھ خانواده خودش مدونستنی منو مقصر مگفتمی خانوادم میبھ ھر کدوم از اعضا
 اوقات ھمھ شتری مثل بنی بھ خاطره ھمدونستنی اونا اخالق پسرشونو از قبل بھتر از من مئنامطم

 ی اغوشش شدم کھ بھ جاری اسگھی دی از شب ھایلی مثل خری و اونشبم اسختمی خودم ری توزویچ
  من گرما بخش باشھ زجر اور بودی برانکھیا

 
 

 ھا ی تموم اون مھمونی پاگشاھا تموم شده بود و توگھی مدت دنی ای توگذشتی ماه از ازدواجم مسھ
 اگھ دونستمیوصلھ دعوا و کتک خوردن بعدشو نداشتم م چون حخوردمی تکون نممانیاز بغل پ
 خودم رو شھی مثل ھمکردمی می نداشتم پس سعیبانی پشتچی من ھی کنم ولتی ازش شکاتونمیبخوام م

  وفق بدمطمیشرا با
 بغلش و اشکم مثل بارون ی رفتم تودمشی اومد سھشنبھ بود تا ددنمی ابان بود کھ ساحل بھ داواخر
 شانھ ھاش ی دلمو روی کرده بودم تا عقده ھادای رو پی مدت کسکی شد بالخره بعد از ریسراز

 شتری و برفتی اما چون اون مدرسھ ممی اون مدت باھم با تلفن در تماس بودی کنم ھرچند تویخال
 می با ھم حرف بزنادی زمیتونستی خونھ بود نممانی کھ پزدی زنگ میاوقات وقت

 منو ونی تا معصومھ خانوم چھره گرمی باال رفتیاورد و با ھم بھ طبقھ  بغلش دری منو از توساحل
 نھینب

 چون شوھرت خونھ بود ی ولی ناراحتکردمی چند وقت احساس منی شده ای گفت چمی تا نشستساحل
 نگرانت شده بودم ھر دفعھ یلی خنمی تو رو ببامی سوال بپرسم امروزم مدرسھ نرفتم تا بدمیترسیم

 بعد دستمو گرفت و بھ ی خستھ تر و ناراحت ترشی پی از دفعھ کردمی احساس مزدمیزنگ م
  شده قربونت برم بگویدوباره اشک توش جمع شده بود نگاه کرد و گفت چ چشمام کھ

 یلی تا شکاک بودن و سمانی چقدر سختمھ رابطھ داشتن با پنکھی اون سھ ماه رو گفتم از ای ھمھ
 اون لحظھ ی بود کھ باھاش حرف بزنم و چقدر توی حاال کستمخیری و اشک مگفتمیخوردن ازش م

  من االن از غصھ دق کرده بودماشیی راھنمای و حتاشی اگھ ساحل و دلداردی داشتم شااجیھا احت
 حال شروع بھ حرف زدن کرد و نی با ای ولکنھی مھی حرفام تموم شد متوجھ شدم کھ ساحلم گریوقت

 شھی کم متشی حساسمی مدتکی بعد از ی نذاشتتشی حساسیت رو بوده کھ دسنی کارت انیگفت بھتر
  بھش بگوی بکش اگھ سختتھ باھاش رابطھ داشتھ باشی مثل قبل نقاشیاشی کن شاد یبعدشم سع

 شھی اخھ روم نمگفتم
 خودت بھتر از نای بگو خستھ ام و اای پس با رفتارت نشون بده خوب مثال خودتو بزن بخواب گفت
  برعکس شدهی ولی بدادی بھ من ناروی ادی و بای کردی مثال تو شوھرداریدونیمن م

  بھش گفتھ بودیعنی بود ادگرفتھی از اون زاروی چنی ادی اون مادرش بود وشای ولگفتی مراست
 نجامی من ادونھی می راستشی منفی نھ رفتارای توجھ کنمانی مثبت پی کن بھ رفتارای گفت سعبعدم
 .... ادی بھش گفتم قبال گفتھ بود خوشم نمی کھ گفتروزی اره دگفتم
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 و گفت حاال ی بعدم زد بھ شوخدمی پرسنی بھ خاطره ھمدونمی و گفت اره اره مدی حرفم پروسط
 اوردهی خوردن نی برای چچی اومده بود ھی از وقتگفتی راست می کنییرای از مھمونت پذیخواینم

 بودم
 و ینیری و شی تا بھ معصومھ خانوم بگم چانیی پامی برای بدی ببخشی بلند شدم و گفتم وای شرمندگبا
 با ی چھ سر سره ی سر پلھ ھا گفت وارونی بمی از اتاق رفتدمی و بعدم دستشو کشارهی بزای چنیا

 یحال
 نیی راه پلھ و رفت پای نرده ھای و نشست روناھاشی تعجب گفتم سرسره سرسره کجا بود گفت ابا
 گفتی راست مدادی می چھ حالنی ببگھی دای بودم گفت بستادهی ای بھ من کھ ھنوز ھمونجورنیی پااز

 نیی منم نشستم و رفتم پانیبھ خاطره ھم
 برو یکنی من نگاه میسادی حاال اونم کم کم دوباره وامی تاب کم دارکی داد فقط ی چھ حالیدی دگفت

 دمیترسی اشپزخونھ معصومھ خانوم نبود خوشحال شدم چون می رفتم تومی بخوراری بزی چکی
 و با ساحل شروع بھ خوردن رونی رو بردم بنای و اینیری و شی من شده باشھ خودم چاھیمتوجھ گر

 میحرف زدن کرد و
 دی خونھ معلوم بود رفتھ خری اومد تولی وسای سرکی گذشت کھ معصومھ خانوم با قھیدق ١٠
 اماده کنم ییرای پذلی تا وسانی مھمون دارنیوابمون داد و گفت چرا نگفت جمی و ساحل سالم کردمن

 ی مرسنی خوشمزه درست کنزی چکی فقط ناھار نی راحت باشستیگفتم مھم ن
  گفت چشم خانو جان چشمشیشگی خانومم با ھمون لحن پر محبت ھممعصومھ

 نوی ایم عوض شده بود حت اھی با ساحل بودم و بعدشم باباش اومد و رفتن واقعا روح٥ ساعت تا
 دی اومد فھممانمی پیوقت

  رفت بھ اتاق خودشونشھی مثل ھممانی پی بود کھ اومد معصومھ خانوم بعد از اوردن چا٨ ساعت
 نی من بششی پای مبل تک نفره روبروش نشستھ بودم گفت بکی ی بھ من کھ رومانیپ

  نھ با تکون سر گفتم ارهی خوشحالیدی کنارش نشستم گفت دوستتو درفتم
  نگفتمیزی چی شاد باشینجوری تا تو ھمنجای اادی بشھی بھش بگم ھمدی پس باگفت
 و منو بغل کرد زی می رو گذاشت روشی چای شده زبونت موش خورده بعدش استکان خالی چگفت

  زانوھاشیو گذاشت رو
 یکنی مکاری چگفتم
  لحظھ صبر کنکی یچی ھگفت
 گفتم دمی با تعجب بھ سمتش چرخدی بھ گردن بست و گردنمو بوسی گردنبندی از چند لحظھ موھابعد

 ھی چنیا
 ینطوری ھمخوادی خودم گفتم بھ چھ مناسبت گفت مگھ مناسبت می خانوم کوچولوی براھی ھدگفت

تموم  یبعدم دستمو گرفت دستبند و انگشترشم دستم کرد و گوشواره ھاشم داد تا خودم گوش کنم وقت
 میتونی اگھ نھ مادی و گفت خوشت منھی ای پاش بلند کرد و دستمو گرفت وبرد جلویشد منو از رو

 ی انخاب کنی خواستی ھرچمیبر
  توجھ کن افتادممانی پی ھای حرف ساحل کھ بھ خوبادی ھمون لحظھ ی قشنگھ مرسیلی نھ نھ خگفتم

 
 دستشو دور شونھ ام انداخت گفت  مبل و خودشم کنارم نشست وی بغلم کرد و گذاشت رومانیپ

 نی کارا کردیخب امروز بادوستت چ
 می حرف زدی کمکی یچی ھگفتم
 ؟یی خب چھ حرفاگفت

 می کار کردی اصرار داشت من و ساحل چنقدری کرده بودم اخھ چرا اتعجب
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 ی شد چرا ساکت شدی شد گفت چی سکوتم طوالنیوقت
 بگم تونستمی کھ ساحل زده بود گفتم چون نمیی در مورد حرفاشتری و برونی فکر خودم اومدم باز

  کردمھی ساحل گریمن برا
 نطوری چون ای تو کال ساکتنکھی بغلش فشار داد و گفت مثل ای حرفام تموم شد منو تونکھی از ابعد

 ی فقط ساحل حرف زده و تو جواب دادیگیکھ م
  اره من کال ساکتمگفتم
 ی با من حرف بزنخوادی تو دلت نمکردمی فکر مشھی اره من ھمگفت

  کردم و گفتم نھتعجب
 می شام بخورمی بلند شو برگھی خوب حاال ددمی حرفمو قطع کرد و گفت اره فھمکھ

 با لمی فی ول وسطامینی تا ببمی قشنگ گرفتھ نشستیلی خلمی فکی گفت مانی شب بعد از شام پاون
  خوشم اومده بود خوابم بردلمی از فیلی خنکھیا

 باال برهی و داره از پلھ ھا منو ممانمی بغل پی تودمی احساس تکون خوردن چشمامو باز کردم دبا
 دمی گونھ ھام گذاشت فھمی رومانی کھ پیدوباره چشمامو بستم و خوابم برد و فقط بوسھ ا

 حتما دی بامیرفتی می بھتر شده ھرچند ھنوزم اگھ مھمونمانی پکردمی اون شب بھ بعد احساس ماز
 بگم بھ ذاشتی نمی و حتبردی بکنم خودش منو مخواستمی مدمی اگھ خری حتای شستمیخودش م شیپ

 رفتن بھ سرم نزنھ ھرچند برام سخت رونی دارم انگار حواسش بود تا من ھوس تنھا باجی احتیچ
  ھاش توجھ کنم عمل کنمی بھ گفتھ ساحل کھ بھ خوبکردمی می و سعکردمی تحمل مدیاما با بود

 نبود و اگرم ادمی بھ ی چند سال کسنی ای خودم فراموش کرده بودم چون تونکھی تولدمم با اروز
 ادشونی ھمون روز ومدی مشی کم پی بگن خبلکی تبرخواستنیعمھ و مامان بزرگ و بابابزرگم م

 گفتنی مکی دو روز بعدش تبریکیبمونھ معموال 
 تولدمھ و دوباره برام دمیه اون موقع فھم رستوران رزرو کرده بود و منو برد اونجا و تازمانیپ
  بوددهی جواھر خرسی سروکی

 خواستھ تا مانی پگفتنی گفتن و ھمشون مکی خانوادش زنگ زدن و بھ من تولدم تبری ھمھ شبشم
 من تعجب داشت زنگ زدن پدر و مادرم کھ اونم با ی کھ برایزی چادی نادتی تا میبھ تو زنگ نزن
 زنگ زدن ھرچند مطمئن نی بھ خاطره ھمانی بد بھ نظر بخواتنی نمدمی فھممانیحرف خانواده پ

  نبودادشونی زنگ نزده بود اونا اصال مانیاگھ پ بودم
 خانوم و اقا قی ما و شبشم شقای خونھ انی از صبح بماهی و پروشای روز تولدم قرار بود نیفردا

 انیفرزاد و پژمان و عادل ب
 یلیف زدن و خنددن واقعا بھ من خوش گذشت برعکس خ بھ حرمی صبح کھ اومدن شروع کرداز

 نی بودم از ااوردهی شانس نیزی از ھرچدی داشتم و شایاز دخترا من با خانواده شوھرم رابطھ خوب
  اورده بودمیکی

 و پژمان با ھمسراشون ماهی پرمی اوردن ما تولد گرفتکی خانوم و اقا فرزاد کقی دوباره شقاشبم
 قشنگ بعد از گرفتن یلی خدی انگشتر طال سفکی خانوم و اقا فرزاد قیھرکدوم بھ من پول دادن شقا

 دی دم در بھ من تاکوشای و نماهی بود کھ رفتن پر١٢ ساعت یکای نزدکیعکس و خوردن شام وک
  برم خونشوندیکردن ھروقت گفتن با

  کھ تا دم در خونھ باھاشون رفتھ بود برگشتمانیودم کھ پ مبل نشستھ بی روی رفتن باخستگیوقت
  اسانسور ببرتت باالیخوای می خانوم کوچولو خستھ شدھی چگفت

  تعجب گفتم اسانسوربا
  بغلش گرفت و از پلھ ھا باال بردی حرف منو تونی بلھ اسانسور و با اگفت
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 اتاق نشوند ی تخت توی منو روی گوش نداد و وقترهیگی کمرت درد منی منو بذار زمگفتمی میھرچ
 باال بعدم ی اومدی طورنی ھمشبمی درهیگی گفت نترس کمرم درد نمی طوالنی بوسھ کیبعد از 

 ریبدون توجھ بھ اعتراض من شروع کرد لباسامو دراوردن و لباس خواب تنم کردن بعدشم گفت بگ
 بدون نیاشتم بھ خاطره ھم نبود حس لباس عوض کردنم ندمانی اگھ پدیواقعا خستھ بودم شا بخواب

 خوابم ی چھ شکلدمی نفھمیی روم و رفت دستشودی پتو کشمانمی و پدمی خوابی اگھی اعتراض دچیھ
 مانمی بغل پی تودمی شدم دداری بیبرد فقط وقت

 البتھ رفتمی موشای نای ماهی اوقات بھ خونھ پری بود فقط من گاھفتادهی نی اتفاق خاصنوری تولدم بھ ااز
 اومد ی تا منو ببره و خودش مگفتی بھ عبدهللا اقا شوھر معصومھ خانوم مای بردی منو ممانی پای

  مزاحمش بشممخواستی نمخونھی درس مدونستمی اما چون مرفتمی اوقاتم خونھ ساحل میدنبالم گاھ
 کھ معصومھ خانوم گفت تلفن باھام کار داره با خودم گفتم حتما دمیکشی می بھمن بود نقاشلیاوا
 نی غمگی شستم و بھ تلفن جواب دادم اما صداعی دستامو سرنی بھ خاطره ھموشاستی نای اهمیپر

 دمیعممو شن
 

 نی ناراحتکنمی شده احساس میزی کردم و گفتم عمھ چسالم
 ھفتھ ھست کی ھاش بھ من گفت بابابزرگ ھی گرنی و بھی گرری حرف من عمھ زد زنی ابا
  و حالش بدهمارستانیب

 نی پس چرا بھ من خبر ندادگفتم
 اصرار داره تورو یلی حاال بابا خشھی روز بھ روز داره بدتر می ولشھی خوب ممیگفتی ھمش مگفت

 یای وقت مالقات بیتونی امروز منھیبب
 تلفنو قطع دمی پرسمارستانوی بگم بعدم ساعت مالقات و اسم بمانی فقط بھ پامی اره اره حتما مگفتم

 یادی شده ی رو برداشت سالم خانوم کوچولو چی تماس گرفتم تا گوشمانی پلی با موباعیکردم سر
 یاز ما کرد

  حالش بدهمارستانھی دنبالم بابابزرگم بیای بعدازظھر بیتونی گفتم سالم معیسر
 ادی م٣:٣٠ بھش گفتم و اونم گفت ساعت ی بریخوای اروم باش ساعت چند مزمی باشھ عزگفت

 جمع کردم لموی وسانی نداشتم بھ خاطره ھمدنی کشی حوصلھ نقاشگھیدنبالم تا تلفنو قطع کردم د
 بده سر می دلدارکردی می بودم و معصومھ خانومم سعمانی دوش گرفتم بعد از ناھار منتظر پکی

 راه ی رفتم تومانی کردم و با پی از معصومھ خانوم خداحافظعی اومد و من سرمانیپ ٣:٣٠ساعت
 دهی ندگھی ماه بود کھ دکی حدود دمیشنی کلمھ از حرفاشو نمکیمن  ی ولدادی ممی ھمش دلدارمانمیپ

 مادر بزرگم دعوت کرده بود و اونجا مانی من و پی دلیبودمشون اونم بھ خاطره تولدم بود کھ اوا
 عمھ برگشتھ بودن شی کھ از پیی تمام اون سالھای تودی کھ شای تولد داده بودن کاریمن کادو بھ

 نھ با خودم گفتم اما بابابزرگ کھ اونشب ی اما مھموندادنیانجام نداده بودن البتھ ھرسال کادو رو م
 حالش خوب بود پس چش شده

 می با ھم در ار تباط بودی فقط تلفنگھی از اونشب دبعد
 دمی شماره اتاقو پرسعی سرومدی پابھ پام ممانمی شدم و رفتم تو پادهی پعی سرمیدی کھ رسمارستانی ببھ

 بھ ھمھ سالم کردم و بھ عی عمھ و مامان بزرگ و اذرجون و ترنم بودن سردمی رسیو رفتم وقت
 طرف تخت بابابزرگ رفتم

  بابای گفت اومددی تا منو دبابابزرگ
 .....  امروزدونستمی بلھ من نمگفتم

 یدونستی نمدونمی و گفت اره مدی حرفم پروسط
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 شده بود رتری پیلی کرد بابابزرگ نسبت بھ قبل خیبابزرگ سالم و احوالپرس اومد و با بامانمیپ
 کی سکتھ رو رد کرده بوده حدود کی بوده چون وی ی سی سی تا روز قبل تودمی کھ فھمنطوریا

  ھمھدی البتھ ببخشنی تنھا بذارنی من و طنشھی کھ بابابزرگ گفت اگھ مگذشتیربع از اومدن ما م
 رونی کردن و رفتن بقبول

 مونمی زنده نمادی زدونمی دستش گرفت و گفت می رفتن بابابزرگ دست منو تویوقت
  گفت نھ بذار حرفامو بزنم باشھھی حرفا چنی دھنمو باز کردم بگم اتا

  باشھ تکون دادمی بھ معنسرمو
 کنمی منو ببخش ازت خواھش مگفت

 نی کار کردی شما چی چی تعجب گفتم برابا
 دی شایموندی ما مشیتو عوض کرد اگھ منم مثل باباصادقت بودم و تو پ کھ سرنوشتی کارکی گفت

 اگھ اون موقع کھ دی شامی کارو نکردنی اما من و مامان بزرگت ایدیدی نمی محبتی و بی سختنقدریا
 دشی نمینطوری بودم اسادهی و نگھ دارم محکم جلوش وانی طنتونمیمامان بزرگت گفتھ بود من نم

  منو ببخشکنمی بد کردم اما ازت خواھش مدونمیم
 سرنوشتم عوض ی ببخشمش چون بھ قول خودش ھمھ تونمی کھ نمدونستمی کار کنم می چدونستمینم

 اما گردهی من برمی دست رفتھ ی من سالھا و ارزو ھادنی بھش بگم با بخشخواستمیشده بود م
 مالقات تمومھ نگفتم و خداروشکر ھمون موقع پرستار اومد و گفت وقت یچیھ

  ببخشمکنمی سختھ اما خواھش مدونمی موقع دوباره بابابزرگ دستمو فشار داد و گفت مھمون
 می و رفتمی کردی کھ ھمھ اومدن و خداحافظبعدم

 
 ای کردمی مھی بابابزرگ گریماری بھ خاطره بدونستمی نمھی گرری زدم زنی ماشی تومی نشستیوقت
  کھ بھم شدهیی ھای محبتی بیبرا

 نقدری ای دستش گرفت و گفت خستھ نشدی دست سردمو توھی من تموم نشدنی ھی گردی کھ دمانیپ
 ی کردھیگر
 دستش گرفتھ بود و ی دستمو ھمچنان توی نکرد ولی تا خونھ صحبتگھی نداره دی ادهی فادی دیوقت
 دادی بھش می اوقات فشار ارومیگاھ
 طور نی تخت نشستھ بودم و ھمی خونھ بھم کمک کرد و منو تا اتاق خواب برد رومیدی رسیوقت
 نشست و نی زمی من روی رو برودارمی بر نمھی بازم دست از گردی دی وقتمانی پکردمی مھیگر

 چقدر دستات سرده حالت بد نی دستاش گرفت و گفت ببی صورتم بود تویدستامو کھ حاال رو
 چونم و سرمو باال اورد بھ چشمھاش کھ نگاه کردم ری دستشو گذاشت زقھی چند دقز ھا بعد اشھیم

 تی اون موقعی توی ولکردی مجی کھ منو گی نگاھھی جورکی بار احساس کردم نگاھش نی اولیبرا
 زمی دوتا دستاش گرفت و گفت عزنی دستامو ول کرد و صورتما بمانی بھش فکر کنم پتونستمینم

 ھان بعد شھی خوب نمیدونی بعدم تو از کجا می کنھی گرنقدری تو استی نیبابابزرگ اصال راض
  شصتش پاک کرد و گفت بلند شو برو دست و صورتتو بشوریاشکامو با انگشتا

 شھی گفتم حالت بد میدی گرفتم و گفت دعی سرمانی کھ پافتادمی رفت و داشتم مجی کھ شدم سرم گبلند
 و ارمی اب قند برمی تخت خوابوندم و گفت میرو مانتومو دراورد و مانی تخت نشستم پیدوباره رو

  رفتعیسر
 اومد و مانی ھمون موقع پنیی پاومدی ناخوداگاه اشک از چشمام مافتادمی حرف بابابزرگم مادی یوقت

 و اب قند و بھم داد تا بخورم دوباره خوابوندم و نمی بعدم کمکم کرد بشیکنی مھیگفت تو دوباره گر
برد و منو   بود کھ کم کم خوابمختھی اب قند ری توی چدونمی نمکردی موھامو نوازش می طورنیھم

 دی کشیخبریبھ عالم ب
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 ی شدداری بود تا تکون خوردم چشماشو باز کرد و گفت بدهی کنار من خوابمانی شدم پداری بیوقت
 حالت خوبھ

  ساعت چندهی مرسگفتم
 می شام بخورمیر اب بھ سر و صورتت بزن تا بکی بلند شو ١٠ گفت

 بھ معصومھ خانوم نیی پارمی بلند شو منم ممی و گفت نھ نداردی فھمعی مخالفت کنم کھ سرخواستمیم
 حالش بده حاال بلند شو لباساتو عوض کن و دی امشب نرفت خونھ خودشون چون دنھیبگم شامو بچ

 نیی پاای بھ دست و صورتت بزن و بی ابکی
  باشھگفتم
  و رفتدمی دختر خوب و بوسنی گفت افراونم

  بھ دست و صورتم بزنمی ابکی رفتم تا یی عوض کردم و بھ دستشولباسمو
 بھ صورتم زدم دوباره بھ خودم ی شدم چشمام پف کرده بود ابرهی بھ خودم خیی دستشونھی ادر
  کھ منی بابابزرگمو ببخشم چون ھر سختتونستمی حاال اصال نمیعنی تونستمی شدم نھ من نمرهیخ
 اونا کردمی فکر مشھی بابابزرگم بوده ھمری تقصشی بودم اگھ ھمش نھ قسمتدهی کشمی زندگیتو

 داشتم اگھ ی عمھ چھ فرقی عمھ و بچھ ھاشو تحمل کنن پس من با بچھ ھای دورنتونستن چطور
 اصال ازدواج نکرده بودم و دی بود شاگھی جور دکی می زندگدی شاداشتنی خودشون نگھ مشیمنو پ

  درس بخونمتمتونسیم
 اب بھ گھی مشت دکی حالت خوبھ زمی عزگفتی کھ مدمی شنمانوی پی فکرا بودم کھ صدانی ھمیتو

 رونیصورتم زدم و رفتم ب
  گفت حالت خوبھدی تا منو دمانیپ

 ی زحمت افتادی امروز تودی ببخشی مرسگفتم
 از اون حرفاست قبال نمی گفت اکردی متی ھدارونی گرفت و ھمون طور کھ منو بھ سمت بدستمو

 ادیھم گفتھ بودم از تعارف خوشم نم
  غذا بخورمشھی از ھمشتری شامم مجبورم کرد تا بسر

 
  ھفتھ بعد بابابزرگ مردکی
 ی کھ برایی کساھی کھ بقی دستمو گرفت و اروم طورمارستانی روز اخر کھ رفتھ بودم بادمھی

 یدیمالقات رفتھ بودن نشنون گفت منو بخش
  بگمیچ دونستمینم

  بکن باشھتوی سختھ اما سعدونمی مگفت
 کردی دستش نوازش می کھ اونجا بودم فقط دستمو توی باشھ تکون دادم و تا موقعی بھ معنسرمو

  شده گفت نھیزی اومد خونھ تعجب کردم گفتم چمانی قبل از ظھر پفرداش
  خونھ ؟ی پس چرا اومدگفتم

 ی اما سعنمی ببروی چشماش ناراحتی توتونستمی اومدم خونھ منکھی از ای اومد و گفت ناراحتجلوتر
  پشت لبخندش پنھون کنھکردیم

 یومدی وقت زود نمچی نھ نھ اما تو ھگفتم
 نی بشای بگفت

  شده بعد با ترس ادامھ دادم نکنھ بابابزرگی ترو خدا بگو چمانی و گفتم پنشستم
 اور کنم کھ بخواستمی نمیعنی شدی باورم نمنیی انداخت پاسرشو

 ی سی سبرنشی مشھی حاشون بد مشبی دنکھی عمت زنگ زد گفت مثل اشی ساعت پکی گفت مانیپ
 کنھی تموم مشی ساعت پکی و وی
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  با بھت سرمو بردم باال و فقط نگاش کردمنیی پاومدی ماشکام
  اره تکون دادمی گفتم سرمو بھ معنی چیدی فھمنی طنگفت
 زمی مامان بزرگت پاشو عزی خونھ می بردی برو اماده شو باگفت
 کمکم کرد تا لباسمو بپوشم در واقع اون بود کھ بھم کمک کرد تا بتونم اون را برم و کارامو بعد

 انجام بدم
 
 بابابزرگ مادربزرگ منو ی خدا رفت روز اول بعد از خاکسپارشی بابابزرگم پی راحتنی ھمبھ
 دمی زود فھمیلی اما خھی چنھی کنار من بشنکھی ای اصرارش برادمیفھمی خودش نشونده بود نمشیپ

 نی بزرگ اروم دستمو نوازش داد و گفت طنمامان
  بلھگفتم
  کوتاه است و اشک بھ چشماش اومدای کھ بابابزرگ االن دستش از دنیدونی مگفت

 ... کھیدونی بزنم گفت بذار حرفمو بزنم اره می حرفشی دلداری اومدم براتا
 نی کنتی خودتونو اذنقدری استی الزم ندونمیو گفتم بلھ م دمی حرف مامان بزرگ پروسط

  ؟یدی دفعھ سرشو باال اورد و گفت تو اونو بخشکی
  سکوت کردمی بکنم ولنکاروی اتونمی می چطوردمی بگم ،بگم نھ نبخشی بودم چمونده
 در می تورو نگھ دارمیتونی کھ اصرار کردم نمی کھ مستحق عذاب منم ، منی ببخشش اون کسگفت

 ...  کھیصورت
 کھ ھی کار شوھر عمھ جوردونستھی اما چون ممیتونستی بگھ مخواستی مدونستمی ادامھ نداد مگھید

 دور تونستھی برن و مامان بزرگم نمخوانی معلوم بود کھ مبای واون موقع ھم تقررهی مادیمسافرت ز
رگ ھمون طور کھ  اگھ بابابزدی بھ نظرم شایاز دخترش باشھ حاضر نشدن منو نگھ داره ول

 کردمی رو تحمل نمی مھری بود من اون ھمھ بسادهی مامان بزرگ وای محکم جلوگفتی مدشخو
 کنمی فکرا بودم کھ دوباره مامان بزرگ دستمو گرفت و گفت ببخش خواھش منی ایتو

 من بھ خاطره کردنی ھمھ فکر مھی چرا گرگفتی نمی کسگھی حاال دھی گرری کردم زدم زبغض
 کنمی مھیبابابزرگ گر

 کنمی مھی من بھ خاطره دل خودم گردیفھمی نمچکسی ھیول
 شد ی چدمی کردم کھ نفھمھی ببخشم اونقدر گرخوانی حاال می ھمھ سختنی کھ با اکردمی فکر منی ابھ

  اومد تومانی در اتاق باز شد و پدمی دمارستانی تخت بی بھوش اومدم رویکھ از حال رفتم وقت
 رفت جی برم حالم خوبھ تا اومدم بلند شم دوباره سرم گخوامی منجامی گفتم من چرا ایفی ضعی صدابا

  بھ طرفم اومد و گفت کامال مشخص حالت خوبھعی سرمانی تخت پیو افتادم رو
  شدهی چگفتم
 مامان بزرگ افتادم و اشک تو ی حرفاادی حرفش نی با انیی فشارت افتاد پای کردھی از بس گرگفت

 دی دمانیچشمام جمع شد تا پ
 فکر یزی سرمت تموم بشھ چشمات و بذار رو ھم و بھ چی حاالم تا وقتمی ندارھی گری آی آگفت

  بھ من بگو باشھی خواستیزینکن اگرم چ
  باشھ فقط ساعت چنده ؟گفتم
  بعدازظھر٦ گفت
  گفت حدود دو ساعتنجامی وقتھ ایلی پس من خگفتم
  گذاشت کنارمو گفت بخوابی صندلکی خوابمی جور نمچی من ھدی دیوقت

 تونمی نمگفتم
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 رونی بی بعدم شروع کرد بھ ناز کردن موھام کھ از روسریتونی بھم نگاه کرد و گفت چرا ممیمستق
 عوض شده یزی چکی مانی چشما پی کھ توکردمی فکر منیاومده بود و من چشمامو بستم و بھ ا

  خوابم بردی کدمی نفھمگھید
 ی خونھ میری گفت ممانی و پرونی بمی اومدمارستانی از بمانی بود کھ با پ٨ ی حدوداساعت

 خودمون باشھ؟
  باشھگفتم

 نی گفتھ وامارستانی بی بھم توی بابابزرگم چدی وقت ازم نپرسچی ھمانی اون مدت پی ھمھ یتو
  جالب بودیلی من خیبرا
 

 کھ کرده بودم نتونستم بابابزرگم ببخشم ی مرگ بابابزرگم گذشتھ بود ھنوزم با تالش وقت ازچند
  برام سخت بودیلیخ
  فکر نرمی توادی من زکردی می و سعکردی از قبل بھ من محبت مشتری بیلی مدت خنی ای تومانیپ

 بفھمھ و نھ یزی چمانی پخواستی فکر نکنم ھر چند سخت بود اما نھ دلم مادی زکردمی مموی سعمنم
  ندارم کھ برمیی جاگھی ددونستمی از دست بدم چون مممی زندگنی دفعھ ھمکی نکھیا
 مراسم بابابزرگ کھ ی برامارستانی منو رسوند بمانی کھ حالم بد شده بود و پی اون روزادمھی

ند  اون چی دلم شکست ھمھ یلی انگار نھ انگار کھ من حالم بد شده خدمیدوباره مامان و بابامو د
 ....  منی کھ غذا ھاشو کام بخوره ولکنھی محبت مدای مامانم بھ شی کھ چھ جوردمیدیروز م

 و خودش بودن مانی خانواده پی محبتھادی کھ اون چند روز منو سر پا نگھ داشتھ بود شایزی چتنھا
  وقت نداشتمشچی کھ من ھیزی است چگھی دزی چکیاما خوب محبت مادر و پدر خود ادم 

 دی خرمی برمیخوای کاراتو بکن منی اومد خونھ و گفت طنمانی اسفند بود کھ پ١٥ ادمھی
 ی چدی خرگفتم
 گھی ددی عی لباس برادی خرگفت
 ... منی ولگفتم
 نیاری در باتونوی بابابزرگ بود مامان بزرگ کھ گفت لباس مشک٤٠ کھ شی چند روز پگفت
 خوادی من دلم نمی ولگفتم
 بعدم خم شد و می نداره برو لباساتو عوض کن بری ولگھی جلوم بازوھامو گرفت و گفت داومد

 دیگونمو بوس
 گھی گفت برو دسادمی واینطوری من ھمدی دیوقت
  بدمریی نظرشو تغتونمی نمشھی رفتم و لباسمو عوض کردم چون مطمئن بودم مثل ھممنم
 ی خوبھ بھ نظر تو چنی بھ نظرم اگفتیم یعنی عوض کرد مانی لباسارو خود پی ھمھ دی خرمیرفت

 من ی لباس برادی روشن بود بعد از خری لباسام رنگاشتری بگفتی ممانی کھ پشدیو اخرشم ھمون م
  من بھ معصومھ خانوم گفتم کھ شام درست نکنھمی شام بخورمیگفت بر

  خودتی پس لباس براگفتم
 گھی شب دکی لبخند زد و گفت اونم کی

  نموندهشتری روز ب١٥ اخھ ی باشھ پس کگفتم
  فردا شب خوبھگفت
  سرکاریری ندارم تو می باشھ من کھ کارگفتم
 دی من خری برامی تا برامی نھ منم فردا مثل امشب زودتر مگفت
 مانی خواب کھ پی لباسامو عوض کردم و اماده شدم برای خونھ و من با خستگمی از شام برگشتبعد

  اتاقیاومد تو
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 ی خستھ ایلی خانوم کوچولو خھی چگفت
 یلی بلھ خگفتم
 خوابمی و مکنمی منم االن کارامو مگفت

 ی شدم ولاری ھوشگرفتی اغوشش می کھ منو داشت توی کھ با احساس دستشدی داشت گرم مچشمام
 ی بودم کھ اون فقط رومانی از طرف پی حوصلھ نداشتم و منتظر حرکتیعنیچشمامو باز نکردم 

  اغوشم گرفتی و محکم تودیموھامو بوس
 بغلم ای بوس گمی نمکردی کارا نمنی وقت از اچی بود اون ھدی بعمانی کارا از پنی کرده بودم اتعجب

 ....  کرد اما شباینم
  فکرا خوابم بردنی ھمبا

 کجا دی عی براخوادی اونشب سر شام گفت دلت ممانی و پمی کرددی خرمانی پی اون شبم برایفردا
  ؟میبر

 یخوای ھرجا خودت مدونمی از من نظر بخواد گفتم نمومدی مشی کم پیلیردم چون خ کتعجب
  نھ تو بگوگفت
  دوست داشتم برم شمالیلی اومده بود و خشی کھ فرصت پمنم

  شمالگفتم
  و گفت واقعادی تعجب خندبا

 .... می بری اگھی دی جایخوای اگھ می اره ولگفتم
 برن خارج اون موقع خوانی مالتی و تعطدی عی خانوما برای تعجب کردم اخھ ھمھ ی نھ ولگفت
  منیالی ومیری و ادامھ داد باشھ پس مدی شمال دوباره خندمی بریخوایتو م
 نی دارالی مگھ شما وگفتم
 یدونستی اره مگھ نمگفت
  نھگفتم
 یدی پس حاال فھمگفت

 نی کھ ادونستمی اما نمکردمی می خوشحال بودم بعد از چند وقت واقعا احساس خوشحالیلیخ
 ارهی دووم نمادی زیخوشحال

 
 کرد کھ ی خوشحال شدم ازم معذرت خواھدنشی از ددنمی سال اومد ددی قبل از عی از روزایکی

 خبر نداده
 ستی اصال مھم نھی حرفا چنی اگفتم
  حرفشو خوردھیوبق....  اون دی شاگمی ممانی بھ خاطره اقا پگفت
 من بھ نی گفتم باشھ تو بشنی بشھ بھ خاطره ھمیوباره عصبان با ساحل بود ممکن بود دحق

 دمی خبر ممانی کنھ خودم بھ پییرای ازت پذگمیمعصومھ خانوم م
 کنھ و خودمم رفتم تا از ییرای سرشو تکون دادو من اول بھ معصومھ خانم گفتم از ساحل پذاونم

  اتاق تلفن بزنمیتو
  جواب دادو گفت جانمشوی زنگ گوشنی اولبا

  سالمگفتم
  شده خانوم خانوما زنگ زدنی بھ بھ چسالم

 ... اخھی گفتم خبر داشتھ باشنجای بگم ساحل اومده اخاستمیم
 ی داشتھ باشھ ولی فکر نکنم بودن من اونجا لزومی خودش گفت اھان باشھ ممنون کھ خبرم کردکھ

 امی کارامو درست کنم بیخوایاگھ م
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 ی بدونخواستمی نھ ممنون فقط مگفتم
  برو بھ مھمونت برسزمی باشھ عزفتگ

 افتادهی نی اتفاق بدچی دادم خوشحال بودم کھ ھرونی نفس جبس شدمو بمی کردی با ھم خداحافظبعد
 چون رفتنی جا نمجی ھدی اونا عزدی اون حرف مشتری بمی ساحل تا بعداز ظھر با ھم بودشیرفتم پ

 ای منم لب دری شمال گفت پس بھ جامیری ممی درس بخونھ و منم بھش گفتم داترخواستیساحل م
  گفتم باشھروب

  ؟ی مشکل ندارگھی دمانی تو با پنی طندی کھ ساحل پرسمی از ناھار کنار ھم نشستھ بودبعد
  خواھرش دارهی خوھر براکی کھ ی بود نگرانی جور نگرانکی نگاھش ی کردم تونگاھش

اگھ عادت نکنم اگھ بخوام سر بھ سرش  ندارم نی جز ای چاره ایعنی عادت کردم گھی ددونمی نمگفتم
 گھی مامانم دای رو ندارم کھ برم مطمئنم بابام یی رو از دست بدم و من جای زندگنی ھمدیبذارم شا
 کننیقبولم نم

 ....  اونا مادر پدرتنھی چھ حرفنی گفت اساحل
 
 من براشون خواستنی وقت منو نمچی اونا ھیدونی چرا تو کھ مگھی حرفش اومدم و گفتم تو دنیب

 نیی موضوع اشکام اومدن پانی ایاداوریاضافھ بودم ناخوداگاه با 
  ناراحتت کنمخواستمی نمدی کھ ھل شده بود گفت باشھ باشھ ببخشساحل

 کھ منو شونیمعرفتی بکنھی تو ناراحتم نمی زدم و گفتم حرفای پاک کردم و لبخند تلخاشکامو
 وقتا ی حالمو بپرسھ بابامم کھ بدتر بعضزنھیه زنگ نم مامانم ماه تا ماشھی باورت مکنھیناراحت م

 کھ گفتم مجبورم ییزای چنی پس با اپرسھی نمی سوالچی اخالقش چطور ھنی با امانی پمونمیم
  تحل کنم چھ مورد پسندم باشھ چھ نباشھمانی پیخالقاا

  دست روت بلند نکردگھی کھ دمانی پدی پرسدیباترد
 کھ یی گزک دستش ندم تا اونجاکنمی می منم سعیعنی لبم اومد گفتم نھ ی لبخند روشی دلواپساز
  بھتر شدهیلی مدت خنی باشم تو الشی بھ متونمیم

  بمونھینطوری ھمششھی ھمدوارمی گرفت و فشار دادو گفت امدستمو
 دوارمی امگفتم

 نیری می گفت کرفتی داشت می مورد نزد وقتنی در ای رفت حرفی تا وقتگھید
 خودمون ی خونھ ی توخادی ممانی پمیریگی مدی چون سال اول کھ با ھم عدی کنم دوم ع فکرگفتم
 میباش

  مواظب خودت باشزمی باشھ عزگفت
 نطوری تو ھم ھمگفتم

 بمونھ حرفاش بھم ارامش شتری بخواستی دلم میلی و اون رفت دلم گرفت خمی کردی ھم خداحافظاز
 دادیم
 و ومدی کوتاه نممانی پی جلونقدری بود مثل من اگھی ھرکس ددی دنبالش بودم شاشھی کھ ھمیزیچ
 من و ی روز جاکی اما اگر ای خودت کوتاه نری تقصگفتی مدیدی ممانی اگر ھرکس رفتار پدیشا

  اومدمانی بودم کھ پنفکرای ھمی توزدی حرفو نمنی بود امیزندگ
  سالم کردمیوقت

  سالم خانوم خانوما دوستت رفت گفتم بلھگفت
 ی ناراحتنی بھ خاطره ھمگفت

 ستمی حال گفتم نھ ناراحت ننی با ای کھ ناراحتم ولدهی کردم از کجا فھمتعجب
 رونی بمی بپوش براسی بلند شو لیستی باشھ ناراحت نگفت
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  کجاگفتم
 ی ھر جا تو بگگفت

 دونمی گفتم نمشدی تعجبم داشت دو برابر مگھید
  باشھ حاال تو برو اماده شوگفت
 و پژمان ماهی بود ازمون خواست پرمانی تا لباس مناسب بپوشم کھ تلفن زنگ خورد مامان پرفتم

 خوبھ تکون دادم کھ بھ مامانش گفت ی بھ من نگاه کرد منم سرمو بھ معنمانی پمیاونجان ما ھم بر
 میی اونجاگھی ساعت دمیباشھ ما تا ن

 می کجا برمی فکر کنمیستی مجبور نگھی تلفنو گذاشت کفت دیوقت
 می و رفتمی اماده شدعیسر

 دختر مارو ول کن ما ھم نی چند وقتھ باباش گفت خانوم ازمی عزیی گفت کجادی تا منو دمامانش
 مشینیبب

  باباش منو بغل کردبعدشم
 تموم اون چند ماه کھ عروسشون ی از مادر پدرم دوستشون دارم توشتری خودم فکر کردم چقدر ببا

  داشتماجی کھ من واقعا بھش احتیزی بودم چدهی ازشون ندیزیچبودم جز مھر و محبت 
 دل ازار راست شھی نو کھ اومد بھ بازار کھنھ مگفتنی شد کھ گفت مدهی شنمانی اعتراض پیصدا

  باباش رفت طرفش و گفت خجالت بکش مرد گندهگنیم
 و باعث شد کردنی مفی خنده دار تعری ھمش داستاناماهی و پروشای خوش گذشت نیلی شب خاون

 ی برانی شمال و امی بردی اونشب قرار شد ھمھ باھم روز دوم عی فراموش کنم و حتامویمنم ناراحت
  بھتر بودمیرفتی میی اگر خودمون تنھادی شادونستمی خوشحال کننده بود اما نمیلیمن خ

 
  دوستت دارهیلی گفت مامانم خمانی راه برگشت بھ خونھ پی توشب
  دوستشون دارمیلی خنطوری منم ھمگفتم

  دستات سردهشھی نگاه بھ من کرد و لبخند زد و دستمو گرفت با تعجب گفت تو چرا ھمکی
  بودمینطوری ای از بچگدونمی نمگفتم
 ی خون برشی ازماکی دی باگفت
 ؟ی چی براگفتم
 ی داشتھ باشی کم خوندی شاگفت
  نھ فکر نکنمگفتم
  خودمی از دوستایکی شی پیری من دکترما منکھی مثل اگفت
 دی باشھ اما بعد از عگفتم
  نھگفت
  نمونده کھیزی اخھ چگفتم

  و گفت باشھ خانوم کوچولو قبولدی زد و گونمو کشیلبخند
 شدمی شدم کھ با حرفم موافقت کرده و ھم از توجھش بھ خودم خوشحال مخوشحال

 یلی بھ نظرم خدمی رو خودم چنی ھفت سی شد سفره دی شد و روز اول عی اخر اسفند سپریروزا
 انجام بدم خونھ مامانم کھ ذاشتنی مامانم چھ بابام نمی چھ خونھ ی سالچی کھ ھیقشنگ شده بود کار

 احت ناردای گفت شنمی بچنی بار کھ من گفتم من ھم دوست دارم سفره ھفت سکی و دادی انجام مدایش
 بابام ھم مشخص بود ترنم ی خونھ فیتکلینیچی قشنگ میلی خدای شی ندارقھی تازه تو اصال سلشھیم
  کردی مفی و بابام ھم فقط تعردیچیم
  چھ خوشگل شدهی گفت وادی سفره رو دی وقتمانیپ
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 ! واقعا؟گفتم
 تا سال می و منتظر موندمی ھم نشستشی کرد و چرخوند و گفت اره واقعا بعدم دستمو گرفت و پبغلم
 ھی بود کھ بابابزرگ نبود و بقیدی عنیزرگ چون اول خونھ مامان بمی بشھ قرار بود بعدش برلیتحو

 دی عقع و در وامیگشتی بر منی فرورد١٤ البتھ ما می برمی از مسافرت برگشتنکھیجاھام بعد از ا
 دی بعد از عموندی مامونینیدید

 مبارک و بعدم دتی بغلم کرد و گونھ ھامو بوس کرد و گفت عمانی نو رو کھ اعالم کردن پسال
 ازش خوشم یلی خوشگل بود کھ من خیلی ساعت و دستبند خکی جعلھ بھم داد بازش کھ کردم کی

 اومد
  خوشگلھیلی خی مرسی واگفتم
  واقعا ازش خوشت اومدهگفت
  افتادمارهی سفارش داده بودم بخره و واسم بماهی کھ خودم بھ پریدی عادی اره بعدم گفتم
 سای لحظھ واکی گفتم
 ؟یری می کجا دارگفت

  کرده بودم برداشتم اوردممی کھ قایی بدو رفتم و از جاامی االن مفتمگ
  شماستیدی عنمی اگفتم
  پس چرا شماگفت
  تودی ببخشگفتم

  کھ باز کرد منتظر عکس العملش شدمدرش
 خوامی ملی من موبایدونستی خوشگلھ تو از کجا میلی خی مرسی واگفت
 ی آخھ گفتھ بوددی گفتم خرماهی بعد بھ پردنمی شنیزدی با اقا پژمان حرف می اونروز کھ داشتگفتم

 ماهی بھ پرنی بھ خاطره ھمیدیفھمی می از خودت بخوام منو ببرخواستمی نرم اگھ ھم مرونیتنھا ب
 گفتم

 ی منو خوشحال کردھی ھدنی چقدر با ایدونی و گفت نمدی صورتمو بوسی بغلم کرد و ھمھ ناگھان
  ساعت و دستبند خوشم اومده واقعا ممنوننی منم از اکنمی نھ خواھش مگفتم
 خونھ می و برمی آماده بشمی ھامون خوشمون اومده بھتره برھی خوب حاال کھ ھردومون از ھدگفت

 مادر بزرگت
 

 بود بابام ادی بود کھ بابابزرگم نبود مھمون زیدی عنی اولنکھی مادربزرگم اون سال بھ خاطره اخونھ
 میری شمال و بعدش ممیری بھشون گفت ما فردا ممانینجا پو آذر جون و ترنم ھم بودن و او

  نداشتی فرقچی ھگھی من دی خوب بود اما برایلی با من خمانی پیخونشون بابام جلو
 کردم بھ اماده مانشروعی از برگشتن بھ خونھ بعد از زنگ زدن بھ مامان من و پدر و مادر پبعد

 گفتن کی و تبردی و پژمان زنگ زدن و عماهیر وسط کار ھم پکردی کمکم ممانمیکردن چمدون و پ
 ی وقتزدنی کھ بزرگتر بود زنگ ممانی بھ احترام پیدرست بود من از ھمشون کوچک تر بودم ول

 خواستم خودمو از آغوشش ی مدنمی بغلم کرد و شروع کرد بھ بوسمانی تموم شد بلند شدم کھ پمکار
 کرد و بعدم دنمی بکشم کھ گفت کجا ؟حاال حاال باھات کار دارم و دوباره شروع بھ بوسرونیب

 نگفتم و یچی ھشھی مثل ھمی بودم ولجی تخت ھنوزم گیھمونطور کھ تو بغلش بودم منو گذاشت تو
  سپردممانی پی بھ دستاوخودم
 ی ھمھ دم خونھ نیاش می برد تولوی ھم وسامانی پشدمی صدام کرد تا من آماده ممانی زود پصبح

 دی عکی بودن بعد از سالم و تبرومدهی ننای اماهی ھنوز پرمیدی رسی وقتمی قرار داشتمانیمامان پ
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 نکھی مثل ای کرده فکر کردم شوھر کرده عوض شده ولری دماهی پرشھیبازم مثل ھم: گفتمانیپ
 ستی عوض بشو نرینخ

 !!کشھی می عادل از دستش چچارهیب:  گفتپژمان
 نی پشت سر دخترم حرف نزننقدری باباش دراومد کھ ای صدانیدی خندھمھ

 نی جلوش بگنی و مامان گفت اگھ جرات داردنی ھمھ خنددوباره
  کرد و گفت مگھ نھ؟مانی بعد رو بھ پگھی حتما ممانی پی ولگمی گفت من کھ نمپژمان
 کی بعد از تبرانمی ادامھ بحث و گرفت و حرف پژمان درست از آب در اومد و پی در جلوزنگ

 نی آخری بریخوای اما ھنوزم ھر جا می درست شدی شوھر کردمی گفت ما گفتماهی رو بھ پردیع
 ینفر
  ندادی و جوابدی خندماهیپر

 جور گردنبند کھ بھ شکل اشک بود و کی وشای و نماهی مارو داد بھ من ، پریدی ھمونجا عباباش
 شدنی قائل نمی تفاوتچی کھ ھنی ساعت واقعا از اکی و عادل ھم مان،پژمانی بود و بھ پدی سفیطال

 ومدی خوشم میلیخ
 ھم افتاد و ی پلکام روومدی من کھ ھنوز خوابم منی ماشی تومی جداگانھ راه افتادینای کدوم با ماشھر

 خوابم برد
  شدمداری بیخوابی شو چھ قدر مداری بنی طنگفتی کھ ممانی پی صدابا

 میی گفتم کجادموی با پشت دست مالمیشگی بھ عادت ھمچشمامو
  کرج حوصلم سر رفت صدات کردمگفت
 زنمی حرف میلی حاال من خنکھی خستھ بودم و با خودم فکر کردم نھ ایلی خدی ببخشگفتم
 گشنمھ یلی من خی خستھ ایلی تحمل کردم چون معلوم بود خنجای تا انی گفت بھ خاطره ھمدویخند

 راست ذارهی می خوشمزه ایزای چشھیم معصومھ خانوم ھم اون سبد بده بخوری از توزی چھی
  داده بودی ھمھ چگفتیم

 موضوع نی شھرک بود من از اکی ی تونای با بابا امانی پیالی ومیدی بود کھ رسبعدازظھر
 استراحت بھ ساحل کی رفتن و قرار شد بعد از نای بابا ایالی بھ وماهیخوشحال شدم پژمان و پر

 میبر
 از یکی تا اتاق بود ٣ و اشپزخونھ و باال ھم ییرای پذنیی بود دوبلکس بود طبقھ پای بزرگیالیو

 سبز و شیکی نفره و کی تخت گھی دی دوتای بود کھ تخت دو نفره توش بود ولیاتاقا بھ رنگ آب
  بودی خاکستریکیاون 

  از پشت سرم اومد کھ گفت خوشت اومدمانی پی صداکردمی کھ نگاه می طورنیھم
  قشنگھیلی طرفش و گفتم آره خبرگشتم

 و ھفتھ دوم بود کھ خالھ اوردی من دوام نی برای خوشنی ای خوش گذشت ولیلی اول خی ھفتھ
  نبودلی دلی دلشوره واقعا بنی اونجا ناخودآگاه دچار دلشوره شدم و اانی قرار شد بمانیپ
 
 

 رهیگی ام مھیزھر شد گر بھم ی چھ شکلدی افتاد و اون عی کھ چھ اتفاقادی مادمی ی وقتھنوزم
  اومدن از ھمون اول شروع کردن بھ طعنھ زدنمانی پی بود کھ خانواده خالھ دی ھشتم عروز
 ھا اجازه ی شده نکنھ بعضی حاال امسال چمیای ما ھم بیگفتی گفت خواھر ھر سال منی شھخالھ

 ندادن و با گوشھ چشم بھ من نگاه کرد
 ما انی بخواستنی منی و طنمانی پمیای جون آخھ ما اصال قرار نبود بنی شھھی چھ حرفنی گفت امامان
 می و اومدمی ھمھ جمع شدگھیھم د
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  ھمھ جانی شمال چرا ایای بی شمادوست داشتیعنی ی رو بھ من گفت وادایآ
  اخھ شمالو دوست دارمگفتم
 رهی و شانش مسافرت متشی خانوم دوباره گفت مادر بالخره ھرکس بر حسب موقعنیشھ
 و شروع کرد ھی حرفا چنی گفت حاال اعی بود سردهی خانوم و دخترش فھمی کھ طعنھ ھانی افشآقا

  گفتنکی و تبردی و عیبلند بلند احوالپرس
 مانی پشی رفت پدای و از ھمون اول آشھی می اخرش چنھی اولش کھ اکردمی من با خودم فکر میول

 نشست
 و آروم گفت از حرفاش ناراحت نشو خالھ می مبل نشستکی ی دست من و گرفت با ھم رووشاین

  خراب نکنزای چنی بھ خاطره ادتی عزدنی بھ من طعنھ میای تو بنکھی قبل از انینجوری کال ادایوآ
 باشھ؟
 می زندگی کھ توی شانسنی من بزرگترستمی راحت بشھ کھ ناراحت نالشی لبخند زدم کھ خکی بھش

  دلش برام سوختھ بودگھی خدا ھم ددی خانواده شوھر خوب بود شاکیآورده بودم 
 وشای من و نشی بھ مامانش کمک کرد نشست پییرای پذی تونکھی ھم بعد از اماهیپر

 یالی ھم وھی خودمون و بقیالی بھ ومی رفتمانی و من و پافتادی نی اتفاق خاصچی ھگھی داونشب
  موندننایمامان ا

 می بگردمی تا ھمھ با ھم برنای مامان ایالی ومی صبح کھ رفتفردا
 یالی ونیرفتی مدی حاال حتما بادی نموندنجای اشبی پسرخالھ چرا دی گفت وای لحن لوسکی با دایآ

 خودتون
 اجازه گھی االن دنکھی مثل ای ولیکردی گفت اره قبال دعوت منی اومد جواب بده خالھ شھمانی پتا

 یندار
  ماشی پنیای امشب بھی حرفا چنی گفت نھ خالھ امانیپ

 میشی خوشحال میلی گفتم بلھ خگمی میزی فکر نکنن من چنکھی بھ خاطره امنم
  شبکی گفت حاال فقط مانی بھ پداروی دوباره آکھ

 دی تا ھر وقت خواستھی چھ حرفنی گفت نھ امانیپ
  بھت بد گذشتھنقدری اشبی دیعنی گفت خواھر مامان
 می ھم برمانی پیالی وخوامی خوب می جا بھتر ولنی کجا از اھی چھ حرفنی گفت نھ انی شھخالھ

  بھتون بددی گفت نھ اما گفتم شامامان
 شھی خوب بود ما ھممیلی اتفاقا خھی چھ حرفنی نذاشت حرف مامان تموم بشھ گفت نھ انی اقا افشکھ

  تعارف ھا شروع شدگھی و بعدم دنیای ما نمیالی وقت بھ وچی و شما ھمیشیمزاحمتون م
 با ھم تنھا ھی دو ثانی برامانی اگر من و پیعنی بود مانی ھم ھمش با پدای و آمیشب گشت روز تا اون

 روبھ من ای آرکردی می بود و سعمانی من و پنی تالشش فاصلھ انداختن بی ما بود ھمھ شی پمیشدیم
 ندازه مارو دعوا بخواستی کارش منی چھ قدر حساسھ و با امانی پدونستی کنھ انگار مکینزد
 با احترام حرف شھی ھمیعنی بود ی پسر خوبای برسھ آرخوادی می بھ چکنھی منکاروی چرا ادمیفھمینم
 ی در مورد نقاششتری حرفاش ھم بی ھم بھ من نداشت و ھمھ ی ارهی بگم نگاه ختونمی می و حتزدیم

 یبا زوجا  ھمھشدچونی اما خب نمرمی ازش فاصلھ بگکردمی می سعتونستمیبود من تا اونجا کھ م
 و مانی با پکردمی می سعنی مزاحمشون بشم و بھ خاطره ھمخواستمیخودشون بودن و من اصال نم

 گھی بود کھ با ما ھم قدم شد و بعد از نھارم ددهی فھمنوی ھم اای و فکر کنم آرمی قدم بزنیی چھارتادایآ
ص خوردن رو  اثر حرتمتونسی من می ولششی پادی نتونھ بگھی ددای باعث شد آنیاز من جدا نشد وا

 ھمھ ی خوشحال شدم وقتیلی بابت خنی ما و من ازایالی شب ھمھ اومدن ونمی صورتش ببیتو
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 گفت قبال بھت گفتھ ینی خشمگی آروم ولی بغلش و با صدای تودی منو کشمانی پمی بخوابمتایرفت
  نگفتھ بودمی بشکی نزدای بھ آرادیبودم خوشم نم

 با ھم یی تا چھار تادای تو و آشی پومدمی ھمش منی گفتم چرا منم بھ خاطره ھمی لرزونی صدابا
 میباش

 ؟یدی فھمی گفتم حواستو جمع کنی ولدمی خودم فھمگفت
  آرهگفتم
 تخت و منو ی اومد رومانی کھ پبردی داشت خوابم مدمی من خوابیی ولم کرد و رفت دستشواونم

 قرار کردمی و فکر مدی چرا خواب از سرم پردونمی من نمی ولدی آغوشش گرفت و بعد خوابیتو
  بھ کجا ختم بشھ و اونقدر فکر کردم تا خوابم برددای آیکارا

 
 می سعی بود کھ من ھمھ دهی فھممانی اگھ خود پدمی ختم بشھ نفھمنجای بھ ادای آی کاراکردمی نمفکر

 می راه افتاد١٤ و روز می اونجا بوددی حساس بود تا آخر عنقدری چرا ارمی فاصلھ بگای کھ از آرنھیا
 کردم کھ جب زودتر بره تعدی گفت کار داره و بامانی پی بعدازظھر برن تھران ولخواستنیھمھ م

 نداشت یازی نگھی رو سوزونده بود دششی اون کھ آتدمی البتھ بعدا فھممی نگفت ما ھم زودتر بردایآ
 مثل یکشی کھ خجالت نمدادی شروع کرد بھ داد و بمانی پمی نشستنی ماشی توی از وقتادیکھ با ما ب

 اومد ن خونمون نایا  ھان شب اول کھی باشای آد با آری من خوشم نمی بفھمی خوای تو نمنکھیا
 می عصبانی با اونی من وقتیدی بعدش نفھمیبھت نگفتم شبا

 امیم ب کردی می بود منم کھ سعشتی پدای کھ بغضم توش بود گفتم خوب اخھ آی آرومی صدابا
  شب اولم کھ گفتمشتونیپ
 تحمل کردم بذار یلی چند روز خنی خوام صداتو بشنوم ای بلند تر از قبل گفت خفھ شو نمی صدابا

 ؟ی چیعنی ری گرم نگی با کسگمی بھت می کنم وقتی متی تھران حالمیبرس
 .... گری صورتم روون بود گفتم بھ خدا من با کسی اشکام روگھی کھ دمن
 من نا خودآگاه شدی دھنم باورم نمی با پشت دستش محکم زد تومانی دھنم موند بلھ پی حرف توکھ

:  بھش نگاه کردم و گفتم ی اشکی بود رو باال آوردم و با چشمانییصورتم رو کھ تا اون موقع پا
 ...مانیپ

  وسط جاده خفت کنمنجای خودم ھمای یشیخفھ م: گفت
  حرف نزدگھی خودشم دنی از ابعد

 ی دادم بھ صندلھی سرمو تکشدی می لبم زخم شده بود اما زخم دلم چیدم سمت دھنم گوشھ  بردستمو
 سالش ١٨ ھست کھ ی چھ دخترختمی ری اشک مامی بدبختی نگاه کردم برارونیو ھمونطور کھ ب

  فکرا بودم کھ خوابم بردنی ھمی باشھ تودهی کشی ھمھ سختنیباشھ و ا
 کھ من ی اومد سمت درمانی بودم کھ پجی ھنوز گدمی کھ بھم خورد از خواب پرنی در ماشی صدابا

 چھ گفتی طرف خونھ مبردی باز کرد دستمو گرفت و ھمونطور کھ منو منوینشستھ بودم و در ماش
  کشھی خجالتم نمدهیراحتم خواب

درد بدنم  و با مشت و لگد افتاد بھ جونم نی زمی بھ خونھ شروع منو پرت کرد رومیدی رسیوقت
 کردم و ی مھی من گرشدی نممی ترمیزی با چگھی کھ دی روحشدی می چمی روح زخمی نبود ولیچیھ

 و بھ سمتم گرفت و گفت دشی اونقدر زد تا خستھ شد و ولم کرد و خم شد و انگشت تھدزدیاون م
  ؟یدی کشمت فھمی می گرم گرفتینطوری ای با کسنمی ببگھی در باکی

  نھ؟ای یدی گفت فھمی بلندتری ندادم با صدای جوابیوقت
  گفتم آرهومدی کھ بھ زور باال میی تکون دادم و با صداسرمو
  افتاده بودمنی زمی بکنھ کھ روی بھ من توجھ انکھی باال و لباساشو عوض کرد و رفت بدون ارفت
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  من گفت خدا مرگم بدهدنی معصومھ خانوم اومد تو و با دقھی از پنج دقبعد
 دستمو ی وقتی من و دستشو دراز کرد تا کمکم کنھ از جام بلند شم ولی روبھ رونی زمی رونشست

 منو ببره متی کرد با مالی زدم و معصومھ خانوم سعغی درد گرفت و ناخودآگاه جیلیگرفت دستم خ
 رص اون قی تودونمی قرص آورد بھ من داد خوردم نمکی و با نییباال و منو خوابوند و بعد رفت پا

  خوابم بردعی بود کھ سریچ
 شدم بھ زور چند قاشق خوردم و بعدم داری معصومھ خانوم کھ صدام کرد کھ غذا بخورم بی صدابا

 نگاه کردم گوشھ نھی آی توتنم پاره شده بود در آوردم و بھ خودم توبایرفتم حمام و لباسامو کھ تقر
 نمونده م بدنی توی سالمیکر کنم جا گونھ ھام تنم ھم ھمھ جاش کبود بود فی لبم پاره بود رویھا

 سالش بود ١٨ کھ فقط ی زندمیدی شکست خورده رو می زننھی آی گونھ ھام تویبود اشک رو
 ناخودآگاه شعر فروغ تو ذھنم اومد

  منمنی او
 

  تنھایزن
  سردی فصلی آستانھ در
 نی زمی آلوده ی درک ھستی ابتدادر
  ساده و غمنک آسمانأسی و
 یمانی سیتھا دسنی ای ناتوانو

 کردم ی من احساس سرما می گرم بود ولیلی آب خنکھی با ارشی آب باز کردم و رفتم زدوش
  نرفترونی از تنم بگھی کھ از اون روز دییسرما

 ی اگھ سعگھی ددمی من براش نگران نشدم ھمون موقع بود کھ فھمی برنگشت ولمانی پاونشب
 تونمی نمگھی دوستش داشتھ باشم دکردمیم

 قبل بھ لطف ی مثل دفعھ ارهی خودش نمی اون حتما بھ رودونستمی شب بود کھ برگشت و من مفردا
 تنم بود بھتر شده بود اما درد روحم نھ اونشب ی کھ توی معصومھ خانوم دردی خونگیداروھا

 م؟ی داری و بعد رو بھ معصومھ خانوم گفت شام چدی منو بوسارهی بھ روش بنکھی بدون امانیپ
 یداد قورمھ سبز جواب اونم
  و آماده کنزی شما ھم مکنمی پس تا من لباس عوض مگفت
 ساعت داشت تلفن کی سکوت صرف شد بعد از شام تلفنش زنگ خورد و اون حدود ی توشام

 ساعت اومد و کی ازش بفھمم بعد از یچی کھ ھنی بودم بدون اونیزی تلوی و منم جلوزدیحرف م
 چون ھم دردم گرفتھ دمی من خودمو عقب کشی شونھ ھام ولینشست کنار من و دستشو انداخت رو

 ی مشت و لگد گرفتھ بخواد منو توری کھ بھ ناحق منو زییتونستم تحمل کنم دستا ی نمنکھیبود ھم ا
 رهیآغوشش بگ

  ؟یکنی مینجوری چرا اھی گفت چمانیپ
 بوده منم از ناز  حقت بوده حقتی اگھ کتک خوردنی شدم کھ برم کھ مچ دستمو گرفت و گفت بببلند

 یدی فھمادیو ادا اصال خوشم نم
 ی کنی نکن کھ منوعصبانیکار

 و سادی کھ بلند شد جلوم واکردمی میچی بار داشتم از دستوراتش سرپنی اولی خواستم برم برادوباره
  کنمتی حالگھی جور دکی ای گفتم ی چیدیگفت فھم

 آرومتر نباری مبل و اونم کنار من نشست و ای برام نمونده بود نشستم روی جونگھی دیعنی دمیترس
  دردم اومدهدیشونھ ھامو گرفت فکر کنم فھم

 ؟ی توچدمی شنفشوی من قبال تعرھی قشنگلمی فنی اگفت
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  نھگفتم
 می بعد بخوابمینیبی خب پس مگفت
  باشھگفتم

 کنارم باشھ کھ بھ من ی مردخواستی تونستم برم دلم نمی مخواستی دلم مدمی نفھملمی از فیچی ھیول
 کس چی ھدونستی ممانی نداشتم انگار پی اعتراضچی کرد و من حق ھی برده نگاه مکیبھ چشم 

  کردی مینطوری استکھیپشتم ن
  کس رو نداشتمچی اما ھسمی جلوش واتونستمی مدی رو داشتم کھ پشتم باشھ شایکی منم اگھ

  فقط بدنم مونده بود صورتم خوب شده بود وی روی ھای ھفتھ گذشت وکبودکی
 می شب کھ از سرکار کھ برگشت گفت زنگ بزن بھ مامان بابات پنج شنبھ و جمعھ برکی مانیپ

  شدهری زشتھ دیدنی ددیخونشون ع
 می وجمعھ ھم ناھار خونھ مامانم رفتمی شام رفتی بابام برای اون ھفتھ پنج شنبھ خونھ آخر
 خواستم از مامان بابام ی مکردمی خودمو اونا رو حس منی تفاوت بدمیدی و ترنم رو مدای شیوقت

 نمی رو ببی خوشبختی تونستم روی وقت نمچی کھ ھھیبپرسم فرق من و اونا چ
 مانی بود کھ ساحل زنگ زد و اومد خونمون البتھ من بھ پبھشتی تموم شدھفتھ اول اردنیفرورد

 گفتھ بودم
  کھ مو دوست داشتینھا کس داشت تتی آغوشش برام امنی اومد تو رفتم تویوقت

 بھت خوش دی ھمھ رو درس خونده و بع د گفت خوش بھ حالت عدی و اون گفت عمی زدحرف
 ی دوست داشتیلیگذشت تو شمالو خ

 کردم ساحل باتعجب نگام کرد و بعد دنی ھا شروع بھ خندوونھی حرفو زد ناخودآگاه مثل دنی ایوقت
 نی طننیانگار از بھت در اومد تکونم داد و گفت طن

 دمی خندی من ھنوزم ماما
  منو نگاه کننی محکم تر تکونم داد و بلند داد زد طنکھ
 کردی صداش بھ خودم اومد و بھش نگاه کردم و با اظطراب نگام مبا

  ؟زمی شده عزی کرد و گفت چبازوھامونوازش
 دادمی چند وقت ھرروز وشب انجام منی کھ ای کردم کارھی بھت دراومدمو شروع بھ گراز

  شده شمال خوش نگذشت؟ی چی بگیخوای ساحل در اومد و گفت نمی صدادوباره
 کمرم جا ی ھنوز روکھی چقدر خوش گذشت و بلوزم باالزدم و کبودیدونی کردم و گفتم نمنگاش

 خوش گذشتن ی جھی نتنمی رفت نشونش دادم و گفتم ای نمزدمی پماد بھش میخوش کرده بود و ھرچ
 ادهیز

 تموم شد منو از تو بغلش در ی وقتکردمی مفی کردم و تعری مھی بغلش گریو من تو بغلم کرد اون
  کردی نمھیاورد اشکامو بادستش پاک کرد معلوم بود خودشم بغض داشت اما بھ خاطر من گر

 
  ؟دی با ھم قھرحاال

 دهیقھر؟ نھ اون حقو بھ خودش م:  زدم و گفتم ی پوزخندناخودآگاه
  نکرد؟ی اصال معذرت خواھیعنی:  متعجب گفت ی با چشماساحل

 خودش ھمون شب بعد گفت اگھ کتک یکنی می واقعا در مورد اون چھ فکریمعذرت خواھ:  گفتم
 ھفتھ کی ھفتھ بھم دست نزد اما بعد از کی حالم رو کرد کھ تی رعایلیخوردم حقم بوده تازه خ

 ھفتھ ھم بس بوده کی نی اشھیب م ھات کھ داره خوی کبودھی اومدم اعتراض کنم گفت چیوقت
 از ری خوب شده بود غگھی جسمم دگفتی تلخ زدم و ادامھ دادم آره راست می لبخندت استراحیبرا

 ھی گرری زدم ز؟ی کمرمھ اما روانم چی کھ روینیا
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 آروم.... آروم باش گفتی بغلم کرد و فقط مساحل
 کردی مھی گرگھی دخودشم

  ؟ھی چیدونی و با پشت دستام اشکامو پاک کردم و گفتم مرونی بغلش اومدم باز
 زمی عزھیچ: گفت
 و رمی تقصی من بدیدی خودش مندفعھی ای بار اول ولگفتمی می قبال ھم زده بودم ولنکھیبا ا: گفتم
  کردنکاروی چرا ادونمی پس نمذاشتی نمدای مسافرت با اون باشم اما آی کردم توی میسع
 ندارم ی روحگھی کھ زدم دیاز اون روز: ساحل نگاه کردم و گفتمی چشمای کوتاه توی از مکثبعد

 بعد خرد شدن غرورم رو ی اون روز خرد شدن جسمم و شبھاکنھی میو فقط جسمم ھست کھ زندگ
 ی حاال فقط زندگی نبود ولنی وضعم ادی داشتم شابانی پشتکی گھی اگھ من مثل ھر دختر ددمید
  مجبورمون چکنمیم

  ناراحتت کردمدی حرفشم نزن ببخشگھی بزنھ کھ گفتم د ی اومد حرفساحل
 درمن ی روحگھی گذره دی موضوع منی کھ از ای سال و خورده اکی با من بود ھنوزم بعد حق

 وجود نداره
 دوباره کردمی مدت داشتتم فکر منی ای شده بود و من ھمھ کی اتاق نگاه کردم ھوا تاری پنجره بھ

 بود ھرچند اومدنش با برنامھ ای دننی من بھ ای کھ تنھا وابستگی بچھ ادمی شکمم کشی رویدست
 مانی دوستش داشتم چقدر خوب بود کھ پشتری بای دنیزای چی من از ھمھ ی بود ولمانی پیزیر
  خاطراتم مرورکنمشتری اومد و من تونستم بی مری دمشبا

 
 

 میرفتی ممانی البتھ ما خونھ خالھ پومدی نشی پمانی من و پنی بی بحثچی ھگھی دبای از اون دعوا تقربعد
 کردمی فرار معی طرفم سرادی مای آردمیدی بودم و اگھ ھم مدهی چسبمانیاما من ھمش بھ پ

 ی کادوھامانی جسم ھست پکی براش نمونده و فقط ی روحگھی شده بودم کھ دی مجسمھ اھیشب
 زن رو با طال کی احساسات شھی مکنندی کھ فکر منھی از مردا ھمیلی اشتباه خی ولدیخری میمختلف

 باشند اما من کھ ینطوری کھ اگھی دی زنادی شادونمی بھ دست آورد نمگھی داتیو جواھرات و ماد
 باشھ ینطوری شوھرماخواستی محبت ھرچند کوچک بودم دلم نمکی دنبال می زندگی ھمھ یتو
 شوھرم خواستی دلمم نمی ولشدی منم مثل خودم می بچھ ی نبود زندگینطوری اگھ ادی نھ شایول
 خواستی با آرامش می زندگکی دست بزن دلم ای بھم شک داشتھ باشھ شھیھم

 پولدار مانی اندازه پدی ازدواج کرده شاری بھ اسم اماشی از ھم دانشگاھیکی االن چند ماھھ با ساحل
 ی و ساحلم کھ مھندسکنھی شرکت کار مکی ی مھندس عمران و توری خوشبختن امیلینباشھ اما خ

 خونھی میمتالوژ
 حالت نی اکنھی می سعیلی ساحل خمیکنی رفت و آمد مگھی حاال باھم دی حتزنھی بھ من سر مھنوزم

 البتھ حق داره خوامی رو از من دور کنھ اما نتونستھ چون بھ قول خودش خود من ھم نمی تفاوتیب
حاال   کھدای ترنم و شی بابام و مامانم برانمیبی می توقع داشتھ باشھ وقتادی از من زدی نبایول
 ستی از ازدواجشون نی آرامششون رو فراھم کنن و حرفلی وسای ھمھ کننی می سعنیرستانیدب

 شدی مینطوری من ھم بود ھمی جای اگھیھرکس د
 اما من بھ کردی بھ دست آوردن حقش تالش می من بود برای جای اگھی دی اگھ ھرکس جادیشا

 گھی کس حقم رو بھ من نداده و دچی چون از اول ھدی ندارم شاشویی کھ تواناکنمیخودم اعتراف م
 چی کھ من ھخوادی و ھم دل و جرات میی کھ کھ ترکش ھم توانای عادتکی من عادت شده یبرا

 ارمکدومش روند
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 ھر چند بچھ ھم با برنامھ ادی بھ دست مگھی بچھ است کھ تا حدود شش ماه دنی امی زندگی ھمھ حاال
 ی بچھ دار شدم ولمی بھ فکر بچھ باشگھی باال و بھتر درهی گفت سنش داره ممانی من نبود و پیزیر

 چینبود ھ  خودم از وجود خودمو اگھ بھ خاطره اونی ھست کھ مطمئنم برایزی تنھا چنھایبا تمام ا
 کردمی مرور نمدادی کھ عذابم میوقت خاطرات

  بودمانی اتاق باز شد پدر
 سالم
  چراغو زد؟بعدی نشستیکی تار چراتوسالم

  اومد کنارم نشست و گفت حالت خوبھ ؟مانی چشمم گرفتم تا بھ نور عادت کنھ پی جلودستمو
  خوبمآره

 ی تھوع کھ نداشتحالت
  امروز خوب بودمنھ
 شھی و حالت بد نمی کھ دوست داری رو بخورییزای کن ھمون چی سعی خوردیچ

 باشھ
 می شام بخورنیی پامی عوض کرد و گفت بلند شو برلباساشو

 دی ناھار بخوردیومدی گفت خانوم حالتون خوبھ ظھر ندی تا معصومھ خانوم مارو دمی با ھم رفتپاشدم
  کنمدارتونی بومدی دلم ندیدی خوابدمیچند بار اومدم باال د

  گفت و رفتی ھم با اجازه ابعدش
 نشده حالت بد نی گفت پس بھ خاطره ھممانیپ

  گرسنھ ھم نبودمومدی آخھ خوابم منھ
 ؟ی غذاتو بخور االن کھ گرسنھ اای حاال بباشھ
  گفتم آرهنی بھ خاطره ھمکردمی می احساس گرسنگیخبل
 اگھ قبال بود و من غذا نخورده دی شاکردی رفتار می با خوش اخالقیلی حاملھ شده بودم خی وقتاز

  حاال نھی ولگفتی میزی چکیبودم 
 

  بود قبال معصومھ خانوم گوشتاشو جدا کرده بود تا من حالم بد نشھی قورمھ سبزشام
 دمیکشی بازم غذا بخورم اما خجالت مخواستی گرسنھ بودم دلم میلی اشتھا بشقاب اولم خوردم خبا
 یخوای حواسش بود چون گفت بازم ممانی پنکھی مثل ایول
  خجالت گفتم آرهبا

 و گفت خانوم کوچولو دی گذاشت جلوم لپمو کشی وقتدی شد و بشقابم و برداشت وبرام غذا کشبلند
 یدی رو ندگھی باردار دی خانومایخوری نمیچی تازه تو کھ ھی تو االن دو نفریکشیچرا خجالت م

 ی بشری حاال بخور تا سخورنی میچھ شکل
 کھ دمی شده بودم از غذا خوردن دست کشری سگھی دی با اشتھا بشقاب دوم ھم تا نصفھ خودم ولمنم

 یخوری نمگھی گفت دمانیپ
  شدمری نھ سگفتم
  دوغ بخور برات خوبھوانی لکی باشھ گفت

 ی داشتھ باشم غذامو می حالم بد بشھ و مشکلنکھی بار بود بدون انی خوردم بعد از مدتھا اولدوغم
 خوردم

 می ھال نشستی تومی رفتمانی از غذا با پبعد
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 خوشحال شده بود یلی حاملھ شدم خدی فھمی و با خودم گفتم چقدر مھربون شده وقتدیدیبار م اخمانیپ
 صبر کن بعد بھ گھی ماه دکی خونھ اومد بعدشم گفت تا شی طال ھمراه جواب آزماسی سروکیبا 

 ھمھ بگو
 ھم حاملھ است و شش ماھھ ماهی البتھ پردوننی ھست کھ ھمھ می ماھکی بای باشھ و االن تقرگفتم

 خوامی بچھ نمگھی ھنوز موشایھست اما ن
 ماهی پری کاراری درگنکھی اومدن خونمون و مامانش با ادنی ھمون موقع کھ فھممانی و پدر پمادر

 حالم بد بود یلی کھ خی زمانی روم نشد حتی بگو و من تشکر کردم ولی داریبود گفت ھرکار
 دونمی می حتزنھی دوبارم بھم سر میکی ی ھفتھ ازنھی زنگ مشھیم مامان ھی ولرمیباھاش تماس بگ

 گفتن و بعدم مامانم کی بار اومدن خونمون تبرکی اما مادر پدر خودم فقط کنھی سفارشم ممانمیپ بھ
  ھستمدای شی درساری کھ من درگیدونی بگو می داشتیگفت اگھ کار

 ستی اصال براش مھم ندونستمی وقت بھش زنگ نزدم چون مچی من ھالبتھ
  نگاھش کردمیجی بھ شونم زد با گی دستمانیپ

  چند بار صدات کردمیی کجاگفت
  جاچی ھگفتم
  گفتی دکتر ،دکتر چامی معلوم بود امروز کھ نتونستم باھات بگفت
 فمھی کی تویی دستورات خاص غذای سرکی نگفت ی خاصزی چگفتم
  باال بھم بدهمی باشھ رفتگفت

  افتادمیزی چادی دفعھ کی
 مانی گفتم پی خوشحالبا

 دیدی مونیزی کھ دوباره داشت تلواون
  جانمگفت

  کردنیی بچھ رو تعتی جنسشھی مگھی دکتر گفت ماه دیدونیم
 ی طرفم و گفت جدبرگشت

  آره بھ خداگفتم
  باشھی چی دوست دارگفت
  فکر گفتم پسربدون

  تعجب گفت واقعابا
  آرهگفتم
 دختر داشتھ کی خوادی من دلم می ولیخوای کھ پسر می ھستی زننی و گفت فکر کنم تو اولدیخند
 باشم

  گفتم واقعای ناراحتبا
  کھ سالم باشھنھی مھم اکنھی می آخھ چھ فرقیی گم کوچولوی زد و محکم بغلم کرد و گفت می اقھقھ
  مھمھیلی آره اون کھ خگفتم

 یی و کوچولوی دختر بھ خوشگلکی کھ من تو بغلش بودم زمزمھ وار گفت فکر کن ھمونطور
 خودت

 چرا دمی فھمی کردم نمی نمی آغوشش بودم احساس ناراحتی کھ تونی بار بود از انی اولی برادیشا
 ستی ھوس نی آغوش از رونی اکردمی احساس منکھی بھ خاطره ادیشا
 دی بوسمویشونی اورد و پ آغوشش دری منو از توقھی از چند دقبعد

  شددنی دونیزی ھمونطور کھ دستش دور شونم بود مشغول تلوو
 ادی گفت خوابت ممانی کھ پدمی کشازهی گرفتھ بود خمخوابم
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  بخوابمرمی آره مگفتم
 امی مگھی دقھی چند دقکی باشھ برو منم گفت
  تکون دادم و رفتمیسر

  بود گپمانی شدم پداری برهی گی آغوش می من رو توی کسنکھی برده بود با احساس اخوابم
 دی کردم ببخشدارتی بگفت

  گفتم اشکال ندارهی سستبا
  برهی شبا بدون تو خوابم نمگھی کھ گفت آخھ ددمی شنیول

  شده بودادی رفتھ بود خوابم زمانی شدم پداری کھ بصبح
 بره با یخوابش نم افتادم کھ بدون من مانی د حرف پای دفعھ کی کھ زدمی بھ صورتم آب مداشتم

 دمیخودم گفتم حتما خواب د
 تا دمی کاناپھ دراز کشی نتونستم صبحانھ بخورم چون حالت تھوع داشتم بعد از صبحانھ روادیز

 حالم بھتر بشھ کھ معصومھ خانوم برام بالشت و پتو اورد و تا راحت باشم و خوابم برد
  شوداری بزمی عزنی ،طننی گفت طنی کھ ممانی پی صدابا

  باز کردمچشمامو
 از صبح گھی ساعت پنج بعداز ظھر معصومھ خانوم می شداری بی خوای نمی سالم خانومگفت

 یخوابت برده صبحانھ ھم درست نخورد
  بلند شدم و گفتم سالم و دوباره چشمامو بستمی حالی ببا
 کی اید ب خواب بسھ بلند شو برو دست و صورتتو آب بزن بعگھی اومد کنارم نشست و گفت دمانیپ

  بخوریزیچ
  گرسنھ بودمیلی سر حالتر بودم اما خرونی اومدم بیی از دستشوی بلند شدم وقتمانی کمک پبا
 

 کھ یزی خوشحال بودم چیلی بابت خنی بچھ ھم پسر بود از اتی ماھھ بودم و جنس٦ گھی دحاال
 کھ من عالقھ ی از خانوما پسر دوست داشتھ باشن اما نھ بھ شدتیلی خدی شاشدیباعث تعجب ھمھ م

 دادمینشون م
 زد و گفت ی پسر فقط بھ من لبخنددی فھمی دختر و وقتای بچھ پسر باشھ کردی نمی براش فرقمانیپ

 ی کشی زحمتاشو تو می چون ھمھ یخواستی شد کھ تو میزیخوشحالم کھ اون چ
 مراقبم بود چھ شھی ھمشدی اوقات باعث تعجبم میھ گاھ کیزی خوب بود چیلی خمانی مدت پنیا

 البتھ خانوم دکتر خودش ومدی کھ کار نداشت با من دکتر میی بخورم تا اونجای غذا بخورم چیشکل
 ی من عصبدی شداری نگفت کھ ومانی وقت بھ پچی ھی شناخت چوند با ھم ھمکار بودن ولی ممانیپ

 یادی ززی البتھ من چمیزدی کھ تنھا رفتم در موردش حرف می کھ چندبارگھی دیزای چیلی و خهبود
  نداشتمی بچگی توی خوبی کھ من زندگدونستی می اما خوب تا حدودگفتمیبھ دکترم نم

 کرد و حاال بچش دو ھفتھ اش بود و قرار بود شب مانی زاماهی من بود کھ پری اول شش ماھگھفتھ
 ستی منو نبرد و گفت برات خوب نی رفتھ بود ولمارستانی بمانی خونشون البتھ پمی برمانیبا پ

 رونی بامی باعث شد تا از فکر بیی کجانی طنگفتی کھ ممانی پیصدا
  گفتم سالمرونی اتاق اومدم باز

 ؟ی طرفم و گفت سالم خانوم کوچولو خوببرگشت
 ؟ی چھ زود اومدی مرسآره

 شینی ببی دوست داریلی خدونستمی منای اماهی پری خونھ می اومدم تا زود برزود
 یمرس
 می و بعد بررمیگی دوش مکی من
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 باشھ
  گونم زد و رفتی بھ روی ابوسھ
 بشم کھ رفتار االنشو نی منکر اتونمی دوست دارم و نمیلی رفتاراش و محبتش رو خی بعضواقعا

 بھ خاطره نای ای بمونھ اما مطمئنم ھمھ ینطوری اشھی ھمخواستی از قبل دوست دارم دلم مشتریب
 اگر ھم بود مدتش ای نبود وی خوبنی وقت بھ اچی باشھ ھی کھ بچھ انیبچھ ھست وگرنھ قبل از ا

 خودش بود قی بھ فکر خودش و عالشتری بھش دل خوش بود قبل از بچھ بشدی کم بود کھ نمونقدرا
  خوب شدیلی حاملھ ام خدی فھمی از وقتیول
  بمونھینطوری ھمشھی ھمشدی خدا کاش میا
 بھتر شده بود البتھ ھنوز مادرش بای بعد از دو ھفتھ تقرگھی دمی رفتماهی پری از آماده شدن خونھ عدب

  باشھشمی پی من قرار چھ کسدونمیکنارش بود و من نم
 فکر ی دنده گذاشت و گفت بھ چی دست خودش روری دستم رو کھ رو پام بود گرفت و زمانیپ
 ؟یکنیم

 یچی ھگفتم
 ؟یدی فکر کھ دو سھ بار صدات زدم تا شنی توی رفتھ بودقی عمینطوری ایچی ھی براگفت
  نھ نھگفتم
 ؟ی پس چگفت
  بکنمدی باکاری اومدن بچھ چای بعد از بھ دندونمی نمگفتم
 نباش با ھم از پسش بر زای چنی و دستمو فشار داد و گفت آخھ خانوم کوچولو تو نگران ادیخند

 ھم تا اون موقع استفاده ماهی پراتی از تجربیتونیستن تازه م مامان من و معصومھ خانوم ھم ھمیایم
  بھش فکر نکنگھی بھ من کرد و گفت خوب دی بعد نگاھیکن

 چند نی البتھ حق داشت تو اارهی از مامانم نمی کھ اسمشدی ھم جالب بود و ھم باعث خجالتم مبرام
 بار تنھا کی البتھ بابام ومدنی بار ھم خونھ نکی ی حتدنی کھ حالمو پرسی از چند بار تلفنریماه غ

 خودش فت گمانی صحبت کنھ کھ پیسمونی در مورد سخواستی بود کھ منیاومد کھ اونم بھ خاطره ا
  بابا اصرار کرد قبول نکردی و ھرچکنھی میھمھ کار

 و اوشی تنگ شده بود نماهی پری برایلی خوشحال شدم دلم خیلی خدمی و دخترش رو دماهی پریوقت
 پژمان ھم اومده بودن

 ذاشتی ھمش داشت سر بھ سر ھمھ می ضعف داشت ولماهی ھنوز پرنکھی ابا
 نشستم گفتم ماهی کنار پری عروسک بود وقتکی ی دخترش درست اندازه دنیخندی از کاراش مھمھ

 ستی گفت برام خوب نمانی آخھ پدنتی دامی بمارستانی نتونستم بدیببخش
  بودهمانی حق با پستمی من اصال ناراحت نزمی رو گرفت و گفت حق داره عزدستم
  بچھیدای دنبال خرمیری گفت فردا ممانی برگشت پوقت

 چھ خوب!! خوشحال شدم و گفتم واقعا ؟یلیخ
 ؟ی دوست دارگفت
 میخری می رو آبزی آره ھمھ چگفتم
  باشھگفت
 از مانی بود پی آبزشی ھمھ چارنیود کھ ب بچھ تموم شده بود و فقط تخت و کمد مونده بیدایخر

 دیخری بپرسھ ممتی کھ قنی بدون اذاشتمی میزی چکی ی کرد تا من انگشت روی نمغی درزی چچیھ
 اوقات کھ صداش ی خودشھ و گاھی انگار توھی جورکی مانی پکردمی بود کھ احساس می روزچند

 شدی اصال متوجھ نمکردمیم
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 زنگ خورد بار اول لشی رختخواب بودم موبای روز صبح کھ رفتھ بود حمام و من ھنوز توکی
 نی بھ خاطره ھمزنھی زنگ منقدری داره کھ ایجواب ندادم اما بار دوم با خودم گفتم حتما کار مھم

 جواب دادم
 زن کی ی جواب رو زدم قبل از اون کھ من جواب بدم صدای بھ شماره نگاه کنم دکمھ نکھی ابدون

 : گفتیاومد کھ م
 ؟ی جواب دادری دنقدری چرا ازمی عزمانیپ

 ادی ور نمنی از ایی صدادی دیوقت
 ...دونمی مدمی چرا جواب نممانی پگفت

  رویکی نی تحمل کنم جز اتونستمی رو میزی ھر چشدی من تلفن رو خاموش کردم باورم نمیول
  بودمزاری کھ ازش بیزی چانتیخ
 

 دنی عذاب کشی من فقط اومدم براومدهی بدون دغدغھ بھ من نیانگارزندگ
 ھیزی چنی اکنھی مانتی بھ من خمانی پیعنی بھ بچم بکنھ ی رحمکی کاش خدا ی ولھی گناھم چدونمینم

  رو نھیکی نی ای تحمل کنم ولتونمی اخالق بد و کتک زدناش رو مستی در توانم نگھیکھ د
 کاراش ی بھش نگاه کنم وقتتونستمی خودم رو بھ خواب زدم اصال نمرونی کھ از حمام اومد بمانیپ

 گونھ ی و رفت چشمام رو باز کردم و محکم با دست رودی بره گونھ ام رو بوسخواستیرو کردو م
  بشھکی بھم نزدقھی دقکی ی حتخواستمی نمگھی ددمیام کش
  براش کم گذاشتھ بودمی من چمگھ

 کھ نی با اگفتمی من نھ نمخواستی ھم کھ می ھرکارخواستی می چگھی دادی زی تفاوت سننی ابا
  کردی مخواستی نبرده بودم اما اون کھ ھرکار می وقت لذت چندانچیخودم ھ

 چاق شده بودم نھ پف داشتم و فقط شکمم بود کھ بزرگ شده بود ادی حاملھ نھ زی از زنایلی خمثل
 ی گرم اضافھ نکردکی گفت خوش بھ حالت ی مدمیدی ھم ھر دفعھ مماهیپر

 عقلم بھ ی کالس داره ولدونستمی کھ منی ساحل زنگ زدم با ای برانی بد شد بھ خاطره ھمحالم
 دادی قد نمگھی دییجا
 رفتم معصومھ خانوم در رو باز کرد و بعد رو بھ من کھ نیی زنگ خونھ از راه پلھ ھا پای صدابا

 ...نی خوایم:ھنوز وسط راه پلھ ھا بودم کرد و گفت 
 باال من شاحل دی شما بردهی رنگتون پرنقدری گونش زد و گفت خدا مرگم بده چرا ای با دست روکھ

  بخورمارمی میزی چکی بعدم ارمیخانوم رو م
 قھی بعد از چند دقدمی اومده بودم رو باال رفتم رو تخت دراز کشنیی کھ پای مخالفت چند پلھ ابدون

 ساحل اومد باال
  شده؟ی با ترس و اضطراب اومد جلو وگفت چدی من رو تو اون وضع دیوقت

 زنگ نیخوای مادی تاحالتون جا بنی زود بخورنیی موقع معصومھ خانوم اومد تو و گفت بفرماھمون
 انی بمانیبزنم آقا پ

  باشھدی بھش نگیچی ھکنمی گفتم نھ نھ ازت خواھش معیسر
 دیکن دصدامی داشتی کارنیی پارمی من مدی شما بگی باشھ باشھ ھرچگفت
 ی باشھ مرسگفتم

  بخوریزی چکی بلند شو ی شدینطوری چرا ازمی شده عزی دستم رو گرفت وگفت چساحل
 و بھ زور ساحل چند لقمھ خوردم و بعد رو بھ ساحل کھ ھنوز اصرار داشت بخورم گفتم تو نشستم

  کنھی مانتی چرا مرد خیدونیم
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 و با تعجب گفت نیی کھ لقمھ توش بود رو آورد پای کھ از سوال من جا خورده بود دستساحل
 ھیمنظورت چ

 با کتک و اخالق بد ی گفتم تو خودت شاھد بودھی کھ نگھش داشتھ بودم شکست و با گریبغض
 کنھی مانتی حاال اون داره بھ من خی ساختم ولشی الکیرای و گمانیپ

 ؟یکنی اشتباه مدی گفت شای با ناباورساحل
  اشتباه کردمیگی بازم مدمیمن صداش رو شن.... اشتباه گفتم
 ستی بچت خوب نی کرد و گفت آروم آروم باش برابغلم

 نفسش ی ھوای باشھ و فقط چند ماه نتونھ جلوینطوری کھ پدرش ای گفتم بچھ ،بچھ ای پوزخندبا
 خورهی بھ چھ درد مرهیرو بگ

 ھ؟ی منظورت چگفت
 می نداشتھ باشی رابطھ اچی اصال با ھم ھگھی دی گفت بھتره از ماه پنج باردارمانی دکتر بھ پگفتم

 ھی گرریاونم وباز زدم ز
 ی کنی آروم آروم باش شابد اشتباه مگفت

 زمی و با پشت دست اشکام رو پاک کردم و گفتم اشتباه آره حتما من عزرونی بغلش اومدم باز
 دمیگفتنشھا اشتباه شن

 افتاد و دوباره بغلم کرد و ھی خودشم بھ گرتی درنھاتونستی نمیکنھ ول داشت آرومم ی سعساحل
  کھ بھ نفع تو و بچھ باشھمی کنکاری چمی فکر کندی ما بانیگفت بب

  رو جز تو ندارمی من کھ کسمی کنکاری و گفتم خوب بھ نظر تو چرونی بغلش اومدم باز
 ی رفتھ تو خدا رو دارادتی نکھی مثل اگفت

 
  ؟ھی ادامھ داد و گفت خودت برنامت چساحل

 رفتم ی کردم و می صبر نمقھی دقکی داشتم کھ ی گفتم اگھ پدر مادر درست حسابی پوزخند تلخبا
  کنھیبانی رو ندارم تا ازم پشتیاما من کھ کس

 ھرکار خواست بکنھ تا مانی پذارمی نمگھی دی ساحل نگاه کردم و گفتم ولی چشمای توی مکثبعداز
  نھیکی نی ای کنار اومدم ولزیا ھمھ چ بنجایا

 کھ از ی بخاطره بچھ، نھ بھ خاطر خودم بچھ اندفعھی بگھ کھ گفتم صبر کن ایزی اومد چساحل
 مثل خودم ندهی خواد پسرم ھم در آی وقت نکردم دلم نمچی کھ ھی محکم باشم کارخوامیوجودمھ م

 بشھ
 ؟ی کنکاری چیخوای مزمی گفت باشھ عزساحل

 نمی ببمانی رو کھ با پی خوام اول از ھمھ اون زنی می اگھ تو کمکم کنگفتم
 با شوھرمعصومھ ی تازه اگھ ھم بررونی بی برمانی پی بدون اجازه یتونی کھ نم؟توی چطورگفت

 ؟ی بریخوای می پس چھ شکلیریخانوم م
  خوام بکنمی کار می چگمی بعد میکنی اول تو بگو کمکم مگفتم

 کنمی معلومھ کھ کمکت می من مثل خواھریتو برا گرفت و گفت دستامو
 یای تو می وقتدی نباگھی دای خونتون امی نداره من می کارمانی پگھی دی تو ازدواج کردی از وقتگفتم

 رمی ازش اجازه بگنجایا
 اگھ نشد مجبورم اون ی برم دنبالش ولتونمی خونتون از اونجا مامی بخوامی فردا مگمی بھش مامشب

 موقع از معصومھ خانوم کمک بخوام
 ی پا کارآگاھکی حال من رو عوض کنھ گفت تو کھ خودت نکھی ای آره خوبھ بعد براگفت

 یخواستیچراازمن کمک م
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 دست و ی بیلی بگھ خرهی من قرار بگی زندگانی ھرکس در جردی شایدونی زدمو گفتم می تلخلبخند
 پشت و پناه ی بنکھی بھ خاطره اشھی اما ھمکنمی احساس رو منی خودمم ھمی اوقات حتیپام گاھ
 کھ ی ، زندگش پسرمم ھست ، بچھ استی خودم نی فقط بحث زندگگھی حاال دی ولدمیترسیبودم م
 ی زندگفی تکلدی پشت و پناه باشھ بالخره بای خواد اونم مثل من بی من دلم نمومدهی نای دنبھ ھنوز

  نھ ؟ای خواد ی من و پسرش رو مایبشھ  معلوم مانیمن و پ
  بودمتدهی ندینطوری تا حاال اترسونھی حرفات من رو منی گفت اساحل

  پسرمم ھستی زندگستی خودم نی محکم اره چون تا االن فقط بحث زندگنقدری ؟ ای چھ شکلگفتم
 کھ بھ ی نره بگادتی بھ معصومھ خانوم ی خونھ راسترمی باشھ پس من فردا منتظرتم االنم مگفت

  بودمنجای نگھ من امانیپ
 خونھ ی بھ خاطر کارمانی دفعھ پکی ترسمی بمون چون منجای اگمی نمدی ببخشگمی باشھ حتما مگفتم

 ... اما خبادی مشی کم پیلی البتھ خادیب
  و گفت مواظب خودت و بچھ باشدی بعد من رو بوسزمی عزدونمی مگفت
 کھ کردم بھ معصومھ خانوم سفارش کردم در مورد اومدن ساحل و ی کارنی ساحل رفت اولیوقت

  نگھمانی بھ پیچیحال بدم ھ
  نگھیچی کھ ھسپرهی گفت بھ شوھرش ھم می خانوم ھم قول داد و حتمعصومھ

 می کھ ازدواج کردی چند سالنی تو اومدهی نمانیشده و ھنوز پ١٢ کشم ساعتی رو شکمم میدست
 ...ی ولامی مری کھ دگفتی صبحش مای دادی خبر مای شھی اومده بود اما ھمریچند بار د

  معلومھ االن حتما با اون زنھ ھستزنمی میپوزخند
 دنشی بخواب چون اصال تحمل دزنمی اومده خودمو ممانی پفھممی مادی میی بخوابم صداکنمی میسع

 رو ندارم
  نشمداری تا من از خواب بکنھی اتاق چراغ رو روشن نمی اومده توفھممی در می صدااز
 کشھی کنارم دراز مقھی اما بعد از چند دقکنھی مکاری چفھممینم

 بوسھی گونھ ام رو می بد بھ آرومکنھی رو روم مرتب مپتو
 مگھ ی کھ رد گم کنھ و من شک نکنم ولنھی ای کاراش برانی ای ھمھ دی شاھی منظورش چفھممینم

 ری دنقدری شب اای ذاشت تا من بفھمم ی روشن نملشی فکر داشت موبایواسھ اون مھمھ اگھ ذره ا
 شمی پی حتما ھفتھ ای اومد حتما اون خانمھ صبح براش زنگ زده بود تا باھاش قرار بذاره ینم
 ... اومدهری دنی بھ خاطره اشنبھکی

  قدر فکر کردم تا خوابم برداون
 

 خواب دمیترسی بودم مدهیبشم درست نخواب ھنوز خواب بودم البتھ شمانی شدم پداری زود بصبح
  ساحل برمی خونھ خوامی بگم کھ ممانیبمونم و نتونم بھ پ

  خوبھ؟؟حالتی شدداری چشماش رو باز کرد و گفت بمانی تخت کھ بلند شدم پی رواز
 ادی خوابم نمگھی بھش نگاه کنم گفتم سالم آره خوبم دنکھی ابدون
  ؟یدی فکر کنم زود خوابشبی سالم خانوم گل دکی علگفت
  خستھ بودمیلی خاره

 یدی بود چون من کھ اومدم نفھممعلوم
  بمونم اما نتونستمداری بخواستمی نگران شدم مشبی دیزدی زنگ میای بیخواستی کھ مری دشھیھم
  نتونستمدی و گفت ببخشدی تخت نشست و گونم رو بوسی شد روبلند
  بغل اون خانمھ بودهشبی حتما دخوردی تخت بلند شدم از دروغاش حالم داشت بھم می رواز
  ول کن بھش فکر نکناه
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 نی گفت طنیی طرف دستشورفتمی کھ مھمونطور
  بلھ؟گفتم
 من ی درستھ معصومھ خانوم ھست ولامی مری ساحل چون من دی آخر ھفتھ روزا برو خونھ گفتتا

 امی ترم ساحل ھست شبا ھم خودم منی بالتیم ھست االنم کھ تعط ھرینگرانتم ساحل بھتره تازه ام
  اومدم نشدمری اما دی بھت بگم کھ بھ ساحل انوم بگشبی دخواستمی گفتم مری بھ امروزیدنبالت د

  برو آماده باش ببرمتیدارشدی کھ زود بحاالم
  ممنونای خدای وانی بھتر از ایچ

 ... باشھ فقطگفتم
 ھفتھ کی نی فقط ھمی سختتھ ولدونمیومد طرفم دستم رو گرفت و گفت م تخت بلند شد و ای رواز

 باشھ
  باشھگفتم
 می خونھ ساحل رفتمانی کارامو انجام دادم و با پزود

 خواستمی کھ من خودمم مگفتی نمیزی دفعھ چکی خوب بود چون یلی خنی و ادونستی مساحل
 امیخونشون ب

  سفارش کرد و رفتیلی خمانیپ
  رفتمانی ھم ھمون موقع با پری شکر امخدارو
 می کنبی رو تعقمانی پمی گرفتم تا بتوننی ماشکی من می رو بھ من گفت بدو برعی سرساحل
 شدی نمری دینطوری ازش ممنون بودم چون اواقعا

 کردی کار منای ساحل ای خونھ کی آژانس نزدی مرد مسن بود کھ براکی راننده
 کی حدود ساعت ده بود کھ بھ شرکتش سر زد ساعت مارستانی کرد اول رفت ببی رو تعقمانیپ

  رفتابونی اومد اون سمت خرونیبود کھ با عجلھ از شرکت ب
 ......  زنکی شدی باورم نمدمیدی کھ میزیچ
 زدی البتھ بھ قرمز می شرابادی بدم مگفتی مشھی ھممانی کھ پی رنگ کرده ھمون رنگی با موھایزن

  کامال مشخص بودمی کھ ما داشتیھ ا با فاصلی تند کھ حتیلی خشیبا آرا
 .. حواسش بھ من بود بھ ساحل گفت خانوم حالنھی شد راننده کھ از تو آنشی سوار ماشمانیپ
 دمی نفھمیزی چگھید

  شده بودرهی نگرانش بھم خی بودم و ساحل با چشمامارستانی بی بھوش اومدم تویوقت
  بعد با دکتر برگشترونوی رفت بعی بھوش اومدم سردی دیوقت

 ی ترسوندیلی بود گفت سالم تو کھ دوستت رو خانسالی خانوم مکی دکتر
  شدهی گفتم سالم چیفی ضعی صدابا

 کھ بچت ی شانس آوردودی ی گفت شوک عصبکردی من رو چک متی ھمونطور کھ وضعدکتر
  باشی نی بھ فکر نیستی نشده اگھ بھ فکر خودت نشیزیچ

  مطمئن بودمگھی اومد حاال دادمی زی ھمھ چدوباره
 موندن بچت وجود نداره ی براینی تضمی بشینطوری اگھی بار دکی اگھ ی ولی گفت مرخصدکتر

 فکر نکن بھ دکتر خودت ھم سر بزن خب من رفتم یچی چند وقت خوب استراحت کن و بھ ھنیا
 خداحافظ

  خداحافظی مرسگفتم
 بھ ی ساحل رسوند وقتیونجا بود مارو بھ خونھ  رفت با کمک ساحل آماده شدم راننده ھنوز ایوقت

 دیای بدیتونی رو بھ راننده گفتم فردا ھم ممیدیخونھ رس
 .... نی گفت طنساحل
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  صبر کن و رو بھ راننده گفتم فکر کن منم مثل دخترتگفتم
  دردسر بشھترسمی اخھ دخترم مگفت
  آماده امنمی بدتر از ای براگھی دشھی حالم بد نمگھی ددی نترسگفتم
 نیای تا بسمیمی بتشھ پس فردا صبحم ھمون جا واگفت
 ی مرسگفتم
 نی ای ھمھ ی تومی خونھ ساعت پنج بود ساحل قبال نھار پختھ بود داغ کرد و خوردی تومی رفتیوقت

 می نزدی کدوم حرفچیمدت ھ
 ؟ی از ناھار بھ ساحل گفتم ازشون عکس گرفتبعد

 
 ؟ی کنکاری چیخوای ممیترسونی می گفت دارساحل

  توجوابموبدهگفتم
 ؟ی کار کنی چیخوای حرص گفت آره حاال بگو مبا

 یفھمی پس فردا متای نھاای فردا
  ودستم رو دستاش گرفت و گفت بگوکمی اومد نزدساحل

 یعنی نکرد دای بحث ادامھ پنی اگھی زنگ در حرفش روقطع کرد شوھرش بود و دی صداکھ
  نبودیفرصت

 کھ شدی باعث منشی گذشت و ھمی شوخ البتھ از حد خودش نمی بود و کمی مرد خوش اخالقریام
 من باھاش راحت باشم

  کردی معذرت خواھری از ساحل و امیلی دنبالم اومد و خمانی ساعت دوازده پکینزد
 دنده و ی دست خودش روری اوقات گرفت و گذاشت زشتری دستمو مثل بنی ماشی تومی نشستیوقت

  چطوره؟امروز خوش گذشت؟گفت حال خانوم کوچولو
  گذشتھشترخوشی بگم بھ تو بخواستمیم

 باھاش ھم صحبت بشم خواستی کھ حوصلش رو نداشتم و اصال دلم نمنی آره وبھ خاطره اگفتم
  خستھ امیلی رو خواب بودم حاال ھم خشترشیگفتم ب
 کوچولو نی ھفتھ اس تو بھ خاطره اکی نی فقط ھمی خستھ شددونمی مدی و گفت ببخشدی رو بوسدستم

 باباش رو ببخش
 خستھ بودم چون برعکس اون یلی دادم وانگار واقعا خھی تکی صندلی باشھ و سرم رو بھ پشتگفتم

  کھ حالم بد بودی از وقتری بودمغدهی گفتھ بودم اصال از صبحش نخوابمانی کھ بھ پیزیچ
  بودمانیمام باز شد پ چشارهی داره لباسم رو در می کھ کسنی احساس ابا
 ارمی گفتم خودم در میفی ضعی صدابا

 ؟یتونی مگفت
 کھ مواظبمھ و نگرانمھ خوب اگھ نی ثابت کنھ اخواستی رو می کاراش خندم گرفتھ بود واقعا چاز
 کردی کار ھارو نمنی ادی شادونمی رو مزی کھ من ھمھ چدیفھمیم

 تونمی آره مگفتم
 گفتی کھ ممانی پی صبح با صدادمی نفھمی چچی ھگھی و ددمی لباسام روعوض کردم و خوابعیسر

 ی بشداری بیخوایگلم نم
 ی ولدمیفھمی تو چشماش بود کھ من نمیزی چکی رو کھ باز کردم نگاھم بھ چشماش افتاد چشمام

  بود کھ با خودم ھم ھمراه بودیزی چون چدمیفھمی غم بود حس غم رو کامل مکیھمراھش 
 برم تی الھی تی زد و گفت قربون چشمای چشمام بوسھ ای روکنمی م نگاشینطوری ھمدی دیوقت
 ؟ی بلند شی خواینم
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 ... و حاالرفتی قربون صدقم نمنقدری چون قبال اکردمی از کاراش تعجب مواقعا
  تموم کنمخواستمی رو کھ می کاردی بود بلند شدم بانی ھمقای بود دقی رد گم کنی برادیشا

 ابوونی خکی بود کھ امروز نی ھم اون خانمھ اومد اما ساعت چھار بعدازظھر تفاوتش ااونروز
  بودسادهیباالتر وا

 دو بار ھم گرفتی مختلف اتفاق افتاد و ساحل ازشون عکس می ساعتای ھر روز توداری دنیا
ستوران  بار ھم بھ رکی کھ چھار واحد بود و ی آپارتمانی خونھ کی بار بھ کی و میدنبالشون رفت

 رفتن
  بودی خونھ رفت حالم وصف نشدنی تودمی کھ دیروز

  رو ندارمیی کھ جاستی مھم نشدی تموم مزی روزآخر بود ھمھ چامروز
  کنمی زندگمانی کھ ممکنھ پدر مادرم مجبورم کنن باز با پستی مھم نبرام
 کھ داره ی عدالتی بی محکم جلومی زندگی بار توکی ی کھ برانھی کھ برام مھمھ ایزی تنھا چاالن

 سمی واشھیدر حقم م
 
 

  خانومھ شدنی و سوار ماشابونی خی رفت تومانی پی وقتامروز
  بشمادهی رو باز کردم تا پنی در ماشمنم

 ! بھ طرفم برگشت و گفت کجا؟ساحل
  شدمادهی داستان تموم بشھ نھ و بدون توجھ بھ ساحل پنی ایی بک جادی باگفتم
  بودفتادهی سمت اونا کھ ھنوز خانمھ راه نرفتم
  زدممانی طرف پی شھی کردم و بھ شیمکث
 دمیفھمی کھ باز شده بود می متعجبش و دھنی رو از چشمانی اشدی برگشت باورش نمیوقت
  شدادهی پنی بھ خودش اومد و از ماشقھی از چند دقبعد

 ؟یکنی کار می چنجای تو اگفت
 شک بھ خودش اجازه نی بھ من شک داشت و بھ خاطره اشھیکھ ھم ی شوھرم کسنمی ببگفتماومدم

  من دست بلند کنھ کجاستی رودادیم
 می برای بای گرفت و گفت بدستمو
 و دمی کوبنشی کھ ازشون داشتم رو بھ سیی و پاکت عکسارونی بدمی دستم رو از دستش کشمحکم

 ؟یگفتم صحبت چ
 ینطوری عکس ھا واضحھ فقط موندم تو کھانی ای صحبت ھا توی ادامھ دادم ھمھ ی پوزخندبا

  بھش بدم رفتمی فرصتنکھی بعدم بدون ای بدبخت کردی چی بچھ رو براکی من و یبود
  از من بود خب حق داشت چون من با اون شکم و اون کجاعتری اون سریول

  دستم رو گرفت و گفت کجا صبر کنمچ
 تا سمی وایخوای صبر کنم نکنھ مدی بای چیرا گفتم بدیلرزی کھ میی اشکم دراومده بود با صداگھید
  ارهی کنرمی تحقنی از اشتریب
 دمی محی گفت صبر کن برات توضی بلندی صدابا

 بده حی توض؟ارهیدی محی توضیری نفست رو بگی جلوی کھ نتونستنی ایدی محی رو توضی چگفتم
 دمیگوش م

  و از حال رفتمگھی می چدمیفھمی نمگھی درفتی مجی گسرم
 رونی بودم دستم رو ازدستش بمانی دست پی بودم دستم تومارستانی تخت بی بھوش اومدم رویوقت
  خوبھ؟؟حالتی شدداری گفت بی و با نگراندارشدی بدمیکش
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  چرخوندمگھی طرف دکی ندادم و سرم رو بھ جوابشو
  دکتر اومدکی با رونی و رفت بدی فھمخودش
  سالم دکتر بھ اون سمت نگاه کردم و گفتم سالمیباصدا

 د؟درستھیشدی مینطوری ھفتھ کھ ای بار دوم تونی اگفتی دوستتون مگفت
  بلھگفتم
 ی نشده ولیزی واقعا خدا بھتون رحم کرده کھ چندفعھی خطرناک انی وضع جنی برادیدونی مگفت
 ستی بعد معلوم نیدفع 
  بمونھنی وجود نداره کھ جنینی تضمچی ھدی بشی عصبینطوری اگھی بار دکی اگر

 دی و مواظب خودتون باشدی سربھ دکتر خودتون بزنکی ھم ھست بھتر
 بھ کمکم اومد کھ دستش رو پس زدم کھ مانی رفت پجی ده شب بود خواستم بلند شم کھ سرم گساعت

 شھی نکن حالت بد میآروم گفت لجباز
  گفتم ساحل کجاستی بداخالقبا

  فرستادمشون خونھ؟گفت
  منم ببر اونجا؟پسی چی براگفتم

 یری جا نمجی ھتو
 ...  ھمون زنھشی تو ھم برو پرمی مچرا

 میزنی و گفت باشھ حاال تو آماده شو بعدا حرف مدی حرفم پروسط
 ی ساحل کھ باصدای برم خونھ خوامی دوباره تکرار کردم کھ منی ماشی تومی شدم ورفتآماده

 ؟ی خودت متوجھ شدی خونھ ی آی گفت تو میمحکم
  حاال فرق داشتی ولکردمی نمی مخالفتگھی محکمش دی اگر قبال بود با صدادیشا

 م...وا...خ... ی..م .. منم نگفتم
 نگھ داشت و بھ طرفم برگشت و گفت قاتل ھم اگھ مطمئن باشن قاتلھ ابونی خی رو گوشھ نیماش

  باشھی تو بخوای بعد ھرچمی از خودش دفاع کنھ پس بذار باھم حرف بزندنیبازم بھش اجازه م
  شدممی کھ تسلدمی دی چشماش چی تودونمینم

  گفتم منتظرمارمی کھ لباسام رو در بنی بدون امیدی کھ رسخونھ
 .. صبرگفت
  بگومی و گفتم صبر نداردمی حرفش پروسط
 ! بھ طرفم برگشت و گفت کجا؟ساحل

  شدمادهی داستان تموم بشھ نھ و بدون توجھ بھ ساحل پنی ایی بک جادی باگفتم
  بودفتادهی سمت اونا کھ ھنوز خانمھ راه نرفتم
  زدممانی طرف پی شھی کردم و بھ شیمکث
 دمیفھمی کھ باز شده بود می متعجبش و دھنی رو از چشمانی اشدی برگشت باورش نمیوقت
  شدادهی پنی بھ خودش اومد و از ماشقھی از چند دقبعد

 ؟یکنی کار می چنجای تو اگفت
 شک بھ خودش اجازه نی بھ من شک داشت و بھ خاطره اشھی کھ ھمی شوھرم کسنمی ببگفتماومدم

  من دست بلند کنھ کجاستی رودادیم
 می برای بای گرفت و گفت بدستمو
 و دمی کوبنشی کھ ازشون داشتم رو بھ سیی و پاکت عکسارونی بدمی دستم رو از دستش کشمحکم

 ؟یگفتم صحبت چ
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 ینطوری عکس ھا واضحھ فقط موندم تو کھانی ای صحبت ھا توی ادامھ دادم ھمھ ی پوزخندبا
  بھش بدم رفتمی فرصتنکھی بعدم بدون ای بدبخت کردی چی بچھ رو براکی من و یبود
  از من بود خب حق داشت چون من با اون شکم و اون کجاعتری اون سریول

  دستم رو گرفت و گفت کجا صبر کنمچ
 تا سمی وایخوای صبر کنم نکنھ مدی بای چی گفتم برادیلرزی کھ میی اشکم دراومده بود با صداگھید
  ارهی کنرمی تحقنی از اشتریب
 دمی محی گفت صبر کن برات توضی بلندی صدابا

 بده حی توض؟ارهیدی محی توضیری نفست رو بگی جلوی کھ نتونستنی ایدی محی رو توضی چگفتم
 دمیگوش م

  و از حال رفتمگھی می چدمیفھمی نمگھی درفتی مجی گسرم
 رونی بودم دستم رو ازدستش بمانی دست پی بودم دستم تومارستانی تخت بی بھوش اومدم رویوقت
  خوبھ؟؟حالتی شدداری گفت بی و با نگراندارشدی بدمیکش

  چرخوندمگھی طرف دکی ندادم و سرم رو بھ جوابشو
  دکتر اومدکی با رونی و رفت بدی فھمودشخ

  سالم دکتر بھ اون سمت نگاه کردم و گفتم سالمیباصدا
 د؟درستھیشدی مینطوری ھفتھ کھ ای بار دوم تونی اگفتی دوستتون مگفت
  بلھگفتم
 ی نشده ولیزی واقعا خدا بھتون رحم کرده کھ چندفعھی خطرناک انی وضع جنی برادیدونی مگفت
 ستی بعد معلوم نیدفع 
  بمونھنی وجود نداره کھ جنینی تضمچی ھدی بشی عصبینطوری اگھی بار دکی اگر

 دی و مواظب خودتون باشدی سربھ دکتر خودتون بزنکی ھم ھست بھتر
 بھ کمکم اومد کھ دستش رو پس زدم کھ مانی رفت پجی ده شب بود خواستم بلند شم کھ سرم گساعت

 شھی نکن حالت بد میآروم گفت لجباز
  گفتم ساحل کجاستی بداخالقبا

  فرستادمشون خونھ؟گفت
  منم ببر اونجا؟پسی چی براگفتم

 یری جا نمجی ھتو
 ...  ھمون زنھشی تو ھم برو پرمی مچرا

 میزنی و گفت باشھ حاال تو آماده شو بعدا حرف مدی حرفم پروسط
 ی ساحل کھ باصدای برم خونھ خوامی دوباره تکرار کردم کھ منی ماشی تومی شدم ورفتآماده

 ؟ی خودت متوجھ شدی خونھ ی آی گفت تو میمحکم
  حاال فرق داشتی ولکردمی نمی مخالفتگھی محکمش دی اگر قبال بود با صدادیشا

 م...وا...خ... ی..م .. منم نگفتم
 نگھ داشت و بھ طرفم برگشت و گفت قاتل ھم اگھ مطمئن باشن قاتلھ ابونی خی رو گوشھ نیماش

  باشھی تو بخوای بعد ھرچمی از خودش دفاع کنھ پس بذار باھم حرف بزندنیبازم بھش اجازه م
  شدممی بود کھ تسلی چشماش چی تودونمینم

  گفتم منتظرمارمی کھ لباسام رو در بنی بدون امیدی کھ رسخونھ
 .. صبرگفت
  بگومی و گفتم صبر نداردمیفش پر حروسط
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 تر بود باھم کی بود از برادر بھ من نزدرضای دوست داشتم اسمش علکی روبروم و گفت نشست
 بھمون دوقلو زمونی و ھرجا از اول دبستان دانشگاه رفتنمون رشتھ ھامون ھمھ چشھی ھممیبود

 من از دستش ی ولذاشتی سربھ سرم مشھی شوخ طبع بود و ھمیلی اون برعکس من خگفتنیم
 با ھم دوست یلی خشدی مقمونی عمی تفاوتھامون بود کھ باعث دوستنی ھمدی شاشدمیناراحت نم

 و باعث ی نبود از ھفت سالگی کمزی ما خبر داشتن چی دوستنی و خانواده ھامون ھم از امیبود
 خواھر داشت کھ دو سال از ما بزرگتر بود و ھمون کی اون فقط شدی ما میرفت و آمد خانوادگ

 کھ اون می بودی اون ازدواج کرد و رفت کانادا سال آخر پزشکمیشد  کھ ما وارد دانشگاهیسال
 تر بودم کی من کھ از ھرکس بھش نزدی ولشدی کس متوجھ نمچی بود ھگھی جور دکیعوض شد 

 دمیفھم
  عاشق شدهدمی اصرار کردم تا فھماونقدر

 ی نگفتیچی پس چرا ھشھی متی برادری بھش گفتم تو کھ ادعایاراحت نبا
  نگفتمیچی من رو ناراحت کنھ با عجلھ گفت نھ آخھ ھنوز بھ دختر ھم ھخواستی کھ نماون
 ھ؟ی دختر اسمش چنی خوب اگفتم
 بای زگفت
 کرده بود و بھ دختر گفتھ بود بھتر با ھم آشنا بشن و بعد ی ھمون روز از دختر خواستگاریفردا

 یبره خواستگار
  فکر کنمدی گفتھ بود بادختر

 زنگ زد و جواب مثبتش رو داد البتھ گفت بھ شدی موونھی داشت درضای ھفتھ کھ علکی از بعد
 بعد اگھ بھ  رو بشناسن وگری چھار ماه با ھم باشن تا ھمدایخانوادش ھم گفتھ و اونا ھم گفتن سھ 

 ی برن خواستگاررضای خانواده علدنیتوافق رس
  ھم بھ خانوادش گفتھ بود و اونا ھم قبول کردنرضای پا بند نبود البتھ علی روی از خوشحالرضایعل

 ؟ بعدم با ی بار بھش گفتم تو از کجا اون شناختکی نکھی تا اگذشتی رابطھ منی ھفتھ از اکی
 ...  حاالی رو بھ من بگزیچ گفتم تو قرار بود ھمھ یناراحت

 ھشت بای زی و سال دوم ھست و پدرش وقتی دانشکده پرستاری از بچھ ھایکی بای گفت زعی سرکھ
 وضع زندگشون دی داشتن شای خوبی البتھ وضع مالکنھی میسالھ بوده فوت شده و با مادرش زندگ

 دهی اون چند ماه دی رو توشونی زندگکی بھ نظر من کھ از نزدی ولدیرسی نمنای ارضای علیبھ پا
  داشتنرانی ای دور تولی خانواده ھم خارج بودن و اونا فقط چند تا فامھی خوب بود بقمبود
 نھی تو رو ببخوادی مگھی مبای گفت زرضای روز علکی کھ گذشتی ھفتھ از رفت وآمدشون مسھ
 !! تعجب گفتم من ؟با

 ھووش رو خوادی اضافھ کرد می براش حرف زدم بعدم با شوخیلی آخھ من از تو خگھی آره دگفت
 نھیبب

 ؟ی ھنوز آدم نشدیریگی زن می داروونھی و گفتم ددمیخند
 گھی درست نشد حاال کھ دی ھمھ سال تالش کردنی و گفت حاال آدم شدن من رو ولش کن ادیخند

 عاشق شدم کھ عمرا درست بشھ
 شینی قرار بذارم ببی کحاال
 یبری تو من رو مننی کھ دختر رو بببرنیو خواھرشون رو م ھمھ مادرگفتم
 ؟ی کیبافی چھ قدر فلسفھ می واگفت
  فردا پنج شنبھ ھست خوبھ؟گفتم

 بھ ی کمکی البتھ اگھ ینی عشقم رو ببدی تو زودتراز ھمھ بای بغلم کرد و گفت آره مرسدیپر
 دشیدی می دانشکده پرستاری تویکردیاطرافت توجھ م
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  ؟نمشی کھ من ببشینیبی تو خودت مگفتم
 بچھ ھا ی جلوخوادی کھ نمنی بھ خاطرھارمی االن کھ نمی کھ انتخابش نمکردم ولدمشیدی اگھ نمگفت

 براش حرف درارن
 گھی راست مگفتم
  تا آسمون فرق داشتنی زمکردمی کھ من فکر می دختر با دختری ولمیدی رو دگری شنبھ ھم دپنج
 ی و ھم اخالقی از نظر ظاھرھم

 اخالقش باورم ی از آدما بودن کھ ظاھرشون غلط انداز ھست ولیلی مھم نبود چون خشظاھر
  باشھنی عشق دوستم اشدینم
  بودیول

 داد کھ خوشگلھ صی تشخشدی می کرده بود ولشی کھ اونقدر آرانی بود با ابای مثل اسمش زدرست
  رو خر کرده بودرضای زبونش علنی با ھمدی زبون باز بود شایلی نداشت و خی کاریعنی

 نی ادونستمی نمی رو دوست داشتم ولشی ساده بود ومن ھم سادگی بود ولطونی شیلی خرضایعل
  جونشی بالشھی میسادگ
  رفت تا غذا سفارش بدهرضای علی وقتکردی بھ من نگاه می جور خاصکی بای روز زاون

 نی ھستیفی واقعا تعرکردی مفی از شما تعریلی خرضای لبخند گفت علکی با
 رفتنی کھ میی جاھاشتری برضای از اون روز بھ بعد علی جا ختم شد ولنی روز صحبت ما بھ ھماون

  خوشحال بودیلی موضوع خنی و از ابردیمن رو م
 ی کنھ ولی ازدواج کنم اون بھ رابطھ من و تو حسودی باکسخوامی می وقتدمیترسی مگفتی مشھیھم

  خوشحالمیلیحاال خ
  کنھکی خودش رو بھ من نزدکردی می سعیلی شک داشتم اون خابی زی من بھ رفتارایول

 نی اون گوش نکرد و ھمی گفتم کھ چشمات رو باز کن ولرضای بھ علی بار بھ طور ضمننیچند
 گوش نکردن

 شی بره خواستگارخوادی گفت مبای بھ زرضای رابطھ گذشتھ بود کھ علنی ماه از اچھار
  ھفتھ بھش مھلت بده و اونم قبول کردهکی گفتھ چرا گفتھ ی نھ اورده وقتبای زیول

  بودبای ھمون روز تلفن اتاقم زنگ خورد زیفردا
 اصال از اول بھ خاطره نکھی کارداره گفت من رو دوست داره وای با من چدمی ازش پرسیوقت

  جواب مثبت دادهرضای بشھ بھ علکی بھ من نزدنکھیا
 کنمی نمانتی وقت بھ تو خچی خفھ شو من ھگفتم
  رو قطع کردمیگوش

  بگمرضای گرفتھ بودم بھ علمی ھم زنگ زد تصمگھی اون ھفتھ دوسھ بار دیتو
  روحش نھی وجود نداشت جسمش بود ولگھی دییرضای خونشون علدمی رسی وقتیول

  بچم رویدی دگفتی ممادرش
  دوستم برادرمشدی کرده بود باورم نمی بستھ قرض خودکشکی شب قبل با خوردن رضایعل

  گفتھ بودزی اون نامھ ھمھ چی نامھ نوشتھ بود توبرام
 بای مخالفت رو بگھ و زلی تا دلکنھی اصرار مکنھی شک مکنھی مخالفت می با خواستگاربای زیوقت

 خوادی اون من رو مگھیھم م
 ی ندارم حتیری کھ نھ من تقصفھمھی می منم ھست ولری تقصکردهی براش سخت بوده فکر مباورش

 کنھیازم طلب بخشش ھم م
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 ھم شی اولش نبوده و اخری طعمھ رضای کھ علنھی اشھی مشیختگی کھ باعث بھ ھم ریزی چیول
 موضوع باعث نی نبوده ای بوده و اصال دختر درستیکینبود اون دنبال پول بود ھر روز با 

 شھی مرضای علیخودکش
 از آدمھا یلی خدی شای شده بود ولشی باعث خودکشنی اونقدر محکم نبود و ھمرضای علدونمی ماره

 پاک نقدری از مردا قبل از ازدواجشون ایلی خدی پاک شایلی پاک بود خرضای باشن علینطوریا
  باشممی جز عشق و ھمراه زندگی با کسخوادی دلم نمگفتی مشھی اون ھمینباشن ول

  پاک بودن اون رو از پا انداختنیھم
 نتونست ھمون سال ی بشھ ولکی کرد بھ من نزدی سعیلی خبای زگھی آدم دکی اون روز من شدم از

  کھ رفتھ خارجدمیفھم
 رو ازم گرفت مادر می فرد زندگنیزتری عزنای از ھمیکی شدم زاری ھمون موقع از جنس زن باز

 رو رضای من علنکھی دخترشون و مادرمم بھ خاطره اشی ھم شش ماه بعد رفتن پرضایپدر عل
  جمع کردمیکھ با ھم داشت یی عکسایفراموش کنم ھمھ 

  خاطراتش رو نتونست جمع کنھیول
 خواستنی مای بودن بای شد کار و درس از دخترا بھ خصوص اگھ زمی زندگی ھمون روزا ھمھ از

  کنن نفرت داشتمکیخودشون رو بھت نزد
  بکنھی ھر کارتونھی دختر مکی دمیفھمی مچون

  اشتباه کنمخواستی ھمھ مثل ھم نبودن اما دلم نمکردمی اشتباه مدونمیم
 گفتی مشھی البتھ ھمزنھی بودم کھ در مورد تو حرف مدهی شنیلی از مادرم خدمی تو رو دنکھی اتا
 دتی اون روز تو خونتون دنکھی تا استی جا نچی ھی احمدی چرا دختر بزرگ آقادونمینم
 از تو نقدری چرا ادمیفھمی نمگفتیود م تورفتارت بی و خجالتی از خوشگلشھی اون روز ھماز

 ی من رو کنجکاو کردن و شب عروسگفتنی کھ مامان و ھمھ میی با حرفانکھیخوشش اومده تا ا
  بھت دقت کردمماهیپر
  چشمات بودی بود کھ توی غمومدی نگاه بھ چشم منی اولی کھ تویزی چی ولی بودبای زتو

 اونم بھ من دمی ھفتھ صبر کردم و بعد از مامان در مورد تو پرسکی ی شب کنجکاو شدم ولھمون
  روزیگفت کھ مادر پدرت از ھم جداشدن و ھمھ چ

 ھفتھ معلوم شد گفت بھ کی چرا کھ بعد از دمیفھمی نمی ولدمیفھمی از حد مامان رو مشی بیخوشحال
  خوبھیلی تو خی برانینظرم طن

 تر از من ممکنھ پدر مادرش کی کوچیلیرا فقط گفتم خ چدمی فھمی بار اول مخالفت نکردم نمیبرا
  باشی مامان گفت اونش با من تو راضیقبول نکنن ول

 کارام و لی با پدرت حرف زد و اونا قبول کردن و منم شرط ھام رو گفتھ بودم فکر کنم حاال دلپدرم
 یفھمی رو مھامیبد رفتار

 تتی اذیلی خدونمی غرورم رو بشکنم مخواستمی اما نمشدمی از وقتا از رفتارام ناراحت میلی خمن
 ی ولی تموم بودی اونم با تو کھ ھمھ چکردمی ازدواج مدی از اول ھم اشتباه کردم و نبادیکردم شا

 از من  خواستم اعتراف کنمی اما نمدونمی وقتھ کھ میلی خیعنی دمی امروز فھمی چرا ولدمینفھم
  عاشقت شدمدمتیھمون بار اول کھ د

  نکردمانتی وقت بھت خچی من ھخورمی قسم می کنم ولکاری چدونستمی حالت بد شد نمی وقتامروز
  کنھھی تو رو توجانتی خنای ای فکر نکنم ھمھ ی دوستت متاسفم ولی جام بلند شدم و گفتم برااز
 ...یگی نکردم اون موقع تو مانتی خگمی و گفت من مسادی دستم رو گرفت رو بروم وامچ

 ... پس اون زنگفتم
  صبر کنگفت
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  خستھ شدمیفھمی زدم خستھ شدم از صبر کردن مداد
  بودبای باشھ آروم باش اون دوست زباشھ

 !!با؟ی تعجب تکرار کردم دوست زبا
 کھ یی اونای از ھمھ رهی بگتی تا حاللرانی العالج برگشتھ ایضی مرکی ضھی مربای ززمی عزاره
 اون روز رفتم امروز ھم نکھی اون خانمھ اصرار داشت تا ای نرم ولخواستمی کرده من متشونیاذ

 ادر متونمی ازم خواست اگھ ممارستانی منتقلش کردن بگھی بد و دیلی حالش خبایاومده بود تا بگھ ز
  کنم تااونا ھم ببخشنشدای رو پرضایپدر ع

 ومدی پس چرا ھر روز مگفتم
 و ی روز اومدکی تو فقط ی ولیدیفمی دنبالم میومدی اگھ مرفتمی من نمنکھی بھ خاطره اگفت

 شینی بببرمتی می باور کننکھی بوده کھ رفتم خونشون اصالبھ خاطره ایمتاسفانھ ھمون روز
 می باشھ پس فردا برگفتم
 کی ھست و من شی پسر من دوسالھ ھست و امروز تولد دوسالگگذرهی از اون موقع دوسال محاال

 حق نشستھ ی خدا جاگھی خوشحالھ میلی خشھی دختر دار ممی دارنکھی از امانیدختر حاملھ ھستم و پ
  دختر بھ دل منکی پسر بھ دل تو داده و کی

 بھ من یلی گذاشت من درس بخونم و خی خوب شد حتیلی خمانی رابطھ من و پبای زی از ماجرابعد
  ھستمیکمک کرد ومن االن ترم دو رشتھ نقاش

 پسرداشت کی اونجا ازدواج کرده بود و بای زھی دردش چدی کس نفھمچی ھفتھ بعد مرد و ھکی بایز
 حق نشستھ راست ی خدا جاگنی مدهی دگھی دی بار با زنانی بار بلکھ چندکی شوھرش رو نھ یول
 گنیم

  راه دارهی دختر توکی ھم حاملھ ھست و ساحل
 وقت چی اونا بود و من ھری تقصدمی کشمی زندگی کھ من توییای سختی ھمھ دی پدر مادرم شایول
  گذشت رو داشتھ باشم کھ ببخشمشوننی اتونمینم

 ھنوزم یعنی تونمی من نمی فوت کرد اونم ازم خواست ازش بگذرم ولشی سال پکی مادربزرگم
 نتونستم
  رو فراموش کنمی و جوانی نوجوانی دوران کودکتونمی مچطور

 اگھ شک من بھ دی شا بھ دست اومدهی کھ بھ سختی مادر خوشبختم اما خوشبختکی زن و کی االن
 شی زندگی تودی کھ آدم بادمی واون موقع بود کھ فھممی ھنوزم از ھم دور بودمانی نبود من و پمانیپ

 دمی مادی حتما بھ بچھ ھام نویمحکم باشھ و ا
 آوردم ازدواج کرد شب ازدواجش گفت من از تو ای من باربد رو بھ دننکھی ماه بعد از اکی ھم دایا

 یبخشی منو مخوامیمعذرت م
 کارا نی ای ھمھ دونستمی چون مدی گفتم آره و واقعا ھم ازش گذشتم شاارمی کھ بھ روش بنی ابدون

  حسادت بچگانھ بودهکی یاز رو
  مادربزرگ و پدربزرگ و مادر پدرم رو ببخشمتونمی چرا نمدونمی نمیول

 م کرده اخینطوری کھ اھی خانوم کوچولو تو فکر چشھی دورم حلقھ ممانی پیدستا
  بزرگ شدمستمی کوچولو نگھی من دگفتم
 یکردی فکر می من حاال بھ چی اما نھ برااره
 ھی چیدونی طرفش برگشتم و گفتم مبھ
 ھی چنھ

 میدیترسی از عشق میلی دلکی و تو ھر دو تامون بھ من
  توی ولترسمی نمگھی بگم داھمی دنی کھ بھ ھمھ نی از اترسمی نمگھی اما من داره



 106 

 ی ولترسمی نمگھی نھ منم دنھ
 ؟ی چیول

 نیی گونھام اومد پای رواشک
  ؟ی چی براھیگر
 کھ یی با اصرارای من نتونستم از مادربزرگ و پدربزرگم بگذرم حتی خوشبختنی ای با ھمھ یول

 یدونی مامان ھم زنگ زد میبابا کرد و حت
 ھمونطور کھ من رو یدی بھ مرور زمان ھمھ رو بخشدی شای رو پاک کرد و گفت حق داراشکام

 یدیبخش
 ی تو فرق داشتیول

 ی زدو گفت چھ فرقیلبخند
 قابل ری کھ باشھ بازم غیزی ھرچلشونی پدر مادرم دلی ولی باشینطوری اخواستی تو دلت نمگفتم

 یفھمیقبولھ چون اونا من رو بھ وجود آوردن م
 فکر یست فکر کن باشھ وقت و بھ من بھ بچھ ھا و بھ دری بھش فکر نکنخوامی و ازت مفھممی ماره
 ورجک دوسالش نی و ارسنی مھمونا مگھی کھ دمی برای حاالبی ببخشی تا بتونشھی باعث مینکن

 شھیم
 نداره ی عشق و ھوس فاصلھ ادونمی منمی ای از عشق ندارم ولی ترسگھی عشق ھست ددونمی محاال

 می و عشق رو بفھمی دوتا فاصلھ بذارنی انی بمی تونستمانی من و پیول
 انیپا
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