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عاشقانه توهمی  

کاربرنودهشتیا مریم نوشته  

اول فصل : 

 

به تنها...نمیشنیدم چیزی و نمیدیدم چیزی.بود کرده دنبالم کسی گویا که میدویدم چنان  

 

میدویدم و میکردم نگاه مقابل نقطه . 

فرو مه از ای هاله در که بودم من این و میشدم تر دور مقصدم از میدویدم چه هر انگار  

دیدم می دور را چیز همه و میرفتم . 

هشیار و بیداربودم که انگار و بودم خواب!نرسیدم انگار و ؟رسیدم..!بگم چطور نمیدونم ! 

صدای ببینم؟که رو چی بشه؟که چی که..رسیدم حاال.رسیدن برای دویدم نمی اینقدر کاش  

زهرا بهشت ورودی درب مقابل در مبهوت و مات بشنوم؟هنوز رو بستگانم های گریه  

میکنم فکر زمان اون به که االن حتی...اونجا به رسیدم چطوری نمیدونم....بودم دهایستا  

خورد زنگ گوشم توی دختری نگران صدای که بودم خودم توی!میمونم مات هم باز : 

اومدی چطوری گل؟تو کجایی؟مه..ام تو با میکنی؟آهای کار چی اینجا تو گل مه _  

چیزی از تو گل مه..بهم بده جوابی یه خدا رضای محض گل آوردتت؟مه اینجا؟کی .... 

این حاال..بمیره برات عمت.شدی یتیم که برات الهی بمیرم جون عمه جان گل مه _  

کنه؟ چیکار بابا بدون دختر  

باور هنوز..بدیم فرصت بهش باید.االن هست ُشک توی گل مه...باش آروم جان عمه _  

توضیح برات باید.بشین اینجا بیا مه تو جان گل مه.بخورید رو قند آب این شما نکرده،  

افتاده اتفاقی چه بدم ! 

میزدم حرفامو مطلق آرامش در من و بودن هراسون اونا : 
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متینه دیدم بابامو خواب دیشب _ . 

شوکه و نشده باورم حتما میکرد فکر اما کرد تعجب بودم آروم اینقدر اینکه از متینه  

پرسید ازمن احتیاط با.شدم : 

ببینم کن تعریؾ خوابی؟برام چه _ . 

آهسته.رو به رو به بودم شده باشند،خیره دوخته ای نقطه به رو چشمانم انگار من و  

میزنم حرؾ خودم با داشتم انگار که بود آروم صدام اینقدر.زدن حرؾ به کردم شروع : 

میاییم دنبالت نهایت بی ساعت ما.نگرد ما دنبال گفت بابام متینه _ . 

خوابت؟اصال بود مکانی چه توی!  میگی چی ببینم بزن حرؾ بلند و چی؟درست _  

خو حالت .... 

میگفتم فقط.نمیشنیدم صداشو اصال و بودم ای دیگه عالم توی من و بود نگرانم اون : 

که شنیدم رو مادرم جیػ صدای من.همیشه واسه رفتند اونا 45/5 ساعت فهمیدم من _  

بره؟ حالهم من بدون مامانم کو؟متینه بابام متینه...شدم بیدار  

جانم گل مه!میزنه خودشو داره کن کمکم بیا بیار،فریبا قند آب لیوان یه حمید...حمید _  

مامانت گل مه..روزی یه میمیریم همه گل مه..کنارتیم ما...باش آروم...عزیزم باش آروم  

کن کمکم خودت خدایا پیؽمبر یا.... مه.نکن گریه اینطور میشه ناراحت . 

چیزی.بود رسیده آنی جنون به که کسی یه شایدم یا دیوونه یه....مداشت حالی چه نمیدونم  

روی سرعت به که ای متوالی های المپ بود خون از پر سرم میدونم فقط نمیاد یادم  

میگذشتند نظرم از سقؾ . 
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**** 

 

 

 

به خودت خدا نتیجش؟یا بود گرفتید؟چی عکس سرش میشه؟از خوب حالش دکتر_ مهفام  

 

بش چیزیش هم گل مه اگه برس دادمون ... 

 

وارد ُشوک بهشون ایشون...که نیست چیزی.باشه خدا به توکلتون.باشید آروم خانم _  

 

اینجا نه منتهی.باشن بستری روز چند باید.میشن خوب.شکسته فقط هم سرشون.شده . 

همینجا بذارید هست همکار دو بین که احترامی حرمت به.دکتر آقای تیمارستان نگید _  

باشم سرش باالی خودم که باشه . 

که میداد رد پاسخ تمام قاطعیت با دکتر و میگفت التماس با مهفام : 

ایشون سر باالی دائم که نداریم روانپزشک دکتر اینجا ما!نمیشه الجوردی دکتر خانم _  

باشه مراقبت تحت باید بیمار.باشه . 

خودش روی به اما میشد تر عصبی مهفام میکرد تاکید باید کلمه روی وقتی چقدر  

میکرد اصرار درخواستش اجابت به التماس با و نمیاورد : 

لطؾ بخواهید اگر شما میدونم که من.باشن جا همین بذارین دکتر آقای میکنم خواهش _  

خواهش پس.اینجا بیان کنید تقاضا مربوطه همکاران از میتونید بکنید  
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بمونه بستری اینجا کنید قبول و کنید درک مارو وضعیت میکنم . 

کنده رو سُرم.بود خون از پر دستم تمام.پایین اومدم تخت روی از بودم اتاقی یه توی  

تند تند میشم عصبانی وقتی هنوزم.میکشیدم عمیق های نفس چیز همه از عصبی و بودم  

پایین و باال جوری ام سینه ی قفسه.میکشم نفس استرس و تنش با.میکشم عمیق های نفس  

او به دلجویانه دکتر و میکرد گریه مهفام!میشه کنده جاش از داره قلبم انگار که میره  

 :میگفت

خانوم میکنم درک رو شما کامال من نکنید گریه.کنید حفظ رو خودتون خونسردی لطفا _  

 ...الجورد

رو حرفش فریاد بود؛با دروغ که رو حرفی بشنوم بود کنم،سخت تحمل نتونستم دیگه   

شدن یتیم میفهمی تو.نمیکردی بستری منو اصال میکردی درک اگه.نمیکنید درک نه _  

چی؟ یعنی  

باز اما کنه حفظ خونسردیشو میکرد سعی اینکه با مهفام و شد دستپاچه من دیدن با دکتر  

گفت خونسردی با و داد تکان طرفین به رو سرش میزد موج چشمانش در نگرانی هم : 

احمقانه کار.من به بده اونو و باش آروم گل من؟مه به آوردیش؟بده کجا از رو تیػ اون _  

نکن ای . 

عقب برو.میزنم رو رگم صورت هر در گرچه.زدم رگمو بشی نزدیک.عقب برو _ . 

گو حرفام به ولی عقب میرم باشه باشه _ .... 

زدم فریاد : 

شنیدم زیاد...تکراریه حرفات _ .. 

اومد مسمت به عصبی های قدم با بیمارستان سالن پیچ از خانمی که بودم حال همین در . 

دس چیه اون.ها بیمارستانه اینجا اینکه خبرته؟مثل چه خانم _ .... 
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داؼونم برو عقب برو.میزنم رگمو جلو بیای دیگه قدم یه _ . 

و پند به لب همین برای بود کرده وظیفه احساس تازه انگار هم دکتر حین همین در  

میاد بدش ازش جوونی هر که گشود موعظه : 

چی به میخوای.نده انجام رو اشتباه اینکار میگه استر دخترعمت خانم گل مه _  

نمیاد خوش رو خدا.رو راهت نرو اشتباه دختر برسی؟بابات؟مامانت؟نمیرسی . 

" پیر مرتیکه...!بُبرما رو تو زبون اول این با میگه شیطونه !" 

کردم بیان رو احساساتم حرؾ جوابش در عصبانیتم همه با : 

بریم هم با و برگردی تو تا میکنم صبر گفت مبابا مسافرت رفتم که روزی اون _  

بود مونده هامون خاطره و عکس ازشون فقط برگشتم وقتی ولی.شمال . 

گفت اصرار با مهفام : 

جان گل مه کن گریه _ . 

گفت مهفام حرؾ تاکید در دکتر : 

داد میشی خالی اگه بگو بیراه و بد زمان و زمین به..کن شکایت....بزن فریاد _  

بگو بلند بلند لتود حرفای.بزن . 

پرستار شکایت حتی.نمیشنیدم خودمم صدای حتی.میزدم فریاد فقط میگن چی که نمیشنیدم  

میگفت که را دکتر به : 

مثال بیمارستان!اینجا داریم دکتر؟بیمار آقای بزن فریاد رو چی چی _ ! 

گفت لب زیر پرستار : 

میبخشه خلیفه کیسه از _ ... 

آورد در رو دکتر ادای میکرد نگاه من به چپ چپ که حالی در سپس و : 

کن تخلیه خودتو...جانم بزن فریاد _ ! 
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" ؟!فاضالبه چاه مگه سرت تو خاک " 

هم پرستار.کرد دعوت سکوت به را او و گذاشت اش بینی روی را انگشتش دکتر و  

دادم ادامه من و.داد تؽییر دیگر اتاقی سمت به را راهش سرش برگرداندن با : 

حاال.کنم حروم خودم برای رو کشیدن نفس خوردم قسم دیدم که اردیو روی عکسشونو _  

محبت و کنم نگاه چشماشون تو که نداشتم رو کسی اونا جز چرا؟چون میگین دارین شما  

دلتنگی موقع که ندیدم مادرم دستای مثل مهربون دستی چون.ببینم توقعی هیچ بدون رو  

بفهمید دادم دست زا نعمت همه این من.بکشونه خودش آؼوش سمت به منو ! 

فکر هم اول راه به هنوز تو.راهه آخرین این اما میکنم درک هاتو تنهایی گل مه _  

اون به..رفتی که شهری اون به قسم.میگیری خودت از هم رو خدا کارت این با.نکردی  

زده بیرون خاک دل از که هایی پالک اون به..کردی لمسشون که مقدسی های خاک  

بیار یاد به رو خدا.نکن اینکارو.نمیرسونه خانوادت به ور تو راه این بودن . 

گفتم عاجزانه فقط.نزدم داد دیگه.بودم داغ.بودم خسته حرفاش از : 

دادم دست از زندگیمو همه مهفام _ . 

میکنم حس رو گرماش هنوزم...گرم دست یه..قدرتمند دست یه که میزدم حرؾ داشتم . 

خداوند مقابل در و نشم مرتکب رو بزرگ خطای اون تا گرفت منو دست که گرمی دست  

در بود جن انگاری میکردم نگاش جوری یه.رفتم عقب عقب و ترسیدم.نشم شرمنده  

گرمای اینقدر چرا نمیدونم.رنگ خرمایی موهای با.ساله شیش و بیست مردی.نظرم  

جا هر بود اسمش جا هر.میکردم فرار ازش اینطور روز اون که دارم دوست رو دستی  

قدم از ای نشانه و بودن او بیماران که جا هر حتی و بود عطرش بوی جا هر بود حرفش  

گوشمه توی روزش اون حرفای هنوزم میکردم دوری او های : 

اما بکن میخواهی که رو کاری هر همیشه.نداره برگشتی که کردی انتخاب رو راهی _  

دختر از.نداری گشتیبر دیگه اونوقت.احساساتت نه کرد تثبیت اونو عقلت اینکه از بعد  
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حق که عزیزانش مرگ مقابل در که باشه ضعیؾ اینقدر که بعیده تو شمایل و شکل به  

وقتی االن نه اما خودت حتی دارن همه رو مرگ حق.بیاره کم مردم همه حق و اوناست  

یعنی صاحبت دست اجازت ای بنده تو.شو بلند خدا صندلی روی از.کنه تعیین خدا که  

باش ودتخ جای سر.خداست . 

پدرم یاد دوباره...آخ.انداخت پدرم یاد منو حرفاش متن اما نیومد خوشم تحکمش لحن از   

خوب!میزنم؟ حرفی چه.بود شناخته منو.میکرد قانع منطق با منو همیشه اونم.افتادم   

پشت گریه.شدم تاب بی دوباره ولی بودم شده آروم که بود دودقیقه!دیگه بودم دخترش   

نمیکردند رها خودم حال به هم ثانیه یک منو خاطرات و ها گذشته.گریه . 

دلم فقط افتادم می ام کسی بی یاد وقت هر.بود داده دست بهم بودن تهی احساس   

مرگ گفت که افتادم می دکتر حرفای یاد بعد ثانیه یک اما.کنم شکایت همه به میخواست   

من یا نمیدونم.میشد شدست گرمای گیر در ذهنم اون از بعد و!خودت حتی است همه حق   

دستش گرمای به نیاز.میومد نظر به جذاب برام داشتم نیاز بهش چون یا بودم سرد خیلی   

نمیدونستم.داشتم بهش نسبت هم خاصی نفرت یه همه این با.میکرد تر خراب منو   

؟!نفرتمو یا کنم مهار باید کنجکاویمو  

همون جز.نمیومد یشمپ هیچکس ، میکردم خال احساس دیروز از بیشتر روز هر   

فرار ازش من وقتی چرا نمیدونم.داشتم صحبتمون زمان کردن کوتاه در سعی ومن!دکتر   

فاصله ازش دل ته از چون.بود این من حس میشد؟شایدم نزدیک بهم بیشتر اون میکردم   

وهم نفرتم هم.کنم ارضا رو حسم دو هر میخواست دلم جورایی یه.نمیگرفتم   

خوب اینو اون و!میکشیدم پیش پا با و میزدم پس دست با عروؾم قول کنجکاویم،به   

کرد پیدا یقین موضوع این به میشد نگاهاش توی از..میفهمید . 

در.میکردن توجه بهم و بودن اطرافم مادرم و پدر خاطر به بستگانم همه که نمیشد باورم   

دوم مادر اونو یشههم که ام خاله و...نبود خبری ازش ام عمه حتی!اجباری توجه یه واقع   
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شده لبریز صبرم...بودم خبر بی بود هفته یه بیمارستان از بیرون زندگی از!میدیدم خودم   

در بازی دیوونه حداقل.بود بهتر حالم من.بگیرم مرخصی که بودم بهانه دنبال بود  

من باشم؛اما اینجا باید هفته یه نهایتا بود گفته نمیشدم؟دکتر مرخص چرا پس آوردم نمی   

همه از تر بد.میکردند تایید هم ها پرستار اینو و بشم مرخص روز سه از بعد میتونستم   

گفت دکتر به که مهفامی.میشدم مهفام و متینه منتظر که بود تنهاییام از قسمتی اون اینا   

هیچکس که است هفته یه باشه،االن کنارم رو بیشتری زمان تا باشم بستری اینجا   

برگه تا کردم جزم رو عزمم شنیدم که رو دکتر پای صدای.مدار حالی چه نمیدونه   

شنیدم منم بود بلند صداش خب.بود تلفنش با صحبت مشؽول دکتر.بگیرم رو ام مرخصی   

میگفت؟ چی ! 

کاری یه شما ببینم اصال داره داغ اون.نیست مناسب وضعیتش االن گفتم من مادر _   

ای؟ دفعه یه بده رد جواب بهم کال میکنی  

یا میخوره فرانسویم پسره شکلیه؟به کیه،چه آیندم عروس بدونم میخوام پسرم اخه بخ _   

 نه؟

از.وقاره با و متین هم باشه خون درس میاد بهش هم نمکه با هم خوشگله هم اون بعله _   

خیابون توی دخترای با که میفهمم کشیدنش خجالت از.میفهمم زدنش حرؾ طرز و لحن   

فقط ؟من!هست فرانسوی کجام من ضمنا.نیست وقتش االن کنید باور اما داره فرق   

هماهنگی بدون الکی شما موندم من اصال بعدشم!بوده،همین سوربن دانشگاه تحصیالتم   

اینجا؟ اومدین چرا من  

هستم،یا کی نمیگم باهات؟اصال تو نیام میگی که بخورمش میخوام مگه آخه نمرده بچه _   

خوبه؟ اومدم چی واسه  

عمر یه منو و بگید و بیایید خدا رو تو نه _ ... 

حال به تورو اگه کنار برو کرده، مجنون تورو اینقدر که کیه ببینم باید رو دختر این _   
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وقتش االن خالصه و فالن و است دیده داغ که میسوزونی دل براش فقط کنم رها خودت   

میگی؟ چی درمیاری؟چی خودت از شکلکارو این این بله؟چرا..است هفته یه.نیست  

کنید صحبت تر آروم..وایسادیما اتاقش درب میشنوه؛پشت..هیس مامان _ . 

داره رو حلقه بهترین کجا ببینم بازارم تو اونور و اینور حلقه دنبال در به در بگو منو _   

یه نمیذاری تو اونوقت میگردم مجلسی لباس دنبال طور همین ذوقم از اونجا سره یه برین   

ببینمش؟ نظر  

باشم پسرم با اومدم بگید...اومدینا چی واسه ندین لو خوبه؟فقط تسلیم.قبول بابا باشه _   

مث بگو میدونم چه.هستن کیا بیماراش ببینم.امروز .. 

اومدم کوه پشت از انگار.بگم چی میدونم خودم تو برو _ . 

بزنم در بذار! خب میترسم کنم، کار چی میخوام معذرت _ . 

بفرمایید گفتم آلو خواب صدای یه با و خواب به زدم رو خودم اومد که درب صدای . 

 

مادرش کرد عذرخواهی عالمه یه و بودم خواب کردن فکر واقعا خدا های بنده داخل اومدن وقتی ! 

همون این نمیشد باورم کردم وحشت ازش که بود جدی اینقدر خودش ولی   

به نه و خشن هچهر این به نه میزد حرؾ موردم در اینطوری بامادرش که باشه دکتری   

از!عاشقم بیمار اون و دکترم براش من اومد ذهنم به لحظه یه! عشقی جنون همه اون   

و شدم خیره چشماش به که بود وقت عالم یه نبود حواسم اصال.بود گرفته خندم تصورم   

بی و خودسر چه!پررویی دختر چه میگه االن حتما گفتم خودم با!میکنم فکر دارم   

همون و چشماش گفتم.چشماش به نه بود فکرم به حواسم من که صورتی در!حیاست   

رو صورتش که بود لحظه همون انگار اصال.دیدم رو چشماش واقعا انگار که بود لحظه   

خندم دوباره فکرم از.هالیوودی فیلمای واسه میداد چون.داشت ای چهره عجب..دیدم   

و میکردم نگاه چشماش به داشتم بازم!کجا؟ اونا و میکردم سیر کجا من..گرفت   
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 فکرمیکنم.نداشت هماهنگی رنگش خرمایی موهای با که.رنگش ای تیله مشکی چشمای به. میخندیدم

 مژه شکر رو خدا.کشیده و درشت چشماشم.بود مشکی موهاش های ریشه آخه بود کرده رنگ موهاشو

 مرد میخواست دلم همیشه.باشه داشته رو ها خانوم های ویژگی مرد میومد بدم همیشه.نبودن بلند هاش

 چی هر دست میگفتن همه که میکردم شیطنت اینقدر گاهی خودم اما.دختر یک هم دختر و باشه مرد یک

 اون بکنه روشو نمیره رو از میکنم نگاهش من وقتی دیدم اومدم خودم به لحظه یه!بستی پشت از پسره

 خورد گره مادرش نگاه با مستقیم نگاهم که چرخوندم دیگه طرؾ یه سرمو لج با و گرفت حرصم.طرؾ

گفتم و پایین انداختم هستند؟سرمو کی خانوم این بگم الکی و کنم بازی نقش باید اومد یادم و : 

نفرمودین؟ معرفی دکتر آقای _ ! 

کی نمیپرسی که میشناسی ایشونو شما میکردم شک داشتم کم کم.هستند مادرم ایشون _   

 هستند؟

نمیکنم کنجکاوی اطراؾ به زیاد من _ . 

" انداز خاک میباره صورتت و سر از فوضولی!محضی دروغ چه.خودت جون آره !." 

معرفی که اولش.شدن دوست بیمارام همه با.هستند من با صبح از مادرم راستش _   

که میشد ربع یه االن شما ولی هستند کی ایشون میپرسیدن سریع خودشون نمیکردم   

ازم نپرسیدین هیچی . 

" بزؼاله خواستگاری اومده من مامان میگی راست که تو آره !!!" 

ناصری گل مه.هستم گل مه من.خوشوقتم آشناییتون از حال هر به _ . 

خوشوقتم شما با آشنایی از منم.دخترم هستم صادقی الهام منم _ . 

منفجر که بود لحظه همون انگار.من مادر مثل.داره باحالی مامان چه گفتم خودم پیش   

دکتر مادر.کرد پر رو اتاق سوختنم بوی و سوختم.بود لحظه نهمو آره.درون از شدم   

دلیل بود نشده متوجه هم شده؟دکتر چی میپرسید ازم مدام و شده دگرگون حالم شد متوجه   

که گفتم براشون شدم آروم وقتی خوردم آب لیوان یه.چیه آرومم و صدا بی های اشک : 

زنده کردم فکر لحظه یه.انداخت مادرم یاد به منو شما محبت و ادب.ببخشید منو _   

دختر من.ندارم رو دیدنشون لیاقت دیگه.... رویاهامم توی دیدم اومدم خودم به وقتی.است   
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براشون نبودم خوبی …. 

و بدم دلداری خودم به میخواستم.میکردم گناه احساس.میزدم رو حرفا اون چرا نمیدونستم   

رفتن خوبی جای تنرؾ اگرم که بفهمونم خودم به و کنم آروم خودمو . 

باشم نگران نباید ... 

مادر!بکنم؟ باید کار چی نمیدونستم اونا بدون که بودم خودم نگران نبودم اونا نگران من اما   

مادرم به خیلی من.انداخت می مادرم یاد قبل از بیشتر منو و میداد دلداری منو دکتر   

داد می آزار منو این و!خیلی.بودم وابسته . 

بیار قند آب لیوان یه مادر جان فرهاد _ . 

توی بریم بهتره.میشه وصل بهش قندی سرم یه روز هر بکنه بهتر حالشو نمیکنم فکر _   

شاید کنه عوض هوایی بره نشدیم حریفش روز چند این.بهتره براش بیرون.آزاد فضای   

بیرون ببریش بتونی شما . 

میپوسید دلم بودم تو یجا نرفتی؟من بیرون است هفته یه میگه؟تو دخترم؟راست آره _ . 

اینجام؟ است هفته یه من میدونی کجا از شما _  

گفت سریع خیلی.جواب حاضر و باشه زرنگ اینقدر مادرش نمیکردم فکر : 

شایدم ندیدی رو بیرون است هفته یه گفتم فقط من اینجایی است هفته یه نگفتم من _   

حرؾ باهامون اینطوری هاینک مگه نمیکنی صحبت خیلی ما با که تو.کمتر یا بیشتر   

 .بزنی

میکنید درکم که میدونم.خورده اعصابم من ببخشید.نداشتم بدی منظور _ . 

کرد دعوت باز محیط به منو هم دکتر لحظه همون . 

بیرون؟ بریم خانوم گل مه خب خیلی _  

کرد تعجب مؽزم . 
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شده؟ خوب اینطوری کرده رسیدگی این به وا؟که " " 

شدین؟ مهربون دراینق شما حاال تا کی از _  

کم مگه.بزنم کنایه اینطوری بهش داشت لزومی چه.نبودم زدنم حرؾ متوجه اصال   

میکرد؟ مراقبت ازم و بود نگرانم  

" خداییش رویی و چشم بی خیلی گل مه " 

 کنم عذرخواهی خواستم تا و فهمیدم لحظه همون خودم.مادرش جلوی گرفتم بدجوری رو دکتر حال

بیرون بریم گفت مادرش . 

نه یا فهمید چیزی مادرش نمیدونم ... 

رفته فرو هم تو همیشه از بیشتر اخمهاش.بود دکتر به حواسم حیاط تا اتاقم مسیر توی   

من بود شده خوب اخالقش تازه لحظه اون.نداشت کردن صحبت به تمایلی هیچ و بود   

خواهی عذر مادرش از خاطر همین به.شدم ناراحت خودمم.ذوقش تو زدم اینطوری   

زدن حرؾ به کردم شروع تند تند ای مقدمه هیچ بدون و دکتر کنار رفتم و کردم : 

من.بدین جواب بعد کنید گوش حرفام به اول میکنم خواهش.نداشتم بدی قصد من _   

واقعا من.کردم ناراحت رو شما چون قبل از بیشتر.هستم هنوزم.خودم از بودم عصبانی   

برخورد اینطوری باهام روز چند این تو تهیچوق شما راستش.نبود قصد از.متاسفم   

عذر بازم.بود بودنم عصبانی برای بیشترش ولی.بود آور تعجب برام مقدار یه نداشتید   

میکنم خواهی . 

گفتم و کشیدم عمیق نفس یه بعدش : 

گرفت درد فکم!زدم حرؾ تند چقدر _ ! 

 چرا یعنی که دادم تکون سرمو یه گیجا این مثل.میکنه نگاه من به بر و بر همینطور داره دکتر دیدم

افتد راه و کرد ای خنده.نفهمید دادنمو تکون سر معنی که مث میکنی؟ولی نگام اینجوری . 

کارو این چرا که بود آور تعجب هم خودم برای.نمیدونستم خواهیمو عذر همه این دلیل   



Jafa-h.mihanblog.com  13 وبالگ نگاه محل دانلودرمان 

 

باهام که بود مهم برام نشه؟چرا یا بشه ناراحت اون بود مهم برام چرا اصال.کردم   

واکنش بخوام و بشم متعجب اینطور که قبلش روزای با باشه داشته فرقی چه برخوردش   

ضعیفم دختر یه کارم؟مثال اون با میکرد فکر چی موردم در نمیدونم.بدم نشون خودم از   

فکر چی موردم در نبود مهم مؤدبم؟برام من که میکرد فکر خوبش ّبعد از یا احساساتی یا   

همه.کنم فکر زیاد نمیخواستم ها خوشی و ها ناراحتی به که اینقدری بود غشلو ذهنم.بکنه   

لحظه همون.خونمون مخصوصا و ها مکان و شهرها همه توی.هام خاطره بود شده ذهنم   

افتادم خونمون یاد به . 

خونمون!من خدای _ ! 

شده؟ گل؟چی مه چی خونتون _  

من نداره خبر اون.میشه نگرانم مادرم!خونه نرفتم و اومدم سفرم از است هفته یه _   

 بده؟تصادؾ حالم چرا من بوده؟اصال بد حالم بگم بهشون رفته یادم چطور.بزنم تلفن بهش باید.اینجام

 کردم؟

اتاقم سمت به دوییدم و گفتم رو اینا . 

کن صبر.اینجایی میدونه مادرت کن صبر گل مه.کن صبر گل مه _ . 

پرسیدم تعجب اب و وایسادم جام سر دکتر حرفای این با : 

نزده؟ سر بهم چرا پس میدونه گفته؟اگه بهش چی؟میدونه؟کی _  

میزنی؟مادرت چیه حرفا گل؟این مه خوبه میدویی؟حالت تند چقدر.اومد بند نفسم _   

میفهمی؟!مرده  

 خدای.(دادم تکون سرمو.دادم تکیه دیوار به و سرم به زدم محکم....)چر مرده؟من مرده؟کی مادرم _

مرگ!مرگ!شده؟مرگ رگمم چه من!من ! 

یدفعه؟ شد خوبه؟چت حالت _  

گفت و چرخاند بود ایستاده پرستاری که سالن انتهای سمت به رو سرش دکتر : 
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سریع اینجا پرستار؟پرستار؟بیا _ . 

افتاده دوران به سرم!مرگ میگفتم مدام و میزدم حرؾ سختی به که بود بد حالم اینقدر   

من و میدوید سمتمون به پرستار.بیارم باال رو زندگی این میخواستم.میچرخید جا همه بود   

نداشتم خوبی حال.میشه دورتر ما از اون میکردم حس . 

شده؟ دکتر؟چی آقای بله _  

مراقبشون.بیارم مادرمو میرم.میزنم سر بهشون میام االن اتاقشون ببرین ایشونو _   

نیست خوب حالشون.باشین . 

_ بیایی؟ راه میتونی.عزیزم شو بلند.چشم بله  

 آره میگم بز عین اونوقت میرم تیلو تیلو جلوشون دارم دیگه بودم پررو.میتونم آره که دادم عالمت سر با

 دور دستشو دکتر دیدم کردن،تا جلوگیری سقوطم از دکتر و پرستار و رفت گیج سرم ایستادم تا!میتونم

گفت و کردم نگاه بهش گرفته بازوم : 

دکتر؟ آقای ادرتونم دنبال رفتین که میکردم فکر _  

که برم بعد بشم مطمئن وایسادم نیست خوب حالت فهمیدم برم راه میتونم گقتی وقتی _   

شد اینطور ! 

 .متاسفم _

قصد از اونم.زدی من به که حرفی مثل.نکردی کارو این که قصد از.نیست الزم.نباش _   

 .نبود

کردم ناراحت رو شما اما _ . 

اینقدر روز چند این.انداخت خودم رفتار یاد منو فتحر.نکرد ناراحت منو تو حرؾ.نه _   

تو جای منم.بودم مقصر خودم و ذهنت تو بودی ساخته هیوال یه من از تو که بودم جدی   

نکن هم فکر بهش دیگه پس.میکردم تعجب اینطوری و میزدم رو حرؾ این بودم . 
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" الست فیلم ویت که گودزیالیی اون یاد میدیمت وقت هر..گودزیال بگو کمه هیوال LOST"" رو ادما 

میفتادم میخورد ." 

دادم جوابشو سرعت به چون بود شده بهتر حالم انگار : 

کردم ذهنم از حاالم.کشیدین پیش حرفشو دوباره شما ، نمیکردم فکر بهش دیگه من _   

 .بیرون

میخنده بهم حرص با داره دیدم برگشتم.ایستاد دکتر دیدم میرفتیم داشتیم که همینطور . 

" وسطه؟ این داد قلقلک اینو کی!کوفت ای !" 

گفتم ای حوصله بی و دار کش لحن با : 

روزم؟ و حال داره؟قیافم؟یا خنده چی _  

دختر یه که میخندم خودم به بخندم؟دارم بهشون بخوام که چشه روزت و حال و قیافه _   

میبینه مخملی گوشای با منو منه نصؾ که ! 

گفت حرص با و نکشید هم نفس حتی رهمهمت حرفش گفتن انگار که طوری بعد : 

رویی پر خعلی _ ! 

" پرستار سمت به چروندم سرمو ناز با منم بعدش!"نداشت قابل متشکرم ...! 

در آروم تعجب با بود ندیده رو دکتر آقای رفتار ی سکه روی این هیچوقت که پرستار   

پرسید گوشم : 

آشنایید؟ هم با _  

مگه؟ چطور.نه _  

طرفش بری نمیشه که هست اخمو اینقدر همیشه آخه _ . 

طرفش بری نداره هم لزومی _ . 

هستیا کی طرؾ نیست معلوم.بابا برو _ ... 

 !خدا _
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داشت؟ ربطی چی؟چه خدا _  

گفت میچرخوند هوا تو دستشو که حال در بعد : 

بابا برو _ ... 

بیایی در منگی از که خدا گفتم هستم کی طرؾ گفتی خب _ . 

رویی پر زیاد میگه راست _ ! 

کیؾ سر اگه بعدشم.نکنه ناراحت منو اینا که داشتم ؼم اینقدر.رفت من از جلوتر هم بعد   

اینکه از کوچیکی از.اومد می خوشم هم خیلی هیچ نمیشدم که ناراحت بودم حال و   

بذارم همه سر به سر داشتم دوست.میبردم لذت دربیارم رو دیگران حرص . 

شدی اینطوری بزنم بهت سرم نذاشتی امروز.بزنم سرم بهت بخواب بیا _ . 

نخوندی؟ مگه رو جذب قانون.نکن تلقین.نشد طوریم هیچ _  

بدی توضیح برام نمیخواد برم از _ . 

کن عمل برو هنرمندی.نیست هنر بودن بر از _ . 

بیام؟ یا میخوابی _  

کنی؟ عمل من رو که بیایی _  

گفتم ترسیدم میکنه نگام چپ چپ داره دیدم : 

کجاست؟ دکی!زنی؟می چرا!باشه خب.خب _  

پرسید و زد زل بهم تعجب با پرستار : 

دیگه؟ کیه دکی _  

در شکلک هان؟چته؟چرا...دیگه میگم رو خودمون پرتو دکتر همین دیگه وا؟دکی _   

کجا نیست معلوم.کنه معاینه هم رو تو دکی بگم باید که مث چته؟نه میاری؟بازیه؟خب   

حاال رفته ! 
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دیدم و پریم جام از ها دیوونه مثل.شنیدم سرم پشت از سرفه صدای که بود لحظه همون   

کردن خودشون شرمنده دوباره منو و هستند دکتر آقای.بعــــــــــله . 

میزدیم حرؾ شما مورد در یم" دادم قورت دهنمو آب" داشتـ پرتو؟ما دکتر اومدین کی شما...ش _ . 

بزنه حرؾ اومد هم دکتر : 

میگفتید خوبیامو داشتید میدونم _ ! 

گفتم و پررویی به زدم خودمو ، پایین انداختم رو سرم نمم : 

نبود خوبی نشه ریا نه _ ! 

میخندید نمه یه لباش ولی میکنه نگاه بهم داره ؼیض با دیدم کردم نگاش و باال آوردم سرمو . 

" پّرو بچه نگیری ژست برام باشی تو تا دادن لوت چشمات آی آی آی آی !"  

و پهلوم تو اومد بوده پرستار خانوم آرنج فهمیدم که آهن محکمی به چیزی یه موقع همون   

زدم داد سریع حّســـــــــاس که منم : 

شد خورد پهلوم.ها بشه معاینه باید تو؟پرستارتونم چته!آی _ . 

 !حّقته _

گفتم آمیزی شیطنت ی خنده یه با و دادم تکان طرفین به سرمو منم : 

عقدته شب فردا _ ! 

گفتم نداد جواب دیدم : 

قدته هم قورباؼه عقدته توووالت تو بگو باش راحت خودمونه از دکتر نداره عیب _ . 

صدای رفت تا.بیرون رفت و بگیره خودشو جلوی نتونست دیگه دکتر حرفم این با   

شنیدیم خندشو . 

" میخنده زرت و زرت دیوارم درز به این!جنبه بی اَه !" 

گفت و کرد رو من به پرستار : 
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شد؟اه دکتر؟خوب جلوی کنی ضایع میخواستی؟منو همینو _ .. 

توی داره خواه خاطر چقدر دکتر آقای که فهمیدم من و.بیرون رفت قهر حالت با بعدشم   

هنوز اما بود شایدم یا.نبود مهم هنوز هم ها اونقدر من برای وسط این ولی بیمارستان   

ندونم بود هم بهتر میکردم فکر لحظه نمیدونستم،اون . 

 شاد از شدم خوشحال.شد داخل شاداب ای چهره با دکتر آقای شد خارج درب از که پرستار سر پشت

گفتم خودم به حرص با دوباره.بودنش : 

" برات داره جک میخندی؟مگه میشی گیر جو چرا نیست؟تو یا هست شاد که چه تو به   

نیست هیشکی.نیست خبری فامیالت از.شدی یتیم.بزن زار خودت حال میکنه؟به تعریؾ   

اومده؟ سرت به بالیی چه میفهمی تو تنهایی؟اصال اینقدر چرا بگه " 

چیکا ولی.میفهمم آره _ ... 

اومدم خودم به دکتر آقا صدای با که بودم خودم حال توی  

میزنی؟ حرؾ کی تو؟با الوووو؟خوبی _  

گفتم تعجب با میکنم فکر بلند بلند دارم بود افتاده دوزاریم تازه که من : 

حوا من گفتم؟ببخشید بلند _ ... 

پرسید عجوالنه حرفم وسط : 

کنی؟ فکر بلند بلند داری عادت همیشه _  

گفتم و کشیدم بود آه به شبیه که نفس یه : 

بیشتر شادن که اونایی میگن همیشه.داؼونم.ناراحتم حقیقتش.خوردم حرص خودم از نه _   

جوابشو.دارم مبهم ؼم یه پدری بی و مادری بی ؼم جز به االن من.دارن ؼم   

باشم؟ داشته ؼمی چنین باید چرا نمیدونم اصال.دونمنمی ! 

پیشت میام االن کن صبر خب.گذاشتی براش جالبی اسم مبهم؟چه ؼم _ . 

میکردم نگاه در به ها اسکل مثل منم و بیرون ورفت . 
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" یهو گرفتم حس ساعت یه میزنم حرؾ باهاش دارم.نداره خبر ست دیوونه خودشم این   

سیاه سال صد نیایی میخوام.ممیگرد بر االن وایسا میگه !" 

ای دفعه یه میمونه جن مث این آقا."دید و اومد دفعه یه که آوردم در براش شکلک یه بعدم   

نمیدونم؟ بود کی دیگه این."میاد ! 

خودت؟ با میکردی بازی شکلک داشتی _  

نه راستش _ ! 

میاوردی در ادامو داشتی بگو.بشه ریا بذاری نمیخواد _ . 

 

89سایت کاربرای از یکی مهرنوش قول به."شدم سرخ لتخجا از انصافا IA  مجازیه کتابخونه یه که

گفتم خودم با"توپه : 

میکنی؟ ؼیب منو لحظه یه کنم نذر صلوات تا چند خدایا _ !!! 

 خودش دنبال بیمارستان راهروی تو ساعت یه منو نرفته بیرون تا که باال آوردم رو سرم سریع اینبار

 با و شدم منصرؾ خواهی عذر از همین خاطر به میخنده موذیانه داره دیدم که کنم عذرخواهی نکشونده

گفتم لجبازی : 

حس و میزدم حرؾ داشتم نکردم لگد که گل.میکرد کارو همین بود من جای کی هر _   

بیرون رفتید دفعه یه بودم گرفته ! 

آوردم کم که من.زیاده روت خیلی _ . 

گفتم بدجنسی با منم : 

بود همین قصدم _ . 

گفت کنه عوض رو بحث اینکه برای بعدشم : 

نیستی؟ ناراحت تو ببینم _  

 .اوهوم _
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چی؟ از خب _  

نجات راه تنها میاره کم آدم وقتی.کردین عوض رو بحث کردین خوبی کار.چیزا خیلی _   

 !همینه

ناراحتی؟ چی از.میگفتی داشتی!لطفا کن بس _  

؟ مهمه...چیزا خیلی از _  

بگو مهمه معلومه باشه؟خب نباید _ . 

 چرا؟ _

چرا؟ چی _  

گفتم عصبی : 

مهمه براتون ناراحتیام علت که همین.بدم توضیح باید چقدر بابا ای _ .. 

عصبی چه _ !!! 

گفتم کالفگی با : 

میکنم فرار نکنید مرخص منو دیگه روز دو تا اگه _ . 

گفت خونسردی با : 

میگذره؟ بد بهت خیلی!جالبه!میکنی؟ فکر هم فرار به پس _  

" میشکنم گردو ُدمم با دارم خوشی زا نه !" 

پرسیدم عصبانیت با و شدم جدی ای دفعه یه : 

میاد نزنه؟خوشتون سر بهتون هیشکی و باشید محبوس اینجا هفته یه میاد خوشتون شما _   

بیمارستان توی باشید اونا مزار سر اینکه بجای شما و باشند کرده فوت خانوادتون   

نیاره؟خوشتون در پا از رو شما ها خاطره هجوم که یدباش خودتون کردن سرگرم مشؽول   

و بشه سفید اتاق درب به چشماتون و باشید بستری ها روانی بخش بیمارستان توی میاد   
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بود شده خوب حالتون که شمایی میاد نبینید؟خوشتون رو ای کننده مالقات رنگ هیچوقت   

آرومه؟نشانه چیز همه نیدک فکر و خاطرات به بزنه بک فالش ذهنتون ای لحظه برای   

هه..داره خنده....جوونی اوج تو آلزلیمر های ! 

گفت و انداخت پایین رو سرش پرتو : 

میشی آروم بخور رو آب لیوان این.کنم ناراحتت نداشتم قصد میخوام؛اصال معذرت _ . 

زدن حرؾ به کرد شروع دکتر شدم آروم و خوردم رو آب وقتی . 

زیادن هستند تنها که آدمایی.نیستی تو فقط.زندگیشون تو دارن مشکالتی یه آدما همه _   

هایی زمان فقط!ها باالتر نه کن نگاه خودت های همدست به نیستی؛همیشه تو فقط هم باز   

 نشانه اینا ضمنا.شدن بهتر برای کنی تالش بیشتر تا کن نگاه خودت های باالدست به کنی پیشرفت باید که

 با و نمیزنی حرؾ کسی با چون.داشتی نگه خودت بدن توی رو شوک حالت فقط تو.نیست آلزایمر های

 با داری.نمیخواهی خودت تو اما کنیم کمک تو به تا اینجاییم دیگه های خیلی و من.نمیگی هاتو درد کسی

 دور؛حرؾ هاتو؟بریزشون ؼصه میریزی خودت توی چرا.میده عذاب منو این و میکنی لجبازی خودت

بنویس حداقل.بشی خالی تا بزن . 

کنم سکوت نتونستم گفت رو جمله آخرین وقتی : 

لطفا کنید باز رو کشو اون درب _ . 

 باید کار چی بود مونده تعجب از کرد باز رو بود تختم راست سمت که میزی اولی کشوی درب وقتی

من به نگاه یه و انداخت می کشو داخل به نگاه بگه؟یه باید چی یا بکنه . 

اون از.گرفتم یاد وقته خیلی...بلدم بزنم؟چرا حرفامو کاؼذ تو ستمنی بلد من میکنید فکر _   

گرفتم یاد نکرد گوش حرفام به کسی که موقعی . 

بهشون نگاهی یه نوشتن؟میتونم به کردی شروع کی بگم؟از چی نمیدونم!من خدای _   

 بندازم؟

نمیبرین پی فاجعه عمق به کردن نگاه با.بخونید خودتون با ببرین _ ! 

نوشتی؟ کی از نگفتی.مممنون _  
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گفتم حوصله بی : 

میفهمید کنید نگاه هاش تاریخ به خوندن موقع _ . 

کی؟ از بدونم االن دارم دوست ولی!همینطوره که مطمئنا _  

شدم بستری اینجا که اولی شب از نکنید شک _ . 

گفت و داد تکان سری رضایت با : 

یادمون که اولمون حرؾ رس بریم.دادی اجازه خودت.خودم با میبرم اینارو من خب _   

ناراحتی؟ چی از.رفت  

گفتم و دادم تکیه سرم پشت متکای به سرمو : 

 مؽرور شخص یه عاشق اینجا های پرستار که ناراحتم این از االن...میزنم حرؾ بعدا اون مورد در _

میده زور به رو سالمشون جواب که هستند . 

ها؟ پرستار هستند کی عاشق _  

دیگه شما عاشق خوب.هستند نظرم مد فقط اینجا های پرستار _ . 

فهمیدی؟ کجا از اینو تو اونوقت _  

نفهمم من و باشه عاشق کسی ممکنه ؼیر _ . 

 من عاشق راستی گفتی(چپ علی کوچه به زدم خودمو منم خورد رو حرفش..)من مورد در چرا پس _

چرا؟ نظرت میدم؟به زور به سالم جواب و مؽرورم من هستند؟اونوقت  

" آره؟ کنی اسکل منو داری قصد که!!! عجب " 

هستید اینطوری چرا بدونم که نیستم شما وجود تو من _ . 

کردی؟ رو فکر این چرا بگو پس هستی که خودت وجود توی ولی _  

نباشید خسته همکارانتون میدین،به رو بقیه سالم جواب زور به میرین راه وقتی چون _   

جوری میرید راه وقتی میکشید،چون زحمت نجاای شما فقط و دیوارن اونا انگار نمیگید   

عمل مؽرورانه جورایی یه.کردین فتح رو قاؾ قله انگار میگیرین باال رو سرتون   
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 .میکنید

پیدا دسترسی درخشان نتایج این به روز هفت این از بعد شما اونوقت.نباشید خسته _   

 کردین؟

 .آره _

خودم برای دارم خاصی دالیل شاید خب _ . 

" نمیگم هیشکی به تازشم!فقط کنجکاوی محض..نمیکنما فوضولی بگی؟بخدا منم به میشه !" 

 باال تفاوتی بی با را هایم شونه!آخه؟ چه تو به وبگه بشم یخ رو سنگ ترسیدم.نزدم دلمو حرؾ ولی

بود سوال از پر چشمانش هم او.دوختم دکتر به رو بارم ؼم چشمای و انداختم . 

سر بهت کس هیج چرا که کنم صحبت باهات مورد نای در میخواستم راستش_ پرتو   

کنم کمکت میخوام نشو ناراحت لطفا.نمیزنه . 

بزنیم حرؾ کردنم مرخص مورد در میشه اگه اول فقط.ممنونم..نه..هه... ناراحت _ . 

 .باشه _

داد ادامه و کشید عمیق نفس یه : 

افتاد تبرا عصر که اتفاقی این با اما بشی مرخص امروز میخواستم راستش _   

و است زنده مادرت کردی فکر لحظه یه برای چرا بفهمم باید.بکنم اینکارو دیگه نمیتونم   

منتظرته؟ خونه  

 رفتن؟چشمام نیستن؟وقتی اند؟وقتی زنده اونا کنم فکر باید چرا.میگفت راست.داد دست بهم بدی احساس

گفتم بؽض با و افتاد لرزش به دستام.شد دار نم اشک از : 

_ خارج دنیا این از لحظه یه برای.کارم این از شدم شوکه خودمم.بگم چی نمیدونم   

پیشم روز چند به رفتم انگار.شدم . 

بزنی حرؾ نفر یه با بریزی؛اگه اشک اگه میدم بهت قول نداره ربطی آلزایمر به اینا _   

بشی خوب . 
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قبول.باشه _ . 

کنی؟ اعتماد دیگران به سختته اینقدر چرا _  

خوردم زخم من.نکردم دریافت خوبی به رو اعتمادم ابجو حاال تا چون _ . 

بده توضیح بیشتر _ . 

ووو هام م دوستام،اطرافیانم،خودم،معل از گفت میشه زخم بذارین رو اسمش شما اگه _ ...! 

سرحالی خیلی تو ولی بیاره در پا از رو انسان که زخم میگیم چیزی به ما _ . 

 .ممکنه _

کنی تموم زود میخوای رو حرؾ کوتاه های پاسخ با یا یمید جوابمو زور به اینکه از _   

میکنی؟ اینکارو چرا بگی میشه.میاد بدم  

زدن حرؾ به برسه چه.ندارم خودمم حوصله من _ . 

نداری منم ی حوصله تو صورت این در.برم بهتره پس _ . 

گفت و آورد در حرکت به دستاشو بزنم حرؾ اومدم تا : 

نداری حوصلمو واقعا نممیدو بشه ریا بذاری نمیخواد _ ! 

بگم اینو نمیخواستم من ولی _ . 

بگی؟ میخواستی چی پس _  

نمیگم دیگه _ . 

بشم؟ بدهکار تو به من میکنی کاری یه همش چرا _  

" میزنه حرؾ اینجوری امروز خورده سرش تو چیزی یه که مث این نه!!!!جانم !" 

بودم زده زل بهش همینطور.نگفتم هیچی و کردم سکوت . 

گفت بزنم حرؾ ندارم دقص دید : 

 معذرت خب خیله!نگفتی که بگی میخوای چی ببینم گفتم داشتی آستین تو جواب یه همیشه اینکه نه _

بگی؟ میخواستی چی بگو.نمیگم چیزی حرفات وسط دیگه میخوام  
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لطفا.باشه مثبت جوابش دارم دوست ولی میزنم رو حرفم _ ! 

گفت بهم تعجب با و گشاد چشماش دیدم : 

میکنی؟ خواهش داری بخاطرش تو که حرفیه چه این _  

کنید امضا مرخصیمو برگه بیرون رفتید وقتی _ . 

ممکنه ؼیر _ . 

اینجا بیارم دووم نمیتونم دیگه کنید باور.کردم خواهش من اما _ . 

تو از محافظت برای منم و داره زیاد دوربین اینجا اما.کنی فکر فرار همون به میتونی _   

میکنم تنظیم تو اتاق روی فقط هارو دوربین از یکی کاری حکمم برای پس!مسئولم ! 

توی کردم اخمهامو و شدم عصبانی خیلی بودم کرده خواهش مرد یک از بیهوده اینکه از   

گفتم حرص با و هم : 

ببندید سرتون پشت هم رو درب رفتید _ . 

گفت ای پیروزمندانه و موذیانه ی خنده با و کرد خم کمی رو سرش دکتر : 

دوشیزه حتما _ ! 

ام؟با عرضه بی چلفتی پا و دست میکرد؟یه فکر چی موردم در اون.بود گرفته لجم خیلی   

باید.میزدم قدم باید.بیرون برم و کنم ردیؾ نقشه یه تا کردم جمع رو حواسم همه فکر این   

میکردم هضم رو حادثه این باید.میخورد مؽزم به تازه هوای . 

خوابیدم رویا این با!طرفه؟ کدوم خروج راه ممبفه تونستم تا کردم فکر خیلی . 

خوشگل خانوم گل مه بخیر صبح سالم_ پرستار . 

بزنید؟ سرم باید.بخیر هم شما صبح سالم _  

اینه؟ از ؼیر به _  

نه که مسلما _ ! 
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شکر رو انگار؟خدا بهتره حالت _ . 

خوبم آره _ . 

گفتم میکردم نگاه هاش لباس به که طور همین : 

قشنگیه روز _ ! 

لعنت منکرش بر _ . 

 ..بشمار _

دارم دوست رو جوابیت حاضر _ . 

دارم دوست رو شما های لباس منم _ . 

چی؟ خودم پس _  

نیاوردم خودم روی به ولی خوردم حرص دارم دوست هاشو لباس چرا نپیرسید اینکه از   

که دادم ادامه و : 

هستید اول درجه در که خودتون _ . 

کرده؟ جلب نظرتو که داره چی تانبیمارس های لباس.گلم داری لطؾ _  

گفتم خوشحالی با.خورد هدؾ به تیرم : 

بهش همیشه میکرد کار بیمارستان ام عمه دختر.بودم ها لباس این عاشق همیشه من _   

نیستم دزد من میگفت اونم ، برو کش برام سفید لباس دست یه میگفتم . 

نمیکنی؟ تهیه بیرون از چرا خب _  

ببرم گور به خودم با رو آرزو این میکنم فکر!موجود ال فولوص _ . 

نمیکنم فکر اینطور من ولی _ . 

 چرا؟ _

بپوشی ساعت یک برای میدم شد تموم شیفتم که امروز و هستم مهربونی آدم من چون _   
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ساعت یک از بعد بگیره ازت میگم همکارم به ولی . 

خندیدم قهقه و بوسیدم صورتشو خوشحالی از  . 

میکردم اعالم موافقتمو تر زود میشی خوشحال راینقد میدونستم اگه _ . 

دیوونم کنند فکر ممکنه چون باشه خودمون بین فقط.متشکردم واقعا _ . 

" هستی؟ بستری تیمارستان تو که اینه از ؼیر مگه بگه االن خوبه!وای !" 

گفتم خوشحالی با دوباره : 

_ هستم؟ سفید رنگ عاشق چقدر من نمیدونید وای ! 

داری دوست رو آبی رنگ میکردم فکر_ دکتر ! 

" میره؟ رژه وسط این هی نداره زندگی و کار اومد؟این کی گودزیال این...دهه !" 

 چشماش توی رو رضایت برق و دادم را پاسخش پرستار سالم از بعد ملیح لبخند یه با اجبار با منم

بدبخت کرده هول بود مشخص هم پرستار لحن از البته.دیدم ! 

نشدم ضورتون....ح متوجه ببخشید...ب.دکتر آقای سالم وای_ پرستار . 

"  بدبختی عجب!میشه راست دوال این واسه داره منو بزرگ ننه افتاده؟سن پته تته به مرگشه چه وا؟این

جماعت؟ این هستن !" 

بخیر صبحتون.نباشید خسته.حبیبی خانوم سالم_ دکتر . 

بخیر صبح جریان تا رفت و گفت بخیر صبح او به ناباوری کمال در حبیبی پرستار و   

کنه تعریؾ همکارانش برای رو دکتر گرم . 

"  میکنه اینا با کاری یه این خودم جون به.میکنن تعجب اینم کردن سالم از کرده پشت اینا به بس از

پررو بچه داری دوست منو کردی ؼلط اصال.ببرن شورشو مرده..اه!میترسن ازش اینجوری !" 

بخیر صبحتون.پرتو دکتر سالم_ گل مه . 

خانوم گل مه بخیر هم شما انگیز دل صبح و سالم_ پرتو ! 

 .ممنون _



Jafa-h.mihanblog.com  28 وبالگ نگاه محل دانلودرمان 

 

" میگرفت پاچه روز هر مث وگرنه بوده کامل امروز صبحونش این !" 

گفت تفاوتی بی با و برد باال رو هاش ابرو واونم شد محو لبخندم دوباره وقتی : 

بهتری؟!سرد چه _  

گفتم و گرفتم نشنیده رو حرفش : 

خوندین؟.شکر رو خدا خوبم بله _  

رو؟ چی _  

دیگه هامو نوشته _ . 

نمیکنی کنجکاوی اطرافت به میکردم فکر _ ! 

" آخه؟ هام نوشته به داره ربطی چه حرفم این...بدیا خر صدا توسرت بزنم یکی میگه شیطونه یعنی " 

؟!!نکنم کنجکاوی چرا اخه باشه مربوط من به که مسائلی به _  

 فکر قهری خوشنویسی با ولی.خوبه قلمت!".درد ای"مخوند!نده جر خودتو..حاال خب خیله _

درسته؟!میکنم  

برسه من خوشنویسی به که نمیکنید پیدا رو دستی چپ هیچ _ ! 

گفت و زد مسخره ی خنده یه : 

 .مشخصه _

ندیدین اصلیمو خط هنوز چون.نکنید شک _ . 

 قبولیشو قید باید رتصو این در البته.بنویسی شما به بدم جدیدمو پروژه از صفحه یه شد واجب پس _

 .بزنم

بخواد دلت خیلی _ . 

بنویسی برام میدم باشه!رنج زود چه... خب خب _ . 

امروز مخصوصا.بدین انجام کارو این حتما _ . 

به دوباره و شد خیره بهم بود سوال از پر که نگاهی با و کرد بلند رو سرش ناگهان   
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پرسید و داد ادامه نوشتنش : 

دونم؟نمی خبریه مگه ؟ امروز _  

 .آره _

بگو پس.نباشم مطلع نداره دلیلی _ . 

بدونید شما نخوام من و باشه خصوصی نداره؟شاید چرا _ . 

میفهمم ولی.نگو پس.باشه _ . 

موقعش به اما.میفهمید.آره که اونو _ ! 

چه تو اون و بودم فکری چه تو من.گذشتم هام نوشته دل به نسبت نظرش خیر از   

به که حس این و میکردم بودن زندانی احساس یمارستانب این تو چقدر من خدای.فکری   

دلم عزیزانم نبود یادآوری بازم اما.میکرد تر دیوونه خوشحالی از منو نزدیکم رهایی   

 به منو بخش آرام با و میزد دیوار به محکم رو سرم گاها حتی کرد می قرارم بی میکشید آتیش به رو

میسپردن خواب دست .... 

دوم فصل : 

پله روی راحت خیال با نیست دنبالم کسی شدم مطمئن وقتی انداختم سرم پشت به نگاه یه   

 که میکردم نگاه اطرافم به داشتم.کشیدم راحت نفس یه و نشستم بودم ایستاده اون جلوی که ای خونه ی

 درما اون مادر نه و بودم بچه دختر اون من نه.میره راه داره مادرش کنار ساله 9 ی بچه دختر یه دیدم

 میبینه و میکنه نگاه اش گذشته به وقتی فرومیبره خودش در رو انسان ای پشیمونی و افسوس چه!من

نیست اونا از پایی رد هیچ دیگه . 

دربست و گرفتم رو تاکسی اولین جلوی.افتادم راه به و شدم بلند بودن شده آروم هام نفس   

های خاطره.میکردم پیدا نمکا اون توی رو هام خاطره باید که جایی.زهرا بهشت رفتم   

هیچکس رسیدم وقتی اما دویدم خانوادم قبر سمت به سرعت به رسیدم وقتی.ام مرده   

توصیؾ چطور نمیدونم.بخونه قرآن روحشون شادی برای نبود هیچکس حتی.نبود اونجا   

اطرافم ها خانم که میزدم زجه و میکردم گریه طوری.داشتم لحظه اون که رو حالی کنم   
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دردی چه من نداشتن خبر اونا اما بشم آروم تا میگفتن چیزی کدوم هر و بودن فتهگر رو   

میشدم متحمل رو .. 

نم بوی.بودم کردم خیس رو مزارشون خاک چشمانم اشک با بودم کرده گریه اینقدر   

صحبت مادرم با بلند بلند.عزیزانم مرگ ی ؼصه از پر من و بود فضا توی خاک   

گریه به رو اطرافیانم که بودن دردآور حرفایم آنقدر میکردم تشکای پدرم به و میکردم   

اون.میکردن همراهی تنهاییم در منو و بودن افتاده عزیزانشون یاد کدوم هر.بودم انداخته   

میدهد؟ معنایی چه جمله این فهمیدم که بود لحظه  

شدم خاموش و نیست جوانیم اوج در ... 

اما ریختم اشک تونستم که اونجایی تا دکتر ی توصیه به.بود نمونده برام اشکی دیگه   

صحت.بود نیومده باشه؟نه داشته صحت حرفاش همه که بود اومده خدا پیش از دکتر مگه   

شد تازه داؼم فقط.نشد خاموش ؼمم آتیش.نشدم خالی.نداشت . 

کسانی بدون بعد به این از قراره من و اومده سرم به چی فهمیدم که بود موقع همون   

خوابیدن خاک ها خروار زیر حاال که کنم زندگی . 

 

 

حال این با.باشم عاقبتشون نگران که نبودن آدم بودن فرشته اونا که بود این دلخوشیم تنها   

دعوت رو مادرم دوستان و گرفتم قرآن ختم بار چند.خوندم قرآن براشون روز چند تا   

نکردم عوتد رو بستگانم از کدوم هیچ نه و عمه نه و خاله نه ولی.کردم . 

دیربود خیلی حاالشم گرچه.بشه دیر اونکه از زودتر.بشناسم اطرافیانمو میخواستم ...!  

خاطر به منو کسانی میزدند؟چه عالقه و محبت از دم همیشه کسانی چه بدونم میخواسم   

میخواستند؟ خودم  

ایخد.بودم آورده دووم اونا بدون که بود روز چهل نمیشد باورم.رسید خانوادم چهلم   
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خدا بود؟کار شده زیاد صبرم اینقدر چطور نمیدونم اومد؟ سرم به که بود مصیبتی چه!من   

تزئین نارگیل پودر با اونارو روی و دیس توی چیدم هارو خرما!معجزه یه مثل.بود   

فکر.خودم و بودم خودم مجلس آخر تا.کنه کمکم دوستمم ترین نزدیک نذاشتم حتی.کردم   

قبل از تر داؼون و خراب منو بود نزده من به هم تلفنی حتی چکسهی روز چند این اینکه   

داشت حرؾ جای این و میکردند گریه همه.میکرد ! 

به اینکه به برسه چه دیدم نمی هم امید کورسوی یک حتی ؼم شلوؼی همه این میون من   

یکی یکی همه و شد تموم که مراسم.کنم زندگی شادی با و باشم امیدوار زندگی   

و میکرد گریه بیشتر من از که بودم خانومی مات هنوز ومن رفتند و کردن فظیخداحا   

و جوگندومی موهای با ساله چهل حدودا مردی حین همین در.بود دلسوزانه هایش اشک   

اما بقیه مثل اومده خداحافظی برای میکردم فکر.آمد سمتم به روشن پوستی ...... 

 معرفی ای دیگه طور خودشو اون ولی هست پدرم دوستان از احتم گفتم خودم پیش نبود آشنا برام چهرش

 :کرد

شریک ؼمتون در هم رو وبنده باشه آخرتون ؼم امیدوارم.میکنم عرض تسلیت.سالم _   

 !بدونید

بیامرزه هم رو شما رفتگان خدا.متشکرم تون همدردی از.سالم _ . 

میشناسم خوب رو شما من نمیشناسید،ولی رو بنده که حتما _ . 

بشناسند منو اونا نداشت وجود هم دلیلی ولی نمیشناختمشون من که داشتن زیادی دوستان طور؟پدرمچ _ . 

 مسائل به راجع باید.بگیرید تماس من با حتما.هست من کارت این.دارم رو خودم خاص دالیل من ولی _

بگیرید تماس داشتید تمایل اگر نمیگم.کنیم صحبت تر زود چه هر مهمی   

باید.بگیرید تماس باید چون ! 

نکنیم؟ صحبت موردش در االن مسائلی؟چرا چه نمیشم متوجه _  

منتظر..دوست یا وکیل ، مشاور.هستم پدرتون وکیل من البته.هست طوالنی خب _   
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هستم تماستون . 

که دادم وعده بهش و کشیدم دلم ته از نفس یه : 

نگهدار خدا.میگیرم تماس حتما باشه _ . 

 دلم عجیب گاهی.میزدم کله و سر زندگی کنار در داشتم بودن کرده مشؽول ور ذهنم که زیادی افکار با

میکرد رو پرتو دکتر هوای . 

 بود اون حرفای یادآوری میشدم ناامید زندگی از که گاهی.بذارم سرش به سر و کنم اذیتش میخواستم...هه

میگفتم خودم با حسرت با همش.برمیگردوند زندگی به منو که : 

 پشیمون بعدش مطمئنی که بده انجام زمانی اما داد انجام میشه رو هرکاری میگفت بود ااینج االن اگه _

بزنم زنگ یه نمیفته؟بذار اتفاقی که تلفن یه با کیه؟خب اون نمیدونم واقعا ولی.نمیشی . 

انداختم اون روی به نگاهی و آوردم در ام پالتو جیب از رو کارت . 

 دیوونه دارم.نمیاد یادم چرا من خدای اسمشو؟وای شنیدم اکج!شمس دکتر.آشناست برام اسمش چقدر _

 .میشم

 داشتم روز یه.بودم شنیده بابام از رو اسمش!بود خودش.نشم دیوونه تا رسید دادم به خدا لحظه همون

 با یانه؟پدرم اومدی گفتم برگشتم وقتی بیاد روز اون ی جلسه برای پدرم بود قرار مدرسه میرفتم

گفت تر تمام چه هر خونسردی : 

نیومدم هم اومدم هم _ . 

گفتم و شکوندم رو دستام حرص با پدرم برعکس من ولی : 

دیگه میشه یکی صفر با انضباطم نیومدین؟خب بابا؟بازم چی یعنی _ ! 

فرستادم رو شمس آقای دوستم جان بابا _ . 

اون به که ماهانمو کارنامه.میومدی باید چیکار؟خودت میخوام رو دوستت آخه _   

بیایی باید که باالخره.نمیدن منم به.دننمیدا . 

بفرمایید!ایناهاش.بیارمش در کن جیبم؟صبر تو چیه این پس _ . 

 منو اون ولی نمیشناسمش من گقت چرا میفهمم حاال.دیدم ماهانمو کارنامه وقتی کردم ذوق خیلی یادمه

میشناسه خوب !  
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شدم موفق بوق اولین با و گرفتم تماس و برداشتم رو شماره کارت روی از . 

 باهاش بابا که خوبیه مرد حتما.شناسه!پدرمه دوست اون.تماسم از نمیشم پشیمون که مطمئنم دیگه حاال _

مدرسمون فرستاده تازه و بوده دوست . 

که میدادم دلداری خودم به بعدشم و : 

رو اون میشناخته حتما.نمیشد دوست باکسی زودیا این به بابا _ .... 

شد برقرار تماس که دممیز حرؾ خودم با داشتم : 

بفرمایید.گرفتید تماس شمس دکتر حقوقی دفتر با شما.سالم _ . 

نباشید خسته.سالم _ . 

بفرمایید رو امرتون.متشکرم _ . 

داشتم عرضی شمس دکتر آقای با من _ . 

لطفا کنید معرفی رو خودتون _ . 

هستم افشار گل مه من _ . 

لطفا کنید صبر لحظه چند _  

گفت دوباره دقیقه چند از بعد میداد اطالع رو تماسم شمس دکتر به داشت که شنیدم رو منشی صدای : 

 الو؟_

میشنوم.بله _ . 

کنید صحبت ایشون با بوق صدای از پس.هستند شما منتظر خط پشت دکتر آقای _ . 

 .متشکرم _

خورد زنگ گوشم توی دلخراش بوق یه که باشه میتونه چی قضیه که بودم فکر توی . 

زمین روی افتاد گوشی ترسم از که هوا ریدمپ جام از جوری . 

" وایســـــا اونجا بیام میکنم کر گوشاتو!من برا میزنه شیپور!دیوانه ی مرتیکه این شعوریه بی عجب ....!" 

بفرمایید بله_ شمس دکتر . 
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گفتم و آوردم در ادا یه : 

هستم افشار.دکتر آقای سالم _ . 

بودم منتظرت ازاینا تر بهتری؟زودخوبه؟ حالت جان گل مه!گلم دختر سالم َبه _ . 

میدونید؟ کجا از منو اسم شما.متشکرم _  

میشناسمت من که گفتم _ . 

میشناسمتون حدی تا منم _ . 

کجا؟ از _  

از یکی گفت بابام.فرستاد رو شما ولی مدرسه بره پدرم بود قرار که ای جلسه جریان _   

فرستاده شمس آقای اسم به رو دوستانش . 

شد تر تراح کارم پس _ . 

نظر؟ چه از _  

آشنایی و اعتماد _ . 

دیگه نیستم معتمد چیز هیچ به من _ ! 

داری؟ کینه اینقدر که کرده بازی باهات چرا؟کی _  

داشتین؟ چیکار من با شما.بگذریم.کس هیچ _  

اینجا؟ بیایی االن میتونی _  

چرا؟ اما.میتونم تونستنش _  

کنم صحبت باهات میراث و ارث با رابطه در باید _ . 

صحبتی؟مشخصه چه _ . 

بگم که نمیتونم یعنی.نمیگم نیایی تا که تر مهم مسئله یه و بشه پرداخت باید هست بدهی سری یه خب _ . 

اومدم باشه _ . 
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هست خیر که انشاهللا باشی نگران که نمیخوام _ . 

میکنم خدافظی فعال.میام دارم.امیدوارم _ . 

دخترم میبینمت _ . 

 نفهمیدم!بشه؟ مربوط میراث و ارث به میتونه خیری ی مسئله چه که بود نای به فکرم همش مسیر توی

 مسیر تمام که فهمیدم و دیدم شمس دکتر ساختمان درب جلوی رو خودم فقط گذروندم رو مسیر چطوری

بودم تمرکز بدون ......... 

رفتم ساختمان سمت به عجله با و شدم پیاده ماشین از . 

که مث کردم طی خیابون همه شد؟این چی من ی کرایه پس.خانوم.خانوم _ ... 

 سمت به رفتم دوباره و دادم مرد به اسکناس تا چند و بردم کیؾ داخل به رو دستم سردرگم و گیج

کرد متوقؾ منو مرد اون صدای هم اینبار.ساختمان : 

بگیرید اشو کجاست؟بقیه حواستون خانوم _ . 

بفرست مادرم و پدر واسه صلوات تا صد _ . 

زدم داد خیابان طرؾ آن از بالفاصله نزند صدایم دوباره مرد کهاین برای : 

خواستید اگه البته _ . 

گفتم نفس نفس رسیدم که منشی جلوی.باال رفتم ها پله از و : 

ام ناصری....داشتم قرار شمس آقای با....نباشید خسته... سالم _ . 

گفت کنان خنده منشی خانوم : 

اخلد برو بعد کن تازه نفس بشین سالم _ . 

بود پله چقدر....من خدای وای.تونم...نمی _ ... 

 و شکوه به کردم شروع شدم آروم دیدم تا.برگشت عادی حالت به تقریبا نفسم و دادم قورت رو دهانم آب

 :گالیه

 تا بشی که ساله سی کنم فکر.پایین میره و باال میاد رو پله همه این روز هر که پاهات بحال خوش _

شد کنده جاش از پاهام.بری نتونی هم دستشویی ! 
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دوما.نکنه خدا اوال _  ... 

بودم شما جای منم بری؟البته دستشویی نتونی تو یا بشه کنده نکنه؟پاهام خدا چی _   

فکر!دونی میپیچه،می هم به کارهاش همه انگار نمیره که دستشویی نکنه،آدم خدا میگفتم   

رسیده هم تجربه میخندی؟به چرا میگم جدی.میکنه باز رو آدم ! 

خراب آسانسورمون امروز سوما.نکنه خدا دوش هر میزدم؛دوما حرؾ مسخره،داشتم _   

 .شده

ایشاهلل بشه درست فردا از.شکر رو خدا _ . 

زدی حرؾ همه این و داشتی عجله مثال داخل برو _ ! 

اتاق؟ کدوم.مثال آره _  

صدایی یچه ولی زدم رو درب من و داد نشون بهم رو راست سمت از اول اتاق منشی   

اتاق المپ نور حتی.بود ست چیز همه.داشت دکوراسیونی چه.شدم وارد منم.نیومد . 

ای فیروزه و آسمونی آبی رنگ به هایی دیواری کاؼذ با هایش دیوار که بزرگ اتاقی   

 آبی رنگ با هم ریزی خیلی های گل کردم دقت کناریم دیوار به وقتی.میکرد توجه جلب و بود شده تزئین

بود رویی به رو دیوار روی هم یکاد وان بزرگ فرش تابلوی یه.بود دیواری کاؼذ طرح ویت نفتی . 

" بخوره چشم ترسیده!متشکر خود از چه !" 

جلد خوش های کتاب از پر و ای فیروزه و سفید اما اؾ دی ام متوسط ابعادی با کتابخونه یه   

داشت قرار تابلو روی به رو دیوار مقابل . 

 نور هم اتاق به البته کرد تماشا اونجا میشد رو شهر از خوبی منظره که بود شیشه متما هم دیگر سمت و

بود ست کتابخونه با که داشت قرار بزرگی اداری تحریر میز هم پنجره مقابل در و. میداد زیادی . 

ولی زدم دید رو اتاق تمام.مقابلش در مهمانان برای ای فیروزه اسپرت مبلمان یه و   

و شد باز درب برگردم اومدم که همین.نکردم پیدا انسان شمایل و شکل و اسم به چیزی   

زمین روی افتادم محکم من و خورد من به . 
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زمین روی افتادم محکم من و خورد من به و شد باز درب برگردم اومدم که همین . 

 خانوم....داشتـ بود اومده پیش موردی.میکنم خواهی عذر من.شرمندم ناصری خانوم وای ای _

شیر خانوم.شرمندم من وای شیرزاد؟ای خانوم...صحب تلفن با داشتم...شیرزاد ... 

مهندس؟ جناب بله _  

گفت دید زمین روی منو تا : 

افتادین؟ زمین روی شما شده؟چرا چی ناصری خانوم وای ای _  

 عکس وبر.داشت هم نمکی با و شاد ی چهره.محبت با و صحبت خوش. تمیز و آراسته.بود خوبی دختر

 موهای که معتقدم من"  که شنیدم خودش زبون از ها بعد واقع در.بود هم حجاب خوش دیگه ترایدخ

 باید اونا.نبرن بهره رایگان به ازشون مردها تا باشیم محافظشون صدؾ باید ما و هست مروارید ها دختر

 و مفت امونوموه زیبایی خاطرش به ما که دارن چی مگه اونا بعدشم.بپردازند بابتش رو سنگینی بهای

کنیم؟ هدیه مجانی " 

کالم هم و عقیده هم.باشه برام خوبی دوست میتونست اون.میومد خوشم تعبیرش از . 

 به رو بود کی نمیدونستم که مهندس جناب. نشستم ای فیروزه های مبل همون از یکی روی تا کرد کمکم

 خوبم من بخدا ، نیفتاد فاقیات هیچ" گفتم بس از.میکرد عذرخواهی من از هم سر پشت و نشست من روی

نکنید ناراحت خودتونو " 

گفتم عذرخواهیش آخرین جواب در و شدم خسته : 

کنم تالفی باشید منتظر.نیاوردم خودم روی شده،به زخم م زانو همه چیه؟من میدونید اصال _ . 

 تا رفتممیگ رو خودم جلوی باید لحظه اون ولی بود گرفته خندم راستش میکنه نگام چپ چپ داره دیدم

میکنم شوخی دارم نفهمه . 

 دوست منو اون.بذارم سرش به سر و کنم پرتو دکتر جایگزین رو یکی تا گرفتم رو خندم جلوی شاید

 که بود آمده دختری دیدن برای بود نیامده عیادتم برای مادرش که کنم پنهان اینو نمیتونستم ومن داشت

 اما باشند داشته مخالفتی نمیتونستند و بود پسرش انتخاب.آیندشون عروس میشه روزی یه میکردن فکر

زدم خالی تخت و اتاق اون به رفتنم با رو مخالفتم مهر خبر بی و دلیل بی من . 

و کردم انتخاب خودم برای دوست هم دقیقه دو عرض در که بود پریشون افکارم چقدر   

پرتو دکتر برای جایگزینی هم . 
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کجاست؟ حواستون.شما رمنتظ ایستادم اینجا من ناصری خانوم _  

گفتم و انداختم نگاهی مهندس به گیجی با اومدم خودم به دفعه یه : 

درب؟ جلوی من؟چرا منتظر _  

گفتم عصبانیت با وایساده درب جلوی دیدم : 

 با باشن؟من کی جنابعالی برم؟اصال هم اینجا از و بشم بدهکارم باید نبخشیدمتون چون اینکه منظورتون _

دارم ارک شمس دکتر آقای . 

گفتم دلم توی که خوردم حرص اینقدر میخنده بهم داره دیدم : 

" روی بندازمت بیارمو گیرت جایی یه باید.نمیبخشمت.نکردم شوخی باهات اصال   

دودکش شدم کالم هم تو با که من حیؾ!نچسب تحفه.زمین !" 

هستم شمس یاشیار مهندس من _ . 

" ترکیه که اسمش!ترکه این...ا !" 

تمگؾ پته تته با : 

هستید؟ دکتر آقای پسر...شما _  

شما اجازه با _ ! 

رو شما نشناختم شرمندم من _ . 

بشناسید که بودیم ندیده قبال رو همدیگه ما خب _ . 

درسته؟.منو میشناسین پس زدین صدا اسم به منو اول همون از شما ولی _  

بشناسمتون تا بودن داده آشنایی مختصر پدرم نه _ . 

دکتر؟ آقای ندارن تشریؾ خودشون.آهان _  

تلفـ با داشتن چرا _ ... 

کنه باز رو درب تا کرد قطع رو حرفش اومد که درب صدای . 
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کنه باز رو درب تا کرد قطع رو حرفش اومد که درب صدای . 

میکردین رو سفارششون اینقدر که ناصری خانوم اینم.دکتر سالم _ . 

ومدی؟ا چطوری.شرمنده.شدم زحمت باعث.دخترم سالم.پسرم سالم _  

نیستم مسلط رانندگی به هنوز.گرفتم تلفنی تاکسی.شرمنده دشمنتون.دکتر آقای سالم _   

میومدم پدرم ماشین با وگرنه . 

وگرنه شرکتش از بود نیومده هنوز یاشار اینجا بیا گفتم بهت که موقع اون _   

دنبالت بیاد میفرستادمش . 

متشکرم رسیده ما به ایشون از _ . 

گفت شیطنت اب و شد کنایم متوجه : 

کنید جبران داشتید دوست.نداشت رو شما قابل.میکنم خواهش _ . 

" گفتم و گرفتم گاز لبمو حرص با!!"دراز لنگ بابا کردی فک..میکنم که معلومه کنید جبران و مرض : 

دیگه فرصت یه انشاهللا _ . 

گفت شمرده شمرده و آهسته خیلی : 

دختر داره نیش زبونت چقدر _ ! 

به داره دیدم بزنم حرفی تا چرخوندم دکتر آقای سمت به سرمو و وردمنیا خودم روی به   

بگم اومدم میکنه نگاه چپ چپ پسـرش و من : 

" تو به ام تیکه یه وگرنه بابامی مثل که جونم؟حیؾ از میخوای چی دیگه تو هان؟   

 "!مینداختم

گفتم حال این با : 

چیه؟ میراث و ارث موضوع راستی _  

میخوری؟ چی راستی مبل یرو بشین مفصله قضیش _  
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چیه؟ قضیه بگین بهم تر زود میخوام فقط.هیچی _  

و تلخ قهوه که منم و میخوری خودت چی هر برو بابا جان یاشار نمیشه که اینطوری _   

بگیر داره دوست میکنی فکر که چیزی یه جوونی که خودت.... هم خانوم گل مه برای   

 .بیا

برمیگردم زود االن چشم _ . 

تظریممن ما _ . 

" منتظرته بابات فقط...نکن باز حساب من رو نه !" 

کردم دکتر به رو : 

هست؟ هایی بدهی چیه؟چه میراث و ارث داستان.میفرمودین دکتر آقای خب _  

 یه.بدونی باید که هست حقایقی اصل در نیست مشکلی نظر اون از میکنم درست برات من که رو بدهی _

 ومیراث ارث واقع در.هست شیرین چقدر که میفهمی کنی فکر نداستا عمق به وقتی ولی تلخه مقدار

برامون میذاری کالس نشده دکتر.نمیذاری قرار کسی با زودی این به میشناسمت چون!بود اومدنت بهانه ! 

واقعیم پدر مثل.آشناست من عالیق به چقدر که میکردم فکر و میخندیدم دکتر شوخی به ! 

ی؟بش روانشناس میخوای هنوزم راستی _  

 نشم؟ _

میخواد اعصاب خب ولی.خوبیه رشته.باشی داشته دوست باید خودت.نمیدونم _ . 

کنکورم جواب منتظر...دانشگاهم به نمونده چیزی دیگه _ . 

قبولی که مطمئنم من..قبولی _ ! 

ندارم امید خیلی که خودم..نه _ . 

 میزد حرؾ مثبت موج و نفس به اعتماد از داشت دفعه یه.هست تحصیلی مشاور دوستانم از یکی من _

 مفید دختره.بود کنکوری پشت داشتم مراجعه یه.میکنی اشتباه دکتر:گفت.نگو من برا ندارم اعتقاد من گفتم

نگوزیده مخش خوبه"میخوند درس ساعت 14 روزی !" 

بوده؟ نشده چپ چشماش احیانا _  
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گفت سادگی با شمس : 

 بگو حاال!آخرشم نمیشم قبول میدونم من میگفت پیشم میومد که دفعه هر گفت بعدش.بده گوش حاال نه _

 به اصال میکنه تصادؾ امتحانی ی حوزه درب جلوی کنکور روز دختره:شد؟گفت چی شد؟گفتم چی

نمیرسه کنکور ! 

" نون حیؾ ای ...!" 

میمیره؟ دختره یعنی خب _  

 که داشتم سال همون هم دیگه مراجعه یه دکتر:گفت بعدش کن گوش حاال.نگفت دیگه اونشو_ شمس دکتر

 میکرد باز کتاباشو الی های منگه میشست بخونه درس بیاد اینکه بجای بشر این ولی بود کنکوری پشت

 یاد!بوده ای جقله ی بچه عجب."میکرد پرت هاش خاله پسر به میکرد درست موشک ورقاش با

 جوری یه من جات سر بیشین میگفت نمیشی قبول میگفتم بهش وقت هر دختره همین گفت بعدش!"بگیرم

شد قبول پزشکی رشته بود نکردنی باور اومد که کنکور جواب آخرشم.میکنم فرو تو اون خودمو . 

بوده نابؽه اون شمس دکتر خب _ !!!! 

نشی ناراحت صحبتام از که بده قول.رفت وقتمون.بگذریم حاال... دیگه _ . 

گفتم بعدش کنم تمرکز تا کردم مکثی : 

نمیذارم کالس من ضمنا.کنم فکر شیرینش پایان به یکنمم رو سعیم.بفرمایید.حتما باشه _   

 ...من

بگذریم!نداری اعتماد ها ؼریبه به تو.کردم شوخی میدونم میدونم _ ... 

بگه بعدش و کنه مکث بود او نوبت حاال : 

_ رفتید مشهد سفر به خانواده همراه به بودی ساله یک وقتی . 

بودین؟ دوست پدرم با کی از شما _  

بشم وکیلش که پیشم اومد و خورد مشکل به هاش قرارداد از یکی توی دواجشاز از قبل _   

بندازه فاصله بینمون مشکلی هیچ نذاشتیم.عمیق دوستی یه.شدیم دوست هم با اونموقع از . 

توی هام ناراحتی همه من که بود این ما فرق فقط...من مث.بود شده ناراحت.کرد مکث   

الکی بگیرم رو اشکام ریزش جلوی اینکه برای.نبود چیزی کم کسی بی ؼم.بود پنهان دلم   
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کردم سرفه . 

میشناسما رو تو ساله چند مثال دختر!جا بی سرفه...میشناسم اخالقتم این بگم باید _ ..  

 وقتی تو مثل اونم توئه؟ نوبت حاال گفتم بابات به عمر یه.نگیر بؽضتو جلوی!بازی؟ ملق و قاضی جلوی

 گرفته چیزی مریضی نکنه میترسیدم من که اوایل.میکرد سرفه هی لکیا کنه آروم خودشو میخواست

 ...باشه

" خیال تو میره هی که بگه جومونگو افسانه واقعیت برام میخواد کنم فکر این !" 

گفت و خیال تو رفت دوباره و خندید نمه یه بعدش : 

بوده باند اون توی که همینطور سبقت توی میره پدرت برمیگشتید داشتید وقتی جاده توی   

قفل ثانیه چند برای مؽزش اینکه مثل میگفتن ها دکتر پدرت ولی میاد کامیون یه مقابل از   

نمیکرده احساس رو چیزی هیچ و بوده شده .... 

گفتم و دادم تکان سرمو گیجی با : 

کامیون اون با کردیم تصادؾ ما یعنی حساب این با! میگین چی نمیفهمم _ . 

همینطوره دقیقا _ ! 

از بودنم حیران و طرؾ یک از ناراحتی وقتا اینجور.میومد در حدقه از داشت چشمام   

میکرد احاطه منو احساسات دیگر طرفی . 

پس!برد در به سالم جون ازش بشه که باشه چیزی کامیون با تصادؾ نمیکنم فکر _   

شدم گیج نمیفهمم..چطور؟اوه . 

رو تو کنه محافظت تو از نکهای برای مادرت.بودی خوابیده مادرت بؽل توی اونموقع _   

بند کمر پدرت گویا ولی.بوده بسته هم بند کمر البته میگیره آؼوشش توی کامل طور به   

و بوده نبسته  .... 

چیکار باید نمیدونستم و میرفت گیج سرم.میچرخید سرم دور چرا؟اتاق.کرد مکث کمی   

اومدم بودم کرده اشتباه ولما ازهمون اصال.دروؼن همشون بگم یا بدم گوش حرفا این کنم؟به . 
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تا دکتر.بود پریده رنگم.شدم داؼون خاطر همین به بودم برده پی ماجرا انتهای به حدی تا   

بیاد یاشارهم تا کنیم صبر فعال گفت و دستم داد آب لیوان یه شدم حالم متوجه . 

اومد هم مهندس که میز روی میذاشتم داشتم رو اون خالی لیوان خوردم که رو آب   

بود گرفته بستنی هویج من برای .  

 من،داشتم طرؾ به گرفت رو بستنی هویج.نمیدونم ام بستنی هویج ی دیوونه من میدونست کجا از حاال

گذشتم خیرش از و کردم ول دستمو که بود گرفته محکم اینقدر که میگرفتم ازش . 

 کوفت!گرفتی؟ رفتی تو هک داره دوست بستنی هویج کی اصال خسیس! مهندس چه نیم ریخته بی!اَه "

ایشاهلل بشه جونت " 

نمیگیریش؟ چرا جان گل مه _  

" ام گالبی ببو!نیستم گل مه که نیارم جا پسرتو حال اگه من !" 

شرمنده.دکتر آقای ندارم دوست اصال بستنی هویج من _ . 

کنم اذیتش گرفتم خودمُ  جلوی ُمردما،ولی می بستنیِ  هویج واسه داشتم حاال ! 

کنی؟ عوضش میری بابا جان یاشار!که دش وای؛بد ای _  

گفت وناراحت پایین انداخت رو سرش یاشار : 

 .بله _

"  بلکه بشو پایین و باال ها پله این از کم یه پشمک،برو دیگه برو!میده بله عروس به داره مار؛انگار زهر

 شونوسیبیال باال سرشونومیگیرن قدیم های مرد هم مرد!کنی درست آسانسورو بیاره جوش ؼیرتت

بله میگن مردونه کلفت صدای با و میتابونن !" 

"  یزدی دستمال و تابونده سیبیالی با رو یاشار ی قیافه موقه همون."میشه التی نیست خوب اینطوری نه

 گرفتم خودمو جلوی زور به حاال گرفت خندم کردم تجسم ذهنم تو سرش کذاشته شاپگا کاله یه که بدست

 ؼنچه یک به مارو و نشن باز بودم گرفته دندونم به زور به هامم لپ.بودم شده سرخ زیاد فشار از.نخندم

بشیم جیػ که!نکنند مهمون لبخند ! 

گفت بدجنسی با و زد لبخند یه و باال آورد رو سرش دفعه یه : 

مه انگار راستش اما برم میخوام من جون بابا _ .... 
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بخوره خندشو تا پایین انداخت سرشو و کرد دکتر به نگاه یه یدفعه . 

" ؟!خنده زیر زد زرتی که بگه میخواست چی این"میخنده خودش به خودش!دیوونه مرتیکه!کوفت " 

بگیرم براشون که نداره ای دیگه چیز جون بابا!بیخیال اصال ببخشید _ . 

"  این الهی!بیایی؟ و پایین بری رو پله تا چاهار این میاد زورت!تنبل چیه دردت میدونم که من!کوفت ای

نشه بسته دیگه که واشه هم زا لنگات !" 

کرد یاریم دکتر که میگفتم ناسزا بهش دلم تو داشتم : 

بگیر براشون شیرین قهوه برو پس بابا جان یاشار _ . 

" آفریدی رو دکتر آقای یعنی رو زپرتی دکتر این که عاشششقتم جونم خدا آخ ..!" 

گرفتم حالتو دیدی یعنی که انداختم باال براش ابرو یه و کردم مهندس به نگاهی یه بعد ! 

 بی مرگ این به مطلق سکوت در.نزدیم حرفی هیچکدوم برگرده که زمانی تا.رفت و شد بلند خدا بنده

گفتم حرص با بعد.میکردم فکر خبر : 

 !مرگ _

میکنه نگاه بهم تعجب با داره دیدم نه، یا شنیده دکتر ببینم کردم بلند سرمو گفتم بلند خیلی فهمیدم لحظه یه . 

" گل؟ مه میکنه فکر بلند آدم آخه سرت فرق اون بر عالم کنم؟خاک ماسمالی چطوری اینو الحا " 

گفتم حرص با : 

ببخشید.لحظه یه شدم عصبانی میکردم فکر خانوادم مرگ به داشتم راستش _ ! 

سوخت خودم واسه دلم خودم که پایین بودم انداخته سرمو همچین . 

" ستا دیوونه دختره این بگه دیگه که االنه !" 

 دیدم.میز روی گذاشتم و گرفتم مهندس دست از رو قهوه فنجون.اومدم خودم به درب شدن باز صدای با

کردم شک قهوه به شاِد، خیلی مهندس . 

"  بهش پله همه این یعنی خودمونیما حاال!نمیاد کارا این َپِپه این به بابا باشه؟نه ریخته زهر توش نکنه

میلنگه کارش جای یه این..شده؟نه شاد که ساخته ." 
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 و کردم زدم،بوش زل بهش وموذیانه کردم نزدیکش چشمام به و برداشتم رو فنجون ها دیوونه این مث

زل بهم مهندس هم دکتر هم دیدم باال آوردم سرمو!درسته کارش! نه دیدم   

 ارمکن اومد و ترسید دکتر که دادم چهره تؽییر جوری بخورم قولوپ یه شدم مجبور و کشیدم خجالت.زدن

گفتم الکی شده؟منم چی میپرسید هی و نشست : 

ببخشید.ترسوندم رو شما شرمندم من.بود داغ خیلی نشده هیچی _ . 

 انداخت رو سرش سریع.چیه منظورم فهمید و کردم بهش کارساز نگاه یه.بهم میخنده داره مهندس دیدم

نبینم خندشو بقیه که پایین . 

"  کنی؟دارم تالفی رو پله همه اون میخواستی مثال!بود تلخ این اینقدر که مرد بگیری ِجّزجگر الهی

 "!برات

 که قولوپی یه هر با.کردم جونم نوش بود که هرخّفتی با و برداشتم رو فنجون نشم ضایع اینکه واسه

کرد نگاه من به برگشت دکتر که کشیدم بلند نفس یه شد که تموم.میدادم بهش دلم تو فحش یه میخوردم . 

"  رو زندگیم رو کار دیگه بخور تو قهوه!میکنه نگاه من به میپره گیره؟مگس چقدر اروی این!بابا ِای

ها میره ور چقدر ببین حاال کنه تعریؾ ما برا میخواد داستان یه!هواست !" 

بفرمایید میکنم گوش من دکتر آقای _ . 

بؽلی اتاق میرم نمیشم مزاحم من پس جون بابا_ یاشار . 

" برو زودتر!کردی شاد روحمو که جوون بده بهت رو آخرت و دنیا عوض خدا آخ " 

بهتره باشی هم تو.بشین.جان بابا نه _ . 

" مزاحمی اجدادم به مزاحمی آقاجون.بشه همراه ما با نمیخواد دکتر این که مث نه !!!" 

میشینم پس باشه _ . 

" اونجات تو بره بیرون بزنه صندلی میخ الهی !" 

؟درسته باشی آروم که دادی قول دخترم خب _  

بفرمایید.بله _ . 

بهت رو حقیقت داشت دوست همیشه برات؟پدرت بگم چطور...تو تصادؾ اون از بعد _   
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خدایی ناراحتی از و بفهمی تو میترسیدن داشتن تو به که ای عالقه خاطر به ولی بگه   

کنی ترکشون یا بیاری خودت سر بالیی نکرده . 

گفتم جلو بردم سرمو و کردم ریز چشمامو : 

بوده؟ ترسونده رو اونا اینقدر که چیه ضوعمو این _  

بردی در به سالم جان تصادؾ اون توی تو جان گل مه دخترم.هست تو خانواده حقیقت _   

خانوادت اما ..... 

که نخواست خدا ولی بودن سالم پیش وقت چند همین تا که هم اونا خب _ ... 

کردم سکوت و پایین انداختم سرمو . 

کرد ناشکری نباید.بوده خدا خواست دخترم _ . 

نیستم ناراحت من _ . 

خیره من به و باال آورد رو سرش میرفت ور گوشیش به لحظه اون تا که مهندس   

پرسید و کرد گشاد رو چشماش.شد : 

 چرا؟ _

ناراحت باید کنند تحمل و ببینند رو ها بدبختی تا نیستن لعنتی دنیای این تو اینکه از _   

 باشم؟

من نرو روی هی اینم بود آروم اعصابم خیلی.میکرد نگاه بهم تعجب با داشت بازم   

کرده گشاد چشمامو خودش مثل همونطور.زدم زل بهش و نرفتم رو از منم.میزد باالنس   

زد صدام دکتر که بودم شده خیره بهش و بودم : 

 .بله _

خوبه؟ حالت _  

چطورید؟ شما ممنونم _  
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نیستی خوب اینکه مثل نه _ . 

شماست هب حواسم.کردم شوخی _ . 

باهات میخوام مقدمه بدون و پرده بی و ُرک کم یه جان گل مه.میشدم نگران داشتم _   

صبور همینطور و هستی منطقی دختر که بدی نشون بهم میخوام.کنم صحبت . 

"  بودم زده االن تا که نبودی بابام دوست اگه د! صبوری؟ میگه تازه کردنم معطل ساعت دو بعد باش اینو

دیگه بنال..نکبت بودم دهکر ات شقه دو ..!!!" 

بتونم امیدوارم.....ندادم؟باشه نشون صبرمو هنوز _ . 

از... پدرت....موندی زنده که بودی تو فقط تصادؾ اون توی.دادی نشون اتفاقا چرا _   

آؼوش توی تو و بود رفته جلو شیشه توی... سرش مادرت و بیرون شد پرت ماشین   

 ..مادرت

داد ادامه و کشید عمیق نفس یه رسید که اینجا به : 

میکشیدی نفس _ . 

زند سال همه این..........باهاش که پدرم و مادر میگید؟پس چی نمیفهمم _ ... 

نبودن تو واقعی مادر و پدر.فهمیدی درست _ . 

نشدم ناراحت و خوبه حالم بگم میخواستم تمام رویی پر با و میرفت گیج شدت به سرم . 

گفت کاره یه یاشار : 

داره.. تقدیری یه....سیک هر _ ! 

ام؟ کی من بفهمم تا کنم تمرکز تر راحت.بشه بهتر حالم کمی که رفتم پنجره سمت به و شدم بلند  

ام؟ کی من _  

تکون رو سرش مهندس و کردن هم به نگاه یه بود من به حواسشون که دکتر و مهندس   

برگرداند رو رویش و داد .  

کرد من به رو ناراحت و گیج هم ودکتر : 



Jafa-h.mihanblog.com  48 وبالگ نگاه محل دانلودرمان 

 

شدن فوت که هستی صادقی ستاره دکتر و ایرانمنش سرهنگ دختر تو _ . 

کردم زمزمه لبم زیر میکردم نگاه رو بیرون و بود دکتر به پشتم که همینطور : 

ستاره مامان _ ! 

پرسیدم بلند بودم شده خیره روم به رو به منگ و گیج که همینطور : 

بوده؟ چی بابام اسم _  

علی امیر _ . 

نفسم تا کشید طول قرن یک.میشم خفه بیاد باال بعدیم نفس تا کردم احساس.نمیکشیدم نفس   

 بیخود!بودم علی امیر اسم عاشق همیشه.میکرد خفه داشت دستاش تو ؛گلومو؛ بؽض محکم چقدر.اومد باال

 میگفتم میکنم؟منم صداش اسم این با چرا میگفت و میپرید رنگش میزدم صدا اسم این به بابامو گاهی نبود

 نمیگم خودشو اسم اینکه از میکردم فکر که من بودم بچه چقدر.میشد ناراحت اونم.اسمم این شقعا

کیه؟ بابام میدونم من شاید میکرده فکر نگو شده ناراحت  

 حل تو وقتی عادت طیق.ریختم بهم دوباره.بیرون زدم هپروت عالم از کامیون یه بوق صدای با

گفتم و خاروندم پیشونیمو میکردم گیر موضوعی : 

 

؟!؟!من؟ چرا _ ! 

 

 

مهم برام یاشار کردن ضایع نه دیگه.میکردیم فکر چیزی یه به کدوممون هر!سکوتی چه   

میکنم نگاه دارم وقتی نبود مهم برام دیگه!نبودنش شیرین و تلخ قهوه یه با سوختن نه بود   

گفتم ُمرده؟آهسته ام؟یا زنده نشه؟من یا بشه بسته پلکم : 

نرم؟ چرا نم رفتن همه وقتی _  

اگه که میکنه سنگینی دلم توی رازی یه گل مه.هست هنوز پدرم.هستم هنوز من ولی _   

نداری رو کسی دیگه کنی فکر تو شاید نگم . 
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به دیدم کنم نگاهش تا برگشتم ناخوداگاه.کرد آرومم صداش.بود نزدیک بهم صداش چقدر   

به خون انگار...هه.کردم شدیدی امنیت احساس.ایستاده سرم پشت متر سانتی دو فاصله   

برگشتم دوباره و زدم کمرنگ لبخند یه.رسید مؽزم . 

ندارم رو رازی هیچ شنیدن تحمل دیگه.باشه آخریش رازی؟امیدوارم چه _ . 

باشه؟ تو منو مورد در اگه رازی؟حتی هیچ _  

" از تا چاهار داغ..دادم دست از رو خانوادم دو هر من!خنگه بشر این چقدر...هه   

دکتر به رحمت صد..بگه برام احساسش از میخواد اونوقت مونده دلم روی نمنزدیکا   

کرد سکوت پوشم سیاه دل حرمت به ولی بودم پیشش هفته یه که پرتو !" 

در بودم پدرت جای.شده تموم بوده چی هر.دیگه نیست حسش باشه که هم رازی هر _   

ریخت بهم اعصابم.نمیزدم حرؾ دیگه ُمردن که آدمایی مورد . 

نبود هم منشی بودم نشسته صندلی روی.بیرون زدم اتاق از و دادم تکون رو سرم محکم   

و بؽلی اتاق توی رفت و انداخت نگاهی یه بهم و بیرون اومد یاشارهم بعد دقیقه چند یه   

گفت بعدش و ایستاد رسید که من به.بیرون اومد کیفش با بعد ثانیه چند : 

وقت هر و مدرسه رفتی وقت هر.داشتمت نظر یرز که بود وقت خیلی گلم مه آبجی _   

بستری و بیمارستان رفتی که اونوقت و خرید سینما رفتی وقت هر.کتابخونه رفتی   

از و اونجا میومدم بودی بستری که هفته یه این توی.بیمارستان میومدم روز هر.شدی   

تو.بودم مراقبت سایه به سایه جا همه.میریختم اشک تو پای به پا و میکردم تماشات دور   

بزنم حرؾ باهات و کنم نگاه بهت نزدیک از میام وقتی که داشتم رو امروز ی ؼصه دلم   

بگو بهم بگو بهم.نیستم مهم برات گفتی بهم.کردی بیشتر ؼّصمو تو ولی.نکنی فرار ازم   

میکنه؟ فرار برادرش از دوری سال 18 از بعد خواهری کدوم که  
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 جاش سر چیز همه..بود شده بیزی زمین فنه.بود شده برعکس دنیا نه رفتمی گیج سرم نه.بودم ایستاده

 و میکردم نگاه داشتم بود؟فقط اومده من خونه تو فقط زلزله بود؟این شده متالشی من زندگی چرا پس.بود

کردم زمزمه آهسته.میریزه اشک و میشه خورد مرد یک چطور که میدیدم : 

؟!برادر _  

باال آورد سرشو : 

؟ گفتی چی _  

منی؟ داداش تو _  

گفت خنده با و داد تکون طرفین به رو سرش و کرد ذوق طفلی آخی : 

نبودم شما با مسافرت اون توی من.کوچیکه آبجی آره _ . 

"  میگی بهش و نمیدونی برادرتو قدر که سرت بر خاک ای!ست زنده هنوز زپرتی این که همینه واس پس

نگه؟ دروغ معلوم کجا از!االغ گمشو!زپرتی " 

زدم داد سرش عصبانیت با دفعه یه : 

داداش بگم ترسیدی بودی؟یا مرگشون باعث تو بگم نگفتی؟ترسیدی بهم چرا پس _   

میگی دروغ داری اصال!نمیخوام؟ ... 

فریاد فقط و درمیاوردم حرکت به هوا توی رو دستام عصبی.بودم افتاده هق هق به دیگه   

میکرد نگام فقط اون ولی میخواستم توضیح ازش.میزدم . 

اونا.نیستن اینا پدرمم و مادر نمیدونستم.بودم خواهر یا داداش حسرت تو سال همه این _   

تو دادی اجازه گذاشتی؟چرا تنهام من؟چرا پیش نیومدی چرا پس بودی که تو نبودن   

کنم؟ گریه تنهاییام  

و منشست.بایستم نمیتونستم و بودن شده سست پاهام.بزنم حرؾ ندادن اجازه اشکام دیگه   

گرفتم صورتم جلوی رو دستام . 

خودم برای خودم.میریختم اشک اشکام خاطر به هاش آخری این که ریختم اشک اینقدر   

ولی.بود داده بهم هم خوب خبر یه بد خبر یه از بعد خدا که چقدرعجیبه.میسوزوندم دل   
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دقیقه دچن از بعد.کنم درک رو چیزی هیچ نمیتونستم که بود شده وارد شوک بهم اینقدر   

بود شده خیره بهم.جلوم نشست و برداشت صورتم روی از دستامو یاشار ریختن اشک   

بود مهربون نگاش.میزد لبخند و . 

میکنی؟ نگام اینطوری چیه؟چرا _  

کسمی نکنم؟خواهرمی؟همه _ ... 

راست حرفات معلوم کجا از بفهمم؟اصال چیزو همه باید االن چرا پس هستم اگه _   

فکر دکتر و شما!میگی دروغ شد؟دیدی چی هان؟پس!نمیشناسی منو یگفت که باشن؟تو   

مهربون کنید؟دایه پیدا برام داداش یه الکی کنید دلسوزی برام باید تنهام چون من میکنید   

نمیخوام مادر از تر . 

طرفم به گرفت رو اونا.آورد بیرون شناسنامه تا دو و پیراهنش جیب داخل کرد دست   

زدم زل بهشون ِبر و ِبرّ  و گرفتم ازش . 

چیه؟ اینا _  

کن باز _ ! 

 داشت؟چطور حقیقت یعنی.میکردم نگاه مبهوت و مات دیدم رو خودم اسم وقتی.کردم باز هارو کاؼذ تای

بشم کاؼذ یه تسلیم زودی این به نمیخواستم!ممکنه . 

نباشن؟ قاّلبی اینا معلوم کجا از _  

بکنی کاران نمیتونی که خوبه؟اونو.میدیم ژنتیک آزمایش _ . 

زندگی وضعیت از چون.ندارم هم رو انکار توانایی انکار؟نخیر،من!داره خنده..هه _   

ندونه؟ هیچی خودش زندگی از که دیدی رو کسی حاال تا.اطالعم بی خودم  

بدونی؟ داری دوست _  

گرفتی دستمو اومدی خیابون وسط از.دارم قبولت بسته چشم همینطوری!پَ  نَ  پَ ..هه _   

دارم قبولت آره ندیده و نشنیده توضیحی هیچ بدون!جون آبجی میگی . 
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بگم تا بخور رو شربت این _ . 

 

سوم فصل : 

بازی هاش بچه با.سحر عمه.بودم خانوم عمه پیش.مشهد رفتید شما بود سالم شیش من _   

بودم بچه.میاییم دیگه روز سه دو عمه پیش بمون تو گفت میشم سرگرم دید مامان.میکردم   

هم سه مسعود؟هر و احسان با بازی از بهتر چی.شدم خوشحال خب.نمیشد حالیم چیزی   

 عمه.خانوم عمه شوهر.ناصر حاج و عمه جون به افتادیم ساله شیش تا سه.بودن قلو دو اونا.بودیم هم سن

 وقتی راستش.خانوم عمه میگفتن بهش همه اول از داشت خاصی ابهت چون فقط نداشت باالیی سن

 یک تو.میگفتن خانوم عمه بهش همین واسه شاید!ناصر حاج حتی میترسیدن شاز همه میشد عصبانی

 تلفن که میکردم بازی احسان کنترلیِ  ماشین با داشتم روز یه.میبردن رو تو باید بودی کوچیک.بود سالت

  زنگ

بردارم من گفت آشپزخونه از عمه.خورد . 

یاشارم من.بنده دستش خانوم عمه.سالم الو _ . 

میشناسه؟ رو ایرانمش سرهنگ بگو خانومت عمه به.عزیزم سالم _  

میشناسمش منم تازه آره _ . 

کیه؟ بگو میگی راست میشناسی؟اگه کجا از تو _  

دیگه بابامه خب _ . 

تا حرفشو بگه من به اینکه از پسرشم من فهمید تا میکنم فکر.کرد مکث لحظه یه خانومه   

شد پشیمون بگم عمه به . 

نومت؟خا عمه به میدی رو گوشی _  

بنده دستش.نمیشه _ . 

باش زود.مهمه کارم _ . 

زدم داد ناچار : 
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داره مهم کار یه خودتون با میگه خانومیه یه خانوم عمه _ . 

اومدم باشه _ . 

که خودت.بود هم تلفن به حواسم ولی.بازیم سراغ رفتم و میز روی گذاشتم رو تلفن   

برداشت رو تلفن عمه ثانیه چند از بعد.کنجکاون ها بچه میدونی : 

بفرمایید بله _ . 

_ ...... 

شما؟.هستم خودم بله _  

_ ...... 

شده؟ چی سرم بر خاک وای _  

ببینم کردم نزدیک گوشی به سرمو و وایسادم کنارش رفتم پاشدم پریده رنگش عمه دیدم   

خانومه میگه چی . 

خدانگهدار.اینجا بیایید تر زود فقط.لطفا نشید هل خانوم _ . 

میگفت و میریخت اشک زد زنگ ناصر حاج به سریع و جاش سر گذاشت رو تلفن عمه : 

بیمارستان بریم باید خونه بیا زود خدا رو تو _ . 

بیشتر اش گریه و میکرد نگاه من به هی عمه شده خبر چه بودم مونده وسط اون من   

گفتم و نیاوردم طاقت سر آخر.میشد : 

میکنید؟ گریه بیمارستان؟چرا برین باید چرا عمه _  

عالم اون تو.میشه درست نکن گریه عمه گفتم و دستش دادم و آوردم آب براش مرفت   

اشک تر بد میزدم حرؾ تا عمه.کنم آروم رو عمه میخواست دلم ولی بودم ام کودکی   

پرسید من به کرد رو!تو اومد ناصر حاج که کنم کار چی بودم مونده.میریخت : 

شده؟ چی _  
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گریه داره همینطور عمه.بیمارستان برین باید فتگ زنگ خانومه یه فقط نمیدونم من _   

موقع اون از میکنه ! 

شده؟ چی خانوم _  

شده؟حاج چی کوچولوش شده؟دختر چی شده؟داداشم سرم به خاکی چه ببینم بریم پاشو _   

میکنم دق من بشه طوریش داداشم اگه.میکنم دق دارم بریم پاشو....پاشو ناصر . 

میکردیم بازی داشتیم مسعود و احسان منو.خونه داوم ناصر حاج ساعت چند از بعد .  

نیست همراهش خانوم عمه دیدم باال آوردم سرمو . 

داشت کارش زد زنگ کجاست؟تلفن خانوم عمه ناصر حاج _ . 

شونه کردم نگاش که پشت از.اتاقش سمت به رفت و پایین انداخت سرشو.ناراحته دیدم   

مشؽول دوباره و کردن نگاه دیگه بهم ودمسع و احسان.میکرد گریه داشت.میلرزید هاش   

 هیشکی به گفت ناصر حاج خود آخه.بیرون رفتن گفتم.بوده کجا ناصر حاج نگفتم بهشون.شدن بازی

داخل رفتم و زدم در.ناصر حاج اتاق رفتم برداشتم آب لیوان یه آشپزخونه رفتم.نگم هیچی . 

من.بخورید رو آب این.یدهم آب بهش مامانم میشه ناراحت وقت هر بابام ناصر حاج _   

ناراحتید شما میدونم . 

نخور ؼصه میشه درست چیز همه گفت و کرد بؽل منو.گریه زیر زد حاجی دیدم . 

گفتم و باال آوردم سرمو نمیدونستم هیچی که من : 

کوش؟ خانوم بیمارستان؟عمه رفتید میشه؟چرا درست چی ناصر حاج _  

حالش.خوابیده اونجا زدن آمپول بهش بود بد حالش کم یه.مونده بیمارستان خانوم عمه _   

میارمش دنبالش میرم بشه خوب که . 

کرد گریه..کرد گریه..کرد گریه دوباره ... 

شما خونه بریم بپوش لباساتو برو _ . 

میترسم تنهایی نیومدن؟من هنوز که اینا چرا؟بابام آخه _ . 
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گفت اش گریه وسط : 

پیشت میام احسان و مسعود با منم جون عمو.... نیستی تنها _ . 

پرسیدم و میکردم نگاش تعجب با.جون عمو میگفت بهم که بود بار اولین : 

چی؟ خانوم عمه پس _  

میاد اونم _ . 

اومده سرم به که بالیی از.ما خونه رفتیم و کردم جمع وسایلمو و پوشیدم لباسامو رفتم   

عمو و راحله اییزند با بهرام دایی و الهام خاله دیدم صبحش فردا.نداشتم خبر بود   

ما خونه اومدن عزادار و پوش سیاه الهام خاله شوهره شهروز . 

همه.بود شده ؼوؼایی.میداد دلداری بهش شهروز عمو و میزد صورتش و سر به خاله   

زیاد جمعیت کم کم.بود گرفته گریشون هم احسان و مسعود اونا گریه از.میکردن گریه   

و نشستم تختم روی.بستم رو درب و رفتم اتاقم ویت من.خونمون اومدن فامیال همه و شد   

نگو که داشتم دوست رو تو اینقدر.بود شده تنگ تو و بابا و مامان برای دلم.کردم بؽض . 

بیان نزدیکت احسان و مسعود نمیذاشتم حتی.کنه اذیتت کسی نمیذاشتم !!! 

گفتم و برداشتم هام زانو روی از سرمو اومد که درب صدای : 

 .بفرمایید _

جای.بود شده خون کاسه بود کرده گریه بس از چشماش.اتاقم توی اومد الهام خاله   

هر که ای خاله.بود پریده رنگش.بود زده خودش به بس از.بود صورتش روی انگشتاش   

همینطور.پیشم بود اومده حال این با اونروز میکرد آرایش اول باید میشد پا خواب از روز   

هر.اش سینه روی گذاشت سرمو.نشست کنارم تخت روی و جلو اومد.بودم زده زل بهش   

آروم.میکنه گریه داره فهمیدم.میومد که بود خاله فین فین صدای فقط.بودیم ساکت دومون   

گفتم و بیرون اومدم بؽلش توی از : 

اینجا ظهر تا بود نیومد؟قرار چرا پس میکنند؟بابام گریه همه خبره؟چرا چه خاله؟اینجا _   
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 .باشن

رو دستش و شهروز عمو پیش دویدم تند.میزد خودش به و میکرد گریه دوباره خاله   

اتاقم تو کشوندمش و گرفتم . 

و بؽلش توی گرفت دوباره منو شد آروم وقتی.نزنه خودش به تا بود گرفته رو خاله   

کرد نوازش . 

عزیزم کردم گریه ببخش _ . 

کجاست؟ فرهاد جون خاله _  

و خندید بهم.بود فرهاد اسمش.بود کوچیکتر من زا ماه سه که داشت پسر یه خاله   

 :گفت

عزیزم بزرگش مامان پیش _ . 

اینجا؟ نیومد چرا _  

میدی؟ گوش خوب حرفام به.جون خاله بزنم حرؾ باهات میخوام جان یاشار _  

 .اوهوم _

نشی؟ ناراحت میدی قول _  

میدم قول آره _ . 

خب؟.مسافرت رفتن گل مه آبجی و بابا و مامان _  

دونممی _ . 

برنگردن دیگه شاید _ . 

گفتم عصبی و ناراحت دفه یه : 

 چرا؟ _

پیششون میریم ما ولی _ . 
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 ِکی؟ _

بعدش ولی.مشهد میریم اینکه منظورش میکردم فکر.شدم خوشحال اولش : 

پیششون میریم بخواد خدا وقت هر.عزیزم کی نمیدونم _ . 

ببینم؟ نمیتونم رو اونا کی تا یعنی _  

خدا پیش فتنر اونا جان یاشار _ . 

از پر چشمام!شدن تموم!مردن!مرگ یعنی رفتن خدا پیش نمیدونم من میکرد فکر خاله  

گفتم بهش شد اشک : 

ُمردن؟ خاله _  

بؽلش از.نمیشد حالیم هیچی انگار من اما.میداد دلداری منو هم و میرخیت اشک هم خاله   

عمو دیدم.میزدم فسن نفس کوچه سر رسیدم.بیرون رفتم خونه از دویدم و بیرون اومدم   

دیگه نمیخواستم.دنبالم میومد داشت.دیدم رو سرم پشت برگشتم.میکنه صدام داره شهروز   

 سوارش سریع اومد اتوبوس یه.میزنند گولم و میدن بازی منو دارن میکردم فکر.ببینم رو کدومشون هیچ

 اما داره نگه میزد داد ندهران به که میکردم نگاه رو عمو شیشه از.برد خودش با منم.رفت اتوبوس.شدم

رفتم من و نرسید هیچکس گوش به صداش . 

فقط حیرون من.کرد روشن سیگاری و ایستاد پنجره کنار رفت یاشار رسید که اینجا به   

سرفه به.میداد دست بهم خفگی احساس میومد سیگار و دود بوی وقت هر.میکردم نگاش   

سیگارش و کرد باز هارو درب و پنجره سریع یاشار.بکشم نفس نمیتونستم و بودم افتاده   

گفت و بیرون اومد هراسون شمس دکتر.داد من به آب لیوان یه.کرد خاموش رو : 

شده؟ چی بابا جان یاشار _  

روشن سیگار یه بود ریخته بهم اعصابم.نبود یادم.داره حساسیت سیگار دود به _   

داره تنگی نفس نبود حواسم اصال.کردم . 

گفتم و کردم یاشارنگاه به.شد خوب حالم و اومد بند هام سرفه : 
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میدونی؟ کجا از تو _  

زد داد دفعه یه : 

برادرتم من میدونم کجا از نپرس دیگه!خواهرمی!بفهم!خواهرمی _ ! 

دلداری بهم دکتر.زد هم به محکم رو درب و بیرون رفت یاشار.پایین میومدن اشکام   

میگفت و میداد  : 

گردهبرمی.بزنه قدم رفت. باش آروم _ . 

 ای قهوه مو پسری یاشار. آشپزخونه رفت و گرفت دستم از رو لیوان و داد تکون رو سرش بعد

 موژگانی.صاؾ پرو و پیوسته ابروهای.ورزشکاری هیکلی و بلند قد.تیره ای قهوه رنگ به وچشمانی

 اون دونستممی دلم ته چون شاید!میاد بهش اینقدر بلند موژگان که هست مردی اولین رسید نظرم به.بلند

به.داشت متوسطی بینی.میدادم نظرو این برادرمه   

رو صورتم تا دستشویی رفتم.داشت هم رنگ ای قهوه ریش ته یه.میومد صورتش   

افتاد خودم به آینه توی نگام.پاشیدم صورتم به آب مشت یه.بشورم . 

ؼیر نهوگر.برادرمه اون!من نفهمیدم؟خدای االن تا چطور!شباهتی چه!ممکنه ؼیر...نه _   

باشیم شبیه هم به اینقدر ما که باشه داشته وجود میتونه دلیلی چه این از . 

کمی موهام رنگ فقط.بلند قد.بودن صاؾ و پر منم های مژه.بودن پیوسته منم های ابرو   

گندومی دومون هر پوست رنگ!تیره ای قهوه اون و بودم مشکی مو من.داشت فرق   

تر کوچیک بود توپول و گرد صورتم چون فقط دبو اون مثل هم من بینی.بود روشن   

نگاه که رو طرؾ هر.دنبالش خیابون تو رفتم و بیرون زدم بدو دستشویی از.میداد نشون   

میخنده بهم داره و وایساده جلوم دیدم که داخل برگشتم تر دراز پا از دست.نبود کردم . 

" زدم یبنه خودم به بعدش"بودی؟ گوری کودوم!حلقم تو اومد قلبم!مرض : 

" گاگول!میزنه؟ حرؾ اینطوری ندیدتش ساله 18 که داداشی با آدم!داداشته سر بر خاک ." 

شدم؟ واقع پسند مورد _  

آزمایشگاه بریم گفتم و پایین انداختم سرمو.زدم زل بهش ساعته یه فهمیدم اونموقع . 
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بشنوی؟ رو اش بقیه نمیخواهی _  

نمیکشه دیگه حالم امروز.فردا ولی چرا _ ! 

" نمیکشه حالم..زدنه حرؾ طرز چه نای !" 

_ میفته کشی جنازه یاد آدم!نمیکشه حالم..که میزنی حرؾ فرهاد مثل هم تو ... 

داد ادامه و باال انداخت هاشو شونه : 

کنم خدافظی بابا با من و برداریم وسایالمونو بریم.باشه _ . 

 بابا؟ _

کرد ای خنده : 

بشنوی باید افرد که میشه داستانی ادامه!مفصله اش قضیه _ . 

میومدم داشتم وقتی.کردیم خدافظی دکتر از و برداشتیم وسایالمونو.باال رفتیم آسانسور با   

کردم نگاش برگشتم آرتیسیتی بعدم.ایستادم.زد صدام دکتر بیرون : 

دکتر بله _ . 

گریه.اومد رفتی جا هر پات به پا ای زنده فهمید که اول همون از.بدون رو قدرش _   

خوب خبر یه امروز میگفت و خونه برمیگشت ذوق با میخندیدی میکرد گریه میکردی   

اصرار به واقع در.داشت درساتم هوای.داشت هواتو جوره همه.بود خوشحال دادن بهش   

حرفی بابات وگرنه بگیرم رو ات کارنامه تا مدرسه رفتم سال اون من که بود یاشار   

بره خودش نداشت . 

 چرا؟ _

سال اون ولی بشه خبر با هات نمره از تا میگرفت کمک ستونمدر بابای از همیشه _   

من به همین خاطر به.کنه کمک بهش نشد حاضر یکی اون شد عوض مدرستون بابای   

مدرستون برم گفت . 
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دعوام داداشم با میگفتن دوستام وقتی همیشه.خوب داداش یه میگن این به.گرم دمش _   

دعوا هم با حاال باشم داشته داداش من میگفتممیخندی؟ چرا میگفتن.میخندیدم بهشون شده   

اونا میخوام معذرت....خر خیلی یعنی میگفتن اونام.نیست مهم باشیم آشتی یا باشیم داشته   

خیل که میگفتن .. 

خری پوزش عرض با _ ! 

میخنده بهم داره وایساده یاشار دیدم عقب برگشتم . 

" دیدم حلقتو ته تا ببند!زهرمار !" 

گفت سریع چون فهمید امنگ از میکنم فکر : 

خدافظ ست خونده ام فاتحه که رفتم من دکتر آقای..آخ آخ آخ _ ! 

باشید خودتون مراقب.همراهت به خدا باباجون برو _ . 

برامون کنید دعا.متشکرم چیز همه بابت.شدم مزاحمتون ببخشید.دکتر آقای خدافظ _ . 

برگردی؟ نمیخوای دیگه انگار میگی همچین _ ! 

تلپم جا همین آخرش برم هرجا شماست گروی گمشدم احتر خیالتون _ . 

دراز زبون میگفت بهت همیشه باباتم که تو زبون از امون _ . 

اون؟ یا بابام؟این کدوم _  

دیگه یکی این معلومه زدن؟خب حرؾ واسه داره زبون آدم سالگی یک مگه _ . 

یه و ایستاد من از صلهفا با و باال اومد تند تند یاشار دیدم برگشتم میاد پا صدای دیدم   

گارد مثل رو دستاش حالت میکنه دفاع خودش از داره من برابر در انگار که جوری   

گفت خنده با و گرفت صورتش جلوی : 

بود ماهش نه.شد استثنایی خودش مث زندگیشم.بود استثنایی اولم از ما آبجی این دکتر   

تاز ردمیک خوانندگی برات بلبل یه عین بود سالش یه میدویید ... 
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زد داد پایین اون از پایین رفت بدو میکنم نگاه چپ چپ بهش دارم دید : 

میکنه استفاده خوب هاش پنجه از زدنم کتک تو ندارید خبر تازه _ ! 

بزنمتا نیومدم تا برو _ ! 

کردیم پیدا رو همدیگه قرنی از بعد!بخندی آب رو."میخنده ؼش ؼش داره دکتر دیدم   

اومدی؟ سیرک میخندی؟مگه داری تو اونوقت میزنیم هم کول و سر تو داریم " 

گرفت حالشو وقتی.دکتر آقای بخندید بله _ .. 

بست آزمایشگاه دیگه بیا.بشی حریفم عمرا _ . 

کنم؟ شکایت ازت فوضول؟برم کردی سمع استراق دوباره تو _  

زود بیا.رفتم باشه باشه _ . 

خدافظ دکتر آقای _ . 

گفت جدیت با دکتر : 

تو و میدونم من بشه کم پسرم سر از موتار یه اگه _ . 

زدم داد پایین میرفتم که همینطور : 

داشت منو هوای بود هم یکی کاش _ . 

آبجی؟ اینجا ام چی من پس _  

" خودم جون به داره نسبتی یه جن با کال ما داداش این .." 

تو؟ جنی مگه جلوم میشی ظاهر یهو _  

زدنه؟ حرؾ طرز چه این..داداشتما _  

رو وولومش کنم تر بلند گفتم توئه وصؾ در دیدم.میخونم رشع دارم _ . 

رویی پر خیلی _ ! 

شدم دواّل  و انداختم باال ابرو میذاشتن سرشون شاپگا کاله که قدیم الت مردهای حالت به   
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گفتم و برداشتم ازسرم رو کاله و : 

 !چاکریم _

داداشتم من نیست حالیت تو که مث نخیر؛ _ ! 

شده؟ بلند دستت رو یکی ببینی نداری چشم چیه _  

گفتم کشداری حالت با برگردوندمو رومو ناز با بعد : 

 !حســـــــــــود _

 !آینه _

میکنند استفاده کلمه این از میارن کم وقتی آدما _ ! 

ب تو ببینم گل مه _ ... 

زدی؟ صدام چی _  

گل مه _ ! 

؟ گلِ  مه اسمم من _ ! 

گالبیه پس نه _ !!!! 

چیه؟ اسمم که نمیدونستم بودم بچه چیه؟من واقعیم اسم که بود این منظورم نه...ه ه اه _  

 و بود نشده باز زبونت خوب که هم تو!رویا گذاشتن رو اسمت!چیه اسمت تو نمیدونستن که اونا اوال _

کردن انتخاب اسم یه طوری همین اونام!چیه چی اسمت بگی بهشون که نمیکرد کار مؽزت . 

خنگی خودت _ ! 

خنگی؟ تو گفتم کی من...اِ  _  

انگلیسی زبان االن بنده بدون نمیدونستی!نمیکرد کار عقلت که گفتی ولی خنگ نگفتی _   

هستم؛ فول رو  

گفتم بودم کرده گره مشت حالت به دستامو که حالی در سپس : 

میکنم حواله لگد و مشت نمیزنم چنگ دیگه میکنم کار تکواندو دارم تازشم _ ! 
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" خانوم کردی؟چاخان کامل رو انگلیسیت زبان کی تو!دروؼگو آی !" 

خوب رو فارسیت زبان تو!مطلعم زندگیت پود و تار از بنده!ممنوع گفتن دروغ اوال _   

ک دوما!پیشکش دومت زبان بگیر یاد .. 

ترم نگفتم دروغ اینقدرام بگیری،تازشم بل هوا رو نمیخواد تو گفتم دروؼی یه من حاال _   

بگو بقیشو راستی!هفتمم .. 

رو؟ چی ی بقیه _  

فهمیدن؟ اصلیمو اسم شد چی..دیگه اسمم همین _  

فهمیدن؟ اصلیمو اسم شد چی..دیگه اسمم همین _  

 

میشه مربوط داستان ادامه واسه اینا همه االن؟اخه یا بگم فردا رو داستان باالخره _ ! 

بگو فردا نه _ . 

گفت و گرفت جلوم تهدید حالت به دستاشو و ایستاد دیدم : 

نمیکردم لگد که گل میزدم حرؾ اشتمد موقع اون ضمنا _ ! 

موقع؟ کدوم _  

بابا هیچی _ ! 

بگو گل مه جون _ . 

 که...!دوما بگیر یاد و فارسیت زبان اوال میگفتم داشتم که موقع همون..!نگیا دیگه...تو جون خب خیله _

بگم بقیشو نذاشتی . 

گفتم و شدم خم احترام ادای به : 

اعلیحضرت بفرمایید _ ! 

اتونخ گل مه حتما _ ! 

بگه بودم منتظر بودم شده خیره بهش ای دقیقه چند  . 
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" داد منفی جواب استخارشون که مث آقا نخیر !" 

شد قیچ چشمام دیگه بگو دِ  _ ! 

اولم از چشات _ .... 

از دنبالش افتادم بدو منم.ماشین یه پشت کرد فرار که بزنم بهش بیارم در کفشم شدم دوال   

نشونه تا ایستادم ثابت جا یه و شدم خسته اینکه تا ماشین اون پشت به ماشین این پشت   

زدم و گرفتم رو نشونه شدن اونطرؾ و اینطرؾ کمی از بعد.بگیرم . 

؟!زدمت دیدی!ها ها ها ها _  

کورید؟ خانوم....آخ _  

و نبود خشن طرؾ رسید دادم به خدا!کردم کور رو مردم پسر زدم نبینه بد روز چشمتون   

این میشد تبدیل اژدها آتش به بود اگه ایوبم صبر زدم من که طور این.بود کشته منو گرنه   

ایوب حضرت دست رو بود زده دیگه ! 

ازش کن عذرخواهی بیا!کردی ناقص مارو ی خاله پسر زدی...خانوما خانوم _ ! 

ات؟ خاله پسر _  

هردومون ی خاله پسر _ ! 

شدم؟ هم دار خاله پسر کردم قبول زور به داداشمو!باووو بینیم بنیش _  

گفت خشنی لحن با و داد هواتکان تو تهدید حالت به دستشو : 

آره؟ کردی قبول زور به منو که _ ! 

رو ترسیده آدم یه نقش نشد فرصت دیگه میزنه صدا داره اسم به منو نفر یه دیدم دفعه یه   

آخر تا دیگه دیدنشو انتظار که دیدم رو شخصی که کیه ببینم برگشتم سریع.کنم بازی   

و بود افتاده تپش به قلبم.بودم زده زل بهش متعجب و حیرون همینطور.نداشتم هم عمرم   

نمیزدم هم پلک حتی ! 
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گل؟...مه _  

ام تو با میشناسید؟فرهاد؟هوی رو همدیگه شما _ ! 

جان گل میکنه؟مه کار چی اینجا گل مه ببینم من!شرمندگی عرض با شو یاشارخفه _   

میترسم دارم گل کنی؟مهمی نگاه اینطوری خوبی؟چرا!پرتو منم ! 

و انداختم نگاهی برادرم به.اومدم بیرون هپروت عالم از شد پاشیده صورتم به که آبی با   

کردم زمزمه لب زیر : 

پسر پیش هفته سه!نمیشه شهروز؟باورم الهامه؟فرهاد؟عمو خاله پسر پرتو؟همون دکتر _   

م نمیشه؟چرا رمباو هیچی چرا!اینجا؟ خبره چه!نداشتم؟ خبر و بودم ام خاله .... 

گل مه تو خوبی؟یاشار جان گل مه.نمیشنوم.بگو تر میگی؟بلند داری چی جان گل مه _   

میشناسی؟ کجا از رو  

گفت عصبانیت و گیجی با برادرم : 

دور ازش عمر یه که همونی!خواهرم!گل مه فرهاد؟این میشناسمش؟خوبی کجا از من _   

ی که خواهری...بودم ... 

؟!!!!میگی غدرو داری یاشار _  

زد فریاد عصبانیت با رفت در کوره از برادرم : 

بهم میشناسیشو وقته خیلی تو نکنه فرهاد!خواهرمه.بفهم اینو!متنفرم دروغ از من _   

نمیگفتی؟ چیزی  

باورم هنوزم.فهمیدم االن من!میدونستم؟ باید کجا از میگی؟من چرت داری چرا دیوونه _   

منمیفهم!من خدای.....گل مه.نمیشه . 

به میکردم نگاه بهشون فقط که من.رفتن راه به کرد شروع شد دور ما از فرهاد   

وگفتم اومدم خودم : 
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دکترم فرهاد...شدم بستری روانی بیمارستان وقتی.بود فرهاد من دکتر داداش _   

نمیشه باورم!بود ! 

گفت باشرمندگی میگفته راست دکتر فهمید تازه که یاشار : 

منو کنه خدا!توپیدم بهش من نداشت خبر کجا هیچ از هم خدا هبند این پس.بشه باورت _   

 !ببخشه

بودی عصبانی باالخره نداره عیب _ . 

که دیدی رو نبی یوسؾ کردی فکر بودی؟نکنه زده زل بهش اینطوری چرا تو حاال _   

رفت؟ یادت زدنم پلک  

ام پسرخاله پرتو دکتر نمیکردم فکرشم من سرم؟خب میزنی داد چرا وا؟یاشار _   

خب بودم شده شوکه.باشه ! 

بشی آشنا فامیل های بچه با اینطوری نمیخواستم!داؼونه اعصابم _ . 

گفتم معترض : 

کیان؟ کارام و کس بگی بهم بیایی پیری سر میخواستی داشتی؟البد برنامه اینم واسه _  

تا که وگرنه!دارمت نظر زیر ساله چند و کردم پیدا رو تو که نمیدونند اصال اونا.نخیر _   

بودی تیمارستان اون به تیمارستان این از باالخون آالخون االن ! 

تیمارستان؟ وا؟چرا _  

بودی کوچیک هنوز تو!حقایق کردن بازگو برای نبود خوبی وقت موقع اون چون _   

ازت خطرناک کارای و کنی لجبازی بود ممکن.نداشتی موضوعات این از کاملی درک  

بزنه سر . 

چیه؟ حرفا یاشار؟این خلم مگه _  

داشتم چشمم جلوی رو بابا دوستای از یکی من ولی!کل عقل و سالمی!خنگ نه خلی نه _   
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بودم کرده صبر و بود ترسیده چشمم موضوع این از که . 

گفتم خنده بدون جدی خیلی من : 

مشترکه؟ واسمون که اون یا بابات؟این کدوم _  

متوجه تازه که من.میخندید بلند بلند صدای با و رفت ریسه خنده از یاشار حرفم این از   

بر و بر به بود و شده متعجب ما صدای از فرهاد.شدم صدا هم باهاش بودم شده حرفم   

میکرد نگاه بهمون . 

بر و بر به بود و شده متعجب ما صدای از فرهاد   

میکرد نگاه بهمون . 

منم میبینه رو ماش میاد یکی یهو!ها پارکینگه اینجا یواشتر شدین؟بابا خل نکنه دوتا شما _   

تو؟ چته یواش میگم یاشار!میسوزم دیوونگیتون آتیش تو  

گفت؟ چی که نمیدونی جون فرهاد آخه _  

گفت؟ چی خب _  

گفت من به خودش _ .. 

گفت میزد بشکن که حالی در فرهاد : 

گفت چی _ .. 

گفت من گوش در _ ... 

شد عصبی دیگه فرهاد : 

گفت چی میگم بهت د _ ... 

 تو به ترسیدم من شد فالن دخترش بابا دوست میگم...بازدم دم...بازدم دم..یلکسر..عزیزم ریلکس _

واقعیت خانواده که بگم زودتر   

 !کیند

ببینم بگو قشنگ میزنی هندل چرا هوی..خب _ . 
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مشترکه؟ اون یا بابات؟این کدوم میگه بهم _  

و برد سرش الیبا دعا حالت به دستاشو بعد کرد یاشار به نگاه ویه من به نگاه یه دکتر   

از و بود گرفته درد دلم خنده از که من.کرد فوت ما به و خوند چیزایی یه لب زیر   

کوبید سرش رو دستاشو دکتر.پارکینگ کؾ نشستم صاؾ شدم بدتر میومد اشک چشمام   

گفت و : 

گل بدم؟مه جواب چی چی مامانم به من.شد دیوونه نیومده خاله دختر سرم بر خاک ای _   

یه االن سالمم ام جامعه دکتر من نداره انتظاری ازت کسی ای دیوونه که تو...پاشو جون   

دختر کن رحم جوون منه به.میچسبونند بهم انگ ! 

تو که هست خشنی و جدی دکتر همون این رفت یادم که بود مسخره حالتاش اینقدر   

تگؾ شد تموم هامون خنده اینکه از بعد.رفت نمیشد کیلومتریشم دو بیمارستان : 

برگشت؟ سالمتی به _  

دکتر؟ آقای برگشت چی چی _  

گفت میکرد اشاره عقـلش به که حالی در : 

برگشت؟ عقـلت میگم _  

برمیگرده منم مال برگشت تو واسه وقت هر _ . 

گفت من به تعجب با دید رو ما صمیمیت تا یاشار : 

شدیا خاله دختر نخورده چایی خوب _ ... 

یاشار.بودم شده ولو زمین رو خنده از که منم و خندیدن به کرد شروع شنید اینو تا دکتر  

گفت دکتر به رو نیاورد طاقت دیگه.میکرد نگاه ما به واج و هاج بیچاره : 

پرید عقلت تو حاال که مث _ ! 

گفت خنده با من به اشاره با دکتر : 
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میچزوند رو ما بود ؼریبه که اش موقع اون آبجیت این...برم قربونت جون یاشار نه _   

است خاله دختر نخوره چه بخوره رو چایی چه که حاال به برسه چه ! 

چی؟ یعنی این اونوقت _  

بوده؟ بستری بیمارستان میدونی تو یعنی _  

میزدم سر بهش روز هر تقریبا آره _ . 

نمیگفتی؟ و کردی پیدا رو گل مه که وقته چند تو چی؟یعنی _  

صالح گل مه منو بابای ولی کردم داپی رو گل مه کوچیکی همون از من.دیوونه بابا نه _   

نگیم بهش چیزی شدنش بزرگ تا دیدن . 

کردی استفاده درست مؽزت از عمرت تو بار یه.آفرین _ ! 

میکنما لهت میزنم فرهاد _ ... 

بقیش؟.بابا خب خیله _  

داشتم هواشو دورادور دیگه هیچی _ . 

بگی؟ من به ینیومد من پیش بیمارستان تو چرا پس میگم فهمیدم که اینو خب _  

بشه بدتر حالش بگی بهش ترسیدم _ . 

خب ولی.نمیگفتم _  ... 

به خب ولی.منظورشو فهمیدم من.رفت فرو فکر به و کرد رها کاره نیمه رو جملش   

بره لو چیز همه بود ممکن چون.نیاوردم خودم روی . 

فرهاد؟ چی خب ولی _  

داشتم هواشو بهتر.هیچی _ . 

" و ؼریبه عشق گرچه!بستم نمی دل بهش وگرنه بگو! پیشه عاشق آقای خودت جون آره   

ات شقه دو میزنم صورت اون در که بشی مدعی دروؼکی اینکه مگه!نیست حالیش آشنا   
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 "!میکنم

اومدم خودم به یاشار صدای با که بودم فکر تو : 

بگذریم.دیگه نگفتم حاال _ . 

که همینطور"بگذریم؟ میگی تو رفته دست از مردم پسره نمک همین؟بگذریم؟بی "   

جواب چی باید حاال و کردم فرار بیمارستان از که اومد یادم میکردم نگاش طلبکارانه   

 بدم؟

" مرخصم و اومد دیگه دکتره یه میگم بهش!چرا؟ راست هست دروغ تا   

ؼیر جون خر بوده دکترت اون رفتی؟بعدشم یواشکی چرا پس میگه وا؟خری؟خب.کرد   

اصال و بودم رفته فرو فکر تو خالصه!"نداره خیصتر ی برگه دادن حق کسی اون از   

میگن؟ همدیگه به چی چی من مورد در دارن یاشار و فرهاد تا دو این نبود حواسم  

 

نزدیک و زدم ویری گیج و خورد بهم تعادلم نبود حواسم چون که ام شونه به زد دست با یاشار دفعه یه   

شد مانع بود ماشین پشتم شکر رو خدا که بیفتم بود . 

" بعد میبنده چشماشو هولش از بیفته میاد طرؾ.خرشانسیم مام دارن شانس مردم..اَه   

امید به اول همون از ما ست شاهزاده طرؾ میبینه و شده نجاتش فرشته یکی میفهمه   

پیکان به خوردیم میبینیم ندیم دست از طرفو میذاریم باز طاق4 چشامون شاهزاده ! 

بود بلند شاسی الاقل کاش لعنتی ....!" 

پرسید نگران یاشار : 

نشد؟خوبی؟ چیزی خواهرجون _  

بود پشتم ماشینه این شکر خدارو.خوبم داداش آره _ . 

مگه؟ کرده کار میکرد؟چی اذیتت چی واسه فرهاد میگفتی داشتی.شکر رو خدا خب _  

دکمه رفتم بدو و دادم ترجیح قرار بر رو فرار شده میش و گرگ بدجور اوضاع دیدم   
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شنیدم رو دکتر صدای دور از که یاشار بابای پیش برم که زدم رو رآسانسو : 

شدی مرخص بیمارستان از چطوری نمیگم نترس _ . 

" خب.میگم خودم نگی شد اینطور که حاال اصال ؟ میترسم ازت کردی فکر!کور موش   

میایی؟ فیس داری همه این بگی میخوای چی چی گالبی آخه " 

گفت یاشار که برگشتم و بیرون اومدم فکر از تر دراز پا از دست دوباره : 

میکنید؟ پنهون ازم دارین چیرو تا دو شما _  

گفتم سریع دکتر روی کردن کم واسه : 

خیال ترس؟زهی منو.خوندی کور.آقا نخیر.میترسم ازشون من کردن فکر جناب هیچی _   

 !باطل

و ندیدمیخ همش یاشارم.کردم تعریؾ یاشار برای دعواهامونو همه کردم شروع و   

 :میگفت

باشی بیمارش تو که دکتری بیچاره _ ! 

میگفت هم دکتر اش ادامه در و : 

کیلو5 روز چند این تو بخرما.کنه درک مارو شد پیدا یکی باالخره..بده خیرت خدا _   

کردم کم وزن . 

بخرما؟ یا بخدا فرهاد _  

دیگه خدا _ ! 

گفتم گری سمج با منم _ : 

بگو واقعی قسم اب کاملشو جملتو داری جرات اگه _ . 

آخر روز به اینکه تا کردن تعریؾ به کردم شروع دوباره من و شد تسلیم دکتر خالصه   

گفت عصانیت با هم دکتر!رسید : 
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تحقیقم سر مخصوصا...زدی بهم کلکی چه بفهمم منم که بگو شمرده شمرده اینجاشو _ ! 

" بمونی خماریش تو نمیگم گفتی اینو که حاال !" 

گفتم تمام آرامش با و پایین انداختم سرمو خوشحالی با : 

نفرمایید اصرار لطفا.بگم ندارم قصد اصال _ . 

کن نگاه من به _ . 

رو بدبخت آخ آخ آخ!چیز همه رفت یادم شدم چشم تو چشم باهاش وقتی.باال آوردم سرمو   

بود خون کاسه چشمش.بودم کرده کور بودم زده . 

خدا وا:میگفت بود عزیز اگه النا! نشد دار صحنه خوبه!ای face to face عجب"   

گرفتی؟ یاد کی از رو حرفا این بریده ُدم نده مرگت " 

کردم نگاه خب _ . 

بگو حاال خب _ . 

" بهت بیاد بفرستمش بدم پول یکی به باشه یادم!ای کنه؟ُعقده نگات یکی بودی این وا؟لنگ   

باشه ای ُعقده مملکتمون دکتر زشته بده.کنه نگاه !" 

انداختم پایین سرمو دوباره حال این با ولی : 

ندارم قصد گفتم که من _ . 

کن نگاه من به _ . 

بفرما!دادینا گیری چه شما بابا ای _ ! 

قرمز اینقدر چشماش.بود شده متورم گردنش های رگ عصبانیت از.کردم نگاهش دوباره   

ترسیدم لحظه یه.میگرایید خون به که بود . 

" گودزیال خشم !" 

 به زدم خودمو!شد بیشتر ترسم بودم تنها!بیاره رو ماشین میره بزنم حرؾ شمب راضی من تا گفت یاشارم

گفتم و مظلومیت : 
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کردم؟ چیکار میکنید؟مگه نگام اینطوری چرا شما _  

گفت لبخند با و داد تکان طرفین به سرشو : 

هیچی!هیچی _ ! 

" میشاشیدم خودم به داشتم ترس از چشه؟مرتیکه نیس معلوم!روانیه خودش این بابا   

هیچی؟ میگی اونوقت !" 

میکنی؟ نگام اینطوری چرا چیه؟تو_  دکتر  

قزوینه پا نیست؛سنگ رو که رو _ ! 

گفتم کالفگی با دقیقه چند از بعد.شدم ماشین سوار رفتم و گفتم اینو : 

دیگه ایستادی؟برو چرا یاشار _ . 

گفتم تعجب با.میخنده بهم داره دیدم آوردم باال سرمو نداد جواب دیدم : 

آوردم؟ در ؟شاخچیه _  

خانوم بشین عقب برو!سیاه روت میگه دیو به دیو نخیر _ ! 

باشم؟ داداشم کنار داره اشکال چرا؟مگه _  

بشینه جلو باید ایشون.میاد ما با هم دکی اما نداره اشکال نخیر _ ! 

باید کنم،ایشون استفاده گذاشتن کالس واسه فقط ماشینم از که این از میاد بدم اینقدر اَه _   

بشینه جلو ! 

شدم پیاده که ماشین از.میخندید ؼش ؼش دکتر که درآوردم رو یاشار ادای بامزه اینقدر   

از رو صندلی جلوی و عقب دستیه نشستم وقتی نشستم و کردم باز رو عقب درب رفتم   

کرد فکر.هوا پرید متر شصت ترسش از بدبخت وای.کشیدم نشست دکتر تا و گرفتم عقب   

گرفته رو خندم جلوی زور به نیارم خودم روی به میخواستم منم.ندهشکو زده رو صندلی   

 .بودم
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کردی داؼون ماشینمو زدی بده خسارت فرهاد _ . 

میدی؟ گیر من به که یاشار چکارم من _  

شکست؟ کرد صدا قرچی این روش نشست اومد من ننه البد پس _  

که نشکسته بابا _ ... 

کشید جلو رو صندلی دوباره.صندلی وارسی به کرد شروع و شد پیاد کرد هول خدا بنده   

گفت و برادرم شونه روی زد نمیره عقب شد مطمئن وقی نشست روش احیاط با و : 

گیره؟ پات کجا تا دنیا اون بزنی تهمت اگه میدونی _  

کجا؟ تا هان _  

" گفت جدی دکتر ولی!"اونجات ته تا : 

جهنم قعر تا _ ! 

نداریم حال! راهو همه این میره کی ، بابا برو _ . 

ِکِشت دست مگه _ میبرنت میکنن خودته؟خرِّ ! 

گفتم تعجب با بود خورده گوشم به طبیعت ماورای کلمه یه انگار که من : 

میکنن؟ کشش چی چی ببخشید _  

گفت خنده با و برگشت دکتر  : 

کش _ همیشه میگفتن حاال؟قدیمیا تا نشنیدی!ِخرِّ . 

سالته؟ چند بگو راستشو دکتر _  

گفتم و یاشار مخ به زدم بعد : 

کردین؟ پالستیک جراحی نکنه...موندینا خوب تخته به بزنم _  

نوح حضرت دست رو زدین نمیرسم که شما به نفرمایید کاری چوب _ . 

نکن استفاده سوء پیامبرا از میاری کم ببین _ ! 
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تازه...دیگه نداره سوءاستفاده.طوالنیه عمرتون شما میدونند همه واضحه اینکه دیگه _   

از اونم اینکه مثل.کنید راحت رو عزرائیل کار تا داشتید خودکشی قصد بار چند نیدمش   

نمیذاره پیش پا که میترسه شما ! 

خندیدن به کردن شروع و گفت اینو . 

" دیوارم درز به این میزنه لق دهنش!داشت؟ خنده چیش چی!بخندی آب رو!نمک بی   

 ".میخنده

شدی؟ این مث چرا دیگه تو میخندن رمدیوا درز به ایشون داداشی جان یاشار _  

اومد طرفت ترس از نمیشه میشی که عصبانی میگه راست آبجی آخه _ . 

میکنم عمل استثنایی کال من اینکه میشی مهربون میشی عصبانی تو اینکه نه _ ! 

میشی عصبی نمیشی که مهربون میشی که عصبانی...دیگه میگه راست اینم خب_ دکتر ! 

" نزنه حرؾ دیگه تا کار تو اومدم براش اساسی چپ چپ یه"!مثال زد حرؾ اینم . 

شیشه طرؾ به رومو و کردم اخم که دکتر این دست از بود شده داؼون اعصابم اینقدر   

شدن بسته دیدن با مسیر در بعد ربع یه.نزدم حرفی هیچ باهاشون دیگه و برگردوندم   

گفتم بلند شدم متعجب نظرم مورد فروشگاه : 

چرا؟ کرد جمع بست؟مؽازشو کی این!  اِ  _  

بهم رو دیگه ی معجزه یه.سپاسگزارتم خدایا.کردی معجزه خدایا.شکر تو قدرت خدایا _   

دادی نشون . 

گفت و گریه به زد خودشو میکنیم نگاه حرکتش به داریم واج و هاج یاشار منو دید تا : 

شده؟ چی که نمیدونید آخه _  

_ نی؟میک گریه داری چرا فرهاد.شده چی بگو خب  

خواهرت برای هم تو برای هم.میگم واقعا.خوشحالم خیلی جان یاشار _ . 



Jafa-h.mihanblog.com  76 وبالگ نگاه محل دانلودرمان 

 

اینا؟ و کردم پیداش اینکه از _  

پیشه قرن صد مال که اون بابا نه _ . 

نداره شدن آدم قصد ما پینوکیویه که مث نه " !" 

آخه؟ چیه منظورت پس خب _  

که نمیدونی اخه _ ... 

" نمیترکی؟ داری فوضولی از خودت که نه حاال!دادی دق داداشمو دیگه بکن جون   

رو بندی جمله..َبه !" 

بیرون؟ کنم پرتت یا میگی فرهاد _  

باشی داشته شنیدنشو ظرفیت که بده قول فقط.میگم االن باشه باشه _ . 

دیگه بگو کردی سرم به جون ، بابا باشه _ ! 

شکرت خدایا.نمیشه باورم اصال _ . 

ست ساخته کارش دیگه االن فهمید دکتر که کار تو اومد اساسی چپ چپ یه یاشار .  

یاشار به و پایین انداخت رو سرش بعد کرد ترحم با و عمیق نگاهی یه من به برگشت   

 :گفت

کرده پیدا شفا خواهرت که خوشحالم جان یاشار _ . 

نگاهم که همینطور جلو آینه در سپس انداخت نگاهی من به تعجب با برگشت یاشار   

گفت میکرد : 

میگه؟ چی قبال؟این داشتی بیماری وت گل مه _  

گفتم سردرگم و گیج منم : 

میگه چی این نمیفهمم منم یاشار!بخدا نمیدونم _ ! 

شده؟ چی.دیگه بگو فرهاد _  
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گفت و گرفت جدی و سنگین ژست یک دکتر : 

 گفت وقتی ولی.نمیزنه حرؾ ماشین تو اومدیم وقتی از که اللِ  خواهرت که میکردم فکر من حقیقتش _

شکر خدارو.آورده زبون به اونو ناگهانی اتفاق یه فهمیدن کردن جمع چرا رو مؽازه این . 

 ساده اینقدر اینکه از اومدم خودم به وقتی.میکردم نگاش داشتم همینطور من که میزد حرؾ جدی اینقدر

گفتم هوا بی و زدم بهم محکم دندونامو خوردم گول : 

گرفته مرض _ ! 

گفت و کرد نگام برگشت تعجب با دکتر : 

بودین؟ من بله؟با _  

بودم آبجیم با پ ن پ _ . 

داد جواب ای مسخره حالت با دکتر : 

بگردم کنی؟الهی تحمل نمیتونی که کرده اذیت رو تو خواهر نداشتن ؼم اینقدر برات بمیرم _ . 

ازت؟ خوردم دست رو اومده خوشت!مار زهر _  

دستم زیر از میخواستم من...نه _ .... 

ال نمیگه بهتون کسی نزنید حرؾ اگه _ ... 

شد ؼیرتی یاشار که میزدیم خاکی جاده داشتیم دیگه : 

 خیلی خودمونیم ولی.دیگه کن بس هم تو فرهاد!اینکه مثل زدنه؟بزرگتره حرؾ طرز چه این!گل؟ مه...اِ  _

برات میکنم تالفی!کار سر رفتیم ساعت یه.میزدی حرؾ جدی ! 

میاد؟ دلت.نکنه درد دستت بابا ای _  

نمیاد دلم منم نیومد دلت تو چون اباب نه _ ! 

 منم.بود بسته آزمایشگاه ما بد شانس از ولی.رسیدیم که میزدیم همدیگه کله و سر تو رو مسیر کل خالصه

 حرؾ بشینم اینا با اینکه به برسه چه بشینم نمیتونستم دیگه و بودم کرده درد سر بودم خسته که بس از

گفت دکتر هک خونه برسونه منو گفتم سریع.بزنم : 
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شدی؟ ناراحت من های شوخی کجا؟از _  

نارنجی نازک شما مث همه مگه!پندارد خود کیش به را همه کافر که بده خیلی این _   

 اند؟

میخوره حرص داره که بود معلوم اش قیافه از : 

 اطرخ به اصال..تو که چیزی احترام به!میکنه شروع هی این میکشم دهنو این زیپ هی من..ببین یاشار _

نمیگم هیچی داداشت . 

ولی نمیگی هیچی هست ات چی چی تو که چیزی چه احترام به بگم میخواست دلم خیلی   

گفتم و شدم خیال بی نداشتم حال چون : 

بگی؟ که داری چی _  

کردین خوشحال رو مامان ما منزل بیارین تشریؾ رو نهار و کنید زحمت قبول شما اگه.چیزا خیلی _ ! 

؟ الهام خاله _  

میایی؟ حاال.درسته!آره _  

مامانت؟ یا رفتی بابات به _  

کنی قضاوت میتونی بهتر ببینی بابامو خب _ . 

رو ومامانت _ ! 

بیمارستان تو!دیدی که مامانمو..ها رفته یادت که مث خانوم!  اِ  _ . 

ندارم یاد به چیزی من ولی _ . 

گفت نگرانی با یهچ قضیه فهمید سریع دکتر بودم شده حالت این دچار دیگه بار یه چون : 

چی؟ یعنی _  

گفتم سردرگمی و گیجی با من : 

کجام؟ هستید؟من کی شما خود اصال _  

کنار بزن یاشار _ . 
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پرسید دستپاچگی با دکتر نگرانی و جدیت دیدن با یاشار : 

شده؟ چی _  

دیگه کنار بزن دِ  _ . 

؟اینجاچیه اسمم من و هستید کی شما میپرسیدم مدام من و زد کنار عجله با یاشار   

و دکتر.بردم یاد از هم رو خودم اسم حتی که کردم فراموش طوری بار کجاست؟این   

تا میخواستند من از و میکردند مرور برایم را خاطرات دستپاچه و نگران دو هر برادرم   

ای خاطره هیچ و ام شده متولد تازه من انگار اما.بیاورم یاد به را چیز همه و کنم تمرکز   

میشدم عصبانی و میگرفتم درد سر اینکه جز میکردم فکر اونا ی گفته به چه هر.ندارم   

میکرد سعی و بود شده جمع اشک چشماش توی یاشار.نمیافتاد اتفاق برایم ای دیگه چیز   

هر داد پیشنهاد دکتر.بود فایده بی اما.بیارم یاد به رو چیز همه بتونم تا بده آرامش من به   

بررسی را وضعیتم تا بروم بود مشؽول آن در خودش که بیمارستانی به تر سریع چه   

سؤال منو مدام یاشار و دکتر.نمیامد ذهنم به هیچی کردم فکر چی هر مسیر توی.کند   

نمیداد رخ درونم دیگه اتفاق هیچ میشد تشدید سردردم اینکه جز من ولی میکردند پیچم . 

نیست؟ آشنا برات اسمت. عزیزم جان گل مه _  

بس بخدا رو تو.نمیارم خاطر به هیچی من کنید باور.گفتم که من.نیست شناآ بخدا نه _   

ازم پرسیدین سؤال بس از ترکید سرم کنید . 

طوالنیه مسیر.برسیم تا کن استراحت باشه باشه _ . 

از تا شد ساعتی نیم حدودا.بشه کاسته سرم درد از برسیم که زمانی تا بستم رو چشمام   

تعجب با بیمارستانیم جلوی دیدم وقتی.شدم بیدار تا زدن مصدا البته.شدم بیدار خواب   

 :پرسیدم

شما خونه بریم بود قرار که بیمارستان؟ما اومدیم چرا ،دکتر اِ  _ . 

پرسید تعجب با دکتر دیدم دفعه یه : 
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جان؟ گل مه _  

حالت تو انگار.نمیزد حرفی اما میداد قرار مخاطب مرا همش اش سبابه انگشت با وبعد   

گفتم و شدم عصبانی.بود شوک : 

آوردم؟ در چیه؟شاخ _  

پرسید ولی شده اون مثل یاشارم که دیدم : 

یادته؟ چیز همه تو _  

همین به بودم کرده فراموش دقایقی برای رو چیز همه دوباره که اومد یادم جمله این با   

گفتم دکتر به رو و پایین انداختم سرمو شرمندگی با خاطر : 

زدم داد سرتون که میخوام معذرت _ . 

گفت و زد لبخندی بهم دکتر : 

بابام پیش ببرمت باید ولی.اومد یادت چیز همه دوباره شکر رو خدا نیست مهم _ . 

شهروز؟ عمو _  

گفت خوشحالی با : 

بیاد یادت چیز همه نمیشه باورم _ . 

بود رفته یادم اسمم حتی من آره _ . 

شدم؟ نطورای چرا پرسید دکتر از و کرد خوشحالی ابراز بهم برادرمم  

میشه خوب.نیست مهم.است ؼصه خاطر به _ . 

گفت خنده با یاشار : 

خوردن ؼصه نمیاد بهش که چیزی تنها گل مه ولی _ . 

را دستش.کرد مشاهده وضوح به رو نگرانی آثار میشد دکتر چهره در یاشار برعکس   

اعصابش که بود مشخص.بود کرده هم در را هایش اخم و کرد ستون اش پیشانی زیر   
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بودم فکر این تو و میکردم نگاه بهش داشتم.میکنه فکر من درمون به داره و شده خورد   

توی از داره دیدم دفعه یه.گرفت رو مچم معمول هستم؟طبق مهم براش اینقدر چرا که   

 روی گذاشتم دستامو. گرفته گر صورتم کردم احساس و کشیدم خجالت.میده هدیه زیبا لبخندی بهم بؽل آینه

 گرفته بیرون تقریبا رو صورتم و کشیدم پایین رو شیشه میگیرم،سریع آتیش دارم کردم احساس صورتم

بنز یه دفعه یه که بودم  BMW نگاهم با.اتومبیل داخل کردم سرمو زود شد رد کنارم از تمام سرعت با 

گفت عصبانیت با و انداخت نگاهی من به و برگشت دکتر که میکردم دنبال رو ماشین داشتم : 

وضعشه؟ چه این.کن سر روسریتو _ ! 

 شرمندگی با.بیرونِ  موهام همه دیدم و کردم لمس رو سرم دست با افتاده روسریم بودم نشده متوجه که من

شد واقع موثر برادرم در که مظلومیت به زدم خودمو و کردم سرم روسریمو . 

" گفت دکتر به رو برادرم که اومدم خنده ریز یه بعدش!"بلدیا خوب هم تو مارمولک ای : 

 بس از سرعتش اومد ماشین بود بیرون سرش نداره تقصیر که اون میزنی؟بیچاره داد سرش چرا فرهاد _

انداخت سرش از روسریشو بادش بود زیاد . 

 من سمت به بود گذاشته بود پنجره ی لبه روی که دستش روی رو سرش دوباره که همینطور دکتر

گفت آهسته و انداخت نگاهی : 

ببینه موهاتو کسی نمیاد خوشم.برخورد بهم.میخوام معذرت _ . 

گفتم خودم با.شد بیشتر آتیشم انگار جمالت این با : 

"  سرویس دهنتو میزنم بدی گیر زیادی بهم میاد بدم بگما بهت االن از!کرده باد چقدر رگت!ؼیرتی بابا

بذاری ضعفم نقطه رو دست میکنم !" 

یاشارگفت که بکنم بیرون جرهپن از سرمو اومدم دوباره صورتم حرارت از : 

دیگه تو بکن بیاد؟سرتو دیگه ماشین یه میخوای!نمیادا بدت که مث هم تو _ ! 

 کردم حس لحظه یه.میرفتم ور انگشتام به داشتم.انداختم پایین رو ام کله و داخل آوردم سرمو باالجبار

 قفل من روی که دیدم بؽل هآین توی از رو دکتر چشمای باال آوردم تا رو سرم.میکنه نگام داره کسی

 ناتوانم برابرش در کردم احساس لحظاتی برای. برنگردوند رو رویش بازهم میکردم نگاش اینکه با.شده

 رو چشمام که میرسیدم گرفتن آتیش مرز لب آروم آروم.بزنم حرفی حتی یا و بکنم حرکتی نمیتونم و

 .بستم
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 حتی!حرفاش نه و نگاهش نه.کنم باور باشه ونا از که رو چیزی هیچ نمیخواستم.میزد آتیشم نگاهش

 تنم اینقدر.باشم نمیتونستم میکردم کاری هر یعنی.نبودم هم تفوت بی بهش نسبت اما!رو هایش نگرانی

 ساعتی نیم حدودا کنند بیدارم و برسیم که زمانی تا.برد خوابم حالت همان در که بود جون بی و خسته

 به رو.هستم کجا شدم متوجه تازه شدم که پیاده.دادم بدنم به قوسی و کش یه شدم بیدار وقتی.کشید طول

 عمو اسم به فقط من اما.بود پدرم صمیمی دوستان از یکی صاحبش که بودم ایستاده ای خونه روی

 فریاد با و پریدم جا از فنر عین باشه کرده خطور ذهنم به حلی راه که انگار لحظه یه.میشناختمش شهروز

 :گفتم

تر؟ اشار؟دکتر؟یاشار؟دکیاشار؟ی _  

بود آمده ذهنم به که فکری به میشدم تر مطمئن میکردم نگاه اطرافم به که همینطور . 

 که یاس های گل. شکل ملَّقی های توت و رز گل و درخت از پر ؛ باغ دورش تا دور.ویالیی ای خانه

 آن در زالل و تمیز آبی که.خانه جلوی گلبرگ شکل به بزرگ استخر یک.بود کرده عطراگین رو فضا

 به رنگین های المپ استخر باالی.بودن انداخته آن در را نیلوفر زیبای طبیعی های گل سلیقه با چه و بود

 که بود سفید مرمر های سنگ از ساختمان خود.بود ساخته را مختلؾ های رنگ از سقفی مورب صورت

. بود ضلعی شش شکل به ساختمان.برداره چشم ازش نمیخواست دلش آدم که بود جذاب و زیبا اینقدر

 ای خانه میگفتم پدرم به همیشه.داشتم دوست را خانه این چقدر.بود خورده قدی های شیشه دورش دورتا

 نام به مرا بلند بلند زنی دیدم بزنم صدا را یاشار دوباره آمدم تا.بسازد شهروز عمو خانه زیبایی به

 و میکرد باران بوسه مرا او و میکردم نگاه الهام خاله به واج و هاج من.میدود من سمت به و میخواند

گفت مادرش به خطاب دید مرا کالفگی دکتر وقتی.میرفت ام صدقه قربان : 

بگه خودش از برامون تا کنه استراحت کمی بده اجازه.است خسته جان الهام _ . 

" ایه؟ صیؽه چه دیگه مامان؟الهام نمیگه آدم بچه مث خاله به چرا ّکاره؟این یه وا " 

زدم؟ صداتون همه این بودین کجا تا دو شما ولی.نیستم خسته نه _  

نشه شوکه تا کنیم تعریؾ رو داستان مامان برای آروم آروم تا رفتیم ما _ . 

داد ادامه خنده با سپس : 

داداشته این تقصیر.شد شوکه آخرشم ولی _ ! 

پرسیدم کنجکاوی و هیجان با.یاشار گردن پس زد دستش با بعد : 

اون؟ تقصیر راچ _  
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 همه میشه خراب بزنه حرؾ میدونستم.بهش میگم من نگو هیچی تو یاشار میگم ساختمون تو رفتیم _

دستم بود اومده اش سابقه.چیز . 

ها نقشه به میزنه گند همش که هست اونایی از اینم پس...اِ :"گفتم خودم پیش !" 

داد ادامه خنده با حرفشو دکتر : 

 بود نزدیک مامانم خدا بنده.کردم پیدا رو گل مه بیا خاله میگه دیده مامانو تا.نمیگم هیچی من باشه گفت _

بشه تو مرگ پیش کردم نفرین آخرشم!حرصم از بزنم کتک بهش چطوری بودم مونده.کنه ؼش ! 

"  بهش دلم تو کردمو نگاه بهش اخم با باشم شده حرفش متوجه تازه که انگار بعدش!"هم با همتون!الهی

 :توپیدم

" نفرین نه دعا میگن این به!بشین مرگم پیش باشه خداتونم از!هویج ی کهمرتی !" 

 اشتباه تصورم که گرفتم انتقالی جدید فکر یه به فکر اون از هم من و میکرد نگاه مرا چنان هم خاله

میگفت همیشه عمو.الهام نه بود طال شهروز عمو زن اسم چون.بوده  : 

نکشته منو تا برگردم تر زود باید منتظرمه خونه طال خانوم _ ! 

را او بابا چقدر و :  

ذلیل زن _ !!! 

دادم دست از رو روزهایی چه که فهمیدم دیر چقدر!گذشت زود چقدر..بود خوبی روزایه چه!مینامید ..! 

 تا دادم تکان محکم سرمو عادت طبق و اومدم خودم به کردم حس ام شانه روی را دستی سنگینی وقتی

زدم لبخندی و کردم خاله به نگاهی بعد.نهنک عصبی منو خاطرات هجوم . 

هستید؟ من خاله شما _  

 وسط از که سیبی عین.عزیزم شدی مادرت شبیه چقدر!جون خاله شدی بزرگ چقدر.برم قربونت آره _

باشه شده نصؾ دو . 

حلقم تو نفسم به اعتماد!بوده؟ خوشگل چه بوده؟پس شکلی این مامانم یعنی " .." 

گفت خاله ؾحر ادامه در یاشار سپس : 

اصل برابر کپی.میگه راست خاله _ ! 



Jafa-h.mihanblog.com  84 وبالگ نگاه محل دانلودرمان 

 

پرسیدم دفعه یه.خانوم الهام بودن خاله نه و یاشار بودن برادر نه نداشتم باور رو چیز هیچ من ولی : 

خریدین؟ کی از رو خونه شما راستی _  

گفت خاله سپس شدن خیره من به تعجب با هم اونا که انداخت یاشار و فرهاد به نگاهی تعجب با خاله : 

جون؟ خاله مگه چطور _  

گفتم و دادم تکان تفاوتی بی حالت به رو سرم : 

طوری همین!هیچی _ ! 

 فایده بی بوده پدرم صمیمی دوست شهروز عمو زیبا خونه این قبلی صاحب اینکه گفتن کردم احساس

 پدرمم دوست اسم و بود شهروز الهام خاله شوهر اسم که بود این بود عجیب برام که چیزی اما هست

گفتم و کردم عوض رو بحث نکنم فکر زیاد اینکه برای.شهروز : 

هستند؟ کجا همسرتون جون خاله راستی _  

بره شد مجبور اومد پیش براش هند به کاری سفر یه شهروز؟اون عمو _ . 

میگردن؟ بر کی خب _  

باشه اونجا ماهی چهار باید خاله بخواهی رو راستش _ . 

داخل رفتیم و گرفت منو دست و کرد پاک رو هایش اشک خاله . 

" خارج؟ همیشه واسه رفته چرا؟نکنه آخه!فروخته اینا به رو خونه وسایلش با شهروز عمو!من خدای !" 

 و نشاند مبلی روی مرا خاله.بودم هوا در انگار من و پوشاند را چشمانم برق ؼم از ای هاله فکر این از

 عمو چرا اینکه به فرصت این در.بیندازد راه را پذیرایی سات و سور تا خانه آشپز داخل رفت خودش

 یا و ای دیگه شهر به بخواهد اینکه از هیچوقت اون. میکردم فکر فروخته وسایل با را خانه شهروز

نیامد ذهنم به چیزی کردم فکر چه هر.بود نزده حرفی کند ترک را ایران و سفر عزم ای دیگه کشور . 

 بهم کر و هر داره و سرمه پشت فرهاد دیدم چرخیدم خواند امن به منو مهیبی صدای که بودم فکر تو

رفتم ؼره چشم بهش صدا این از بودم ترسیده که منم میخنده . 

" بود؟ گنده اینقدر بود کجاش صدای این ! 

گفت و کرد کج رو سرش معصومانه حالتی با اونم : 
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بودی فکر توی زدم صدات خیلی.نبود قصد از.ببخشید _ . 

ترسیدم نبود حواسم.ببخشید اشم میکنم خواهش _ . 

نیستی خوشحال اصال اومدیم که وقتی فکری؟از توی اینقدر چرا بگی میشه حاال _ ! 

 ایشونو پزشکم مادر عنوان به بیمارستان توی قبال آخه.دیدم رو خاله وقتی شد وارد شوک بهم مقدار یه _

الهام خاله االن اما میشناختم ! 

 دستشو بزن بخت میشناختی؟بد خواستگار یا داماد مادر عنوان به رستانبیما تو قبال بگی نشد هان؟روت "

دیگه کن رو !" 

 به رسیدن برای خودش ببینم میخواستم.بشه رو زودیا این به دستش نداشتم دوست خودمم ولی چرا نمیدونم

میکنه کار چی من . 

**** 

 فقط چون داشت رو زئیناتت حکم که سالن وسط های پله سمت به رفت و پرید جایش از جت مثل یاشار

 که دکتر و من.کند متصل هم به زیبایی شکل به را هال و پذیرایی سالن تا بود کوتاه ارتفاع با ی پله تا سه

گفت خنده با دکتر بودیم افتاده خنده به حرکتش این از : 

کرده؟ بؽلت ادیسون یاشار _  

" زد؟ سوزن این به شد؟کی سیخ یهو چرا وا؟این " 

گفت یاشار که کردم تایید رو دکتر حرؾ خندیدمو دلم فایحر جای به ولی : 

سالن از دور اینقدر رو دستشویی این که ببره رو خونه این مهندس شور مورده الهی _   

اومد در بابام.گذاشته ... 

گفت و زد فریاد بعد : 

بدی؟ داری شلوار فرهاد!ریخت خودم جون به ریخت!اا خدااااااااااااااااااااااا _  

 طبع شوخ اینقدر دکتر میکرد فکرشو کی.بود شده ولو وسط اون که دکتر.بودیم رفته ریسه خنده از که ما

باال بره دستشوییش که میداد قر و میپرید پایین باال در به در یاشار بدبخت!باشه؟ ! 

 نوراو و اینور ورجی علی مثل و میداد قر شو کمر بود بامزه خیلی.بود اومده در اشکم که خندیدم اینقدر

گفت و گرفت حرصش خندیدیم بس از.باال بره تا میپرید : 
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بابا کنید جمع خودتونو تا؟پاشید دو شما چیه؟چتونه _ .. 

گفت و هوا پرید یهو که بود نشده تموم حرفش هنوز : 

برم راه قدم یه نمیتونم باال بره کن کاری یه خدایا!ریخت خودم جان به! ریـــــــــــــــــــــخت _ . 

گفتم بریده بریده میخندیدم که همینطور : 

دستشویی؟ نمیری....چرا خب _  

میشه خیس هامم پاچه تا برم قدم یه _ . 

 آورد بیرون تسبیح یه و جیبش تو کرد دست یاشار!نمیومد باال نفسش خنده از دیگه دکتر که حرفش این از

پرسیدم گیجی با.کنم چیکار باید تسبیح با بودم مونده مبهوت و مات من.کرد پرتاب من سمت به و : 

دیوونه؟ کنم چیکار این با من خب _  

پاشید هم از ام مثانه که تو اون بپرم باال بره دقیقه دو بکن نذر بشین خب..اِ  _ ! 

از خاله که خنیدیدم بلند اینقدر.میخندیدم فقط و بودم شده خم من که گفت بامزه اینقدر   

گفت خنده با اومد بیرون آشپزخونه : 

؟ دوتا شما شدین ولو اینطوری هشد چیه؟چی _  

گفت و کرد نگاهی بعد : 

کو؟ یاشار پس _  

گفتم سرش پشت به اشاره با من : 

اونجاست...جون خاله _ . 

هیچی که میومد ابرو و چشم برامون هی که یاشار سرخ ی قیافه دیدن با و برگشت خاله   

گفت تعجب با نگیم : 

شده؟ خاله؟چی شدی سرخ اینقدر چرا وا؟تو _  

آآآآآآآآآآآآخ آآآآآآآآآآآآآ...زندگی فشار جون الهخ _ ! 
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 حتی دیگه و بودیم گرفته دالمونو که دکتر منو دیدن با خاله که زد پرش یه.کنه تحمل نتونست دیگه یاشار

 بعد ثانیه چند.آشپزخونه تو رفت و داد تکان رو سرش خنده با اونم.فهمید رو قضیه بکشیم نفس نمیتونستیم

کرد همراهی ما با و شد سالن وارد تشرب سینی یه با . 

 وصل باال به که ها پله سمت به رفت بدو و سرش تو کوبید محکم دستاش دوتا با و شد بلند دکتر دفعه یه

گفت بلند میره داره دید تا خاله.بود دوبلکس ساختمان واقع در.میشد : 

میشه گرم آوردم میری؟شربت داری کجا پس بابا ِای _ . 

عقب اون از زد داد دکتر : 

آب رو اینجا دیگه دقیقه دو تا داره این که وضعی این با.بیارم نجات جلیقه میرم دارم _   

زرد آب با اونم.بمیرم زودیا این به نمیخوام دارم آرزو هنوز من.برمیداره رو . 

گفت دکتر به اشاره با که طوری.خنده از ترکید دیگه هم یاشار خود حرفش این با : 

بیار شلوار من برا برو جلیقه جای به.گذشت کار از کار.بری میخوادن...دیگه کن بس _ . 

گفت و چرخوند هوا تو دستشو خنده با دکتر : 

چرا نگرفتی جیش از اینو هنوز خاله آخه.میگه رو جیشش کردم فکر باش رو آقا!به _   

هب شاشیدی پاشو..پاشو.خونمون به االن میزنی گند!کردی نمی باز الستیکشو رفتی؟الاقل   

ببینم پاشو.ساخت اینجارو تا اومد در جونش بابام!خونمون ! 

سرمو و زمین رو افتادم زانو حالت به دفعه یه میخندیدم و میکردم نگاه فقط که من   

گفت و گرفت خودش به ترسیده مثال که حالتی یه دکتر.پایین انداختم : 

بوش از شد خفه این نیومده سیل پیؽمبر یا _ ! 

 از کار واقعا که یاشار.نمیومد باال نفسم. بودم افتاده هندل به واقعا!بخند دِ  زمین رو دافتا هم خاله دیگه

میزد داد اونجا از مدام و دستشویی تو رفت بود گذشته کارش : 

نمیکشه طول اینقدر که آوردن شلوار یه شد سبز علؾ پام زیر بابا فرهاااااااااد _ ! 

میزد داد باال از هم دکتر : 

میخوای؟ گیرن چه شلوار _  
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میزد داد این دوباره : 

نیست مهم رنگش باشه شلوار _ . 

میگفت ما به رو میاورد بیرون درب الی از رو سرش سپس : 

چه میزنه داد ایشون اونوقت میچینیم علؾ اینجا داریم.باش رو ما خاله پسر خدا رو تو _   

 رنگی؟

گفت من به رو خنده با خاله : 

میخندم دستشون از بس از.گیرممی افسردگی من نباشن اگه اینا _ . 

گفت و دستم داد و برداشت میز روی از بودم برداشته که رو شربتی لیوان سپس : 

نشده گرم تا بخور تند شده آب هاش یخ _ . 

گفت گفت خاله برگشتم وقتی.سالن اون به رفتم ساعت دنبال به و کشیدم سر را شربت لیوان : 

خانوما؟ خانوم بودی کجا _  

چنده؟ ببینم ساعت رفتم _  

گفت بود ها پله از آمدن پایین حال در که دکتر : 

داری آشنایی خونه به خیلی انگار _ ! 

گفتم و چرخوندم دکتر سمت به رو سرم تعجب با نشستم می مبل روی که حالی در : 

مگه؟ چرا؟چطور _  

ببینی ساعت تا هال تو رفتی سره یه آخه _ . 

گفت میکنم نگاهش گنگ دارم دید : 

هست هال توی خودت میدونستی.کجاست ساعت نپرسیدی اینکه منظورم بابا _ . 

 عمو با آخه.کجاست وسایلش بلدم و اومدم اینجا بار چند من!ها میگه راست بابا ای که افتاد دوهزاریم تازه

هست من عموی واقعا انگاری.رفیقم خیلی شهروز . 
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 شمس دکتر اعتبار به فقط ان؟منه.میگن راست اینا بدونم کجا از من!خانوم گل مه خنگی خیلی "

 این اینا اصال چی اینجام؟واسه چرا من پس باشن جعلی اگه.باشن جعلی شاید ها شناسنامه وگرنه.اینجام

 اگه ولی.همینطوره حتما آره!بابان؟ارثم؟وای پول کشیدن باال فکر به کردن؟نکنه هم سر برام رو داستان

 بیاد خواسته ازش شمس بوده؟یعنی من دکتر اون چرا یکنند؟پسم چیکار اینجا فرهاد و الهام خاله اینطوره

 من.میلنگه کار جای یه ولی.بوده اتفاقی اینا بابا نه.نداره ربطی!بیمارستان برد مهفام منو سرم؟ولی باال

کنم اعتماد بهشون نمیتونم ." 

خاله؟ دختر گل؟کجایی جان؟مه گل مه _  

گفتم ترس حالت به خوردم تکون ترس از محکم و اومدم خودم به دفعه یه : 

شده؟ چیه؟چی _  

گفت و خورد رو اش خنده دکتر : 

 فکر تو خیلی.ندادی جواب کردم صدات بار چند.نداشتم رو ترسوندنت قصد من ترسیدی؟ببخشید _

ُکشتیم آدم انگار میکردی نیگا ما به ؼضب میر عین هم جوری یه.بودی . 

تقلبی؟ خاله پسر داشتی کار چی من با حاال خب.دبو کرده مشؽول خودش به منو فکری.ببخشید آره _  

کنه راضی اینو بیاد یکی حاال!َبه _ ! 

شدی؟ شاکی چیه؟چرا _  

 تومن صد داره مارک.آمریکاس واسه شلوارم که میزدم فک دیونه دک اون واسه داشتم ساعت یه آخه _

 راضی رو تو بیام باید حاال تاونوق. شدم دیوونه اون مث منم خالصه...و ثاله بی و فالنه.براش دادم پول

ایم خاله دختر خاله پسر جدم پدر خاک ارواح به که کنم ! 

 شلواره این آخه ؟!میگیری اشتباهی داری روانیا با رو خودیا دیدی بیمار بس دیگه؟از کیه دیونه دکتر _

آوردی مهندس یه برای اینو تو که نمیپوشه اینو ساختمون باال آوردی؟افؽانیه برامن تو ! 

 فکرشو!خنده از ترکیدم دیدم مسخره شلواره اون با قیافشو تا و سرم پشت به برگشتم یاشار صدای با

 بهش.بود خوشتیپ خیلی داداشم نگذریم حق از آخه!من جلوی بیاد تیپ این با روزی یه یاشار که نمیکردم

باشه بهش ماشاهللا هزار.بزنه ها تیپ این از نمیومد ! 

 تعجب با داره یاشار دیدم دفعه یه.نخوره چشم که زدم مبل ی دسته چوب به هضرب چند دستم با دفعه یه

گفتم میکنه،بهش نگاه بهم : 

میکنی؟ نگام اینطوری چیه؟چرا _  
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بخورم؟ چشم تیپم این با میترسی چوب؟نکنه به میزنی چرا _  

گفت یاشار روبه تر زود دکتر بدم جواب اومدم تا : 

 تو اونوقت نخوری چشم تخته به زده کرده تیپت خوش شلوار این فهمید ناقصش عقل این با آبجیتم!بفرما _

 شلوار این سر صدقه از بیایی چشم به چقدر هر االن!نمیپوشه اینو هم افؽانی که بریز اطوار برامن هی

بکن من جون به دعاشو برو.ست خارجیه . 

 من مثال که نیاوردم مخود روی به ولی.دادم فشارشون هم به بس از میشکست داشت دندونام حرص از

نمیکنم خورد هم تره حرفات برای . 

گفتم خنده با : 

 خاطر به.بپوشه شلوار اینطوری نمیاد بهش اصال خوشتیپِ  بس از بیچاره میگفتم خودم به داشتم بابا نه _

مشنگه آدمای این عین ببین لباسشو خدا رو تو.باد سند شلوارِ  این نه تخته به زدم بودنش خوشتیپ ! 

با که حالی در و نباخت خودشو حال این با ولی.شد سرخ حرص از دکتر حرفم نای با   

 

گفت یاشار به رو میکرد اشاره من به دستش : 

فهمید اینم که میزنی مشنگ چقدر ببین _ ! 

 یه شدم شاکی زدنش حرؾ طرز این از خیلی منم.بربخوره بهم که کرد تاکید اینم ی کلمه روی مخصوصا

زد مسر به فکری یه دفعه . 

" یالؽوز!کی؟ یعنی این میفهمی کردم تالفی کردی ام الکی داداش با که رو کاری وقتی حاال " 

 رنگِ؛ شلوارنارنجی به نگاهش دوباره برگشت وقتی!آشپزخانه بره تا زد صدا را دکتر خاله لحظه همون

گرفت خندم منم!گرفت خندش و افتاد یاشار ی رفته رو و رنگ . 

"  ها افتاده عقب این مثل!نیگا هاشو پاچه!بزنیت باد شلوار به نه زدت ژل موهای اون به نه!بیچاره آخی

 ".شده

گفتم بلند دفعه یه بعدش : 

 چرا روانشناسی رشته بری نداری جنبه که شما دکتر آقای.نمیپوشن شلوارا این از هام افتاده عقب آخه _

 کدوم.بکن نگاه یه خودت خدا ور تو آخه!خفن گذاشتن اثر روت ها کردی؟دیوونه تباه رو ات جوونی
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 جوونیتون میپوشه؟واقعا است تیکه چهل توپ مثل اشم پاچه یه اون و نداره پاچه یه که شلواری ای دیوونه

رفت دست از . 

پرسیدم و دادم تکان تاسؾ حالت با رو سرم بعد : 

کردی؟ کاله و شال بری میخوای کجا حاال _  

گفت بود اومده خوشش جوابم از که یاشار : 

اش خونه معلومه خب _ ! 

پرسیدم تعجب با من : 

میکنید؟ زندگی جدا شما مگه _  

گفت او بجای یاشار دوباره : 

تیمارستان آباد امین بره باید.دیگه آره _  

 خاطر به بیشتر یاشار حرؾ از نه.خنده از ترکیدم بمب مثل دفعه یه بود افتاده دوهزاریم تازه که من

میگفت و میداد قر بود داده قرار مخاطب را دکتر تانگش با هم یاشار.دکتر شدن ضایع : 

دیوونه اُ  اُ !دیوونه اُ  اُ  _ ! 

گفتم خودم پیش بود شده تموم خندم دیگه که من : 

" میکنه َرم میشه ناراحت االن !" 

میشه ناراحت دفعه یه!بیخیال یاشار _ ! 

ای جنبه با ی بچه دکی بابا نه _ ! 

بیرون زد خونه از و رفت ؼره چشم هی من به و داد تکان رو سرش حرص با دکتر ! 

دیگه شد خطری!پیچیدم پاش و پر به زیادی " !" 

گفتم خاله به.کنم عملی رو ام نقشه برم اومد یادم و انداختم نگاه یه یاشار به : 

کجاست؟ فرهاد آقا اتاق جون خاله _  

اتاقش تو بره کسی اجازش بی اگه میشه ناراحت جون خاله _ . 
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" گرفته قاب تو اون دخترشو دوست لبای نگارا حاال!لوس چه!اَه !" 

 که رسید فکرم به میده یاد کادو جعبه ساخت داره تلوزیون دیدم که برم ای بهانه چه به که بودم فکر تو

 :بگم

 یا میزشون روی بذارم میخواستم کنم تشکر ازشون زحماتشون بابت که گرفتم کادو یه براشون من آخه _

بشن سورپرایز معروؾ قول به ببینن بعدا.تختشون . 

کرد ذوق خیلی ام خاله خدا بنده . 

"  براش کادو یه واقعا ات بچه داره محبت کمبود اینقدر میدونستم اگه!اومدی سرکیؾ چقدر!تقلبیه خاله آخی

خانوم خاله بدم تله به ُدم عمرا باطل خیال زهی!کردی ذوق چرا میدونم که من البته.آوردم می !" 

 ساله دو و چهل حدودا.بود جوون خالم.میرفت باال ها پله از تند و تند و ودب گرفته منو دست خاله

 به دکتر نظرم به.بود روشن خرمایی موهاشم.رنگ عسلی و درشت چشمانی.شفاؾ و سفید صورتی.بود

 اندازه به!پهن نه بود باریک نه بود خوب اندامش.بود مشکی که چشماش اما.موهاش رنگ بود رفته خاله

 اولش.بود رز گل گلدون یه پله تا سه هر کنار میومدیم باال که سالن وسط دار پیچ های پله از.بود سنش

 کردم تعجب دید تا خاله.اند مصنوعی فهمیدم زدم دست یکیشون گلبرگ به وقتی ولی طبیعی میکردم فکر

 :گفت

 عالم یه خدا ندهب دفعه هر.بود رفته اونجا داشت کنفرانس بار یه.آورده چین از رو اینا شهروزت عمو _

میاره برامون سوؼاتی . 

" بخریم بریم باشه یادمون خارج میریم زرت و زرت هی ما اینکه نه حاال!بمونه یادم!چین .." 

میان نظر به طبیعی خیلی.میزنن گول آدمو هاش گل _ . 

 کرد اشاره بود فندوقی دربش و بود راست سمت در که اتاقی به دست با رفت باال که رو پله آخرین خاله

گفت و : 

بخوریم نهار تا پایین بیا بده انجام رو کارت نیومده تا برو.عزیزم اتاقش اونه _ . 

کردم صداش که میرفت داشت خاله : 

 خاله؟ _

عزیزم بله _ . 

دارین؟ رو دکتر یه همین شما _  
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گفت خنده با و کرد مصنوعی اخم یه بود نشده منظورم متوجه که خاله : 

چی؟ یعنی _  

ندارین؟ ای دیگه ی بچه هاینک منطورم _ ! 

یکی همین دختر؟نه کردن سوال طرز چه این اهان _ ! 

گفتم لبم زیر منم : 

کردی توبه اونم که _ ! 

عزیزم؟ گفتی چی _  

گفتم و کردم دکتر اتاق به اشاره : 

کردین راهنماییم که ممنون هیچی _ . 

 عقب عقب بود اتاق به پشتم که حالی در منم و پایین رفت عزیزم میکنم خواهش میگفت که حالی در خاله

 باز را درب و اتاق سمت برگشتم شدم مطمئن وقتی پایین رفته خاله بشم مطمئن که دکتر اتاق سمت رفتم

 می خودم اتاق یاد منو که بود اتاق رنگ آبی ی منظره گرفت رو چشمم که چیزی اولین.کردم

 آن روی که بود انداخته سورمه رنگ به زیبا موکتی ولی.میخورد متری 12 فرش تا دو اتاقش.انداخت

 حاالتی به سفید رنگ به چوبی تحریر میز و کتابخانه و آینه و تخت.بود ای فیروزه رنگ به ای قالیچه

 را اتاق که بودن قدی های شیشه هم سمت آن که.بود باغ و ایوان به رو اتاق.بود گرفته جای اتاق در زیبا

 چند با اش آسمانی آبی های دیوار.بود شده مزین سفید رنگ به رحری رنگ به ای پرده با و میبخشید نور

 بود افتاده قشنگ واقعا و داشت زیبا ژستی که خودش از بزرگ عکس قاب یک و شبرنگ ی ستاره

 اش یقه که سفید پیراهن یه.بود شده تر روشن بود افتاده توش نور هست خرمایی که موها.بود شده تزئین

 ای سورمه شاپگا کاله یه و بود اش یقه دور باز ای سورمه کروات.بود تنش دیو باز اش سینه وسطای تا

 هم یکی اون و پاش بود داده تکیه رو دستش یه و بود اندخاته اون روی پاشو این.سرش روی هم تیره

عکسش بود تپل چه خدایی.بود پایین نگاهش و بود خم کمی هم سرش.بود کالهش روی ! 

" حلقم تو ژستت !" 

کرد صدایم خاله که بودم عکس یزیبای محو : 

دیگه پایین بیا میاد االن جان گل مه _ ! 

 با.بود اشنا برام نظرم به کردم پیدایش وقتی گشتم بود تنش که پیراهنی دنبال دستپاچه و آمدم خودم به

بخشیدم بیشتری زیبایی اون به سختی به داشتم همراه کیفم در همیشه که کوچکی قیچی . 
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پرسید خنده با میزدم نفس نفس که من دیدن با خاله که آشپزخانه رفتم و پایین اومدم بدو شد تمام که کارم : 

دویدی؟ اینطوری کردی کاری چیه؟خراب _  

نفسم کاری؟آخ..خراب به چه.. منو!جون له...خا نه _ . 

گفت که اومد پشتم از دکتر صدای دفعه یه که کشیدم عمیق و بلند نفس یه بعد : 

گلم مامان دوغ و هنوشاب اینم.سالم _ . 

گفتم بیرون رفته چی واسه فهمیدم تازه که من : 

آخه؟ بیرون فرستادین رو دکتر چرا سرظهری.افتادین زحمت تو خاله شرمنده وای _  

نداریم بیشتر که گل خاله دختر یه میشه خواهش _ ! 

" بخونی برامون بیشتر که کن عوض لباساتو برو!من واسه شده زبون بلبل چه !" 

 نشستن به دعوت هم مرا و نشست میز سر رفت و شد خم میکردم نگاه بهش تعجب با که ورط همین

 و مرغ برایم ظرؾ داخل از و کرد باقاال شوید و سفید برنج از پر همه از اول را بشقابم نشستم وقتی.کرد

 و وکاه ساالد بشقاب یک.ریخت دوغ لیوان یک و نوشابه لیوان یک ها پارچ داخل از و.گذاشت گوشت

 که مرا وقتی ولی بزند حرفی تا کرد من به رو بریزد که برداشت را سس.ریخت ترشی کلم بشقاب یک

گفت گوشم در آروم و خندید دید میکردم نگاه حرکاتش به چهارچشمی : 

خانومی!میفهمی کارامو دلیل بعدا نخند _ ! 

" سفید بگی؟چشم االن بعدا؟میمیری چرا حاال " 

داد ادامه دوباره دید رو سکوتم وقتی : 

فرانسه؟ یا سیر طعم با سس یا میخوری ساده سس حاال _  

 !هیچکدوم _

پرسید و کرد نگاه تعجب با من به و برداشت ها سس روی از رو نگاهش : 

بخوری؟ میخوای چطوری پس چی؟هیچکدوم؟خب _  

گفتم خاله به رو : 

میخورم ساالد اونا با من هست خدمتتون آبلیمو و زیتون روؼن اگه _ . 
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"  میچزونی منو اینقدر که الهی بشی مرگ آخه؟جوون کردی کوفت ساالد چیزا این با کی تو!مار زهر

میخوردم هم روبا همه هارو سس این نبودی تو اگه!خاله پسر !" 

 و آبلیمو تمام خونسردی با و کردم صلح آرامش با باالخره و جنگیدم بود درونم که هایی تنش همه با

 روی و برداشتم را نمکدان.بپاشم هم نمک که اومد ذهنم به بخورم اومدم تا.ریختم ساالد روی رو روؼن

 سس دیگه که کردم عهد خودم با و میخوردم ساالد تند تند که اومد خوشم طعمش از اینقدر.ریختم ساالد

گفتم خودم پیش و کردم نگاه دکتر به و چرخوندم سرمو لحظه یه.نخورم : 

"  که ببرن شورتو مرده!نه ولی.آوردی برام آبلیمو رفتی ِفرز اینقدر هک مرد بشه نصیبت خوب زن یه الهی

کنی لباستوعوض اتاقت نرفتی ." 

 و کرد بلند خدا شکر حالت به دستاشو یاشار.شد بلند باشه خونده رو دلم حرؾ که انگار زدم حرؾ این تا

 :گفت

شی بلند داد رضایت شکمت که مث شکر خدارو _ . 

گفت خنده با دکتر : 

 که شدم بلند سفره سر از زود کی من.اشتباهی در سخت که بگم باید برنمیگردم دیگه میکنی فکر اگه _

باشه؟ دومم بار  

میری؟ کجا حاال.کرد تعجب هی چشمام ولی.نداریم ها شانس این از ما گفتم اولم از _  

بیام کنم عوض برم.نیست راحت لباسام نگو..سختمه اینقدر چرا میگم هی _ . 

برنگردی دیگه الهی _ ! 

گفت و گرفت رو یاشار گوش خاله : 

 کنار نکنی بلند سرسفره از مارو تا خودت مارمولک؟خوبه شدی زبون بلبل دیدی چیه؟خواهرتو هان _

 !نمیری

نمیکنم پرخوری دیگه دکتر این جون به!کن ول گوشمو خوردم چیز.کردم ؼلط خاله آی _ ! 

وروجک؟ چه من به تو شکم _  

ممنوع هم یزبون بلبل تسلیم خب _ ! 

کرد ول رو گوشش هم خاله.کشید لبش روی میبنده دهنشو زیپ داره انگار که حالتی به رو دستش بعد .  
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 میاد و میده فحش یاشار به داره بیداد و داد با فرهاد دیدم ببرم دهانم داخل به رو قاشق اومدم تا

 تا میخوردم آب هی قضیه از تمداش خبر که من چشه؟ولی اون بود مونده همینطور بیچاره یاشار.پایین

 زیر زدم پخی دیدم بود خودم خالق های دست شاهکار که لباس اون تو رو فرهاد وقتی ولی.نخندم

بخند کی نخند حاال!خنده ! 

گفت خنده از بود شده بر روده که یاشار : 

خداجونم برم عدالتت قربون نشسته حق جای خدا _ ! 

گفت یاشار به آهسته جدی خیلی.نمیخندید خاله ولی : 

بود داده هدیه بهش گل مه رو پیراهن اون.کن شکر رو خدا برو نزده بهت االن تا اگه _ . 

 قبل روز دو خودم که پیراهنیه همون این میگه راست دیدم و کردم دقت پیراهن به شنیدم رو این که من

 من بجای کنه معاینه منو میاد که آخر روز که بخره برام تا دادم پول پرستارم به بیمارستان از فرارم از

گفتم و ام کله فرق بر زدم دستام تا دو با!ببینه رو هدیه این : 

شوتی اینقدر که سرت مبارک فرق بر والعالمین بین و عالم اون و عالم این خاک ای _ ! 

 به سریع بدم لو خودمو نباید که اومد یادم!همینطور هم یاشار و خاله و میخنده داره دکتر دیدم دفعه یه

گفتم و کردم نگاه یاشار : 

است؟ تیکه چهل توپ میکردی؟مگه سوراخ سوراخ رو دیگه پیراهن یه میمردی گرفته مرض _  

" بودمااا مارمولکی خوب منم " 

گفت همه به رو معصومیت با و کرد نگاه من به تعجب با یاشار : 

نیست من کار این بخدا _ ! 

گفت دکتر : 

نارنجی تای به تا شلوار بابت نیست ردلگی من از دیگه کسی تو از ؼیر ولی _ ! 

گفت من به رو موضوع به بخشیدن خاتمه برای دکتر و کرد انکار یاشار دوباره : 

دارم دوست اینطوریم رو پیراهن این من _ . 

گفتم سریع و بودم خوشحال بودم نرفته لو اینکه از من : 
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 دکتر و یاشار مامان و یاشار و لهخا و خانوادش با خودمو شهروز عمو من که فردا میگید راست اگه _

بپوشید رو پیراهن این باید کنم دعوت میخوام رو شمس ! 

میگیری؟ بر هوا تو چرا تو.گفتم چیزی یه من حاال _  

کردین؟ ام تیکه الکی تعارؾ دیدین _  

میپوشیدم هم فردا بود سالم اگه ولی ارزش با خیلی برام بخدا نه _ . 

دادم منفی عالمت سرم با هم من : 

بپوشین همینو میگین راست اگه.نیست قبول نه _ . 

گفت و باال برد دستاشو تسلیم حالت به داره پا یه من مرغ دید دکتر : 

ببرم خودم دستای با آبرومو که میپوشم همینو.قبول.تسلیم من.باشه _ . 

 راحت خیالت با منم.بشوره تا گذاشت ماشین توی رو اونا خاله میز روی از ظروؾ کردن جمع از بعد

 کردم خداحافظی خاله از.بدم انجام رو فردا کارهای تا خونه برسونتم خواستم یاشار از و پوشیدم لباسامو

که گفتم دکتر به رو و : 

ها بشه دیر نذارین.منتظرم.بیایین حتما.نمیگیرم تماس دیگه _ ! 

گفت خنده با او که دادم تکان دکتر برای تهدید حالت به دستمو و : 

کردم؟ بدقولی حاال تا میکنی؟مگه تهدید منو چرا حاال _  

گفتم شیطنت با منم : 

نره یادتون دادین امروز که قولی تا کردم کارو این نخیر _ ! 

میگفت همش یاشار راه در.شدیم خارج باغ از و نشستیم ماشین داخل یاشار وبا : 

آره؟ کردی سوراخ سوراخ تو پیراهنشو _  

گفت یاشار که بشم پیاده واستمخ ومن خونه رسیدیم.میکردم انکار منم و : 

داخل؟ بیام نمیکنی دعوتم _  

 داداش نه میکردم نگاه دینی برادر یه چشم به او به!نمیکردم باور رو چیزی هیچ هنوزم من ولی

گفتم همین برای.واقعی : 
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بیا فردا میشه اگه.میکشم خجالت.است ریخته بهم خیلی خونه راستش _ . 

 خیالی با ترتیب این به.شد هم طور همین والبته کنه قبول زود و بذاره اثر روش تا گفتم خواهش حالت با

 را درب تنهام وقتی که بود این ام همیشگی عادت.کردم قفل پشت از را درب و گذاشتم خانه در قدم آسوده

 با خوابیدن ساعتی از بعد.خوابیدم و خوردم قرصی و پوشیدم را ام راحتی های لباس.کنم قفل داخل از

کردم بارش بودم بلد فحش چی هر دلم توی.شد قطع بردارم را تلفن آمدم تا و پریدم خواب از تلفن صدای . 

"  آهان!؟....چی دیگه!کثافت!احمق!عوضی!شعور بی!نکبت!شخصیت بی! روانی!دیوونه!اه

شکلیه؟ چه میدونی مگه!تو؟ میگی چی چی اه!ریخت بی!خر!ببعی!بزؼاله!گاو " 

میگیرم بدی درد سر بشم اگه بشم بیدار خواب از صدا و سر به نباید دارم که بدی عادت . 

داشتم نگه گرم رو سرم دستمالی با و خوردم قرص نگیرم درد سر اینکه برای . 

ندادم خبر شهروز عمو خانواده به افتاد یادم که بودم منزل کردن وجور جمع مشؽول . 

 رو تلفن که طال خانوم.گرفتم رو بایلمو شماره رفتن خونه اون از که فکر این با و برداشتم رو تلفن

گفتم خودم پیش صدایش شنیدن با برداشت : 

" یکیه خاله صدای با صداش چقدر!فروختن خونه با صداهاشونم اینا!خالق جلل !" 

گفت طال خانوم که میکردم دو به یکی خودم با داشتم خالصه : 

 منم و خارج رفته شهروز عمو راستش ولی جان گل مه کنم زیارت رو شما که هست افتخارم باعث _

 مه این میگفتم خان شهروز به همیشه راستش.شرمندم.بیام نمیتونم.دعوتم خواهرم دختر منزل شب فردا

عزیزم نداشتم سعادت خب ولی ببینمش من بیار رو خانوم گل . 

 سالم نمیشم مزاحم دیگه پس.خدمتم در دیگه فرصت یه تو شاهللا ان.ماست از سعادتی کم میکنم خواهش _

خداحافظ.خانواده به برسونید . 

گذاشتم جایش سر رو گوشی شنیدم رو طال خانوم خداحافظی صدای وقتی . 

" اه!کجاست؟ جدیدشون خونه بپرسم رفت یادم وای ای!خارجه شهروزم عمو یکی این جالب چه !" 

 خانوادش به که زدم پیامک یاشار به و گذشتم زدن تلفن خیر از بزنم حرؾ کسی با نداشتم حوصله چون

کردم بهانه را درد سر نگرفتنم تماس برای و بیان حتما بگه . 

 کؾ.گذاشتم ماشین در کردم تمیز کمی رو سینگ داخل کثیؾ ظروؾ شد تموم که ساختمون برقی جارو

 لباس بود هشت به نزدیک ساعت چون و کردم کشی دستمال رو تزئینی ظروؾ.کشیدم طی را سالن
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 ولی نکنم تصادؾ که میراندم آهسته همیشه.خرید رفتم تنهایی به بار پنجمین برای پدرم ماشین با و پوشیدم

 به و خریدم میوه نوع چند کردم توقؾ فروشی میوه جلوی.بریزه ترسم که کردم بیشتر رو سرعتم اینبار

 خسته خیلی منزل اومدم وقتی خالصه.میکردم خرید و میزدم ایست بود الزم جا هر مسیرم در افتادم راه

 پدر اتاق.کردم گیری خاک فقط بود مرتب همیشه که مهمان اتاق.ها خواب اتاق سمت رفتم اینحال با.بودم

 توش بمب انگار که بود خودم اتاق فقط.میکردم پارو جارو میون در روز یک تقریبا که مادرمم و

ام کله فرق تو ندمکوبو محکم دستام دوتا با خودم بدبختی از افتاد اتاقم به نگام وقتی.بودن ترکونده ! 

"  آدم تو که بریزن بیل بیل ات کله فرق بر جهانیان خاک نداشتم؟ای خبر و بودم چرک اینقدر من یعنی

نیستی بشو !" 

 رو سرویس با را ام تختی رو سرویس و کردم خالی عروسک و لباس و کتاب از رو تختم روی اول

 کتابخانه های قفسه در هایم کتاب نمیا در هامو عروسک سپس و کردم عوض رنگم ای سورمه تختی

 را آینه خود و میز روی کردم خالی را ام آینه میز روی سپس.همینطور هم را هایم کتاب.دادم قرار

چیدم سلیقه با رو وسایلم دوباره و کشیدم دستمال . 

 با شوم بلند اومدم وقتی کردم مرتب را بود زده بیرون توش از لباس میون در یکی که میزم های کشو

 آروم آروم نرمش کمی از بعد.زمین روی افتادم دوال ناگهانی طور به که شدم رو به رو شدیدی درد کمر

 دو از رو رنگم ای سورمه های پرده.کردم مرتب هم رو لباسم کمد و شدم بلند.کردم صاؾ رو کمرم

 تعویض داخل هوای تا کردم باز رو پنجره.نشوند باز تا کردم وصل هایش گیره به و زدم کنار طرؾ

گفتم خودم به بلند صدای با و بردم وافر حّضی اتاقم دیدن با.بشه : 

رسید اتمام به موفقیت با شما ماموریت.میکنم عرض تبریک _ . 

 های بسته و ماهی و مرغ.رفتم خانه آشپز سمت به و شدم خارج اتاق از بود رضایتم حاصل که لبخندی با

 یخچال داخل و چیدم دردیس را ها شکالت و تر های یرینیش.گذاشتم فریزر داخل را جوجه ی اماده

 سفر خاطر به شهروز عمو طرؾ از اصفهان سوؼات که آردی گز و قم شهر سوؼات که سوهان.گذاشتم

 و شستم هارو میوه.گذاشتم کابینت در و کشیدم سلفون را رویش و چیدم دیس داخل را بود مختلفش های

گذاشتم سبد در . 

میکردم کار هی و نمیرفتم رو از حال این با ولی بودم مرگ حال در خستگی از دیگر . 

 دار مدل را گوجه و خیار و دلمه فلفل و رنده را هویج و خورد را سفید کلم و بنفش کلم و کاهو ساالد

 سس و فرانسه سس.یخچال در گذاشتم و زده سلفون را آن روی چیدم دیس دو در سلیقه با و کردم خورد

 که بودم خوری میوه های بشقاب آوردن در حال در.ریختم هایش ظرؾ در کردم ستدر هم محلی ترش

گفتم ام دستپاچگی از برداشتم را تلفن تا نشود قطع که رفتم تلفن سمت به عجله با زد زنگ تلفن : 

دارین؟ کار کی با سالم بفرمایید بله الو _  
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گفتم خنده با! فرم بد دائدم گاؾ فهمیدم گرفت ام خنده منم یاشار ی خنده صدای با دفعه یه : 

شدم هول ببخشید وای ای _ . 

گرفتیا اشتباهی رو شدی؟داماد هول که خواستگارم مگه.قشنگم خواهر سالم _ ! 

 در هم دامادی مگه سوما!بشنوه منفی جواب قراره وقتی نداره شدن هول که خواستگار دوما.سالم اول _

بگیرمش؟ اشتباه که هست کار  

 جواب چرا دوما میفته دستشون از چایی براشون میاد خواستگار که موقعی دخترا یدمد خودم من اوال _

نیست؟ کار در دامادی میدونی کجا از تو سوما.کرد عمل سنجیده باید برسه که کردن شوهر منفی؟وقت  

سومی به وللش؛بچسب رو دوم و اول _ ! 

میخوای؟ شوهر دیدی!آی آی آی آی _ ! 

 اینطوری تعجب روی هست؟از هم دامادی مگه واقعا که بود این منظورم نچیه؟م شوهر.بیخیال یاشار _

نیست مهم نباشه یا باشه میبینم میکنم فکر که االن.گفتم . 

نگفتی؟ یاشار چرا نگی شنیدی حرفی اگه دفعه یه شب فردا!دیگه خواستی خودت پس باشه _  

گفتم سماجت با دکتر سمت رفت فکرم شب فردا شنیدن با : 

چیه؟ چی قضیه بگو.پروندم چیزی یه من حاال _  

نه؟ یا میخوای کمک ببینم زدم زنگ اینکه قضیه _  

" میِچّزونی منو اینقدر که بشه دون دون صورتت الهی!کوفته !" 

گفتم حرص با. شد بد حالم میشه شکلی چه بشه دون دون صورتش اینکه فکر از : 

نمیخوره شما درد به البته که دارم کار تا هزار من نیست امری همین؟اگه _ ! 

گفت دلجویانه لحنی با یاشار : 

 داستان برات نزدیک از کمکت بیام بذاری اگه.نشو ناراحت میکردم شوخی باهات داشتم گلم آبجی وای _

میگم رو . 

" برام بگه شب راه داستان میخواد کرده فکر!باش اینو !" 

بگو خب.شده تموم کارام.مرسی نه _ . 
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کنه خواستگاری شب فردا تاز میخواد فرهاد!بابا هیچی _ . 

خواسته؟ ازت خودش یا میدی خبر بهم و میکنی جاسوسی داری تو _  

بدی خبر بهش و بکنی فکراتو شب فردا تا که بدونی که خواسته خودش _ . 

داشت؟ انتظاری چه باید ها عادی آدم از دیگه باشن اینطوری ما روانشناسای بابا؟اگه جدا؟نه اِ  _  

شدی؟ ناراحت چی از تو ناال نمیفهمم من خب _  

گفتم عصبانیت با : 

 به داده وقت اینقدر کشیده زحمت دیوونه ی بکنم؟پسره فکر مدلش به شب یه که بخرم لباس میخوام مگه _

میشن پیر زود میارن کم وقت خودشون دفعه یه نکنند زمان تو ولخرجی اینقدر بگو بهشون!من ! 

 ایندفعه. بسه پشتم هفت واسه دادمش دست از بار هی میگه خودش ولی گفتم بهش منم جان گل مه _

کنه فرار نمیخوام ! 

 فرار؟ _

 بخش اون آخه!رفته چطوری نمیدونم هنوز میگه خودش ولی!کردی فرار بیمارستان از گفت برام آره _

بخ یه ها دیوونه بخش آخه میگه!داره ای ویژه حفاظت .... 

نیست عادی بخش یه ها دیوونه بخش میدونم آره _ ! 

بگم؟ میخوام اینو فهمیدی کجا از تو _  

کردم پیدا آلرژی بهش دیگه که اینقدری.میکرد تکرار برام رو جمله این بار هزار روزی _ . 

 ما.بخواب زود شبم.کنی پیدا آلرژی اینم به که جوری یه نه ولی.بکن فکر موضوع این به حاال خب _

نمیخوایم خسته آلوو خواب میزبان . 

بلرزم بادا این با که یستمن بیدی من نترس _ . 

من؟ حرؾ به داشت ربطی چه این خب _  

میگم هذیون دارم خستگی از که اینجاست ربطش _ . 

نگفتی دیگه چیز یه تا بخواب برو پس آهان _ ! 

بخیر شب!تربیت بی _ . 
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_ HAVE A GOOD NIGHT! 

میگی راست آره _ ! 

خوندی زبان هفت ترم تا واقعا کردم فکر جان گل مه _ ! 

خوندم که معلومه _ . 

بود؟ جوابی چه این پس خب _  

گفتم میزدم چرت که حالی در : 

خدافظ برسون سالم _ . 

بخیر شب میبینمت فردا _ . 

 رو ساعت تا شدم بلند خواب از ده ساعت صبح فردا.رفتم خواب رخت به سره یه و کردم قطع را گوشی

گفتم و ام پشیونی به زدم محکم دیدم : 

کنم درست فسنجون میخواستم المث!موندم وای،خواب _ . 

 و مرغ سوپ فسنجون جای به گرفتم تصمیم.دستشویی رفتم و کردم صاؾ رو ام روتختی شدم بلند سریع

 و گذاشتم شعله روی را سوپ.کردم خیس برنج کیله هفت و کردم درست را مرغ.کنم درست قارچ

 خودمو که گفتند مادرش و پدر هم و خاله هم که گفت و گرفت تماس یاشار که شدم ها جوجه مشؽول

 افتاد ساعت به نگاهم ها کار اتمام از بعد.شدم کارم مشؽول دوباره و گفتم چشم.نندازم زحمت به تنها دست

 خوابونده زعفران و پیاز در که را ها جوجه از سیخ یه.میکردم عجیبی گرسنگی احساس.بود شده یک که

 به و برداشتم میخورد بهم جوجه از حالم اینکه با پختهن و پخته.گرفتم گاز شعله روی و برداشتم بودم

کشیدم دندون : 

زمین کؾ میریخت آبروت میدید و بود اینجا یکی خوردنه؟اگه جوجه طرز چه این سر بر خاک " !" 

 خوردن مشؽول خنده با دوباره و انداختم نگاهی نیم اطرافم به برگشتم باشه اینجا کسی نکنه اینکه فکر از

کرد میخکوب جا در منو کلیدی دسته افتادن صدای که شدم . 

میشن تبدیل واقعیت به دارن جدیدا که برم رویاهات قربون " !" 

 که میخواست شیر دل دیگه خیلی کردن زندگی ویالیی خونه اون توی تنهایی واقعا اما بودم نترسی دختر

 داشتم.هال به رفتم و برداشتم ادمید پیاز بوی و بود نزدیکتر بهم که رو چاقویی بودم فقیر داشتنش از من

گفت بهم وجدانم که میرفتم : 
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 روانیم سابقه!قاتلی تو نگن بمیره پیاز بوی از دماؼش جلو بگیر بزنی شکمش به چاقو نمیخواد گل مه "

ست ساخته کارت دیگه اونوقت داری !" 

 جا از طوری زد اصد پشت از منو کسی مرتبه یک پذیرایی سالن داخل رفتم وقتی ولی.نبود اونجا کسی

 فقط و برگشتم نمیومد در صدام میترسیدم وقتی عادت طبق!شدم نگران خودم برای خودم که هوا پریدم

 جا در ضعؾ حالت با که بود وحشتناک اینقدر که دیدم خودم روی به رو زده ماسک صورت یک

میزد تاالپ تاالپ که قلبم روی گذاشتم دستمو.نشستم . 

بده دستتو.کنم کمکت بذار نداشتم بدی قصد من.. من بخدا...بخ جون اهرگل؟ترسیدی؟خو مه...ام _ . 

گفتم خودم پیش که بدم فحشی بهش میخواستم.شدم خیره بهش خشم با و کشیدم دستمو : 

اخه؟ اورده کجا از کلید زنجیری چل و خل این " " 

آوردی؟هان؟ کجا از کلید زنجیری هوی _  

 بلند زمین روی از تعجب با.میزنم حرؾ اینطوری باهاش چرا نم که بود مونده همینطور بیچاره یاشار

گفت و شد : 

میدم توضیح برات.....  بعد شو بلند اول.....  حاال _ . 

" خبیث دزد ای!میزنه مشکوک این !" 

 و هست قالب دستام از یکی جای به و زدم بند چشم رو چشمم یک دریایی دزدای مثل که اومد ذهنم توی

میگم و میبرم گردنشو باهاش دارم : 

 کجا از منو گنج کلید دسته!بزن ببرم؟حرؾ گردنتو هان؟بزنم کارکنی چی اینجا اومدی!بدجنس دزد ای "

 "آوردی؟

 نگاه من به داشت واج و هاج.اومدم خودم به من و زد بشکنی برام یاشار که بودم ام کودکانه فکرای توی

گفتم ای طلبکارانه حالت با نمیزنه حرفی دیدم.میکرد : 

بدید؟ ندید ندیدی آدم هان؟چته _  

میزنی؟ حرؾ باهام اینطوری چرا تو نمیفهمم آخه.....من جان گل مه _  

 از خونمو کلید تو ببینم اصال.دیگه خودته تقصیر خب.میزنه قاط بدجور اعصابم میترسم وقتی نمیدونم _

آوردی؟ کجا  

بودنا رادرب مثل باهم قالبیامون بابا من؟مثال ترسوی خواهر رفته یادت _ ..! 
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میدم؟ خونمو کلید تو به من کردی فکر!منی برادر تو خب _  

 نمیدی؟ _

گفتم میزنن حرؾ حرص با که ها بچه مثل : 

نمیدم نه _ ! 

نیستم ؼریبه که نمیدی؟من چرا _ ! 

ب تو به باید منم میدادن اونا چون مگه... میدادن هم به هامون بابا که چه من به _ ... 

 آشنایی صدای با که شدی لبو عین چته بگم اومدم.شده سرخ صورتش یاشار دیدم که میزدم حرؾ داشتم

پریدم جا از دوباره : 

میدادن بهم کی میکنید؟باباهاتون ندم نمیدی بدم میدی چقدر!بکشید خجالت!اَه _ ... 

میکرد نگام فقط.من به زد زل همینطور افتاد من به نگاهش تا دیدم . 

 انگشتم که حالی در و دادم تکون طرفین به سرمو حیرت با بود زده خشکم سرجام دکتر دیدن با که من

گفتم بودم آورده در اشاره به دکتر خودمو بین رو : 

من؟ ؟اینجا؟خونه جانـــــــــــــــــم؟شما _  

الفرار و سرم تو کوبیدم دستام تا دو با نیست سرم روسری اومد یادم دفعه یه ! 

" بوده شونپری زلفام.بود زده زل نبود بیخود !" 

 آروم.بودم افتاده نفس نفس به.بستم رو درب و اتاقم توی رفتم که میکردن نگاه بهم داشتن ترس با بدبختا

گفتم موهام دیدن با که آینه جلوی رفتم و برداشتم کمدم از شال یه شدم که : 

" طرزشه؟ چه این.شدم جنگلیا مث.کرده نگام فقط.نکرده فرار خوبه !" 

 روی روسریمو سپس نکنند وحشت!"توبه استؽفرهللا" افتاد سرم از دوباره اگه که دمز شونه سریع موهامو

 رو درب.بیرون اومدم انداختم می ام شونه یکی اون روی رو طرفش یک داشتم که همینطور.انداختم سرم

 سنگر یخچال کناریه دیوار پشت آهسته یخچال سر رفته دکتر دیدم که برم هال سمت به برگشتم بستم که

  .گرفتم

. میگه آروم یاشار به داره دکتر دیدم : 



Jafa-h.mihanblog.com  105 وبالگ نگاه محل دانلودرمان 

 

 بدبخت..بگیر رو گیالس این بیا!کن حال ببین رو فرنگیا توت...به کرده؟به چه خواهرت ببین بیا یاشار _

میکنه کوب سنگ شدن کم هاش میوه ببینه بیاد ! 

 خنگش ها آلبالو اونم یول اینجام من که کنه حالی دکتر به میکرد سعی اشاره و ابرو با دید تا منو یاشار

میگفت هی بودن کرده : 

؟..شلی چقدر.زمین رو افتاد..خر!اَه.میخوای؟بیا چته؟آلبالو _ ! 

مرسی نمیخوام دیگه من _ . 

 سعی که حالی در و بیرون اومد خونه آشپز از بیفته من گیر اون خاطر به ترسید نمیفهمه دکتر دید یاشار

جون دکی و موندم من.نشست مبل روی و هال توی رفت بخوره رو اش خنده میکرد ! 

 خوباشو و بره فروشیا میوه تو بلده خوب سنش این با...آ است دیده دنیا خواهرت رفتی؟این چرا یاشار _

میشناسمت کردم بزرگت من نترس داره جا شبم واسه ات معده!نخوری بخدا خری خیلی!کنه جدا . 

گفت تر بلند کم یه یخچال تو بود شده خم رکوع حالت به و بود یخچال توی سرش که همینطور : 

 و راستم جیب توی میذارم تو روبرای تا پنج این بیا!شکالتایی عجب.کردم پیدا چی ببین خره؟بیا یاشار _

چپ توی خودمو مال ! 

گفت لبش زیر بعد : 

 ندید با بیام نمیخواستم خواستگاری واسه امشب اگه!امشب واسه کردی چه!خانومم نکنه درد گلت دست _

که بشینید صاؾ میگفتم موقع همون اینا  ..... 

داد ادامه پر دهن با و دهنش توی گذاشت شکالت یه بعد : 

بچسب رو اینا!بابا وللش...من یعنی نه.دومادم یعنی نه.خواستگارم من.شد رسمی مجلس _ ! 

گفتم خودم با کردم شک میزنه حرؾ داره زیاد دیدم : 

"  پرروئه اینقدر یعنی!بابا نه!اینجام؟ من میدونه نکنه!میزنه حرؾ ودشخ با هم میخوره هم!بخدا روانیه این

 ته داره باش مواظب...خره گل مه هوی!خانومم گفت بهم بگه؟منگول رو اینا هم بخوره هم من جلوی که

ای قهوه خرس! اه..شعورن بی همشون.خرنشو.باش داشته خودتو هوای!ها میشه آب قند دلت !" 

گفت یاشار به رو بعد : 
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 عیبی.کنم پیدا آنتیک شکالت بگردم ندارم حالشو... میتونما یعنی کنم خرید نمیتونم خوب اینقدر من بخدا _

برمیدارم ذخیره روزم چند برای امشب عوضش نداره ! 

" پرست پول ی گنده شکم مردکه ات گنده شکم اون به بخوره کارد ای ...!" 

زدم سرفه تک یه سپس . 

" توئما با هوی!!!پررو بچه یارهنم مبارکشم روی به این...دهه ...!" 

گفت دکتر که زدم سرفه تک یه دوباره : 

بیارم؟ آب میکنی سرفه اینقدر چرا چته یاشار _  

 آخ ی ناله با که اش کله به کوبوندم رو یخچال درب کوماندوها مثل زدمو باال لباسمو های آستین سپس

 حرؾ اومد.میکنه اذیتش داره یاشار بود کرده فکر اولش.افتاد کردن من من به دید منو تا.بیرون اومد

زدم داد ترس با و شده گرد چشمای با من بزنه : 

یاشار؟موش!یاشار؟یاشار؟موش _ ! 

گفت دکتر و من به رو جلو اومد ترس با نداشت خبر جایی از و دستشویی بود رفته که یاشار : 

 کو؟کجاست؟ _

"  صاب بی شکم این تو رفت خریدامم وایساده؟نصفه اینجا نمیبینی رو گنده کور موش این!بیابونه تو کو

اش شده !" 

گفتم و زدم زل دکتر به هم بعد و کردم نگاه شایار به حرص با : 

خوراکیام به زده است؟گند گنده چه نمیبینی.هاست صحرایی موش اون از!ایناهاش _ . 

 و بوده یخچال سر این که اومد یادش بعد و زد زل دکتر به لحظه یه بود شده باورش که داداشم بیچاره

کرد نگاه میشد سیاه و سرخ حرص از که دکتر به و خنده زیر زد پخی.چیه قضیه . 

خواستگاریش اومدن میکنه؟انگار عوض رنگ هی پرست آفتاب مثل چرا این!وا؟ " ." 

گفتم دکتر به ساختگی عصبانیتی با : 

گنده؟ شکم فهمیدی دارم آبرو امشب من!میاری میخری برام میری خوردی چی هر _  

گفتم محبت با.سوخت براش دلم میکنه نگاه بهم ناراحتی با داره دیدم : 
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موش تله الی موش عین میندازمت و میگیرم رو ُدمت دیگه دفعه ولی.میبخشمت اینبار.باشه خب _ ! 

"  آره!ببوگالبی...بگو مثال.بده جدید فحش یه نگو اینو اینقدر.شده جواد دیگه سرت بر خاک!اَه..بر خاک

تری سنگین نسوزون دل موش؟تو میگی بهش سوزوندی دل براش مثال!بوگالبیب !" 

 مشکل.میشدم خوشحال زیادی یا میشدم ناراحت یا چیزی هر سر.داشتم درگیری خیلی روزا این خودم با

گفتم دکتر به رو پشیمانی با.برآمدم عذرخواهی صدد در!دیگه داشتم : 

بذاره دست کردن درست که ؼذایی یا وسایلشون به کسی ندارن دوست دخترا همه خب.میخوام معذرت _ . 

گفت حرفم ادامه در یاشار : 

ها میوه تو رفت چرکات!چرکِ  دستات.نزن ناخونک ترش خودمونی _ ..! 

زدی بهم حالمو یاشار!اَه _ ! 

گفتم خودم با درونی حرصی با من که زد لبخندی بهم بخشش ی نشانه به دکتر : 

" کال هویجِ !یکردمم سرویست میزدم نمیبخشیدی !" 

 اومده مثال!موقع اون بودن پاگیر و دست جورایی یه.برن کردم ردشون بود که بدبختی هر با خالصه

گفتم حرص با و انداختم شده خورده های میوه به نگاه یه.تراشیدن خرج برام بدتر.کمک بودن : 

خوردن نصفشو انصافا _ . 

دادم ادامه حوصلگی بی با بعد : 

 بخدا.خونم بیان گفتم خوردم چیز یعنی نه...گُ  خدایا.بخدا ندارم حال.خرید برم باید وبارهد!نه واااااای _

 .پشیمونم

 که فروشی میوه رفتم و بیرون زدم خونه از تند پوشیدم چی نفهمیدم اصال و کردم تن به لباسی کالفگی با

 خوردم بودم حواس بی و بود پایین سرم بس از برگردم اومدم تا و خریدم میوه دوباره.بودم رفته قبل شب

ام کله تو به کوبوندم دستام با.شد زمین پخش هاش میوه و آقایی یه به . 

" پاچلفت و دستِِ  مردک کوری!مزخرؾ!واگیر هاگیر این تو داشتم کم همینو فقط!اَه ..." 

موند باز ُجزامیا مثل دهنم افتاد مرد اون چهره به نگاهم وقتی ! 

"  چرا!کردم قتل انگار..نیگا خدا تورو!کنه پارم و لت بزنه که میکنه؟االنه چیکار نجاای دیوونه این!اُه اُه اُه

میکنه؟ نگاه اینجوری !" 
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 جمع براش رو هاش میوه و شدم دواّل !کردم نحسش ی قیافه نثار و کردم جمع چشمام توی رو خشمم تمام

 رو دستم انگشتای کامال هک گرفت من از رو پالستیک جوری یه دستش به بدم میخواستم که موقعی.کردم

ماسید لباش روی خنده که کردم نگاه بهش جوری خشم از!کرد لمس دستش با . 

" شده نوروز عید های سبزه مثل ببین موهاشو!کثافت!احمق!بره یادت از عاشقی که میکنم کاری باهات !" 

زد صدام اینبار و دنبالم افتاد دوباره.ماشین سمت به رفتم و برداشتم هامو خرید : 

گل؟ مه _  

گفتم بهش حرص با و برگشتم عصبانیت با : 

 داره فرق من با زبونت نیست؟یا حالیت که نفهمی.نکن بوق تو خیابون وسط منو اسم گفتم بهت صدبار _

 نکبت؟

 با و هوا پرید ها گرفته برق مثل کردم لِه پاشو زدم پام با که بگیره دستمو خواست سمتم اومد ناامیدی با

گفت و شد مهربون سریع ولی.زد ُزل بهم خشم : 

 اون از نداشتم بدی قصد من گل مه!نباشی دلگیر ازم که مهمه برام فقط.میکنی چیکار نیست مهم برام _

کن باور کار؟اینو ! 

گفتم و پایین آوردم صدامو.شدم خیره بهش عصبانیت با و کردم ریز رو چشمام جلوآوردم سرمو : 

 بشناسی خودتو هیچوقت نمیتونی تو.هستی جنسی مسائل کرؾ به فقط که هستی الشی عوضیه یه تو _

چیه؟ جنسیتت نمیدونی هنوز که احمقی یه تو.رفتی فرو کثافت ته تا چون  

 یه مقابل در هستی روسری با روز یه.کنی مشخص رو بودنت پسر یا دختر نداری توانایی هنوز حتی

آشؽال یه!تیکثاؾ یه تو!من مقابل در پسرونه لباس با دیگه روز یه و مرد ! 

فهمیدی؟!پلیس دست میدمت بشی مزاحمم دیگه بار یه اگه ! 

 نگاه من به دارن خشم با یاشار و فرهاد دیدم که میدادم تکون هوا توی تهدید عالمت به دستمو داشتم

 ماشین کنار کوچک جوی توی رفت پام که.عقب رفتم و ترسیدم لحظه یه.میکرد نگاه بد خیلی دکتر.میکنند

 که حسام امیر یا ویدا دیدم که اومدم خودم به دفعه یه. بود مونده باز دهنم.ماشین به وردمخ محکم و

 رفتم و کنار زدمش محکم.میزنه حرؾ و میکنه نگاه بهم داره ؟!دختر یا خودشو کرد پسر نفهمیدم آخرشم

گفتم تعجب با.یاشار و فرهاد سمت به : 

 تو یعنی...شورت تو افتاد میکردین؟قلبم نگاه بهم جوریاین میکنید؟چرا چیکار اینجا شده؟شما چی.سالم _

 !حلقم
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کشیدم عمیق نفس یه و گرفت نفسم دفعه یه که زدم حرؾ تند اینقدر . 

گرفت درد دهنم!فکم آخ _ ! 

 تا شدم خیره هردوشون به حرص با.نخندید بهم هایش لب اصال ولی دیدم دکتر چشمان در رو تمسخر

نگزید هم ککِشون اصال ولی جوابم منتظر بفهمند بلکه . 

" نیستن بشو آدم!ها دیونه دک!چشونه؟ نیست معلوم !" 

نیستید بشو آدم ها شما!نوچ _ ! 

نمیگفت و نمیگرفت گاز لباشو هی دیگه و بود کرده عادت من های پرونی تیکه این به جدیدا یاشار : 

بزرگتره.بکش خجالت!زشته _ ! 

میگفتم منم : 

مثال آره _ ! 

 یاشار و فرهاد حرکتش این با.برگردوند خودش سمت به منو و گرفت راستمو ی ونهش ویدا دیدم دفعه یه

بزن کی نزن حاال!بزن دِ !تر اونور بردنش و گرفتن رو حسام ی یقه دو هر ! 

 خیابون اطراؾ به اینکه بدون!کاره تکواندو حسام که اومد یادم چیه به چی بودم مونده ویج و گیج که منم

 کار از کار دیگه ولی انداختم نگاهی چپ سمت به برگشتم بوقی صدای با که طرؾاون رفتم بندازم نگاهی

نفهمیدم چیزی دیگه هم بعدش و هوا شدم پرت من و بود گذشته ....!  

چهارم فصل : 

 دوباره.بستم چشمامو دوباره و زد چشمامو بود اتاق توی که نوری.کردم باز زور به و حال بی رو چشمام

بود کرده عادت نور به چشمام اینبار کردم باز چشمامو آروم آروم . 

خوردم ای یکه بودم توش من فقط که اتاقی و تخت روی خودم دیدن با . 

" میکنم؟ چیکار اینجا بیمارستانه؟من اینجا من خدای " 

 گچ در رو دستم و برگردوندم راستم دست سمت به رومو شد ایجاد دستم ناحیه در که شدیدی درد با

 صورتم همه.کردم احساس گردنم ناحیه در شدیدی درد که چپم سمت به برگردونم ور سرم خواستم.دیدم

 باالی اومد دکتر که بشم بلند خواستم.بود وصل سُرم دستمم یکی اون به.هم توی رفت اخمهام و شد تلخ

 به که بود خوشحال هم طرفی از و میکرد نگاه بهم داشت نگرانی با.خوابوند دوباره منو سریع سرمو

اومدم هوش . 
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 وقتی ولی بودم رویا توی کردم حس لحظه یه.بیرون رفت و پاشید ام خسته روی به لبخندی مهربونو با

 عجیبی درد که بشم بلند کردم سعی دوباره.خندیدم شادمانی با شدن وارد دیگه دکتر یه با تقلبیم خاله پسر

پرسید رو حالم و سمتم به اومد دکتر.شد بلند آخم و پیچید گردنم در : 

گرفت؟ درد خوبی؟کجات جان؟عزیزم گل مه _  

 جواب اینکه به برسه چه ، کنم باز رو ام شده مچاله چشمای نمیتونستم حتی که داشتم درد اینقدر من ولی

 دکتر با همراه و کرد من معاینه به شروع بالفاصله شفیعی دکتر!کردم اشاره گردنم به دستم با فقط!بدم

 سری و خندید من به نگاهی با دکتر که گفت پرتو دکتر به چیزی درب کنار.شدن خارج اتاق از پرتو

داخل آمد و داد تکان شفیعی دکتر برای . 

 از.کردم جور و جمع خودمو که میومد سمت به داشت خنده با.انداختم نگاهی بهش آروم.بود شده کم دردم

نبود خوبی خاطرات یادآور.میومد بدم بودم توش که محیطی . 

 که بشم مانع خواستم.گرفت دستاش توی دستمو ناگهانی خیلی.نشست آن روی گذاشت تمتخ کنار صندلی

دوختم زمین به رو نگاهم.بیارم تاب نتونستم واقعا.کرد آروم منو گرم دست همون . 

" بگیرم خودمو جلوی نمیتونم من که داره چی نیست معلوم!لعنتی!اَه!کرد خودش خره منو دوباره ." 

گفت دلنشین تحکمی با.آورد باال رو سرم و گرفت منو انلرز چونه دیگرش دست با : 

 خانوم فهمیدی!ای دیگه هیجای نه!ای دیگه کس هیچ نه.کنی نگاه من به فقط باید میبینی منو وقتی _

 کوچولو؟

 با.میکردم خراب سرش روی آخرش لفظ خاطر به رو بیمارستان وگرنه نبودم حساسی دختر شکر خدارو

گفتم و شدم خیره بهش ودب نگاهم در که شیطنتی : 

نبینم جلومو اگه زمین میخورم که اینطوری خب _ ! 

جوا اومدم کردم هول که برام اومد خشنی نگاه یه ........ 

 

 

****** 

 صاؾ اش صندلی روی و برد کنار مانیتور مقابل از رو سرش خورد در به که ای تقه صدای با

گفت سرعت به و کرد ای سرفه تک.نشست  : 
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یدبفرمای _ . 

 همیشگی ؼرور و متانت با.گذاشت اتاق داخل بر قدم اش منشی زارعی خانوم و شد باز درب همزمان

 که درب جلوی ولی برگشت سپس و گذاشت احسان کار میز روی داشت دست در که را ای پرونده اش

گفت و ایستاد رسید : 

 هدایتی پروفسور طرؾ از هپروند این ضمنا.ننویسید رمان اینقدر شلوؼه سرتون امروز دکتر آقای _

 .اومده

گفت و کشید خود سمت به را پرونده احسان : 

اومده؟ ِکی _  

نیست؟ امری من با.صبح امروز _  

 که را خطی هر.کرد مطالعه به شروع و باز را پرونده زارعی رفتن از بعد و کرد تشکری احسان

 را وقتش تمام که میشد ساعتی 4 احدود.میداد باال سمت به را ابروانش و میکرد تعجب بیشتر میخواند

میگفت خود با بار هر.بود گذاشته پرونده این روی : 

میبینم خواب دارم _ ! 

ممکنه ؼیر این _ ! 

من خدای!نه...که میشه چطور _ ! 

 که زارعی خانوم.رفت بیرون و کرد تن بر را پالتویش سرعت به کرد مطالعه را پرونده انتهای وقتی اما

پرسید لهعج با بود شده متعجب : 

کنم؟ چیکار مراجعین با!شلوؼه سرتون خیلی میبرین؟امروز تشریؾ دکتر؟کجا آقای _  

 از واقع در.بود آنجا سهامداران بزرگترین از یکی خودش که بود تیمارستانی به حواسش فقط احسان ولی

بود کرده استفاده زمینه بهترین در بود رسیده بهش که ارثی . 

 سمت به سرعت به و شد اش فراری سوار پارکینگ در و کرد رها شلوغ افکاری با را زارعی

 از که همانطور و گرفت تیمارستان ورودی درب نگهبان سلیمون مش سمت به را سوئیچ.راند تیمارستان

گفت میشد دور او : 

گرم دمت.دارم عجله خیلی.کن پارک خوب جای یه _ . 
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 دستی تکان با میداشت دوست مرد و کرد تصادؾ پیش سال چند که پسرش مثل اورا که هم سلیمون مش

 در پیش سال هم احسان چون.داشت وجود متقابال حس این البته و باشد راحت خیالت که فهماند او به

 او هویت و میشود منفجر ماشین با همراه و میکند دردناک تصادفی داشت مشهد سمت به پدرش که سفری

 زود خیلی بینیش روشن و منطقی تفکر علت به احسان.دمیکنن شناسایی بود دستش در که ای حلقه از را

گیرد عهده بر را خواهرش و مادر و خود زندگی اداره و شود مسلط خود بر توانست . 

 و آورد بیرون تن از را پالتویش.کند پیدا را اش همیشگی اقتدار تا کشید عمیق نفسی رسید که ساختمان به

 خودش کار اتاق به منظم هایی قدم با و گرفت دست به را سامسونتش کیؾ.انداخت دستش روی

 از را اش مشکی و لخت موهای.کرد تن بر را اش پزشکی لباس و گذاشت اتاق در را وسایلش.رفت

 صدای نواخت درب بر که اولی ضربه با.رفت هدایتی پروفسور اتاق سمت به و زد کنار پیشانی روی

شنید را پروفسور بفرمایید . 

بخیر ظهر!تیهدای پروفسور سالم _ . 

 و بلند قد میانسال مردی.میگذاشت نمایش به تر دقیق را سنش اش گندمی جو موهای با هدایتی پروفسور

 و کرد گرمی پرسی احوال او با.ایستاد خود جای بر احسان احترام به.داشت بزرگی شکم البته و چهاشانه

 رها پاسخ بی اورا دعوت داشت عاطال مرد اون پرچونگی از که احسان اما.کرد نشستن به دعوت اورا

 آن با و داد جای نگاهش در را اش درونی های پرسش تمام.گذاشت میز روی را پرونده مقدمه بی و کرد

 گم اش پروفسوری ریش زیر در که هدایتی پروفسور کوچک بسیار های لب به رنگش خاکستری چشمان

دوخت چشم بود شده . 

 خب؟ _

گفت و انداخت باال را هایش شانه کالفگی با احسان : 

چی؟ ؟یعنی!!خب؟ _  

کنم؟ چیکار من؟باهاش میز روی گذاشتی چیه پرونده این یعنی _  

میخوام توضیحات سری یه کارم از قبل اما.بکنم کاری باید من اون با _ . 

توضیحاتی؟ چه مثال _  

 وضعیتی چه تو چیه؟االن هاش پردازی خیال و توهم اصلی شده؟دلیل بستری اینجا دختر این کی از _

 خارجی وجود دختر این ببینم چیه؟اصال قضیه تونستید؟اصال کنید؟اصال درمانش تونستید حد چه هست؟تا

 داره؟

گفت متعجب و پرسشگرانه لحنی با و زد پلکی بود شده گرد تعجب از چشمانش که پروفسور : 
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شده تریبس جا همین خارجی؟اون وجود چی افتاده؟یعنی خوبه؟اتفاقی حالت جان احسان _ . 

 پافشاری او برعکس کند انکار را پرونده این واقعیت پروفسور میخواست دلش احسان چه هر

گفت میشنید را خود صدای خودش فقط که طوری و داد تکان را سرش ناباورانه.میکرد : 

ممکنه ؼیر _ .... 

پرسید و کرد بلند را سرش سپس : 

وقته؟ چند _  

که بگو من به ولی.سته اینجا که میشه ماهی چند دختر این _ ... 

پرسید جدی احسان که بزنه حرؾ میخواست هنوز : 

ماه؟ چند یعنی ماه چند _  

ماه شیش حدودا یعنی _ ! 

 حدودا؟ _

 بود ذهنش در که سوالی پاسخ از پایی رد دنبال بینش تیز نگاه آن با و آورد جلو به را سرش پروفسور

پرسید بود صدایش در که یابهام با و شد قفل احسان چشمان در نگاهش.میگشت : 

 میدونم من که اونجا اینجا؟تا اومدی و زدی کارت از که مهمه برات اش زندگی دخترو این اینقدر چرا _

 اول دست مراجعین.باشه شلوغ سرت خیلی باید است شنبه5 هم امروز.باشی ات شخصی مطب باید االن

 چرا پس.کنی مطالعه فعال دادم رو پرونده من!نیستن کم..میان خاطرت به ایران جای همه از که پولدار و

دخت این مورد در تا اینجا اومدی ... 

گفت خشم با و آورد جلو رو سرش و میز روی کوبوند دستاشو احسان ناگهانی خیلی : 

پروفسور؟ نمیدی جواب پرسیدم که رو چیزی چرا _  

*** 

 

 نمیدانست.میکرد نگاه اش صبیع حرکات و احسان به تعجب با بود خورده سخت ای یکه که پروفسور

 سر بر.نمیشود عصبی ها زودی این به که پسری احسان.بریزد بهم اینطور احسان شده باعث چیزی چه

 باز را پرونده تا برد دست و برگرفت احسان خشمگین نگاه از رو نگاهش سختی به.نمیکند خشم کسی
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 با.شود مسلط خود اعصاب بر تا یدسرکش الجرعه را آن و ریخت آب لیوانی پارچ از هم احسان.کند

شد خیره او به کنجکاوی با و رفت او سمت به پروفسور صدای : 

 بعد که.میشه ُشک دچار خانوادگی مشکالت از سری یه خاطر به کودکی در میگن!هست سامیه اسمش _

میده دست بهش ُشک اون دوباره سال سه از . 

مشکالتی؟ چه اثر میفته؟در اتفاق شک اولین هک بوده ساله میگرفته؟چند قرار حالتایی چه توی _  

 دل براش اونا که میکنه اینکارو توجه جلب برای که میکردن فکر اش خانواده!میکرده زنی خود _

میفته اتفاق همین هم دوم بار.میگیرن جلوشو شده خود بی خود از که میبینند وقتی اما.بسوزونند ! 

 اما شنید هم پروفسور که کرد نثارشان ناسزایی لب زیر یهسام والدین های تفاوتی بی شنیدن با احسان

بدهد ادامه خودش حرؾ به داد ترجیح : 

 والدینش دعواهای ودیدن پدر جانب از محبت کمبود خاطر به.میفته اتفاق شک اولین که بوده ساله 15 _

اش خانواده اندازه از بیش و الکی گیرای امروزی جوونای قول به البته و ! 

 اش خانواده شده؟با اینطوری اون که بودن حد چه تا و دیده دعواها این از چقدر که کرد رسیبر باید _

بدین شمارشونو.بگیرم تماس باید . 

شدن فوت اونا _ . 

 که بود مبهوت و مات اینقدر.نشست اش صندلی نزدیکترین روی بالفاصله شنید را حرؾ این تا احسان

میخواند بنام اورا مدام و ستادهای او سر باالی نگران دکتر نمیشد متوجه . 

 پروفسور.شد خارج اتاق از شد بلند سرعت به.آمد خود به و خورد تکانی زد چشمش جلوی که بشکنی با

 را پروفسور دست و آمد داخل احسان دوباره که میاندیشید احسان های رفتار به مبهوت و مات هنوز

کشاند بیماران بخش به خودش با را او و گرفت . 

 مدام که هم احسان. نمیداد قد جایی به ذهنش اصال اما چیست قضیه بفهمد میکرد سعی راه میان سورپروؾ

گفت پروفسور به رو و برگشت ایستاد جایش سر ناگهان میرفت اتاق اون به اتاق این از : 

باشه؟ همونا توی نکنه...کردم رد رو اتاق تا هزار هست؟من اتاق کدوم تو راستی _  

 ضمنا.اونجاست.آخر به مونده یکی.قبلیش نه عقبی اتاق اون شده؟ببین چت تو.باش آروم...احسان نه _

ِبکنی؟ منو دست که نمیشه دلیل ولی گوره لب پام یه درسته  

 شرمندگی با و انداخت بود خورده گره پروفسور دست مچ دور محکم که خودش دست به نگاهی احسان

 به نگاهی.رسید که سالن انتهای به.کرد دویدن به شروع که بود نگذشته چیزی ولی.کشید کنار را دستش



Jafa-h.mihanblog.com  115 وبالگ نگاه محل دانلودرمان 

 

 قدمی اتاق سمت به منگی و گیجی با و انداخت مینگریست را او سالن وسط از که پروفسور سمت

 یا.میبیند خواب بگوید او به نفر یک لحظه آن میخواست دلش چقدر.ایستاد هم باز اتاق؛ مقابل در.برداشت

 رو دختر آن با میخواست دلش بیشتر انگار میکرد فکر چه هر....نه اما.بود دیگر جوری داستانش حداقل

 همه از آره.ایستادن قدرت نه و داشت رفتن راه توانایی نه.بودن حال بی و سست پاهایش ولی.شود رو به

کند پرت اتاق داخل به را او نفر یک میخواست دلش لحظه آن بیشتر . 

 به و بست را چشمانش ناچار به.بخواهد کمک او از تا دیدن اطراؾ آن را کسی چرخاند سر چه هر ولی

 چه؟خودش از اما.کرده فرار کسی از و دویده ها ساعت گویا.میزد تند نفسش.خزید اتاق داخل به زحمت

 هم خودش بیفتد؟حتی اتفاقی چه است قرار که میدانست کسی چه!اش خیالی دختر آن از...فکرش؟نه یا

  .نمیدانست

***** 

 که بود احسان انگار.بود رویایی خیلی چیز همه.نداشت امکان این نه.نمیکرد باور.کرد باز را چشمانش

 هم باز اما.داد تکان طرفین به رو سرش محکم.زد پلک بار چند.برمیداشت قدم اش خیالی های ابر روی

 طرح گل مه سما به او از داستانش در که بود سامیه همون اون..نبود آرام..نبود مطمئن.نبود آسوده خیالش

 بود نشسته پنجره لب درب به پشت.میخواند را شعری داشته که بود مانده ثابت سامیه روی چشمانش.میزد

نیست اینجا که بود پیدا.میکرد نگاه بود کشیده سرک اتاق داخل به که درختی شاخه به و ... 

میرفتی که لحظه همون -|  

ترسیدم نه کردم هول نه  

و رفتـــــــی تو دیدم فقط  

نفهمیـــــــدم چیزی دیگه  

فـــردا تا که نمیدونـــــــم  

میشه عوض چقدرحــالم  

قصه آخر میترســــــــــم   

شه گفتی تو که همونــی  

تو بدون میشــــــــه مگه  

کرد سر عاشقــــی بدون  

نمیدونـــم گیــــجم چقدر  
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برگرد بگم فــــردا شاید  

 دید آورد باال که رو سرش.رفت عقب میز و کرد گیر میز لب به پاش که بود سامیه صدای محو احسان

هم او و میکنه نگاه بهش تعجب با داره سامیه ..! 

آمد خود به سامیه حالِ  افسرده صدای با : 

نفهمیدم اومدین؟من کی شما.دکتر سالم _ . 

 صندلی ویر و گرفت را او دست بود شده آگاه او حالی بد از گویا که سامیه.داد پاسخ او به سختی به

 سخن به لب گرفت تصمیم باالخره.بود زده زانو او جلوی سامیه و بود شده خیره او به احسان.  نشاندش

 را اش مردانه صدای کردن ِمن ِمن با هم سر آخر زد پلک وکمی و چرخاند دهانش در را زبانش.بگشاید

کرد رها : 

ای؟ سامیه.... تو...ت...ت _  

گفت و انداخت پایین رو سرش نارحتی با سامیه : 

میگن!نمیدونم _ ...! 

 ناسزا رسیده دوران به تازه دکتره این به ذهنش در عصبانیت با و شد ؼمگین بیشتر او جواب از احسان

 :گفت

"  کار چی نیست معلوم.بود احمق دکترِ  اون اشتباه تجویز ی نتیجه سامیه پریشونیِ  و اعتمادی بی همه این

حیوون مرتیکه.گرفتی رو اش پرونده کردی ؼلط نیستی بلد که وت! کرده شک خودشم اسم به که کرده !" 

گفت میکرد نگاه سامیه دستای به که حالی در : 

میدی؟ فشار....دستاتو اینقدر چرا حاال _  

دکتری؟ شما _  

باش آروم آره _ . 

نیستم آروم دیگه _ . 

آخه؟ خسته؟چرا اینقدر چرا _  

 ...خستم؟نه _
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 هنوز ولی.کنه اعتماد مرد این به میتونه چقدر کرد حس.کشید یقعم نفس یه.پایین انداخت رو سرش

شد خیره احسان زیبای و خوشرنگ چشمای به و باال آورد رو سرش که فکرش از بود نشده مطمئن . 

"  یکی اینم..خودشونه سر زیر دیدم؟همش کابوس کم...نده نگه؟بازیم دروغ بهم اینم که هست تضمینی چه

منم عجب منم من بگن و بیان پز بلدن فقط که تهرونیه هبچ سوسوالی دکتر همون از !" 

 میدونه کی!شد تنفر از پر کرد حس حتی.شد خودخواه.شد مؽرور.شد سرد آتیشش.شد تلخ نگاهش رنگ

کرده؟ پیر چقدر را بوده؟او چی اش شبانه های اومده؟کابوس دختر سراین بر چی  

گفت تحکم با و کرد ای سرفه تک.داد جلو مرد یک مثل رو اش سینه : 

 خواب میدن خوردم به که آشؽاالیی و آت اینجا.میاد خوابم.ببندین هم رو درب شد خوب حالتون اگه _

 ! آوره

 که میکرد خواهش داشت اینبار.کرد عوض رنگ هم باز نگاهش و گرفت درب سمت به رو دستش

بسوزم خودم درد به بذار...برو ! 

سامیه تمنای پر چشمای به هم نگاه یه و انداخت می درب به نگاه یه.ایستاد احسان ! 

 میخواست دلش بیشتر انداخت می که نگاهی هر با...عزیزه براش دختر این میکرد حس نیومده چقدر

 سامیه که بود نشده خارج اتاق از هنوز برداشت قدمی درب سمت به اطمینان با.نرساند آزار او به تا برود

برگشت.گرفت سر پشت از رو دستش . 

گفت ؼمبارش چشمان اون با!درد پر دلی از..تمنا یک!بود؟ چه سامیه نگاه در که فهمید کسی چه : 

دکتر؟ کنی اولم مثل میتونی منو _  

***** 

 

 

 

خلوته؟ سرش هدایتی پروفسور نباشین خسته.سالم _  

 سرفه عصبی صدای با.دوخت چشم احسان به ومتعجب کرد بلند مقابلش دفتر روی از رو سرش پرستار

گفت و آورد لب روی لبخندی و آمد خود به احسان : 
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با االن شما میکنم فکر.نداشتم اینجا روز وقت این رو دیدنتون انتظار ببخشید.نباشین خسته سالم _ ... 

گفت و داد تکان را سرش عصبی احسان : 

آزاده؟ پروفسور ببین.باشم خودم مطب باید آره _  

گفت احسان به رو سپس و کرد صحبت پروفسور با ثانیه چند از بعد و برداشت را تلفن گیجی با پرستار : 

دارن بیمار میگن _ . 

گفت عجوالنه و رفت هم در اخمهایش احسان : 

بیماراش جزو میرم منم نده جوابمو.واجبه بگو _ ! 

 که همانطور و کرد قطع را تلفن ثانیه چند از بعد و گفت پروفسور به را احسان حرفهای تعجب با پرستار

گفت احسان به بود تلفن گوشی روی دستش هنوز : 

میکنند تموم رو کارشون زود گفتن بشینید منتظر لحظه چند دکتر آقای _ . 

 را خودش حال که بود قرار بی اینقدر.نشست صندلی روی محو لبخندی با و شد خوشحال کمی احسان

میگفت پرستار به ثانیه به ثانیه.نمیفهمید : 

نشد؟ تموم _  

میشه؟ تموم کی پس _  

میده؟ طولش چقدر _  

 ویلچر روی را بیمارش که پرستار.شد خارج درب از بیماری و پرستار با همراه پروفسور باالخره و

 حاالت به متفکرانه و آمد احسان سمت به هم پروفسور و رفت روانی بیماران بخش به میکرد هدایت

بود شده خیره احسان . 

 ضربی با را پاهایش و بود کرده فرو موهایش در را هایش پنجه پروفسور حضور از خبر بی احسان

 فرو بود کرده مشؽول خود به را ذهنش تمام که فکری در و بود شده خم.میکوباند زمین بر ناهماهنگ

کرد پیدا تالقی پروفسور نگاه با نگاهش که آورد باال را سرش و کرد حس اش شانه بر دستی.بود رفته . 

ست ریخته بهم بدجور اوضاعت که داخل بریم پاشو وپاش.باشی هم در اینقدر نبینم جوون _ ! 

 چشمش از را اش مطالعه عینک و نشست میز پشت هدایتی پرفسور.رفتن اتاق داخل به هدایتی با همراه

 .برداشت
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بیماران؟ جزو میفرستتت نزنی حرؾ باهام اگه که هست موضوعی چه این.میشنوم خب _  

بگم چطوری نمیدونم..شمیشناسم من.هست سامیه سر قضیه پروفسور _ . 

 به آبی لیوان داشت آشنایی حاالت این با که پروفسور.شد بلند جایش از و داد تکان رو سرش کالفه خیلی

داد دستش : 

باش آروم.بخور اینو بیا _ . 

گفت او به رو پروفسور کشید سر الجرعه را آب لیوان احسان اینکه از بعد : 

شو بلند.میکنه ات کالفه بیشتر محیط این.مبزنی حرؾ بیرون بریم کن عوض لباساتو _ . 

کرد تعویض را هایش لباس و رفت اتاقش به پروفسور حرؾ از تبعیت به احسان . 

رفتند بود تیمارستان نزدیک که شاپی کافی به هم اتفاق به دو هر سپس . 

رفت و کرد یادداشت را آنها سفارشات چی کافه.نشستند و کردن پیدا دنجی جای . 

میشنوم.یمیگفت خب _ . 

میکنم؟ کار داستانی روی دارم که هست وقتی چند که بودم گفته _  

چاپ؟ برای بدی که _  

خودم ذهنی تخیالت از رمان یه!همون آره آره _ . 

داره؟ سامیه به ربطی چه خب؟این _ ! 

 خانواده که میشه متوجه و برمیگرده سفر از که هست دختری سر داستانم موضوع.اینجاست ربطش _

تیمارستان میبرنش و میشه شوکه.کردن فوت اش . 

 عجوالنه و میکرد نگاه احسان به تر دقیق بود شده تر جالب برایش قضیه حاال انگار که پروفسور

 :میپرسید

بعدش؟ خب _  

گذاشتم گل مه شد فوت پیش ماه سه که ام خاله نوه خاطر به رو اسمش _ ! 

بگی؟ من به میخوای چی تو خب _  
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 مه همون سامیه این.میبینم رو واقعیت عین دارم االن ولی..بوده من تخیالت از من داستان...پروفسور _

زندگیش،خودش،قیافش،تفکراتش. نوشتم داستان ازش که هست گل  ... 

 که اینجاست فرقش فقط.بکنم نمیتونستم آخه؟فکرشم ممکنه چطور.میکنه دیوونه داره منو همین...چیز همه

نمیاره گل مه سره پرتو اورده سامیه سر امینی دکتر که ییبالها این و هست پرتو دکترش اسم ! 

 پزشکی مجوز این به کی موندم من.بشه تر بد روحیش حال دختر این شد باعث که کسی!امینی دکتر _

 یه از بعد ولی بود شوک توی کم یه فقط اینجا بودنش اورده که اولش.کرد بدبخت رو مردم دختر داده؟زد

افتاده براش اتفاقی چه نفهمید هیشکی زد ؼیبش که دیدم هفته . 

کرد؟ فرار که بگین میخواین یعنی _  

ریخت نقشه براش امینی. نه _ . 

 خاله پسر هم آرشیم واقعیتمو برادر من بگه اونم کنه آشنا پدرش مشاور پسر با اونو بعد بده فراریش که _

ات؟ خاله مادرش و ات  

گفت احسان به و رو کرد شخامو عصبی بود زدن زنگ حال در تلفنش که دکتر : 

میدونی؟ کجا از تو.نبوده اش پرونده توی اینا _  

گفته سامیه کنید فکر _ . 

 راستشو..هیچی مورد در.نزد حرؾ هیشکی با گفت بهش دروؼارو اون امینی که وقتی از سامیه..نه _

میدونی؟ کجا از بگو  

کنید؟ باور میدین قول _  

بگو.آره _ . 

هاشون دکتر و!ِاسماشونه هست من ی قصه توی گل مه و تیمارستان این تو میهسا بین که تفاوتی تنها _ ! 

میکنه؟ فرار گل مه داستانت توی بگی نمیخوای که تو..ممکنه ؼیر این _  

گفت و داد تکانی را سرش کالفگی با بود ناراحت هم خودش که احسان : 

 اون که میفهمه و میشه آشنا پدرش مشاور پسر با گل مه.میکنه فرار هم سامیه...میکنه فرار گل مه _

 داستان با من داستان ی دیگه فرق پروفسور!همینطور هم سامیه و اش خاله پسر وپرتو واقعیشه برادر

میشه تموم بد داره داستانش سامیه اما!کنم تموم دیگه جور یه میخواستم داستانمو آخر من که اینه سامیه . 
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کنی؟ تموم میخواستی چطوری تو _  

 زندگی واقع در و میکنند ازدواج هم با و میکنه خواستگاری ازش پرتو بعدش و میکنه تصادؾ گل مه _

 ها نقش این براش الکی اونا..نبوده این واقعیش داستان سامیه اما.نمیگن دروغ اون به یعنی.داشته خوبی

 همش که همیفهم بعد اما میشه باورش اول چون.کرده خراب رو اش روحیه خیلی این.میکنند بازی رو

 دیگه یکی ات خانواده میگه سامیه به الکی چی بوده؟واسه شده دیوونه امینی نمیفهمم من...بوده دروغ

آخه؟ چی بودن؟واسه  

گفت متفکرانه و زد کج ای خنده پروفسور : 

کرد خواستگاری سامیه از واقعا امینی کنار به اینا همه _ . 

زد داد خشمگین احسان : 

  !چی؟ _

گفت و انداخت نگاهی اطراؾ به بود و کرده تعجب او شمخ از که پروفسور : 

خبرته؟ چه.میکنند نگامون دارن...هیس _  

آورد جلو را سرش و آورد پایین را صدایش کمی احسان : 

 حسابی؟مرتیکه چه کرده؟روی خواستگاری سامیه از اومده اونوقت داره بچه اون.کرد ؼلط امینی _

 یالؽوز

گفت و سرش به زد مشت با محکم و : 

داده؟ سامیه به رو احمقانه پیشنهاد این که کرده خودش پیش فکری چه این نمیفهمم من _  

 دستش از رو پرونده همین واسه.نمیارم در سر اصال کنه چیکار میخواد دیوونه این..!واال نمیدونم _

فرستادم برات نیست کسی تو از بهتر دیدم.گرفتم . 

گفت معترضانه احسان : 

خودم؟ به ادینشند اول از چرا _  

 هیچ من با ولی میگیره کمک من از گفت کنه کار روش میخواست اش نامه پایان عنوان به امینی خب _

 خودش ی خانواده با اونم و بره تیمارستان از سامیه کرده کاری یه فهمیدم اینکه تا نداشت مشورتی

کنند بازی نقش براش که بود کرده هماهنگ . 
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 ی مرتیکه. میکنم شکایت علیهش.گفته بهش دروؼایی چه بگه باید.بیاریم حرؾ به رو سامیه باید _

کبابی حسن گذاشتن اسمشو جنگله نداره کون به!دیوانه ! 

شد خیره احسان به خنده و تعجب با و آورد باال را سرش این شنیدن با پروفسور . 

گفت و پایین انداخت را سرش نزده خوبی حرؾ شد متوجه احسان : 

برام نذاشتن اعصاب.میخوام عذر _ . 

آوردی؟ کجا از رو المثل ضرب این بزرگ بابا _  

گفت و چرخاند چی کافه سمت به را سرش اخم با سپس و داد تکان سری و خندید پروفسور : 

کاشتی؟ رو ما ساعته شد؟یه چی پس میخواستیم قهوه تا دو و کیک یه فقط آقا _ ! 

**** 

 اتاق درون از که صدایی با رسید که اتاق جلوی.میرفت میهسا اتاق سمت به نامنظم هایی قدم با احسان

بشنود بهتر تا چسباند درب به رو سرش کمی.ایستاد خود جای در میآمد . 

بود؟ تر تازه کجا واقعیت _  

بودم درد بی حجم یک مجذوب که من  

خانه فقر سنگینی در گاه  

بودم دیده را الهام فروزان های میوه  

بود تر صدادار لمتک های خوشه زبان نزول در  

گوشت و گل فساد در  

میشد تند من احساس نبض . 

ها اطلسی پریشانی از  

میریخت جذبه من وجدان روی . 

حیات ابتکار شبنم  

خاشاک روی  
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میزد برق . 

شکیبا حضور این از باید نفر یک  

بگوید چیزی باغ تدریجی سفرهای با  

بفهمد را کم حجم این باید نفر یک . 

کند معنی اطراؾ ایه تپش برای را او دست . 

وقت ای قطره  

بپاشد مخاطب بی صورت رویاین . 

را محض نقطه این باید نفر یک  

بگرداند عناصر شعور مدار در . 

بیاید روشن های در پشت از باید نفر یک . 

حوادث پلک روی دود می نفر یک کن گوش : 

سپهری سهراب.)اید می سمت این به رو کودکی ) 

ستدمیای گوش به درب پشت مردی و  

بشنود را حرفهایم تا .. 

است سخت چقدر اینطور  

دکتر آقای داخل بیا ! 

آمد خود به ناگهان احسان . 

"  کجا از این.میگه منو وای ای...گؾ بود چی دیگه اینا!میخوند رو سهراب شعر داشت که چی؟این یعنی

اینجام؟ من فهمیده !" 

اتاق داخل افتاد اناحس و شد باز درب ناگهان بود داده تکیه درب به که همانطور ! 

بود افتاده خنده به سامیه ی خنده از هم احسان.میخندید ؼش ؼش هم سامیه . 

گفت میخندید که همانطور و کرد بلند را او و گرفت را احسان دست سامیه : 
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شرمنده..ببخشید....خوبه؟ حالتون دکتر آقای _ ! 

درم؟ پشت من فهمیدی کجا از تو ببینم _  

افتادینا محکم ن؟خیلینشدی زخمی بگین اول _ ... 

شما لطؾ به.خوبم نه _ ! 

دکتر آقای نزنین زبون زخم _ . 

باشه؟ احسانم من.. نگو دکتر آقای دکتر آقای اینقدر _  

احسان آقا یعنی نه...دک آقای چشم _ . 

میشم ممنون کنی حذؾ آقاشم این زحمت بی _ . 

چشم اینم خب _ . 

فهمیدی؟ کجا از بگو حاال _  

بودین؟ در پشت اینکه ؟آهان...رو چی _  

دیگه آره _ . 

 نور اونجا از اومدنتون از قبل.بود پنجره سالن تو شما پشت.بود افتاده در زیر از سایتون راستش خب _

ندادین جواب دیدم که بعدشم.دیگه شد سایه خب وایسادین جلوش وقتی.میومد ... 

داد ادامه و انداخت پایین را سرش سامیه : 

افتادین.... که.... که..... دمکر باز رو در اومدم _ ! 

خوبه؟ حالت ! OK..آهان _  

ممنون بعله _ . 

کجاست؟ شعرت ساکتی؟کتاب اینقدر چرا.بزن خبرا؟حرؾ چه خب _  

 ای مجسمه مثل که سامیه به ندید کتابی چون ولی کند پیدا را شعر کتاب تا میکرد نگاه اطراؾ به احسان

پرسید و ستنگری میکرد نگاه رو به رو به سنگ جنس از : 

کتابت؟ کو پس خب _  
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ندارم کتابی من _ . 

پس؟ نمیگی چیزی چرا میگردم دنبالش دارم ساعته یه من _ ! 

احسان؟.نشدم متوجه..بودم فکر توی _ ! 

 و شد داغ وجودش انتهای از اینطور احسان که بود نهفته کالم این در چی ولی!همین.. گفت احسان یه

گفت داشت که احساسی تمام دوخت،با سامیه ی خسته چشمان به را مخمورش چشمان : 

 !جانم؟ _

میشناسی؟ رو امینی دکتر تو _  

گفت اش رگه دو صدای با و شد خشن نگاهش رنگ احسان : 

داری؟ کارش چی؟چی که..خب _  

گفت محتاطانه تامل اندکی با بود شده متعجب جدی لحن این از که سامیه : 

سالتونه؟ چند شما راستی!هیچی...آم... راستش خب _  

 تعریؾ برایش را قضایا تمام او نمیکرد برخورد اینگونه اگر که چرا.بود پشیمان برخوردش از احسان

خورد اتاق درب به تقی که بود دلجویی صدد در.میکرد . 

انداخت نگاهی سامیه به دوباره.رفت درب سمت به او از جلوتر سپس و انداخت سامیه به نگاهی احسان : 

کنم؟ باز _  

 درب احسان و نهاد هم بر را چشمانش خدا بر توکل با اما میداد بد گواهی دلش و بود پریده رنگش سامیه

کرد باز را . 

بودین؟ کرده خلوت!احسان آقا...به به _  

 مگر اما کند کنترل دستانش کؾ در هایش ناخن کردن فرو با را خشمش تمام میکرد سعی احسان

 اتاق ی گوشه به ترسش از سامیه.بود انداخته روز این به را هسامی که بود امینی آرشیم همان میشد؟این

 به را دستانش استخوان یا و میکرد مچاله را لباسش یا..بود انداخته بدنش کنار را دستانش و بود برده پناه

هم بدنش و میلرزید راستش سمت پای.میشکست و میاورد در صدا ! 

گفت و انداخت سامیه به نگاهی آرشیم : 
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دیدی؟چته؟ترسیدی؟ خوره خور لولو چیه؟مگه _  

آشؽال بیرون برو _ . 

 شوک دچار هم باز او نبود احسان اگر شاید.میگرایید خون به خشم از چشمانش و میلرزید صدایش سامیه

میبخشید آرامش او به و بود احسان لحظه آن که میکرد شکر را خدا اما.میشد . 

 و.کرد پرت عقب به را آرشیم داشت بدن در که نیرویی تمام با.نداشت او از کمی دست هم احسان

شد آؼاز دو آن بین سخت دعوایی . 

 که فهمید آمد بیرون کناری اتاق از که پرستاری.رفت هوش از اینکه تا شد بیشتر و بیشتر لرزشش سامیه

 و بودن پایین سماوات آقای و سلیمون مش و هدایتی پروفسور بعد دقیقه چند.دهد اطالع حراست به باید

کنند جلوگیری دو آن دعوای از داشتن سعی . 

 عادی حالت به را او داشت سعی مخصوصش های دارو با و بود سامیه سر باالی هدایتی پروفسور

شد اخراج واقع در و انداخت بیرون را امینی سلیمون مش احسان و پروفسور دستور به.برگرداند . 

بود شده ها صحنه این تمام شاهد و کرده ازب را چشمانش اما نداشت خوبی حال اینکه با هم سامیه . 

اندیشید می بود گذشته سامیه و او بر که حوادثی تمام به و بود نشسته اتاق از ای گوشه مبل روی احسان . 

میزد فریاد تیمارستان از بیرون امینی و  : 

شکایت.میکنم شکایت ازتون من _ ! 

میگفت و میخندید او به هم سلیمون مش و : 

بیار رو دادگاه برگه برو نشستیم ما _ ! 

پنجم فصل : 

انتظار بخش به فرهمند دکتر آقای.انتظار بخش به فرهمند دکتر آقای _ . 

 بار ناسزایی لب زیر.داد بدنش به قوسی و کش و کرد بلند میز روی از را سرش آلو خواب و خسته

رفت بیرون و کرده تن به را روپوشش و کرد پرستار . 

_ انتظار خشب به فرهمند دکتر آقای . 

" اومده؟ جمهور رئیس خبرته؟انگار چه..دیگه اومدم خب...اه !" 
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پرسید کسل لحنی با و ایستاد اطاالعات بخش جلوی : 

زدین؟ صدام همه این داشتین چیکارم خب _  

هستن بیمارتون بستگان از گویا...دارن کار شما با خانوم اون دکتر آقای _ . 

گفت و کرد تارپرس نثار سفیهی اندر عاقل نگاه احسان : 

دارم؟ بیمار تا چند من _  

خیلی خب _ ...! 

هستن؟ کدوماشون بستگان از دقیقا ایشون بگبن لطفا میشه پس _  

هواپیماست عاشق که کچله پسر همون.هستن ناصر ی خاله ایشون.نبود حواسم..ببخشید وای ای _ . 

بده رو اش پرونده.فهمیدم..خب خیله خب خیله _ . 

بکند احسان نثار سفیه اندر عاقل نگاه یه که بود پرستار نوبت اینبار : 

خوبه؟ حالتون دکتر آقای _  

گفت ای زنانه لحن با احسان : 

خوبه؟ چطورین؟اوضاع شما.بعله _  

 سمت به را دستش میپرسد را او حال احسان اینکه از خوشحال بود نشده احسان تمسخر متوجه که پرستار

گفت و گرفت خود به را خجالتی دختران ژست و برد اش مقنعه : 

خب میگذره هی.ممنون خیلی _ ! 

گفت جدی و زد پوزخندی احسان : 

برس کارت به بعدشم.بده رو پرونده.دیگه بسه..خوبه _ . 

گفت جدیت با و شد خشک پرستار های لب روی لبخند : 

ما نه.هست خودتون دست ها پرونده ولی ببخشیدا دکتر آقای _ ! 

رفت هم در یشاخمها و انداخت پایین را سرش و . 
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 حرفی هیچ بدون بود شده پکر بود نگرفته را لوس و راضی خود از پرستار این حال اینکه از هم احسان

رفت و انداخت پایین را سرش . 

بیام تا بشین!تمیز برات دارم!کالس های چه گرمه کارش به سرش االن مثال...اه اه " "  

رفت ناصر خاله سمت به بلند قدمهایی با . 

شد عرض سالم _ . 

زد جیػ و ترسید دفعه یه خبر بی جا همه از هم ناصر خاله . 

کرد خواهی عذر به شروع و شد هول احسان . 

فکرین توی نمیدونستم بخدا.شرمندم من _ . 

میخوام معذرت.زدم جیػ دفعه یه ببخشین شما...نه نه _ . 

داشتی؟ چیکارم خب.دیگه بیخیال.تعارفی چقدر اه " " 

داشتین؟ امری من اب حاال.شرمندم بازم _  

هستید؟ فرهمند دکتر شما _  

هستم خودم.بله _ . 

 به او کنار از سامیه همراه به پرستار که نشد اصالمتوجه و بود ناصر خاله با صحبت مشؽول احسان

 اصال و دوخت احسان به را متفکرش نگاه و برگشت میشد رد که همینطور سامیه.رفتند حیاط سمت

است هپل لب پایش که نشد متوجه  . 

افتاد بیهوش تر پایین پله بیست حدودا و شد سرازیر پله از . 

 

***** 

آب..آب _ .. 

گفت و کرد نزدیک سامیه های لب به را سرش احسان : 

جان؟ سامیه میخوای چی _  
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آب..آب _ .. 

 پرستار بنوشد آب خواست سامیه که همین برد سامیه خشک های لب نزدیک و ریخت آبی لیوان احسان

زد فریاد سرعت هب و رسید : 

زهره براش.ندین میکنید؟آب چیکار _ . 

دوخت پرستار به را ملتمسش نگاه و چرخید صدا سمت به احسان . 

گفت قاطعیت با و گرفت احسان سمت به را تمیزی دستمال و آب ظرؾ و آمد نزدیک پرستار : 

 ندیده نگران اینقدر هرگز رو شما.فرهمند دکتر آقای میداره وا تعجب به منو شما کردن نگاه طور این _

 دختر این برای االن هست که چی هر اما نمیدونم رو دلیلش.داشتن قلب عمل مادرتون که وقتی جز بودم

میشه محسوب زهر . 

گفت خسته و کالفه احسان : 

لباش؟ رو بذارم کنم خیس دستمال باید اونوقت.ست تشنه اون.نمیفهمم چرا؟من آخه _ ! 

 چشم احسان قرار بی چشمان به و برداشت کارش از دست بود ها دستگاه کردن چک حال در که پرستار

گفت و دوخت : 

داری دوسش _ . 

 اش عالقه از نشان بیشتر کردنش پا اون و پا این.موندن جای نه و داشت فرار راه نه.شد ؼافلگیر احسان

هراسید؟ می موضوع این از اینقدر چرا اما.داشت  

داری دوسش..درسته _ . 

رفت و گذاشت جای بر شگفتی و بهت در را احسان و کرد تکرار اطمینان با را جمله این پرستار !... 

"  که محاله.میسوزه براش دلم فقط!همین.میندازه داستانم یاد منو فقط اون.ندارم دوسش من نه

فدائی خانوم خورد سنگ به تیرت...هه!بخوامش !" 

 بیرون موهایش میان از را دستش.شد خم انشزانو روی و برد فرو موهایش در را هایش پنجه کالفگی با

افتاد دستش کؾ موی تار چند به نگاهش که کند نگاه را اش مچی ساعت خواست و آورد . 

"  دختر؟دو شده چت تو.دیگه بیا هوش به خب.ریخت موهامم بفرما!توئه دست از میکشم چی هر سامیه

بخوری پاشی خودت نمیدم آب بهت سیاه ؼالم بابات نوکر!آب میگی میایی هوش به بار یه خط ." 
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 آورد لب به لبخندی.شد سامیه انگشتان حال بی و سست حرکت متوجه میکرد نگاه سامیه به که همانطور

گفت و : 

میایی؟ هوش به داری میخوای آب تو؟نکنه میکنی خوانی ذهن حاال تا کی از _  

سرم..هوم..آه...آخ _ . 

میگفت مدام و بود دوخته چشم او به نگران اناحس.میکشید درد و بود شده جمع چشمانش سامیه : 

جان سامیه کن باز چشماتو.میشی خوب.نیست هیچی.شو بلند فقط میدم بهت آب بخوای چقدر هر بخدا _ . 

شد بسته دوباره زیاد نور از و شد باز سامیه سست و جان بی چشمان ناگهان . 

نکند اذیت را چشمانش نور تا گذاشت سامیه پیشانی روی را دستش بخواهد اینکه بدون احسان . 

"  همه!خب کن کنترل خودتو!زده؟ قاط پرستاره این میگی اونوقت و داری مشکل احسان؟خودتم مرگته چه

افتادنا شک به ..." 

 ...آی _

 بود رفته ؼّزالی دکتر دنبال به احسان که دقایقی در.رفت بیرون سمت به و کشید باال را دماؼش احسان

درد از میکرد ناله و آه مدام و مدهآ هوش به کامال سامیه . 

میپرسیدن او از متفاوت های سوال و کردن دوره را او ها پرستار و ها دکتر بعد دقیقه چند . 

داری؟ درد _  

بیشتره؟ قسمت کدوم _  

داری؟ خاطر به چیزی _  

بود شده ملحق آنها جمع به هم پروفسور دیگر حاال . 

کند اعتراض و زندب فریاد آنها سر بر احسان بود مانده کم . 

میکنند دیوونش بدتر اینا باشه مونده سالم اگه_ احسان . 

گفت کنان خنده پروفسور : 

نمیشد باورم آره؟اولش شدی عاشق راسی راس!نگرانشی هان؟چیه؟خیلی _ . 
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گفت و دوخت پروفسور به متعجبانه و برگرفت سامیه از را نگاهش احسان : 

و؟حرؾ این گفته کی...چی؟عاشق؟من؟عمرا _  

شده؟ پخش تیمارستان و بیمارستان کل تو خبر این نمیدونی بگی میخوای یعنی _  

آخه؟ گفته هارو پرت و چرت این کی...محاله _  

گفت شد شیطون چشمانش پروفسور : 

دکتر آی...دیگه دیگه _ ! 

داد تکان سری و برگرداند سامیه سمت به را رویش خنده با احسان . 

 

 

**** 

 شب به را هایش روز و میرفت فیزوتراپی.میدید جا همه با بیگانه را خود و یکردم نگاه را اطراؾ سامیه

بخشد بهبود را او ی روحیه میکرد سعی و میگذراند او با را روزش بیشتر احسان.میرساند . 

 سامیه روی روبه دلگیر احسان.نگفت هم سالمی حتی او با سامیه آمد آنجا به دیر احسان که روز یک

گفت و ایستاد  : 

کنی؟ نگاه من به میشه _  

 سمت به و گرفت دست به را او تراش خوش چانه دست با احسان.برگرداند را سرش و نداد جوابی سامیه

گفت و چرخاند خود : 

برگردونی روتو نمیتونی که میبینی _ . 

دوخت زمین به را نگاهش سامیه . 

گفت و کرد رها را او چانه کالفه و عصبی احسان : 

بگو چیزی..بزن حرفی دارم؟د مشکل کم خودم من میکنی بزنی؟فکر حرؾ باهام نمیخوای _ .. 

گفت و برد باال را صدایش ناگهان بود آورده در رقص به هوا در را دستانش که همینطور : 
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نکن اذیتم.بده جوابمو!بکن نگاه بهم علی به رو تو سامیه _ . 

گفت بؽض با و زد حلقه نشچشما در اشک.شد خیره او به کرد بلند را سرش ناخواسته سامیه : 

 خبری ولی.بودم منتظرت عالمه میایی؟یه نگفتی بودی؟چرا کجا امروز پیشم میایی ساعت سر روز هر _

 نمیتونم هستم؟چرا بیمارستان این تو نمیاد؟چرا یادم به گذشتم از هیچی کیم؟چرا من چرا؟اصال.نشد ازت

کجان؟ مادرم و نمیشناسم؟پدر رو ها شما شکسته؟چرا دستم برم؟چرا راه ها شما مثل  

 شایدم یا.نمیدانست را دلیلش و بود همیشه از تر قرار بی احسان.بودن آمده هایش چانه زیر تا هایش اشک

داد مالش دستانش با را هایش شقیقه و بست را هایش چشم.میکرد انکار و میدانست . 

زد زل سامیه به چشمی زیر و گشود را چشمانش بود باال سرش که همانطور احسان دقایقی از بعد . 

گشود هم از را هایش لب و بخشید زینت را لبانش زیبایی لبخند : 

دلتنگ؟درسته؟ و بودن من قرار بی خانوما خانوم پس _  

گفت سادگی با همیشه مثل سامیه : 

فهمیدی؟.نباشی روز یه که سخته برام خیلی میزنم حرؾ باهات و میبینمت همیشه وقتی!معلومه...خب _  

 دختر ی بقیه مثل او میکرد فکر.نداشت را صریحی پاسخ چنین انتظار اصال.خورد سخت ای یکه اناحس

بکشد را منتش او تا میشود حقایق تمام منکر ناز با ها . 

نشست آن روی و گذاشت سامیه تخت کنار را صندلی و کرد ای خنده اش شده گشاد چشمان با ... 

 را دستش که میخواست نه و میتوانست نه.دید احسان پرقدرت دستان بین را دستش ناگهانی خیلی سامیه

کند رها .. 

بود او دستان در نیاز همه این پاسخ ... 

گفت و کرد باز چشم ناگهان ولی..بسپارد ذهن به را ها رویا این تمام تا بست را چشمانش : 

میبینم؟ خواب من _  

***** 

میبینین خواب دارین شین دکتر؟بلند دکتر؟آقای آقای _ ... 
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 چشمان و خورد تکانی برمیگردد دوباره و میشود خارج بدنشان از روح که کسانی مانند احسان ناگهان

کرد باز را اش خسته و ؼمبار . 

گفت و کشید عمیق نفس یک : 

میدیدم خواب من _ !!!!! 

 بود اتاقش در که ای آینه مقابل در و کرد تعجب دستش کؾ خیسی از.کشید صورتش به دستی

گرفت آب شیر زیر را صورتش و انداخت خود به هینگا.ایستاد . 

گفت و کرد پرستار به رو کند خشک حوله با را صورتش اینکه بدون : 

بیداره؟ سامیه _  

داد تکون را سرش منگی با بود او کارهای از متعجب که پرستار . 

پرسید عصبی احسان : 

نه؟ یا چی؟آره یعنی این خب _  

گفت دستپاچه پرستار : 

بله..بله...ب _ ! 

 انداخت را خودش و کرد باز را درب زدن درب بدون.رفت سامیه اتاق سمت به حرفی هیچ بدون احسان

اتاق در . 

 به گیجی با دوباره و میکرد نگاه سمت اون و سمت این به هراسان و پرید خواب از بود خواب که سامیه

رفت خواب . 

کرد زمزمه آرام و گرفت دست به را دستانش.ایستاد او سر باالی احسان : 

 خوب همیشه فقط.میارم برات میرم بخوای آب هم دنیا آخر از اگه حاال...دختر کردی راحت خیالمو _

همین...باش ! 

 چه هر اما.بشنود را او حرفهای تا کند بازی نقش داد ترجیح بود پریده سرش از خواب دیگه که سامیه

انستنمید آب مورد در چیزی که چرا.میشد گیج بیشتر میکرد گوش !!! 

کرده عرق دستانش سامیه که شد متوجه و کرد نگاهی آنها کؾ به.شد دستانش خیسی متوجه احسان . 
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کشید عقب را خود و شد متعجب کرد نگاه که را او دستان کؾ . 

دستات کردی؟کؾ عرق اینقدر چرا سامیه _ .. 

دهد اطالع پروفسور به تا شد خارج سامیه اتاق از سریعا و شد هول . 

گفت خونسرد خیلی بود دیده بیشتر موارد گونه این از که پروفسور : 

ترس از شایدم یا.شده اینطوری استرس خاطر به.نباش نگران _ . 

پرسید حال پریشون احسان : 

خواب؟ وسط آخه _  

خوابه؟ مگه _  

 .آره _

بکنم ازش معاینه یه بریم پس _ . 

رفتند سامیه اتاق سمت به هم با . 

 را صورتش رو سر و آمد پایین تخت از سریعا بیاید پروفسور با یخواهدم احسان شد متوجه که سامیه

داد نشان مطالعه مشؽول را خود و کرد مرتب . 

یافت بیدار را او و شد او اتاق وارد اطالع بدون است خواب او که خیال این با پروفسور . 

گفت ابرو و چشم با و آهسته و چرخید بود شده وارد او سر پشت که احسان سمت به متعجب : 

شدی؟ نما خواب یا گرفتی پسر؟منو بیداره که این _  

گفت بود تر بد خودش حال که احسان : 

شده بیدار االن البد.بود خواب بخدا نمیدونم _ . 

گفت بلند صدای با سپس : 

پاشدی؟ خواب از کی _  

گفت و زد راه اون به را خودش سامیه : 

هست ورود اطالع برای در اون احیانا ببخشید.سالم _ . 
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گفت خنده با پروفسور : 

شدن نما خواب پسر آقا این نداری خبر که شما خانوم آخه _ ! 

گفت احسان به رو و کرد ای خنده بود خبر با جریان از که سامیه : 

خوابین گفت پرستار بزنم حرؾ باهاتون بیام اومدم داشتم کارتون پیش ساعت یه.میگن راست اینو _ ! 

گفت نگرانی با و افتاد یادش به دوباره کند فراموش را خوابش تمام میکرد تالش لحظه ان تا گه احسان : 

بهتره؟ خوبی؟حالت تو _  

گفت پروفسور به رو و کرد اخم کمی سامیه : 

داره شما کمک به نیاز _ !.. 

گفت و کرد ای خنده میچرخاند مؽزش روی را اش اشاره انگشت که حالی در و : 

شده کم ازش میکنم فکر _ . 

گفت و کرد ای خنده هم پروفسور : 

میده تشخیص بیماریتو داره سامیه که رسوندی جایی به خودتو..مبارکه جان احسان خب _ . 

گفت آرام و کرد پروفسور به رو کالفه و جدی خیلی احسان : 

بذارین؟ تنها رو ما لحظه چند میشه _  

شد خارج اتاق از و داد مثبت جواب سر با پروفسور . 

گفت و گذاشت بود نشسته پنجره لب که سامیه کنار ای صندلی احسان : 

تو درمورد..دیدم بد خواب یه _ ! 

کنید تعریؾ برام بعد بسپارین زمان امام به رو تعبیرش اول ذهنتون توی..خیره _ . 

" چه؟ تو به کنم تعریؾ نخوام شاید بگه خوبه حاال !" 

 بلند را سرش دوباره و ردک زمزمه لب چیزیزیر بعد بست را چشمانش و انداخت زیر رو سرش احسان

گفت و کرد : 

حاال؟ بگم _  
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بشنوم دارم دوست من.حتما آره _ . 

گفت سپس.کنه تمرکز بهتر تا شد خیره نامعلومی ی نقطه به احسان : 

 میزدم حرؾ داشتم.بزنه حرؾ باهام بود اومده ها بچه از یکی خاله.بخش برم گفت پرستار..بودم خواب _

 نگاه بد خیلی.شدی خیره خانوم اون و من به برگشتیو دفعه یه..میشی در کنارم داری تو نبود حواسم

 بهوش هفته سه تا.کما تو رفتی بعدش و افتادی ازش و نشدی پله متوجه تا کردی نگاه اینقدر.میکردی

شدی بهتر و دادی تکون رو انگشتت روز یه اینکه تا.بودم سرت باالی روز هر.نیومدی . 

آب میگفتی و میومدی هوش به هی روز چند تا بعدش ..... 

میداد گوش دقت با او حفای به و بود کرده ریز را چشمانش بود جالب برایش که سامیه : 

خب..خب _ !!! 

 دیر روز یه میزدم سر بهت میومدم معینی ساعت یه سر روز هر من اومدی هوش به کامال که بعدش _

منتظرتم روز هر من گفتی بعدش.کردی قهر باهام تو و کردم . 

بیایی باید . 

گفت نفس به اعتماد با و داد باال را ابروانش از یکی و نشست صاؾ بود شده مطمئن دیگر که سامیه : 

آخرش؟ نگرفتین دستمو احیانا _  

گفت و چرخاند سامیه سمت به رو سرش دفعه یه بیرون شده پرت دیگری عالم از گویا که احسان : 

میدونی؟ کجا از تو _  

دیدم خواب منم _ . 

خوابو؟ همین عین بدال _  

نبود شباهت بی ولی...نه _ . 

چی؟ یعنی خب _  

 دستمو وامدیو دفعه یه شما ولی.نیست اطرافم کس هیچ و میشم پرت دره یه از دارم دیدم خواب من _

 حاال از گفتی و گرفتی دستمو اونوقت.نذاری تنهام وقت هیچ دادی قول بهم باال اوردی که منو.گرفتی

 .کنارتم
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رفت فرو فکر در ناحسا....و ! 

دیدی؟ رو خواب این واقعا تو سامیه _  

 بیشتر ثانیه هر که میدی احسان وجود تو عجیبی چیزه یه...شد خیره احسان به و داد تکون سری سامیه

میکرد نگاه بهش ناخواسته و میکرد اعتماد بهش ! 

بیرون زد اتاق از خورن آب هوای به و نداشت را خودش روی سامیه های نگاه تحمل و تاب احسان ! 

گفت و کشید بود آه شبیه بیشتر که عمیقی نفس سامیه : 

کنم تموم دلم تو نقاشیتو تا بمونی میتونستی..بود آب هم جا این _ ! 

بود شده عاشق..بود شده تنگ دلش چقدر..بود شده رویایی چقدر!بود شده حواس بی چقدر...خورد جا ! 

 عاشق من!بکشم خط ها مرد همه دوره بودم بسته عهد نم....میشه مگه!مطمئنم...ندارم دوسش من _

ندارم سامیه؟دوسش میفهمی..نیستم ! 

 نیامده که کسی...احسان سر...خودش با خودش...داشت جویی ستیزه خودش با ابهام و بؽض با چقدر

کند باور نمیخواست عمیقا او و بود کرده دگرگون را احساسش ! 

 

***** 

گفت و پنجره کنار رفت.پایین پرید تخت از و آمد خودش به ردخو درب به که ای تقه صدای با : 

 .بفرمایید _

سامیه اما.آمد داخل هیجان پر و شاداب احسان ... 

کند فراموش را چیز همه لبخند یک هبا ک بود حرفها این از تر ناراحت ! 

بود؟ وقتش امروز باشه؟یعنی کرده اشتباه نکنه..شد تردید چار اید لحظه برای احسان  

 امروز..درسته پس.داد مطابقت تاریخ با و کرد نگاه بود موبایلش روی که پیامی به دیگر باره یک

 ...وقتشه

گفت و خندید حرکتش این با سامیه که گذاشت سامیه چشمای روی را دستانش یکباره : 

هستی؟ کی بزنم حدس یخوای نکنه _  
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آره خب _ ... 

گفت شوخی به هم سامیه : 

باشی نسلیمو مش میکنم فکر _ .. 

کرد زمزمه احساسش کنترل بدون سامیه گوش زیر آهسته!احسان وای...احسان : 

فهمیدی؟...کنه لمست نداره حق من جز هیچکس _  

 اشک احسان ؼمباره چشمان در و برگشت یکباره...بود خواب شایدم شنید؟یا اشتباهی یا نشنید سامیه

کرد حل را هایش ... 

گفت وار زمزمه و یدکش آؼوش به را او آرامی به احسان : 

دختر برات دارم حرؾ چقدر _ ! 

گفت تلخی با و آمد بیرون آؼوشش از بؽض با سامیه و : 

بیرون برو!ببینمت نمیخوام _ ! 

 را هایش گوش سامیه گریه صدای بست که را در!رفت احساسش احترام به اش ناباوری تمام با احسان

میداد خراش . 

 که من سامیه..باش آروم میکنی؟سامیه گریه اینجوری شم یوونهد من؟میخوای با میکنی داری چیکار _

اومدم بیرون ... 

 صحبت باهاش میتونه شده آروم االن دشاید کر فکر.شد قطع گریه صدای تا گفت و گفت و گفت اینقدر

بود افتاده زمین روی بیهوش سامیه کرد اباز ر درب وقتی ولی کنه . 

 واقعا بست عهد خودش با بیاره هوش وبه ر سامیه نبخش او پرستار کمک کردبا سعی اینکه از بعد

نذاره تنهاش .. 

بشه خوب که زمانی تا حداقل ! 

گفت خودش پیش لحظه یه ولی : 

چی؟ بشه خوب زود اگه _  

دیگه میشه مرخص خب _ .. 
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میره؟ یعنی _  

میکنه زندگی اینجا پس نه _ ! 

چی؟ بره اگه _  

چیه؟ حرفا شده؟این مرگت چته؟چه _  

 به کردن نگاه دقیقه چند از بعد و کرد درست سامیه روی رو مالفه و کشید طوالنی ی خمیازه یه

اتاقش سمت رفت و کند دل خره باال صورتش . 

 مزین المپ نور روبا تاریکش خونه معمول طبق و انداخت کلید.خونه رفت و کرد عوض هاشو لباس

پیشونیش روی گذاشت رو دستش و مبل روی شد ولو!کرد ... 

 همیشگی شوخ و شاد احسان اون احسان این...افتاده براش اتفاقی چه نمیفهمید میکرد فکر چی هر

 ر اهنگی و کرد تنظیم فلشش روی رو وی تی و کنترل سمت رفت دستش هوا بی..بود شده عوض..نبود

گذاشت پخش وبرای ... 

آشوبم نه آرومم نه روزا این دارم حالی یه _  

خوبم منم یخوب که تو نیست اعتباری حالم به  

خووووبم منم خوبی که تو ... 

جونم به افتاده عشق که نمیدونم شد چجوری  

نمیتونم اینطوری نه من اما خونسردی خودت  

میشم تر وابسته تو به روز هر میکنم حس دارم  

میشم تر دیوونه دارم نیست حواست انگاری تو  

وداؼونم درب اینطور که کردی چیکار من با بگو  

پریشونم موهات مثل دونمخن نه گریونم نه  

میگیرم درد سر همش تو خیال و فکر از من  

درگیرم دنیا یه با تو با خودم با سرتو .. 

جونم به افتاده عشق که نمیدونم شد چجوری  



Jafa-h.mihanblog.com  140 وبالگ نگاه محل دانلودرمان 

 

.. 

.....  در جور منطقش با..میشه عاشق اروم اروم داره کنه باور نمیخواست..کرد عوض رو آهنگ کالفه

شد بعدی پخش منتظر و مبل رو کشید دراز اروم...نمیومد .. 

میارزه دنیا یک به که نگاهی اون چشمات واسه قرارم بی _  

میلرزه ددستم میا که اسمت اما بنویسم تو از میخوام .. 

تیک تیکه ... 

 برده زیادی انگاری...جلو برد رو اهنگ کالفه نیومد صدایی کرد صبر چی هر ولی...بعدی اهنگ بازم

 ...بود

دلگیری تو میبینم که وزیر هر میگیره دلم _  

نمیگیری رو سراؼم وقتی از میمیرم دارم .. 

ؼمبارم چشمای این با دزدیدم تو از رو نگام  

دارم دوس چشماتو چقد که بدونی نمیخواستم  

.. 

گفت خودش با.کرد قطع رو ی تی و وبرداشت ر کنترل : 

نیاوردیم شانس آهنگم از _ ... 

بیاد سرحال تا حمام رفت و کرد اماده لباسی !  

 

 رو گیر پیؽام دگمه!شده روشن گیرش پیؽام زن چشمک د متوجه و شد خارج حمام از اش حوله با احسان

افتاد راه خونه آشپز سمت به و داد فشار . 

 افتاد دستش از شیر و شد هول ای بچه دختر جیػ صدای با برمیداشت شیر یخچال داخل از که همانطور

شد تیکه هزار به پارچ و . 

اش شقیقه زیر گذاشت رو دستش و صندلی روی نشست کالفه ! 

داد گوش پیؽام به خوردی اعصاب با : 
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بوس بوس بوس بابایی؟بابا جووونم؟گوجی احسان بابا!وووووووو؟ الووووووووووووووووووووووو _ ! 

اومد وجد به کوچولوش دختر آبداره های بوس مولوچ و ملچ صدای شنیدن با احسان . 

گرفت رو آلمان وشماره گرفت وبدست ر گوشی سریع و رسوند تلفن به خودشو خیز یه با . 

شنید رو دخترش جیؽوی جیػ صدای بوق اولین با : 

_ Helloooooooooooooo? 

گقت ذوق با اش مردونه صدای با احسان : 

_ hi baby! 

_ Wow....moooooooooooom mooooom...it"s Dad... 

_ HEY HONEY speack PERTION! 

تو تهنام من!رفت مام ددی...ددی سالم _  COME THERE؟ 

_  هیچوقت و کنارتم همیشه واسه...خودم پیش اینجا میارمت میشه سالت هفت باالخره بابا عسل...هی

نمیذام تنهات . 

کرد؟ بازی تو ددی _  

داری؟ دوس بازی چه..میکنم بازیم باهات...بابایی برم زدنت حرؾ قربون آره _  

ددی داس دوس رو تو من _ .. 

پیشته؟ الی خاله عزیزم!دارم دوس رو تو منم بابایی _  

 !اوهوم _

گفت و کرد ای خنده احسان : 

الی خاله به وبده ر گوشی و کن خداحافظی بابایی از عزیزم خب _ ! 

خودا..خودا...خوداؾ من _ ... 

کرد زبونش شیرین دختره کمک خنده با احسان  : 

عزیزم خدافظ _ . 
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_ BUT Eli Unte Isn"t There! 

گفت و شد عصبی تنهاست دخترش اینکه از ساناح : 

هستش؟ گفتی که پس؟تو بابایی؟کجاست چی یعنی _  

رفت کرد دل درد او _  WC! 

گفت و کشید آسوده نفس یه احسان : 

بابا وروجک بودم نکشیده عمیق نفس اینطوری دستشویی واسه هیچوقت _ ! 

کرد دعوا منو مام!بابای ددی _ .. 

میکنه؟ بابا؟دعوات چرا _  

 ...اوهوم _

گقت خفگی حس با..گرفتن ر نفسش لحظه یه کرد حس احسان : 

حتما کردی بدی کار عزیزم _ ! 

این؟ هست بد کار...زد حرؾ تو با من _  

گفت سریع و شد مشکوک احسان : 

اونجاست؟ االن مامی عزیزم _  

_ NO! 

_ OK...LISTEN TO ME...DON"T TELL IT ANYBODY!OK? 

_ OK DAD!WHAT IS THIS? 

_ I WANNA COME TO YOU! 

گفت شادی با احسان.شد بلند آیسان جیػ صدای : 

خب؟..بفهمه کسی نباید!بابایی بشه فدات تر آروم _  

_ OK..WHEN DO U WANNA COME HERE? 
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باشه؟..نکنه دعوا بهت که نکن اذیت رو مامی..باش خودت مراقب فقط..عزیزم میام زد _  

ددی؟..باسه _  

 جونم؟ _

_ I LOVE YOU! 

_ I LOVE YOU TOO AISAN! 

_ COME SOON 

_ OK.TAKE CARRE YOURE SELF 

_ I"M WAITING TO YOU 

گفت محکم و کرد پاک را هایش اشک احسان : 

بابایی خدافظ..نگو چیزی کسی به _ . 

کرد قطع رو تلفن و .  

برود خودش مطب به تا شد آماده همیشه از تر حال سر استراحت کمی از بعد احسان . 

گردنش شال با همراه زمستانی کاله یک و بلند مشکی التویپ یک . 

سورمه کتان شلوار و ای سورمه سفید پیراهن ! 

کرد پا به را چرمش مشکی های کفش و کرد مدرک از پر را اش مشکی چرم سامسونت کیؾ . 

بزند ادکلن کرد فراموش معمول طبق . 

ادکلن از و داخل برگشت دوباره  JAGUAR زد بود خریده هدیه خودش برای خودش تولدش در که . 

 پرسی احوال جوانش منشی با لبخند با و شد سالن وارد.رفت مطب سمت به و شد شیکش اتومبیل سوار

 :کرد

ما؟ زحمتای با!خانوم سرکار بخیر روز.نباشید خسته.سالم _ ! 

گفت ؼرور با و کرد وارسی را او تیپ دقت با جوان منشی : 

شد؟ حل انشاهللا چیه؟مشکلتون حرفا این!دکتر آقای میکنم خواهش _  
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گفت خوشحال احسان : 

بیار برام رو امروز مراجعین ی پرونده اتاقم میرم من.میشه حل داره اره _ . 

چشم بله _ . 

گفت میرفت اتاقش سمت به که همینطور احسان : 

شلوؼه؟ سرم امروز _  

گفت و کرد کوتاهی ی خنده منشی : 

معمول طبق بله _ ! 

_ OK 

گفت و منشی سمت برگشت دفعه یه که میکرد باز رو اتاق در داشت احسان : 

دخترم پیش برم باید.بگیر آلمان برای بلیط یه برام نرفته یادم تا راستی _ . 

گفت و آورد باال رو سرش منشی : 

روزی؟ چه برای _  

بهتر تر زود چی هر _ ! 

 

ششم فصل  

 

 کرد ای سرفه تک یه پروفسور.نمیرسید داص به صدا که بود زیاد اینقدر ها دکتر و ها پرستار ی همهمه

کند آؼاز را اش سنخرانی سرحدی دکتر تا کرد سکوت به دعوت رو حضار بلندگو پشت و . 

کند تمام را حرفایش شد راضی باالخره سرحدی دکتر سخنرانی ساعت دو از بعد حدودا . 

 هم با هم احسان و حدی سر دکتر و پروفسور.رفتن سالن از دیگری سمت به پذیرایی برای دو به دو همه

رفتند سمت آن به . 

رسوند اونا به خودشو سرعت با یعقوبی پرستار که ودن پذیرایی و صحبت مشؽول همگی : 
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کرده قفل درو..است سامیه پیش اون...امینی فرهمند دکتر _ . 

 هر سورپروؾ.رفت زمین زیر به و شد خارج سالن از سرعت با ناخودآکاه و افتاد دستش از لیوان احسان

شد سرازیر ها پله از سرعت به و نکرد اعتنایی بروند اسانسور با باهم تا بایستد کرد صداش چی . 

بود سامیه اتاق مقابل در حاال .. 

بود شده تند نفسش ... 

میتپید شدت با قلبش ... 

 و شد باز در تکان اولین در که کرد پایین باال تر تمام چه هر شدت با و گرفت رو درب ی دستگیره

انداخت داخل به سراسیمه رو خودش احسان . 

 یک که میکرد ونگاه ر دور تا دور و میچرخید همینطور..نبود هم سامیه حتی.نبود امینی از اثری ولی

میزد او کمر به را ظریفش و کوچک های مشت و کشید آؼوش به پشت از را او شدت با دختری باره . 

میکرد شکایت او به و میکرد گریه : 

منو...منو بود بودی؟نزدیک کجا تو!اینجا اومد دوباره اون...احسان امردین خیلی _ .. 

کرد پر را فضا اش هق هق صدای و . 

فشرد خود به را او قدرت با و کشید آؼوش به را او و چرخید محابا بی احسان . 

بهاری طراوت و خاک بوی...بارون نم نم!ای احساسی فضای چه..اوه ! 

میرسید آرامش به پسری مقتدر ی سینه روی سرش که دختری ی ریهگ هق هق و..مالیم نسیم یه .. 

میکشید رخ به را خود خالی جای فضا اون توی مالیم موزیک یه فقط ! 

نمیکرد جدا خود از را او احسان و نریخت اشکی دیگر سامیه که بود آؼوشی هم این در حسی چه .. 

گرم؟ آؼوش این از نمیکندند دل کدام هی چرا پس..بود شده آرام که سامیه ! 

بود افتاده تپش به قلبش سامیه .. 

 خیره بود شفاؾ آینه مثل حاال که احسان خاکستری چشمای به و کرد بلند احسان سینه روی از را سرش

بگوید تا کرد باز لب..شد ... 

گفت آروم بؽض از پر صدایش و بود اشک از پر سامیه نگاه : 
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نشد ولی..کنم فرار واستممن؟هان؟میخ روی کردی قفل هارو در چرا _ ! 

گفت و انداخت وزیر ر سرش شرمندگی با احسان : 

عزیزم میخوام معذرت!بشه اینطوری قراره نمیدونستم..خب..من _ .. 

 همین؟ _

رو در کردم قفل بیرون از..نکردم فکر ها پنجره به داخل بیاد در از ترسیدم..خب _ .. 

؟..درو کنه باز نداشت کلید پرستار چرا پس _  

بود من دست اینکه برای _ .. 

 احسان به رو و کرد پاک را آن حرص با دست پشت با..چکید چشمش گوشه از اشک ناباورانه سامیه

 :گفت

منو..اون...منو میفهمی؟نزدیک..میمیردم ترس از داشتم من..خودخواهی خیلی _ ... 

پرسید تردید با و شد خم سامیه صورت روی احسان : 

چی؟ رو تو اون _  

میفهمی؟..کنه اذیتم میخواست..بندازه گیر و من خواستمی اون _  

گفت کالفه احسان : 

اذیتی؟ چی؟چه یعنی _  

کنه تجاوز بهم..بهم میخواست اون _ . 

بود سخت موضوع این بیان چقدر..کشید عیق نفس یه و گفت اینو .. 

پرسید ضعیفی صدای با و شد سست احسان : 

نرسید؟ بهت..که..دستش _  

میرسید..کشیدمنمی جیػ اگه...نه _ ! 

 حیفه!انسان این کثیفه میده؟چقدر معنی چه کارا کرده؟این جرات چطور..میکشتمش اونوقت...من خدای _

حیوونه یه اون...انسان ! 
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گفت دوباره و کرد مکث کمی : 

 چیکار میخوام که بفهمی تا بیرون نیای کردم قفل ور را در..بگیرم تولد برات امروز میخواستم من _

 ..کنم

چندمه؟ امروز نمیومد یادش به میکرد فکر چی هر چطور بود؟پس تولدش روز هسامی  

امروز؟ تولدمه؟چندمه امروز _  

 روز که داشت ؼم سن کم دختره این چقدر..شد ناراحت واقع در..نداره یاد به چرا کرد تعجب احسان

نمیاورد یاد به رو میالدش ... 

 بگیرم تولد یه اینجا سمینار از بعد میخواستم!یبهشتهارد 25 امروز..بذارم تموم سنگ برات میخواستم _

 ...برات

کرد دار ؼصه اونو و گرفت فرا رو احسان خاکستری چشمان تمام اشک .. 

که بود این میکرد فکر که چیزی تنها به سامیه ولی  

" بودم شوم ای حادثه منتظر بسته در اتاقی توی من وقتی نداشت ارزشی من برای تولد این .. 

 من برای تولد میخواست من بدون چطور اون پس..میکشوند نیستی به منو که بود چیزی نهات تجاوز

 "بگیره؟

 روی تا رفت باال ظریفش دست چطور و کی نفهمید که بود عصبی و کالفه احسان دست از چقدر

بیاد پایین احسان صورت ... 

 حرفی هیچ بی و گذاشت اثر اون روی احسان خاکستری چشمان چقدر فهمید که اومد خودش به وقتی فقط

کرد گریه و گرفت صورتش روی رو دستش .. 

بود گذاشته تنها اونو که کسی به بزنه سیلی نتونست چون کرد گریه .. 

اراده وبی کرد مست اونو چشمانش اشک چشمانش رنگ که کسی به بزنه سیلی بود نتونسته ..! 

 دلتنگی موقع که همیشه مثل..انداخت پایین رو سرش و دزدید احسان خاکستری نگاه از رو نگاهش

 کؾ در را باران قطرات و کرد دراز را دستش و کرد بؽل میکشید اؼوش به پنجره کنار را خودش

کرد حس طریفش دستان .. 

داشت بؽض چقدر .. 



Jafa-h.mihanblog.com  148 وبالگ نگاه محل دانلودرمان 

 

کرد آرام را دلش دلنشینش و محشر صدای اون با و شد اراده بی ... 

کن خواب دوباره منو..ام تو رویای گیر در _  

کن انتخاب منو تو گذاشت تنهام اگه نیاد  

نبود بیخبر انگار من ارزوی از دلت  

نبود اثر بی چشمات من تصمیمای تو حتی  

شنید رو احسن صدای ولی داد اوج صدای به و ریخت اشک هم آروم آروم و کرد شروع آروم : 

نگم چیزی بهت خواستم _  

کنم خواهش چشام با تا  

کنم شآرام احساس تا روت بستم درارو  

ولی نمیکنم باور ... 

شکست من ؼرور انگار  

بری میخواد دلت اگه  

ست فایده بی من اصرار ... 

 آروم گوشش زیر و گرفت آؼوش به رو سرش احسان چطور نفهمید که بود احسان های اشک محو

کرد زمزمه : 

لرزید جوری بد دلم دیدمت ولی..شد چطور..شد چی نمیدونم _ .. 

گفت لرزونش صدای با : 

امیه؟س _  

بده ادامه تا داد جرات احسان به سامیه سکوت : 

آلمان برم ماه یک برای میخوام من... من سامیه _ .. 

گفت و بوسید اورا سر ناخوداگاه احسان و شد بلند سامیه هق هق صدای دفعه یه : 

میکنی؟ گریه داری اینطوری که میشه تنگ برام دلت باورکنم یعنی _  
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گفت و زد مشتی او سینه به حرفی هیچ بی سامیه : 

هان؟..بری داده اجازه بهت کی..نداری میفهمی؟آره؟حق..بری نداری حق _  

 زمان به رو موضوع این کرد انتظارشه؟سعی چشم که داره دختری که بگوید او به چطور احسان حاال

کرد انکارش نمیشد که..میزد موج چشماش توی تمنا یه فقط لحظه وان تو..کنه موکول دیگه .. 

 از خیس های لب روی رو عشق ی بوسه اولین و شد خم صورتش روی آروم و کرد بلند رو امیهس سر

زد سامیه اشک ... 

ایستاد اروم و گرفت قاب رو مجنونش صورت دستانش با سامیه  .. 

 خود دور اتاق در را او و آورد باال را دیگرش پای احسان و کرد خم احسان کمر دور را پایش یک

بوسید و چرخاند ... 

 تنگ برایش دلش اینقدر چرا...است سامیه مراقب اینقدر چرا..قراره بی اینقدر چرا بود مطمئن حاال

 ..میشود

ایستادن هم نگاه به خیره و کندن دل هم از دو هر درب صدای با طوالنی ی بوسه یک از بعد .. 

شدن وارد هورا و جیػ و دست با ها پرستار و ها دکتر همه و شد باز درب یکباره که .. 

عروسی؟ یا بود تولد بود؟جشن خبر چه اینجا من خدای  

کرد باز لب خنده با باالخره پروفسور : 

هان؟ بوده خبر چه اینجا بیاییم ما اینکه از قبل _  

آنها ی خورده گره دستان به نگاهی و انداخت سامیه خیس چشمای به نگاهی ... 

گفت خنده با : 

بودی؟دیدی؟ شده عاشق ؟دیدینمیکردیم اشتباه ما دیدی پسر...آهان _  

گفت همه به رو و انداخت زیر رو سرش خجالی با احسان : 

کو؟ کیک پس _  

است سامیه و احسان دوباره تولد خاطر به اون نداره بیشتر شمع یه همگی اجازه با البته که کیک اینم _ . 

بود متخصص پزشکان یکی احمدی صدای .. 
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گرفت رو وجودش مامت ؼم لحظه انداخت سامیه به نگاهی احسان .. 

 را او ای بچه دختر صدای که بود افکار این میبوسد؟در اورا بازهم..است پدر یک او که بفهمه سامیه اگه

کرد خارج فکر از .. 

 میخواست بیشتر حاال...بود دلنشین برایش دنیا چقدر...زیبا ممکنه ؼیر یه..ممکنه ؼیر این....وااااااااای

گنه زندگی .. 

بکشه نفس .. 

بود خوشبخترین..سامیه و آیسان کنار در ساناح ..! 

 بوسه ؼرق را صورتش و سر و کشید آؼوش به بود دیده را هایش عکس فقط که را دخترش اشتیاق با

 ..کرد

میخندیدن و بودن شاد همه .. 

گفت احسان گوش کنار اهسته سامیه : 

فهمیدی؟ حسودم من...بذاریا فرق خوشگلمون دختره منو بین کاری اول همین از نبود قرار _ ! 

زد زل سامیه به و آمد بیرون دخترش اؼوش از ناباورانه احسان ... 

گفت بود بعید او از که شیطنتی با و گذاشت لپش روی ر اش اشاهر انگشت و خندید سامیه : 

باش زود _ ... 

گفت و کاشت او ی گونه روی شیرین ای بوسه مکث بدون احسان : 

دارم؟ دختر من میدونستی تو _  

 میدونستم.بدونی ات معشوقه درمورد چیزو همه میخواد دلت میشی عاشق وقتی...میدونم وقته خیلی من _

 ..دلتنگشی

گفت نمکش با ی لهجه با آیسان که بود توضیح مشؽول سامیه : 

داشت؟ دوس مامی تو پاپا...گفت تو از و زد زنگ من به روز هر مامی _  

گفت و زد زانو کودکش مقابل در و شد ناراحت احسان : 

ا که وقته خیلی مامی منو عزیزم _ ... 
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گفت آیسان به رو و کرد قطع را حرفش سرعت به سامیه : 

داریم دوس وقته خیلی همدیگرو پاپا منو..عزیزم آره _ .. 

گفت و بوسید را پدرش گونه و پپرید پایین باال خوشحال آیسان : 

داس دوس سامیه مامان من _ .. 

کشید آؼوش به را دخترش و شد سورپریز بازهم احسان ...! 

گفت و انداخت سامیه به نگاهی : 

گلم؟ توئه اینجاست؟کاره چطوری پس...پیشش برم بود قرار _  

گفت شیطنت با سامیه : 

 بهم گفتم داری دوسم هم تو شدم مطمئن وقتی..میزدم حرؾ باهاش و میزدم زنگ بهش روز هر..اوهوم _

ایران اومدن وزامر اومدن الی خاله با بعدشم!مامان بگه . 

المان؟ برم میخوام گفتم کردی اگریه چر پس _  

شدم نگران..سابقت همسر پیش برگردی میخوای شاید کردم فکر _ ! 

گفت و زد شیرینی لبخند احسان : 

دارم؟ دوست فهمیدی کجا از تو _  

 دیگه مرده یه با و نمیزنه بال بال براش بیخودی!نمیشه دختر یه نگران بیخودی مرد یه که اونجایی از _

نمیبوسه پیشونیشو خوابه دختره وقتی یواشکی و نمیکنه حمایت ازش...نمیشه یقه به دست .. 

گفت همه به رو و خندید احسان : 

میبینمتون لواسون ویالی شب شنبه 5 دیگه هفته _ ... 

 میرفتن خروجی در سمت به و بود گرفته را سامیه دست و داشت اؼوش به را آیسان که همینطور و

 :گفت

عروسیه!نیایین پیجامه با..بپوشیدا مجلسی لباس _ ....  

پایانی فصل : 
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 بردارد چمدون یه با رو مدارکش گفت و رساند اش خونه به را سامیه احسان و شدن خارج بیمارستان از

باشد حاضر دیگه ساعت نیم تا و . 

کند جاری را دعق خطبه عاقد شدن منتظرن و ایستادن هم چشم در چشم آماده و حاضر دو هر .. 

داد احسان به باالیی بلند ی بله اول بار همان در خجالت بدون سایمه و .. 

 

****** 

 به دو هر سامیه با و الی خاله به سپرد باشد همراهشان که سامیه اصرار خالؾ بر رو آیسان احسان

گرفت محکم رو احسان دست و کرد بؽض دید رو دریا سامیه که همین..رفتن شمال .. 

گفت و ترسید اناحس : 

خوبی؟ عزیزم _  

گفت گریه با سامیه : 

اینجا؟ آوردی منو چرا _  

اخه؟ شده چرا؟چی..باشیم تنها و بزنیم حرؾ هم با میخواستم خب..خب _  

میفهمی؟!مردن لعنتی شمال همین ی جاده تو مادرم و پدر _  

 و کشید آؼوش به رو میهسا داد تکون سری خودش برای تاسؾ با..بود افتاده یادش تازه انگار احسان

گفت کنان نجوا : 

نه؟ مگه خداست دست مرگ _  

اون ولی..آره _ .. 

 داری منو تو..نباش ناراحت الکی..میمردن دیگه جای یه نمیرم اینجا بود قرار اگه...هیششششش _

 ..خانومی

گفت ترس با و کرد بلند رو سرش سامیه : 
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 خدا رو تو..اونجا برگردم دیگه نمیخوام..میفتم رستانتیما یاد میبینم رو اینجا..بشه بد حالم میترسم _

 !برگردیم

گفت و کرد کج رو سرش احسان : 

بکنی؟ آشپزی واسم نمخوای خانومی؟تو _  

گفت متعجب سامیه : 

داشت؟ ربطی چه _  

گفت و خندید احسان : 

میفهمی؟..ببینم رو ناراحتیت نمیخواد دلم..کنم وپرت ر حواست میخواستم _  

پرسید یکباره رو نپرسه تا بود کرده سعی خیلی حاال تا که رو سوالی سامیه : 

داشتی؟ دوس خیلی رو سابقت همسر الناز تو _  

گفت و رفت فرو هم در احسان های اخم : 

کرد انتخاب مادرم..نکردم انتخاب من اونو..نه _ ! 

 چرا؟ _

گفت و کشید عمیقی نفس احسان : 

 نمیشه!نه گفت گفتم که مادرم به..نداشتن خوبی الیم وضع که شدم دختری عاشق دانشگاه تو روز یه _

 دختر این با میراث و ارث خاطر به کردن مجبور منو که پیششون از برم همیشه برای میخواستم منم...و

کنم ازدواج بود پدرم دوست دختره که . 

االن؟ کجان ومادرت پدر _  

 !هلند _

نرفتی؟ چرا تو _  

 برا رو دختری..خودم زضربه چقدر زندگی اون تو نمیدونی تو..سخته برام..ببینمشون دیگه نمیخوام _

 تا دادیم آزمایش..خودمه دختره آیسان کنم باور میومد زورم اوایل حتی..بود یکی با شب هر که گرفتن

شدیم متوجه . 
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بود؟ اینطوری الناز واقعا احسان..نمیشه باورم!من خدای...هیییییییی _  

گفت و زد پوزخندی : 

بود تر بد دقیقا..آره _ ! 

کنی؟ فراموش رو دختر اون تونستی چطور تو..نمیشه باورم من خدای _  

باشه یکی با شب هر که کسی..شدم متنفر ازش من..راحتی به _ .. 

بود ات معشوقه منظورم نه _ .. 

عشق نه..بود داشتن دوست حس یه فقط واقع در..عاشقم میکردم فکر من خب!آهااان _ ! 

چی؟ من....خب _  

گفت و شد یطونش احسان : 

خانوووووووووووم سری تاج که تو _ ! 

گفت و زد لبخندی سامیه : 

دریا؟ کنار بریم _  

گفت متعجب احسان : 

بریم؟ نمیشی ناراحت یعنی _  

نمیشم ناراحت هیچی از دارم رو تو تا _ .. 

 به و درآوردن را هایشان کفش...دویدن دریا سمت به و گرفت رو سامیه دست سرخوش و شاد احسان

رفتن آب سمت .. 

آب زیر رفتن دو هر و کشید اؼوش به رو سامیه احسان اومد که موجی اولین تو ... 

میکردن نگاه بهم باز چشم با دو هر آب زیر ... 

باال اومدن آورد کم نفس سامیه که بودن شده خیره بهم لحظه جند برای ... 

رفتن جلوتر هم دست تو دست کردن که گیری نفس .. 

رفتن آب زیر به و احسان روی پرید سامیه نبارای موج اولین تو  .. 
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بوسید بار چندین..بوسید را او و کشید آؼوش به و آورد جلو به پشت از رو سامیه احسان .. 

گفت و گرفت رو سامیه دستای احسان و اومدن باال : 

میدی؟ اجازه..کنم تحمل نمیتونم دیگه _  

برد ویال متس به و کشید آؼوش به را او احسان و خندید سامیه .. 

 

 

****** 

میرقصیدن و دبودن شا همه و شد برگزار لواسون باغ در احسان و سامیه شکوه با عروسی جشن .. 

نبود امان در پروفسور های شوخی از هم احسان .. 

داره؟ رو سامیه هوای اینقد چی؟چرا میکنه؟یعنی اینجوری چرا این میگفتم هی من _  

شده عاشق کلک نگو _ ... 

شده مجنون..اباب نه _ ... 

کرد له رو امینی زد سامیه خاطر به بگو روزو اون وااای _ .. 

گفت و گرفت باال رو سامیه دست اقتدار با احسان : 

میکنم له باشه الزم خاطرش به بازم _ .. 

حاال؟ میکنی له کیو _  

گفت خنده با احسان : 

بشه راه سد هرکی _ .. 

 مثل دختری باغ وسط در اینکه تا شد ایجاد ای همههم و رفت ها برق لحظه که بودن زدن گپ مشؽول

شد ظاهر سیندرال لباس با پری ... 

بذاره تموم سنگ میخواست پدرش جشن برای که ای بچه دختر ... 

بود زیبا دختره اون روی که نوری اال بود تاریک جا همه .. 
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آورد وجد به را همه و رقصید آلمانی پدرش برای مالیمی اهنگ با دختر .. 

کشیدن آؼوش به اورا و رفتن او سمت به رقصش از بعد احسان و سامیه رادها بی .. 

بودن شاد نفر سه نور اون زیر حاال .. 

 میالد زیبای اهنگ با تا کرد مجبورشون و گذاشت هم دست در را دو آن دستان شیطنت با آیسان

 ..برقصند

بدی و خوبی تموم با رو تو _  

دارم دوس هستی که چی هر با رو تو  

خواب و بیداری های لحظه توی  

دارم دوس مستی و هشیاری توی  

نداری دوسم میگی وقتی حتی  

دارم دوس ؼصه دنیا یه با رو تو  

نمیشی شیرین که وقتایی حتی  

دارم دوس قصه به قصه رو تو من  

ؼمت و شادی تمومه با رو تو  

میخوامت بیشتر همیشه از حاال  

هست سینه تو نفس وقتی تا رو تو  

میخوامت آخر لحظه تا رو تو  

محبتی بی وقتی حتی رو تو  

دارم دوس سنگی مثل وقتی حتی  

که وقتی نمیذاری تنهام دیگه  

دارم دوس قشنگی این وبه ر تو من .. 

 و زد لبهایش روی شیرین ُمهری شرقی زیباروی دختره این های دلبری با و نیاورد تاب احسان دیگر

کرد زمزمه گوشش در آهسته : 
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میخوامت نخوای چه بخوای چه _ ..  

 پایان

 

 


