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 نام رمان: بغض من عشق او    

 

 ژانر رمان:عاشقانه 

 

   یزدانی  نی: نگسندهینام نو 

 

 وجودت، دستانم گرم شد  یو با گرما   یرمان: آمد  خالصه

 بود   تیوصل نفس ها  م یها نفس

 بود..  تی فدا جانم

   یوازمن فاصله گرفت ی که مرا متهم خواند نیا  تا

   یکه متوجه اشتباه خود شد یزمان

 ی برگشت

 ! یام را بده یگناه  یتاوان حکم ب دیوتو با ستمیمن آن آدم سابق ن حال
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 ؟ یدخترم حاضر  عسل 

 مامان به خودم اومدم    یصدا با

 تو اتاق داد زدم   از 

   نی آم پا یآره مامان جان االن م -

 رسن . ی: زود باش دختر جان االن ممامان

 باشه  -

 کن، کمرم درد گرفت  کم کمک   هی جا  ن یا  ای: بمامان
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 دم یبوس گونشو

 چشم قربونت برم  -

 از تو آشپزخونه داد زد عرفان

 کرد  شروع   نیریخود ش نی : بازم اعرفان

 شه کرد؟!  یم  یچ گهیمامان: دختر منه د  

 و هفت سالشه و متاسفانه هنوز مجرده  ستیو ب هی پزشک عموم عرفان

 ینیحواستو جمع کن اون س  یکی: تو عرفان

 ! یرو دوستم آبرومونو به باد بد یز یو نر یشی آت ییچا 

 ، از خواستگاربراش اومد هیاز دوستام   یکی ادمهی شده،  یمیقد  گهیکارا د  نیداداش ا  -

 زد... ششیآت ییبا یز  یلیبه طرز خ ومدیطرف خوشش ن 

 ندارم!  یقصد نی من که همچ  یول 

 شناسمش. یبا معرفت و باهاله خوب م یلیسورنا خ ،یهم داشته باش دی: نبا عرفان

 پسر..  یر یاز دست م یتو بکنم، دار یهم برا   ییفکرا هی  دیبا گهیمامان: بسه د  

 زد  یلبخند خجول  هی عرفان

 ! یباشم به خاطرمن به خودت زحمت بد ی: به خدا اگه راضعرفان

  یگند خونه رو بر م یبو یترش ی م یادامه بد  یبخوا  یطور  نی: من نگرانتم اگه امامان
 داره ها..

 نگفت  یچی تکون داد و ه یسر عرفان

 اف اف بلند شد   یکه صدا  دمیخند یعرفان و مامان م  یبه حرف ها  داشتم
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 اف اف و فشار داد  دیکل کونی آ عرفان

 دم در   میرفت  یی خوشامد گو یبرا 

نفرهم   نیوآخر شیکردن، بعدش آبج یمامان و باباش وارد شدن و احوال پرس اول
 خودش.  

 تشکر کوتاه ازش گرفتم و رفتم سمت آشپزخونه هیو بهم داد، با   ینیری وپاکت ش گل

 شدنم بس بود . ونهی د یبرا  نیکرد وهم یخوش گل ها تا اعماق وجودم نفوذ م عطر

شد   یعرفان محسوب م یمی و نه ساله، دوست صم ستیجراح قلب بود وب سورنا
 وخانواده هامون با هم رفت وآمد داشتن

 مامان باعث شد ازفکر کردن دست بکشم    یصدا 

 اریب  ی: دخترم چامامان

 بخورن  ییکه مامان پخته بود و هم آماده کردم با چا  ییها  کیک

  ییها رو دادم عرفان تعارف کنه و خودمم رفتم سراغ چا  کی و ک  ها رو بردم یدست شیپ 
 ها  

 و دوست داشتم   ییعطرهل تو چا  یبو

 ها رو که تعارف کردم خاله فرشته)مامان سورنا ( گفت:   یچا

   میستی به زحمتت ن ین،راضیبش ای دخترم ب -

 نکردم که یخاله جون، کار یچه زحمت -

 دخترم  ن یبش ای ب گهیاحمد: فرشته راست م  عمو

 می زحمت بد میومد ین
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جدا از شراکت من و   م،ی راومدی امرخ یبرا  دی هست انیطور که در جر ن یهم راستش،
 ؟ یکن  یخوام بدونم سورنا رو به عنوان همسر قبول م یپدرت، م

 دونم تو دل پسرم چه خبره!  یمقدمه رفتم سر اصل مطلب چون م یب یلیخ

 همه شد.   یشو با مزاح گفت و باعث خنده آخر ی جمله

 انداختم     نی مامان و سرم و پا  شیپ نسشتم

   یخانوم: همون طور که خودت هم خبر دار فرشته

هرچند   م،ی کن یم  تشی خونه مستقل داره و منو پدرش هم از همه لحاظ حما هیسورنا   
 نداره و خودش شاغله   یمشکل چی ه یکه از لحاظ مال

  یدرموردش صحبت م دی خب طبق رسوم با یدونستم ول یها رو م  نیا  یهمه   خودم
 شد.

  میعمو احمد رفت یاز سورنا که واقعا برازنده اش بود به خواسته    دیتمج یاز کل بعد
  میصحبت کن

 بود گفت:  نی طورکه سرش پا همون

   دی : عسل خانوم بفرماسورنا

 فوت وقت گفتم: بدون

 قرار داره.. محبت، اعتماد و احترام   تیتواولو  زبرامیسه چ -

 آد با هم  یم   شیکه پ یدارم تو هر مسائل دوست

 .  میو باهم حلش کن میمشورت کن 

 قضاوت  عی اومد سر شی پ یمشکل اگه

 رفتارکنم   یطور  نی و منم نسبت به شما هم دینکن 
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 مشترک   ی  همه چ یعنیمشترک  یباشه چون زندگ  نطوریا  دی: البته با سورنا

 ن؟ یندار یصحبت  گهی شما د -

 ر یخ -

 شد یمون طوالن بتیکه غ می بر  دی پس بفرما -

 اخالقاش شده بودم   نیا  ی فتهی پسربادرک وشعوربود ومن ش نیچقدرا 

 شد  یاون روز برام تداع خاطرات

 کنکور و اعالم  ی ها   جهیروز نت اون

شانس خوبمون جفتمون   م،یکرد  یچ مینینت بب یکاف میفتکردن، منو صبا هم ر یم 
 .  میقبول شد

نبود که ساک   فیک فم،یهزارماشاهلل ک  فمیگرفتم و گذاشتم تو ک ینیریجعبه کوچولو ش  هی 
 بود 

 کرد    یکه عرفان توش کارم یمارستانیب رفتم

 .. نمیزدبه سرم که بگم قبول نشدم، دوست داشتم واکنش عرفان وبب هوی

 که اشکم دراومد  یسرطان یمارا یرفتم بخش ب  اولش

 یدرم یز ینموره فعاله( خوبه اشکم باهرچ هیخب کرم درونم  یمنو ببخش، ول  ای) خدا 
 ی کردن ول ه یاومد . بدون در زدن رفتم تواتاق عرفان وشروع کردم به گر

 بود   دهیپوش دیاون جا بود که روپوش سف گهی پسر د هیان نبود، عوضش  ازعرف یاثر 

 : دیبعد پرس قهی کرد، چند دق یتعجب نگاه م با

 اومده؟!   شیپ یمشکل -

 کجاس؟  دیدون یبا برادرم کارداشتم، شما م -
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 ان ی ب شونیتا ا  دینیچند لحظه بش هیبله  -

 ممنون.  -

مانتوم درآوردم و مشغول رمان خوندن شدم، شانس بدم دختره رمان   بیموازجیگوش 
 سرطان گرفت مرد 

  یهام تموم شه م هیاالن که گر ومد،یمرده هم ن ل یعرفان ذل نیرو ازسر گرفتم ا  هیگر  منم
 آد

واز   هیک گهی د نیگه ا   یپسره هم مثل بز بهم زل زده بود مطمعنم االن با خودش م اون
 اومده؟   ارهیکدوم س

شو   دهیورقلمب  یکردم اون چشما  یم  یقرار داشتم وگرنه کار یحساس  طیکه تو شرا  فیح
 بده تو 

 عرفان اومد..  

 و بغلم کرد شمیاومد پ عی سر   دیتا منود 

 من حساس بود    یرواشک ها  یلیخ

 شده؟  یچ ؟یکن  یم  هیچرا گر ی: عسلم، خواهرعرفان

 کرده؟  تتی اذ یکس

 ختم یر یطوراشک م  نیواقعا منو زده هم یانگار کس  حاال

 آب برگشت وبهم داد، تا تهش خوردم  وانی و با ل رونیپسره رفت ب اون

 شده؟   ی چ نمی: بگوببعرفان

 که تو صدام بود اسمش و صدا زدم   یبغض با

 عرفان؟!   -
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 : جان عرفان  عرفان

 کنکورقبول نشدم  -

 ینیر ی ش یجعبه  یوگوشه  نیافتاد زم فمی گفتم وخودم و پرت کردم بغلش، ک نو یا
 وبرداشتم گذاشتم روتخت.   فمیک عیمعلوم شد سر   فمیازتوک

 شده؟!  یحاال گفتم چ ،ید یسال بعد کنکورم زمیسرت عز  ی: فدا عرفان

 اون پسره مثل نخود خودشو انداخت وسط    هویمشغول صحبت بود که    عرفان

 باشه خواهرت سال بعد کنکور بده!   یاز یعرفان جان فک نکنم ن -

 : چرا؟  عرفان

 هستش؟   یاومدن نشون دهنده چ  ینیر یبا ش شونی ا  یبه نظرت وقت -

 !نمیب ینم یز ی: من که چعرفان

 بود   ن یخوردم چشماش مثل ذرب جا

 فمیشد انکارش کرد، جعبه روازتو ک ینم گهید 

 درآوردم و رو به عرفان گفتم:  

  یقبول شدم داداش  -

  دیکش قی نفس عم هی عرفان

   دیمو بوس یشونیدختر! جلو اومد وپ ی نصف جونم کرد -

 خوام  یبزرگ ازت م یکادو هیگفته باشم داداش  -

 گشنمه یلیکه خ  میاربخور یو ب  ینیریچشم، اول اون ش  -

 پسره بلند شد بره که عرفان نگهش داشت  اون



 بغض من عشق او 

11 
 

   ارنیب ییخوام زنگ بزنم سه تا چا  یسورنا جان م  نی: بشعرفان

 داسمش سورنا بو پس

 شمینه عرفان مزاحم نم -

 ارنی گم قهوه ب ی: حاال واسه تو معرفان

 دندون هاش مشخص شد  فی که رد  دیخند بامزه

 خوام مزاحمتون بشم..    ی: ممنون عرفان جان، نمسورنا

 م یدورهم ،ی : چه مزاحمتعرفان

 عرفان به خودم اومدم   ی با صدا  

 رتبه ات چند شد؟  نمیخب عسل خانوم بگو بب -

 ودو، تهران قبول شدم  یس -

 هوشت به خودم رفته.. نی آفر -

 اتفاقا برعکس   -

 ی انی گم خانوم ک یم  کی: تبر سورنا

 مچکرم.  -

پدرهامون سهامدار شرکت افق بودند،  یبود . از طرف مارستانیوسورنا تو ب دارمنید نیاول
 ی شد وسورنا اومد خواستگار شتریکم کم رفت وآمد ها ب

 م؟ یکن نی ری عروس خانوم دهنمونو ش -

 د یسوال وپرس  نیخاله فرشته ا  

 منتظرجواب من بودن، به مامان وبابا نگاه انداختم   
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 وازتو چشماشون خوندم   تی رضا  برق 

 دی بفرما -

 فرشته خانوم ازجاش بلند شد واومد سمتم و بغلم کرد    

 مبارکت باشه دخترم   -

 به مامان گفت:  رو

 حلقه نشون و دست عروس گلم بندازم؟  ن یفاطمه خانوم اجازه هست ا -

   دیار ی کنم، صاحب اخت ی : خواهش ممامان

 بماند که سورنا خونش مبله  زا،یچ ن یو ا هیز یجه دیواسه خر  میاون روزبه بعد رفت  از 

 بود 

 نبرم   یز یاما مامان بابا دوست نداشتن من چ 

ترم و حذف   هی  نیاز درس ها دور شده بودم و مشغول گشت و گذار بودم به خاطرهم 
 کردم 

  یاومد ول  یخودم از نامزد بودن خوشم نم میزود ترعقد کن یدوست داشت هر چ سورنا
 گذشت. یمون م ی ماه بود که از جشن نامزد ه یفعال زود بود تازه 

  مین یبب لمیف نمایس  میسورنا اومد دنبالم بر 

 حاضرشدم   عی ساده انجام دادم وسر  یلیخ شی آرا هی

 زنگ خورد میکردم که گوش یو رو سرم مرتب م  یروسر داشتم

 کرد  یم یی خودنما  یسورنا رو بگراند گوش عکس

 قطع شه جواب دادم  نکهیا  قبل
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 سالم   -

  نی پا  ایب زمیسالم عز  -

 آم.  یچشم االن م -

  یکارو جسمش بازم برا  یبه دل نشست، با وجود خستگ  بیمنش ورفتارش عج  نیا 
 و ببندم داد زدم    یدرورود نکهیمن وقت داشت.  قبل ا 

 مامان من رفتم خدافظ  -

 : مواظب خودت باش. مامان

زده بود جلو چشمام   هی تک  نیسورنا که به ماش یو باز کردم، قامت خسته    اطیح در
 شد  انی نما

 م رفتم و با لبخند بهش سالم داد جلو

 و گفت:   دی به روم پاش یترازشکالت لبخند نیریش

 حالت خوبه؟    زدلمیسالم عز  -

 خوبم  یمرس -

 خونه میکنم بر یکه تعارف نم دیببخش

 ازت گرفتم   شی رفتن وازسه روزپ  نمایکه قول س چون 

   میبروسوارشوبر  ایوروجک ب -

 چشم آقا   -

 من    یدک یخسته نباش 

 خانومم   یسالمت باش -
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 درداشبورد و باز کن  -

 کارو انجام دادم.. ن یتعلل ا با

 شاخه گل رز  هیداشبورد و که باز کردم با   در

به   میشاخه گل بود رو کارت نوشته بود تقد نی کارت هم پا  هیمواجه شدم،  دانی جاو 
 دلبرم  

 گفتم:  جانیه با

  ی سورنا، مرس  یوا  -

 گفت:   یلحن متعجب  هی با

 ! ی! فقط مرس ن؟یهم -

 کارکنم؟  یوب چخ -

 لپ آقاتونو ببوس   -

 گه؟ یامرد  -

 کم قانع هستم یزها یبه چ  شهیام هم یچه نامزد خوب نیبب -

  یو داد و ب هیدختره با گر   هیدفعه  هیداخل که  م یبر م یو خواست  مید یها رو خر  طیبل
پسره هم دنبال دختره راه افتاده   هیرفت.   رونیب نما یکه راه انداخته بود، از سالن س یداد

 ..سای زد وا  یبود و داد م

 بودن ها..  ییها ت یشخص یب عجب

 شروع شه   لمیتا ف میسرجامون نشست  میرفت نجا،یآوردن ا  دعواشونو

 مانتوم درآوردم   بیوازتو ج میگوش

 یعکس دونفره گرفتم بهش افکت دادم و گذاشتم استور هی و
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 شروع شد لم یفرو رفت و ف یکیسالن توتار  

 شدم.  لمیف یگذاشتم ومشغول تماشا فمیرو تو ک یگوش

که  یزمان رنی گ یم میاومدن بچه هاشون، تصم ایدخترو پسره بعد از به دن ی خانواده 
 ازدواج کنن.  گهیبچه ها بزرگ شدن با هم د

ندازه و به   یوراه م یاحالم( بساط عروس یگذره، احمد)پسرعمو  یو پنج سال م  ستیب
به احمد نداره   ییعالقه ا  چیکه احالم ه یخواد با احالم ازدواج کنه درصورت یزور م

 اس   گهید یکیوعاشق  

  صیگن که دخترعمو مال پسرعمو، احمد حر  یبه احمد م  یکه ازبچگ ییازاون جا   یول 
 داشتنش   یبرا  یشه برا  یم

کنه اگه  یم   دیکه احالم تهد نی تا ا کنهیکنه قانعش کنه اما احمد قبول نم یم  یسع احالم
زنم، احمد به  یم شی دستت بهم برسه خودمو آت نکهیبا توازدواج کنم همون شب قبل ا 

 زنه  یم  شیاحالم خودشو آت  تیکنه ودرنها ینم ییاعتنا   چیصحبت هاش ه

 دونستم!  یونم لشیداشتم ودل بغض

 سوخت که به اجبارازدواج کردن   یم ییاون دخترا   یبرا  دلم

داشتم سورنا هم که خواب    یری سالن روشن شد و من همچنان باخودم درگ ی ها چراغ
 بود 

 .  دیگرفت خواب لمیبندم ازاول ف یم  شرط

 دستموروشونه هاش گذاشتم   آروم

 تموم شد  لمیف دارشویب  زمیسورنا جان عز  -

 گفت:  یداریهم تو عالم خواب و ب  سورنا

 بودم.. داریمن ب  یول -
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 کامال مشخصه -

که   شهینم یول ییدونم خسته ا  یم ،یجا رو با خونتون اشتباه گرفت  نی ا  زمیسورنا عز  -
 ی جا بخواب نیا

 دیبه صورتش کش یدست

 چرت کوتاه بزنم هیتا من   نیبش  قهیعسل پنج دق - 

 باشه؟  میر  یبعدش م 

 باشه -

  یکه شاغل بودن نم ییموال کسا خداروشکر وسط هفته بود و سالن خلوت، مع  خوبه
   انیتونستن وسط هفته ب

 کنم  یکار دیشه با ینم  ینجوریاست که سورنا خوابه ا  قهیدق ستی ب قای دق االن

 سورنا، سورنا!  -

 هوم؟  -

 و آروم گفتم:  نی وبردم پا سرم

 سورنا، اون پسره چشمک زد   -

 د یوارباز شد و اخم هاشو تو هم کش  کی اتومات چشماش

 کوکجاس؟  -

 ! ستیگشتم، نبود، نگرد، ن -

   ؟ی دروغ گفت - 

مجبور بودم با   قهی دق ستی شد به ب لی تبد قهینگاه به ساعت بنداز، پنج دق  هیسورنا  -
 بود  یمصلحت پم،یخوشت یکنم درضمن من دروغ نگفتم دک دارتیروش ب نیا
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 بود   ادی برد، امروزحجم کارا ز  هوخوابمیشد   یدونم چ یخوام نم ی معذرت م -

 برو خونتون واستراحت کن   دهیتا خواب ازسرت پر زمی کنم عز  یدرکت م -

 شه..  یازبابت تو راحت م المیخ  ینجوریرم ا  یم رمیگ  یم یتاکس منم

 و گفت:   دی. اخم هاش تو هم کشومدیجمله ام به مزاجش خوش ن نیکنم ا  فک

اون   یبرگرد  یموقعه شب با تاکس  نیاالن ا  ییقبول کنه که بخوا  رتمیعسل جان عمرا غ  -
 کنن؟   یفکر م  یموقع خانواده ات راجب من چ

 !ستم ین ینیزم بیخسته ام اما س درسته

 . یو بر ییا یهمه راه و دوباره ن  نیبه خاطرخودت گفتم، خواستم ا -

 یممنون که به فکرم  -

 

 روز بعد*   چند

 

 تونستم ازجام تکون بخورم   یو سردرد، نم ین یب زشیبه آبر  لعنت

 مارستان؟ یب میبر  یخوا   ی: دخترم ممامان

 آد ی شم، ازقرص خوردن بدم م یاستراحت کنم خوب م  ییهفته ا  هینه مامان  -

 دنبالت؟  ادیب اعرفانیبگم سورنا  یخوا یم -

 شم.  یکم استراحت کنم خوب م هی نه مامان جونم،  -

 !یلجباز  یلیمامان: خ 
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اومد    یطاقت فرسا بود فقط استراحت کردم، سورنا چند بار یلیکه خ  یمدت  نیتو ا  
.. قبول  زاریخونمون و اصرار داشت که آمپول نوش جان کنم منم که از قرص و آمپول ب

 نکردم 

 .دنیاحوالمو پرس یمادر سورنا و خواهرش هم تلفن پدر

 عرفان و سورنا.. ش یخواست برم پ یم حالم بهتر شده بود، دلم مک کم

 درست کردم و گذاشتم تو ظرف   یکم ساالد ماکارون هی 

بانوان    یرفتم. زنگ زدم تاکس یبابا م نیهم بلد نبودم وگرنه با ماش یکه رانندگ فیح
 .  دیهم طول نکش قه یورفتم حاضر شدم، روهم رفته دو دق

 کردم  داشیگشتم و باالخره پ  یعرفان م یشماره   دنبال

 دو بوق برداشت  بعد

   ؟یی کجا ؟ی سالم عرفان خوب -

 چرا ؟   مارستان یخوبم،ب ی: سالم خانوم گل، مرسعرفان

با   ارمشیگفتم ب نیدرست کردم تو سورنا هم دوست دار یساالد ماکارون یطور نیهم -
 .   میهم بخور

 خواستم برم کافه..  یاتفاقا االن م یکرد  ییبه به، کار خوب و به جا -

   ؟ی کن داشیپ یتون یم نیزنگ به سورنا بزن بب هیزحمت  یداداش ب -

  می ای باشه توهمون جا بمون تا ب -

 باشه خدافظ  -

 فعال خدافظ  -
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لذت وصف   هیبود   یکه هوا بارون یدوست داشتم وقت یلیسرد زمستون و خ  یهوا  
 یسورنا نم ،یول رونیخواست برم ب یگرفت و دلم م  یتمام وجودم و فرا م یدننش

 شد. ینم ییوتنها  ادیتونست ب

  یعوض دم،یسمج دانشگاه رود  یازبچه ها  ی کیزدن اطرافم بودم که   دیمشغول د 

 نبوده که دوست دخترش باشه!  یکس یعنی

 زد  یهیکر  لبخند

 م ید یسالم عسل خانوم چه عجب ما شما رود -

 ؟   دی آ یدانشگاه نم 

 به یدرثان د،یکن یمن وخطاب م کی با اسم کوچ یکن یخود م  یب یلیاوالشما خ -

 ..امینداره که چرا من دانشگاه نم یربط چیشما ه 

 نهیبب نجایدوست ندارم نامزدم شما روا دیجا بر  نیوازا   دیلطف کن 

 یست دخترم باشدو یشو نداشت  اقتیل -

 گمشو..  -

دست بزارم مال من   یگذرم. روهر کس  یموضوع نم  نیباشه ساده ازا   ادتی  یرم ول یم -
 ؟ ی فهم یشه، م یم

 کشه   یخجالت نم یعوض ی پسره 

 دم یکه رو شونه ام خورد ازجا پر یدست با

 ی من تو فکر  ی: کاله قرمزعرفان

 بردم  یهوا لذت م  نیآره داشتم ازا  -

   ومد؟یسورنا چرا ن -
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 خسته بود بنده خدا   -

 خورم    یکنم سهمشو خودم م دارشی ب ومدیبود دلم ن دهی رفتم اتاقش خواب 

 زارم؟  یمگه من م -

 م یدیوخند  میو با عرفان گفت  یساعت هی  حدود

 .. زد ی خدا شلوغ بود امروز پرنده پر نم ی شهیعابربانک رو به رومون بود که هم هی

 ابربانک چه خلوته!  : چه عجب ععرفان

 .  رمیبنداز برم پول نقد بگ  ادمی  یبر یخواست 

   زمی باشه عز -

  هیخانوم رفت عابربانک چند تا دکمه رو تند تند زد، آخرش هم  هیخوب عرفان   شانس
 چند تا فوش پدرمادر داد، گذاشت رفت.  نکهیرودکمه ها و بعد ا  دیمشت گنده کوب

 می شده بود  رهیوعرفان مات و مبهوت به صحنه روبه روخ  من

منم پول الزم بودم چرا خوب باهاش    یکرد؟ لعنت ینجوریچرا ا نیخود خدا ا  ای : عرفان
 قشنگ زد ترکوندش  ؟ی برخورد نکرد 

 حوصله شدن ها    یمردم چقدرب -

 همون !  -

 سورنا ببر   ی برا نمیبرم ا   گهیداداش من د  -

 باشه حتما.  -

 خوشمزه بود دستت طال دختربال    یلیعسل خ  یخودت باش راست مواظب

 نوش جان  -
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  ییکه اون دخترلوس افاده   نیفکر کردن به ا  یحت   نجایا  ان ی ب نایبود امشب عمو ا قرار
 الق نداشت.. ذره ادب واخ هی  ختیر  یاعصابمو به هم م  ادیقراره باهاشون ب

 رو تحمل کنم. ایبود که مار  نیخواست فرار كنم بهترازا  یم دلم

 طور   نیبود وسورنا هم هم مارستانیب روقتی ازشانس بدم عرفان تا د 

  ی بهش که فکرم ی وقت  یوا  م،یداد  یجوابشو م یشد، دونفر یبهترم یل یعرفان بود خ بازم
 . رمی گ یکنم سردرد م

 ژله ها و ساالد ها رو درست کن تا من به غذا ها برسم   نی ا  ای : عسل ب مامان

 باشه مامان  -

 ؟ یشد  رهی: چرا به من خمامان

 اره یقراره سرم ب ییامشب چه بال  ایکنم مار  ی دارم فک م -

 ض ی سر به سرش نزاراون مر  - 

 دونم مرض داره   یآره م -

 امشب و تحملش کن  هیماس   یبه هرحال مهمون خونه  -

 کاش عرفان هم بود! یا  دم،یقول نم ی لکنم و یم یسع -

 که گفتم و انجام بده   ییحرف ها برو کارا  نیا  یبه جا -

 باشه -

  نی فاصله گرفته بودم، تو هم ا یکه امکانش بود از مار ییآشپزخونه نشسته بودم، تا جا تو
 د یرس یفاصله صداشون به گوش م

 مین یب یکه نامزد عسل جونونم می: زنمو ما چه کم سعادتایمار 

 اومد..  یوگرنه م مارستان  یوقت ب  ری جان، سورنا تا د ای : مارمامان
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 طور   نی که ا -

   ن؟یهست یزنمو شما از سورنا راض -

 کرد  یم  یرو ادهیداشت ز  گهید

 و گفتم:   رونیب رفتم

 گه؟ یهم دم داره منظورت آقا سورنا د   شیشمیک زمی عز -

 اوه بله  -

 د  ونگاه کر  مامان

 جواب موند!   یزنمو سوالم ب -

 دامادم خوبه خداروشکر  زمی : آره عزمامان

اون موقعه ها که عسل بچه بود دوست داشت شوهرش دکترباشه وهروقت   ادمهی -
 ..خوبه حداقل دکتره  ارهیآد براش گل ب یم دنشید

 مگه نه؟  ستیمهم ن اوردیگلم ن 

 تو چشاش نگاه کردم ومحکم گفتم: 

 نه - 

 خره   یبرام گل م میر یم  ییجا  ایآد خونمون   یسورنا هر وقت م اتفاقا

 واقعا؟! چه خوب!  -

 ..نمشیکه نتونستم بب  فیح

 جانم؟!  -

 با خودم بودم  زمیعز  یچیه -
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 زده باال..   تیذهن یر یو درگ  یضیدونم مر یتو دلم گفتم م 

 خوره   یگ مداره زن تی : عسل گوشمامان

 اومدم مامان    -

 بود.. سورنا

 تماس و وصل کردم  

 سالم   -

 ؟ یخوب زدلمیسالم عز  -

 ! ؟یداشت یجانم؟ کار  یمرس -

 خانومم درچه حاله؟  نم یخواستم بب یم -

 دختره   ن یخورم ازدست ا  یفقط دارم حرص م  ،یحالیدر حال ب  -

 رون؟ یب  میبر ییخوا یم -

 .. رونیب امی زشته من پاشم با تو ب نجانیا  نا یتونم عمو ا یاالن که نم -

 ؟ ییا یم نجا یا  ایتو ب عوضش

   ست؟ین رید -

بعدشم   رونیاز تنت بره ب یرخستگیدوش بگ هینه هنوزکه ساعت هشت شبه برو خونه  -
 .میمون یشام منتظرت م یبرا نجا،یا ایب

 یاون جام کار  گهید قهیق چهل وپنج د هی رون،یزدم ب مارستانیتازه ازب زم یچشم عز  -

 زم؟ ی عز یندار 

 نه قربونت خدافظ  -
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  یکارداشت ودخالت م یرد داده.. به همه چ ایکردم مامان از دست مار  یقشنگ حس م 
 کرد  

 مامان سوخت  یبرا  دلم

 پوست بکن   وهی جون م ایمار  -

 صرف شده   زم،ی ممنون عز -

 شه؟  یصرف با کدوم )ص( نوشته م یدون یداشتم ازش بپرسم، اصال م دوست

 داد  یم  تیبه پوستش اهم یلیخ ایمار 

 گفتم:   یالک

 ی داشته باش  یشه که پوست صاف یباعث م اریخ -

 برداشت و گفت:  اریخ  هی دی پر مونیم نی جوگرفتش، ع اونم

 ؟ یگ یم  یجد -

 آره گلم  -

 استفاده کنم؟  د یبا  یخب چطور -

 ..یشب الل بمون یتا پاس ارمیسرت ب  ییبال  هی بزار

بارازطرف   هیبزاردهنت بعدش  کی قاچ کوچ هی ی کرد  کهیاروتیخ نکهی بعد ا زمیعز  نیبب -
 سمت چپ دندونت..  قهیچهاردق ای راست دندون هات بجو، بعد دو

  یجو  یارومیخ یدار یرفت بگم وقت ادمی  یزیچ ه یشه! فقط   یفکت ورزداده م ینجوریا
 انداخت وبعدش گفت:   ارتودستشینگاه به خ هیاونم  ،یصحبت کن د یاصال نبا

 زنم یباشه حرف نم -

 . رمیگ یخفه شه من سه شبانه روز جشن م نیاگه ا یعنیخدا   ییوا 
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 * سورنا 

 

مدت فقط چند   نیتوا  رونیب  میامروز و کنسل کنم وبا عسل بر   یخواست کارها یدلم م 
 داد  ی رمی وسط مامان گ ن یکرد، ا  یو درک م  طیعسل خودش شرا   میرفت رونیب یبار

تا به   مارستان،یآم ب یکو وقت؟ صبح زود م یول  دیکن  حیتفر دیبا ن یکه نامزد  یتازمان 
 آم ، شب شده؟  یخودم م

 .  رونیب میزنم حاضرشه بر  یاالن به دلبرجان زنگ م  عوضش

 ؟ یخوب زدلمیسالم عز  -

 ؟ ی کرد رگانچایازما ب یادیسالم چه عجب   -

 شرمنده ام نکن.. یکی عسل بانو، تو   یحق دار  یبگ یهرچ -

 شمام  اریکه امروز دربست دراخت رونی ب میحاضر شو بر  

   ؟ی ببر رونی منو ب  ییخوا یسورنا آفتاب ازکدوم طرف دراومده که م -

   نمتیخواد بب یدلم م یلیخ -

 بشه؟   یکه چ ینیمنو بب -

 ..رمیبوس موازت بگ هیسهم -

 سورنااا؟  -

 تر   واشی کم  هیگوشم کرشد دختر  -
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  ی زار یآخه مگه م -

 ؟ ی زیچ هی  یخب باشه بوس نده ول -

   ؟یچ -

 آم.  یاز خجالتت درم یاون موقع حساب میکن یباالخره که عقد م   -

 برت داشته؟  یامروز فازمنف یدقت کرد  -

 ..ییفقط تو  شیدونم باعث و بان یآره م -

 آد؟ یرنا؟! دلت مسو -

 کنه! یخود م  یصدات هم منوازخود ب  یآد حت یمعلومه دلم م -

 ن؟ ی پا تتیحد ظرف  نیتا ا یعنی -

 د یشا -

 ی شم فعال با یاالن حاضر م یکه زنگ زد  یمرس -

 فعال خدانگهدارت   -

 داشت که وجودم به نفس هاش بند بود؟  یدخترچ نی دونم ا ینم

تو دستم به خودم   یدادم. با لرزش گوش یخوش حال کردنش م  یو برا  میزندگ تمام 
 اومدم  

 بود، تماس و وصل کردم  مامان

 سالم مامان  -

 یسالم پسرم خسته نباش -

 مامان جان   یسالمت باش -
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  لیتما  یان یک  یاهرا آقاظ  میری پسرم زنگ زدم بگم آخرهفته قراره جشن عقد براتون بگ -
 !   دیستیچون محرم ن دیبر  رونی ب ادینداره شما ز 

هم باهاشون صحبت کرد و قرارشد پنج شنبه جشن عقدتون باشه تا رفت و آمد   پدرت
 ها راحت تر باشه.

 گه؟ یهفته د ن یمامان، پنج شنبه هم یگ یم  یجد -

 آره پسرم   -

 بود . یخوب  یلیقربونت برم مامان جون خبرخ -

 مامان جان؟    یندار ی.. کاریکه خبر داد یمرس 

 کنم پسرم، نه خدا به همراهت   یخواهش م -

 براش گل  د یبا نمشیکه بب یدونستم هرسر یم ادیمنتظرش نشسته بودم تا ب  نیماش تو

 عسل عاشق گل هاس به خصوص رز..  رم،یبگ 

 ی گل ها اشیدادم تمام دن یشاخه گل رز بهش م هی  دیبا  دنشیبه محض د  شهیهم

 رز بود.  

 سالم من اومدم   -

   یخوش اومد  -

 هفته عقدمونه   نی پنج شنبه ا یدون یسورنا م -

 االن مامان زنگ بهم گفت. زمیآره عز  -

 ! دهیخر یفرصت برا نی خب، پس امروزبهتر -

 جفت چشمام  یبه رو -
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 رفت؟  ادتیو  یزیچ  هیسورنا فک کنم  -

 دونستم منظورش گل رز( اما گفتم: ی)م 

 نرفته ادمی  یزینه چ - 

 فک کن  قیسورنا دق -

 آد  ینم ادمی  یزیاوم بازم چ -

 بود   نیریدادنش ش چقدرحرص

 بود؟  یازدواج با تو چ  یمن برا  یازشرط ها   یکیسورنا  -

 .میبه هم اعتماد داشته باش نکهیا -

 اش؟  هیخب بق -

 م؟ یبه هم احترام بزار  -

 کوچولو دقت کن  هی  یهم بود. ول ن یا -

 آد ینم ادمی  یزیبازم چ -

 ..  گهینکن د تمیسورنا اذ  -

 لب با خودش حرف زد  ریبعد ز  ی  قهیدق چند

 .. شی زار یم  نجایا  شهیهم دمیفهم -

 و باز کرد و گل و برداشت   داشبورد

 سورنا عاشقتم ییوا  -

 گل ها  نیهم دارن ا  یخوب  یبه به، چه بو 

 قابل خانوم گل خودمو نداره!  -
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بلند  یلباس مجلس   هی میسورنا گرفت  یبرا  ینفت یکت و شلوارآب هیپاساژ   میاولش رفت 
 ینبات

 .  مید یشده بود خر یروش طراح  یوناز  فی ظر یلیخ  ی رنگ و که گل ها 

اومدن   ی خودشون م نایشو مامان ا  هیو کفش هم تو همون مغازه ست گرفتم بق فیک
 بخرن

 کافه؟  میبر ینخوردم موافق ادیسورنا خسته شدم البته گشنمم هست ناهارم که ز  -

هم که اصال مزه   مارستانیب  یناهارنخوردم غذا  یمنم امروز درست و حساب زمیآره عز  -
 نداره 

 کافه بود که پاتوق منو بچه ها بود  هیاساژ تو پ -

  می سوزوند  ینم نجایکه ا ییها شیآت رچهی به خ ادشی واقعا  

 م؟ یبخور یخب چ -

 بخورم. یدم بستن یم ح یاول ترج  یگشنمه ول یلیخ نکهیبا ا  -

 کرد و گفت :   نی ری اخم ش هی  سورنا

 ! عمرا اگه بزارم  یاونم بامعده خال یبستن -

 .میخور یهم بعدش م ی بخوربستن وهی وآب م  کی ک هیاول   حاال

 ؟   کی بعد ک یسورنا راه نداره اول بستن -

 تمام گفت: تی جد با

 نه -

 !  یربد ی گ چارهی که انقدربه من ب یکاش دکترنبود  یا -

 که صورتش رو پوشونده بود و کم کرد  یاون اخم  سورنا
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 داره؟  یسازگار یخال یا معده  ب یبه نظرت بستن زمیآخه عز -

و منم   یمن  یهستم، تو تمام زندگ  تیفک کن دخترخوب، من به فکرسالمت  یکم منطق هی
 باش!  میپس مواظب زندگ میعاشق زندگ

 باشه قبول خرشدم   -

 ..ید  یو به خودت نسبت م یحرف زشت نی نشنوم همچ گهید  ؟ی چ یعنیعه خر -

 بارهم روش . ن یا  یبا کلمات و خوب بلد  یجون تو که باز  یباشه دک -

  رهیجورموقعه ها ساکت به گوشه خ ن یشه وا یتموم م میکه گرسنه باشم انرژ  ییها  وقت
 گذاشتم   رچونمی شم، دستام و ز  یم

 کافه بودم   یسنگ نما  ی فوق العاده بود همچنان تو فکر طراح شیمعمار 

به رو  د،ی کش یم  ونی که کنارسنگ نما نشسته بود و داشت قل یتوجه به اون پسر یوب
 کردم. یروم نگاه م

نگامو به سمت   ت،یترب یب یزد بچه پرو  یگرفت، چشمک م یکه م ییکام ها  نیب  
 سورنا سوق دادم . 

 آقا سفارش تون آماده اس!  -

 اون پسره هم از جاش بلند شد..  ره یبگ لیسورنا که رفت سفارش ها رو تهو  -

 کم تر!   یخواست بره، بهترچشم چرون  یم  احتماال

مشغول   مینکردم و خودمو با گوش یتوجه زما،ی اومد سمت م  یشانس بد من داشت م از 
 نشون دادم..

 ؟ ییتنها نمیخانوم کوچولونب -

 ..یالبته خودم تک دارمیاونم خر  



 بغض من عشق او 

31 
 

 آورد  یپدرشو درم دیشن یحرف ها رو م  نیبود اگه سورنا ا  چقدرپرو

 آد  یهمسرم االن م د یلطفا مزاحم نش -

شناسم آخه چند تا چند تا؟ از اون ور با شوهرت   یبرودخترجون، امثال توروخوب م -
 به من    یزن یورم که زل م ن ی از ا  رونیب ی اومد

 .. ستیاالن موقعش ن ،یکن یناز م ی دونم دار یم البته

 .. رمدایکم نازتوکم کن، بعداهمشوخر  هی

 ره؟ یبگ لی تهو ای دونم سورنا رفت سفارش ها رو خودش درس کنه  ینم

 شه   یبراتون بد م  نهیجا بب ن یکنار، االن همسرم شما روا دی نامحترم بر  یآقا  -

 ؟یکن یبابا خوشگله تو چرا انقدر ناز م یا -

   رهیکرد سمتم،دستامو بگ دستاشودراز 

 زشکست یم  یها  شهیزوشیدفعه پرت شد روم هی

نشسته بودم و   یشد من از ترسم همون جور جادی تو کافه ا یوحشتناک  یلیخ یو صدا  
 کردم . ینگاه م

 ؟هان؟  ی کرد یم یچه غلط  یکثافت  داشت ی: عوضسورنا

 و که بخواد بره طرف زنم .. یشکونم اون دست یم

 که زد به خودم اومدم وازجام بلند شدم ازدعوا متنفر بودم   یباداد 

 زد تو صورتش ونعره مي كشيد  ی ا مشت مسورنا ب  

   یو مزاحمش شد   یبا زنم حرف زد  یتو گ*و*ه * خورد  -

 لرزون رفتم جلو و بازوشو گرفتم   یپا با
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 شی کش ینزنش بسشه! تو روخدا ولش کن االن م گهیسورنا، باشه غلط کرد د  -

 زد  یو بدترداد م  دیشن ینم یانگار

 زدش  یتونست ازخودش دفاع کنه و سورنا هم م یزونمیافتاده بود روم  پسره 

 ؟   یوجدان و پست  یانقدرب  ؟یکرد  یم ینجوریلجن اگه خواهرخودت هم بود ا  یعوض -

 فرود آورد   زیگفت و دست شو مشت کرد و با قدرت تمام رو م نو یا

 که تو کافه بود ی.. هر کسنیزم یرو  دیچک  یشد و خون م یدستش تمام زخم  

 کرد  ینگاه م 

 رفت جداشون کنه؟  ینم یکس چرا

 زدم   غ یبود. ج یکه سورنا اون پسرو به باد کتک گرفته بود مردنش حتم ینجوریا

 کشتش  یاالن م دیتوروخدا جداشون کن د؟یکن یچرا نگاه م -

 برن جلو   نایحرف ها رو بزنم وا  نیکه منتظر بودن من ا  یانگار

 بلندش کردن  زی نفرشون سورنا رو گرفت و دونفرشون هم اون پسره رو از رو م چند

شد و   اهی که جلو چشمام س ی رو صندل نمیره، خواستم بش یم جیکردم سرم داره گ حس
 .. نیافتادم زم

 ؟ ی آقاهست نیخانومتون اون ورازحال رفته شما به فکرکشتن ا  دیآقا لطفا تمومش کن -

 

 

 

 *  سورنا 
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 یو ول کردم وسمت عسل رفتم، نبض شو چک کردم خداروشکر مشکلش قهی نفرت  با
خسته اش   یچراغ قوه شوروشن کردم و به چشما عی درآوردم وسر بمیوازج مینبود. گوش

  تیوضع  نیعلت ا  یریانداختم، ضعف داشت و ناهارم نخورده بود. تنش و درگ ینگاه
 بود .

 .. نیسرد بلندش کردم وگذاشتمش تو ماش  نیازروزم  فورا

خودمون راه افتادم عرض ده   مارستانیوخوابوندم کمربندش بستم وبه سمت ب  یصندل
رد   عی کردن سر یهمکارام که هاج و واج نگاه م نی.. عسل و بغلم گرفتم وازبدمیرس قهیدق

 شدم  

اتاق   دم یازپله ها باال رفتم وباالخره رس یاومد مجبور ینم نی حاالها پا آسانسورحاال
 خودم، عسل و رو تخت گذاشتم ورفتم سمت تلفن 

   عی فقط سر د،یر یسرم ازدارو خونه بگ  هی دیلطف کن ،یخانوم احمد  -

 دکتر  یچشم آقا  -

 شد   یکردم بهترم یم قی بود، سرم وتزر نی کم پا  هیفشارشوبا دستگاه چک کردم -

 سرم وآوردم  طبق خواسته تون د،ی بفرما -

   دیبر  دیتون یممنون م -

 اطالع بدم؟   ایشده؟به دکتربرد   یدکتردستتون چ -

 رون ی ب دیبر دیلطف کن   ،یخانوم احمد ستین یزیچ -

 بله چشم -
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 عسل*  

 ی ک چیبودم وه مارستانی به اطراف انداختم، ظاهرا ب ینگاه سطح هی 

 کرد   یکم درد م هیبود. َسرم  یحوال نیعطر تن سورنا، هنوزتوا  ینبود بو  تواتاق

  وکتیکه خواستم آنژ نیُسرمم تموم شده بود از جام بلند شدم و نشستم رو تخت، هم 
 سورنا چشماشو باز کردو اومد سمتم ارم،ی ب رونیرو از دستم ب

 شده بود.. یچیافتاد به دستش که باند پ نگاهم

 ؟ ی: بهترسورنا

 م، اما دستت..آره خوب -

 خورد  هیهست که بخ کی زخم کوچ هی  سین یزیچ -

 شد اومد سمتم؟! یدونم چه جور  یاصال نم دمیترس یلیخ-

 آورد  یم  رونی وازدستم ب  وکتی که آنژ  ینجوریهم

 گفت:   

 ..ینداشت یری دونم که تو تقص یمن م -

 ؟ ی به دعوا ادامه بد  یخواست یم   ینجوریهم شدیاگه من حالم بد نم -

 چشمام نگاه کرد و گفت:  تو

 شم. یم یروان  نمیب یپلشت ها رو م نی ا  یها یچشم چرون یوقت ستیدست خودم ن -

 داره ته دلم سرشارازعشق و محبت شد. رتیرو من غ نکهیا از 
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 درد داشت؟   یلیسورنا خ -

 ؟ یچ -

 شد درد داشت؟  هیکه بخ یگم، وقت یدستت و م-

   دمید ت ی نه به اون اندازه تو رو تواون وضع -

 شد ..  ینجوریبه خاطرمن ا دیبازم ببخش -

بهش فکر   گهیتو نبود.. د ر یتقص ،یموضوع و مطرح کرد نی هم ا گه یبارد  ک ی  زمی عز -
 نکن.

شده بود و پشت سرم گذاشت و به خودش   یکه زخم  یبلند شد، اون دست یازروصندل 
 فشرد . 

 گرفته!  تم یر  یطور ن یفقط به عشق وجود توعه که ا ؟ی شنو  یم - 

 بالم   یبه خودم م شتریداشتنت ب یسورنا هرلحظه برا  -

وسط   یوطوالن  قیعم یبوسه   ه یآورد و  نی دستش بود وفشرد وسرشو پا یکه تو دستم
 شد. قیبه سراسروجودم تزر  یبیگذاشت. آخ که چقدر دلچسب بود وآرامش عج  میشونیپ

نوع   هی و    هیعشق واقع ینشونه   شهیزده م ی شونیکه وسط پ ییبودم بوسه ا دهیشن
 . کنمیدرک م یجمله روبه خوب نیا  یآد، االن معن یاحترام به عشقش به حساب م

 هم دعوت ان   نایاونجا مامانت ا  میشام بر  یمامان زنگ زد، دوست داشت برا   زمی عز -

  میاونم ازکافه که مثال رفت می نخورده بود  یدستش درد نکنه، ناهار و که درست وحساب -
 شد..  یکه اون جور میبخور  یزیچ هی

 ربم کافه دنج  ینداره خانومم عوضش االن م بیع -

 بود(  مارستانیکه مخصوص، پرسنل ب یی) کافه ا  
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 . رمیگ یم  یکه دوست دار ییها  کی و ازهمون ک 

 شه!  داشیاالنه که پ ومدهیعرفان هم، سرش شلوغ بود که تااالن ن 

 سورنا ؟  -

 جون سورنا   -

 ؟  بگم زیچ هی -

 دوتا بگو   -

 آد  ی جا هم بدم م نیا  یها  کی ازک گهید -

 کرد  یتعجب نگام م با

 ت ی به سالمت اهم یلیو سالم بود سورنا هم خ یهاش خونگ  کی ) چون ک

 (دی خر  یها م  کیک نی ازا  شهیده هم یم 

   ری بگ گهید زیچ   هیآد  یبدم م کی ازک  گهیباورکن د -

 چ؟ یساندو   زی چ هینکنه اون  -

   یپسرخوب، حرف دلمو زد  نی آفر -

فست فود چقدرمضره و نود  یدون یم شهینم یجور ن یعسل خانوم ا گهینه د -
 ؟ یبهداشت ری درصدش غ

 آد؟  ی من به حساب م ی البته، ازهمه مهم ترجزء خط قرمزها  و

 خورم.  ی م رونیرم ب یبا عرفان م ادی بزارعرفان ب گهید  یسیخس - 

 زدنم گفت:  دید ن یچشماشو خمار کرد وح 
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  یعنیگرفته بود   تمی که چه جوربرات ر ید یقلبمو شن یاالن صدا  نیعشق دلم خوبه هم-
دارم مراقب خودت   دیو مدام تاک   زنمیم  شیکه من خودم و به آب وآت ستیبرات مهم ن

 اس؟  دهیفا یب  نایا  یهمه   یعنی!  ؟یباش تی وسالمت

 ؟  یآر  یشورشودرم یدار گهیآخه سورنا د  -

دوست دارم.. مخصوصا تند هم باشه وکالباسش هم   جیکه من چقدرساندو  یدون یم
 دلم خواست   ییوا  اد،یز 

 منم دلم خواست.   یکرد  فیکه تو تعر یمدل ن یا -

   م؟یبخر میبر  -

 گرده ورو حرفم هستم  یاما نظرم برنم  یدرسته که دلم وآب انداخت -

   واریباشه نخر، رومو ازش گرفتم و زل زدم به د -

 خوردنتو ازعرفان گرفتم مادمازل خانوم .. جی آمارساندو -

تو کوله ات بود،   چیچهارتا ساندو  یکوهنورد  یکه با دوستات رفته بود شیهفته پ نیهم
 ؟ ی مصرف شو محدود کرد  یجور ن یآخه دختر خوب ا

  مینکنه تو کوله ام قا طونیش  یتو کوله ام بود؟ ا  چیکه چهار تا ساندو یدون یاز کجا م -
 ؟ یشده بود 

بگم  دی با تیهاتو داده بودم.. محض کنجکاو  چ یساندو  بیاگه تو کوله ات بودم ترت -
 عرفان لو داد 

رسم در  یزبونمو بهش باج دادم که بهت نگه، خدمتش م یب یها چیازساندو  یکی -
 ها روخوردم. چیساندو   ضمن من فقط دوتا ازاون

 درانتظارت نخواهد بود. ینکن که عواقب خوب زونیلب و لوچه توآو  یمدل ن یا -

 ! یخطر یب تی کبر -
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 ؟ یزن یمطمئن حرف م یلیخ -

 شد گفت:  یم  کی جور که داشت نزد نی زد وهم انهی لبخند موذ هی -

 خطرم هان؟  یب تیپس کبر  -

 جسارت و ازکجا آورده بودم  نیدونم ا  ینم یبگم غلط کردم، ول خواستم

 گفتم:  هوی

 ی د یرمیهم گ یلیالزمه اضافه کنم خ - 

 شو به اتمام رسوند   فاصله

 ..یدار یهاتم دوست دارم معلومه سر نترس یزبون دراز  -

 توعمل هم زبونت انقدر درازه؟   نمیخواد بب یم دلم

   هیامتحانش مجان -

 دونه از چشمامو بستم   هیکلمه بود، سرشوآورد جلو..  نی کنم منتظرهم فک

نگاه به تلفن انداخت و   هیکنه که تلفنش زنگ خورد..  ینمونده بود که حرفشوعمل یزیچ
 نگاه به من   هی

 ملخک..  یباروجست ن یا -

 مشغول صحبت با تلفن شد    

 ده!  یزبونم آخرش سرم و به باد م نیدونستم ا  یم

 مگه نه سورنا؟  هیدلچسب یعجب هوا - 

 .        میتا بر  نیتو ماش نی رده سرده بشخو هیآره فقط   -

 باش  -
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داره با   دمی د  یسر  هیشه  یشده مدام تو فکره، باورت م یجور هی داعرفانیسورنا جد - 
 زنه ؟  یخودش حرف م

 شده!   دعاشقیشا -

 مورد..  هی ن یوداشتم جزا  یزیانتظارهرچ دم،یته دل خند از 

 خنده گفتم:  با

 !  ؟یعرفان وعاشق -

 ی و مسخره باز  یرو به شوخ یگرفته همه چ یو به شوخ  شیکل زندگ عرفان

 باشه   یعشق وعاشق هیدونم قض یم دیگرفته، بع 

شه که تا آخرعمرش مجرد بمونه و   ینم لیدرسته سرخوشه اما دل زم،یاشتباه نکن عز  - 
زنه  یدلت و م یو بدون اجازه درخونه   لیدل یهوا و ب  یعشق ب اد،یخوشش ن یاز کس
 ! یکه خودت متوجه بش نی بدون ا یحت

 ؟؟ یورو نکرد   یهنراهم داشت ن یازا  کالیاوهه بار -

 قدرمو بدونه؟  هیک -

 خودم  -

 زبونت غالفم  شیپ شهیقربون خودت برم که هم -

 خدانکنه  -

لختش که رو   ی موها نی فرد روبه روم، آخ ازا یگذاشته ام ومحو تماشا رچونمیدستم وز  -
موهاش   یخواست دستموال  یبود دلم م زیوسوسه انگ بید.. عجبو  ختهیر شیشونیپ

 . زمیببرم وهمشو به هم بر

 : دی کنم و دست از زل زدن برنداشتم پرس ی نگاهش م دیتا د 
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 شده؟   یزیچ -

 ..یجذاب تکرارنشدن  یکیدونه هست  هی فقط   ایازتو، تودن -

 جان، من به فدات   یا -

 خدانکنه -

 .. بتیبودن، خانوم ها توآشپزخونه مشغول غ دهیزود ترازما رس نایا  مامان

 بلند شد  دنمیبه محض د نی لیکردن آ یبودن وکاتالوگ ها تماشا م 

 که بحثمون داغه داغه    نیبش ایب یسالم خوش اومد  -

   زدلمیسالم عز  -

 آم   یبکنم حتما م  ونی به جمع آقا یسالم واحوال پرس  هی بزاربرم 

 ایزود ب  یباشه بروول -

 مختصررفتم آشپزخونه         یم واحوال پرسسال  هی بعد

کاتالوک وبهم داد  ه؟یخوشگله نظرت چ یلیخ نی سفره عقد ها ا  نیفرشته جون: ازب 
 جالب بود  یلیواقعا طرح هاش خ

 اس!   گهی زدی چ هی  نیکه شما انتخاب کرد  یاون  یهمشون قشنگن ول -

دختردوستم   م،یکن هیهاشو کرا لی وسا  میر یومامانت هم موافق بودن فردا م  نیلیآ -
 دکوروسفره عقده، کارش حرف نداره..  یکارطراح نرتویزا ید

 چه خوب!   -

 ن؟ یآره، لباس هاتون وگرفت -

   نهیآره فرشته جون تو ماش -



 بغض من عشق او 

41 
 

 مش ینیبب نیاریبعد شام حتما ب -

 چشم -

 تا غذا رو بکشم زی روم نی بچ ارویدرب خچالیاون دسرها رو از تو   نی لیجون: آ فرشته

 : باشه مامان نیلیآ 

 . میدیزوچیهمه رفت و آمد م نی باالخره بعد ا 

 درست کرده  یکی و ساالد مکز یودسرهم مسقط  یشام فسنجون و قورمه سبز یبرا 

  یم یباز بودن. همه مشغول خوردن بودن به عرفان نگاه کردم، تو فکربود و با غذاش   
 کرد..

 ه؟ یچ یهمه آشفتگ  نی ا  لیدل دمیفهم یکردم وم  یباهاش صحبت م دیهر طور شده با 

  یکه م یازعرفان  نیخودشون رفتن، منم با عرفان دمغ بود وا  نیو بابا، با ماش مامان
 بود.. دیشناختم بع

 از جا کنده شه   دمیترس یسفت گرفته بود که هرلحظه م یفرمون و جور 

   ؟یعرفان، داداشم خوب -

 گفت.  یچ دی نشن نمیهم  ینبود برا ایدن نی تو ا  اصال

 صداش کردم    گهیبارد  هی

 حالت خوبه؟  یعرفان داداش - 

 ؟ ی گفت یزیچ -

   ست؟ی چرا حواست به اطرافت ن یکن ی رمیعرفان کجا س- 

   ستین یزیچ -
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  یعنی ستی ن یزیچ یگ یکه م یوقت یکن ینگرانم م یعرفان دار ستی ن یزیچطورچ -
 هست..  

 گم   یخونه همشو بهت م میبزار برس 

 ساعت راهه بهم  میخونه ن  میداداش تا برس -

دختره تواتوبان  تصادف   هی ش یماه پ ک یحدود    ییدونم عروسک، راستش و بخوا  یم -
ت،  که ازداش یماریقلبش هم از قبل مشکل داشته، با توجه به ب یها  چهی کنه و در یم

 رفت کما  یداخل یزیشک و خون ر  کی تنها با 

 مارستان یب انیدن که ب یخالصه به پدر و مادرش اطالع م 

خبردادن که به هوش اومده اتفاقا جراحش سورنا بوده و خودش عملش   ش یهفته پ هی 
 کرد.

داشت سرزبون   ایکه به رنگ در یآب یدختروچشم ها  نیا  ییبا یماه، ز  هیتواون   خالصه
زنن  یداره که همه ازش حرف م یدخترچ نیگفتم مگه ا  یهمکارا افتاد منم با خودم م

اتاق عمل که    یها  نیازتکنس یکیشه لنزهم گذاشت   یداره که اونو م یچشم آب هی
  هوشیچشماش بسته و ب نکهیباوجود ا  یتکرد، ح  یم  فیخودم بود تعر  یمیدوست صم

بهش   یروزچقدرمسخره اش کردم و حت راونیبه خ ادشی  کرد.. یبود آدم ومحو تماشا م
 باشه ..  ییای در یپر نکهیوجود نداره، مگرا  یآدم  نیگفتم: ازکاه کوه نساز، اصال همچ

 یتا باورکن ینی بب ییا یب دیچقدراصرارداشت که با  باربد

 با چشم ها  یبود حت بایز  یواقع   یآخ که بد باختم اون دختربه معنا  م،یشرط بست یحت

البته حق   د،یخند یشده بود و باربد ازم م لیساعت تبد مینگاه من به ن هیبسته.  ی
خودشم   یرم اتاقش حت یم نهیمعا   یچند بار برا  یکه به هوش اومده روز  یداشت؛ ازوقت

 از پرستارا گفته بود:    یکی روزبهی برده، چون د ییبوها هی

 پزشکش هم عوض کرد. ست؟ ین تانمارس ی ب نیتو ا  ییا  گهیکس د یانیدکتر ک جز
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 یدونم چ  یشه و نم یفردا مرخص م نکهیزنم وازهمه بدترا  یدارم پرپرم دنشیازند منم
 کار کنم؟ 

 گفت..  یپس داداشم عاشق شده! سورنا درست م 

 ه؟ یاسمش چ  ینگفت یآم مالقاتش راست یفردا م ینگران نباش داداش - 

   زادیپر -

 ..یکه دنبالش بود  ییا یدر یپر نمی( بفرما ایپر ی)زاده  یبه به چه اسم قشنگ -

 ترسم!  یکردم اما از واکنشش نسبت به خودم م دایمو پ  ییای در یآره پر -

نگاه   هی وفقط تو  یدون ینم  یز یو اخالقش چ  اتی داداشم ترس نداره که تو که ازروح-
شه انقدرنگران   یم  یهلل که اوکازش خوشت اومد، بزارمن باهاش صحبت کنم ان شا

 نباش . 

 فهمه .. آخ عسل ..  ینم نویدلم ا  -

 شه یتموم م  امیافتم دن ی چشماش که م ادی

 برام جالبه که تصورت ازعشق عوض شده!  یلیداداش خ - 

 شه.. یم  رشیباالخره درگ  ییجا هی یروز  هی ،یهرکس -

 کرد  دی سورنا وتا ی صحبت ها  قای فهمن وعرفان دق یمردها هم و خوب م واقعا

 ! ید یرس جهینت نیخوش حالم که به ا -

نگو   یز یخودم وخودت بمونه ها فعال به مامان چ نیمسئله فقط ب  نیخانوم ا  یآبج -
 گم   یشه بعدا خودم م یبزاراوک

 چشم -

 بال  یچشمت ب -
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 خونه عرفان گفت:   مید یرس نکهیا بعد

   مارستانی برم ب د یامن برم بخوابم که فردا صبح زود ب  زمی عز -

   ایداداش دن نیبهتر ریبروشبت بخ -

   زمیرعز یشبت تو هم به خ  -

بلند شد، شالمو ازروسرم پرت   میگوش امی پ یپامو تو اتاقم گذاشتم صدا نکهیمحض ا به
 و بازکردم، سورنا بود.. امی کردم رو تخت و پ

 زم؟ یخونه عز  ی دیرس -

 آره نامزد جون   -

تا ساعت چهارتو   یباشه؟ نر یکن بخواب  یازده شبه لطفا سععسل جان، االن ساعت دو  -
 و تلگرام مشغول بشي!    نستاگرامیا

 تعجب فرستادم  کریاست هی

   ؟یدار کاریخوابم چ میمگه بچه ام؟ آخه به تا -

 دارم؟ یمن تا چهارصبح ب  یاز کجا متوجه شد   نمیبگو بب اصال

 ..گهید یخودتم مشغول  البد

اوقات مجبورم تا صبح مطالعه کنم و    یاشتباه نکن من مچت و نگرفتم، گاه زدلم،ی عز -
 کنم .. یرو بررس مارهای پرونده ب

 دلم گفتم:   تو

 نم یب یم لمیکنم وف یتا صبح مطالعه کن، منم چت م تو

 داد امیپ بازم

   ؟یمون   یم  دارینظرت درسته تا صبح ب به
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 خوام ها   یبل نمگفته باشم من خانوم تن ؟یازاون ورتا ظهرخواب -

 خوام   یده رونم یرمیکه مدام گ یمنم َمرد  -

  روقتیمدت که شب ها تا د هی  یزتریعسل جان درک کن توازجونمم برام عز -
 ! یش ی مارمیب یداربمونیب

که   ییازاون جا ی باشه گفتم و بحث و تموم کردم ول هینداشت،   ییا  ده یبحث کردن فا  
ترک عادت موجب مرض است، حالت روح تلگرامم وفعال کردم با بچه ها تا خود صبح  

 خوابم برد؟!  یآد ک ینم ادمی  یحت م،یچت کرد 

به عرفان قول دادم برم مالقات   نکهیا  ی.اونم فقط برا  دارشدم یحدودا ساعت ده بود که ب 
  یو شال مشک  یلوار مشک.مانتو کرم رنگمو با شدمیخواب یوگرنه وتا خود بعدظهرم زادیپر

خونه سوت و کور بود   رونیبرداشتم وازاتاق زدم ب  فممیست کردم و به نظرم خوب بود ک
 عرفان و  ستیکس خونه ن چیه هداد ک ینشون م نیو ا 

 روز خونه نبودن، مامانم احتماال رفته خونه خاله شهرزاد میتا  نی بابا طبق معمول ا  

 گفت:  یاگه االن خونه بود م بهتر

 ؟    یجا به سالمتک -

مامانم که   انیگشت چون عرفان و بابا ناهار خونه نم یبود تا غروب برنم نیا  شیخوب
مونم خود بدبختم که ناهارامروز و درخدمت عرفانم. قبل    یم یقربونش برم رفته مهمون

  میتا نیبرسه تو ا  گهی ساعت د مین هیصبحانه بخورم زنگ زدم آژانس، قرارشد تا    نکهیا
که جاسازکردم و برداشتم با گوجه و   ییکالباس ها هو اون ورق  خچالیرفتم سراغ 

 تو نون باگت و مشغول خوردن  ارشورگذاشتمیخ

دونم چرا   یآورد، نم یامروزمنه پدرمو درم یصبحونه  نی ا دیفهم یشدم اگه مامان م  
 خوردن محروم کنن ؟  چیهمه دوست داشتن منوازساندو
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به شدت  مارستانیب یودم تا عرفان کارش تموم شه..فضانشستم منتظرب یصندل رو
 بود   ده یچیپ مارستانیبد الکل تو کل ب یو بو ربودیدلگ

  ییال یخانواده فوت شده و بود و بستگانش چه واو هیز یبود که عز  ییهمه بد تراون جا  از 
 راه انداخته بودن. 

 . ستیموندگارن زشیچ چیکه ه ایدن نیبه ا  لعنت

 موشموشک؟  -

 ؟   یعه اومد  -

 آخه؟  هیچه سوال ن ینه توراهم، ا -

 شرمنده توفکربودم   -

  رم ی روانداختم تا بتونم خارج ازوقت مالقات نوبت بگ ینداره، عسل من کل بیع -

 آم   یراهرو باهات م یانتها 

 تو..  ا یتعارف نکن ب - 

   ستین یگوشی عسل االن وقت باز  میبر -

 باش  -

 ...یجاس اتاق شماره   ن یا -

 ! یکن  یچه م نمیبرو بب 

 -   یاوک

 معلوم نبود  یزیبودن چ دهیاتاق و کش یکه پرده   ییکردم وازاون جا  دا یو پ  اتاق

 و درزدم   دمیکش  قینفس عم هی 
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   دی بفرما -

 داخل؟  ام یونم ب  یسالم م -

 مکث گفت:   یبهم انداخت وبا کم ینگاه کل هی

 ! ارمیاما من شما رو به جا نم دی بفرما -

شد( دسته گل   میبود من که دختربودم بهش حسود با ی)اسمش برازنده ش بود و واقعا ز 
 گذاشتم    زیو رو م

 هستم حالت چطوره؟   نجایا  نیهم  یبرا زمیدونم عز یم -

   ستمی ممنون بد ن -

 م سراصل مطلب   یجان م  زادی خداروشکر، پر -

 د؟ یدون  یاسم منوازکجا م -

گذشته پزشک    یتا هفته   شونی عجله نکن راستش من خواهرعرفان ام، ا زمیگم عز یم -
 معالج شما بودن..

 د؟ ی فرما یوم یانی آهان! دکترک -

هم   شبیبرادرم هستند وازشما خوششون اومده قصد مزاحمت نداشتن، د  شون یبله ا -
 گذاشت که باهات صحبت کنم و..  ونیبا من درم

 صحبتتون اما من ازدواج کردم   نیب یانیخانوم ک دیببخش -

 خونده بود  شوکاملیگفت، چون عرفان پرونده پزشک  یمطمعنم داشت دروغ م -

 که پزشک معالجت بوده پرونده تو کامل خونده لطفا با من روراست باش  یبرادرم زمان -

 بله ازدواج نکردم اما نامزد دارم   -

 نکن داداشم واقعا ازتو خوشش اومده!   یآدم باز  هیکنم با دل  ی خواهش م یپر -
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 شه تو چند بار برخورد عاشق شد؟    ی گفتم که نامزد دارم، درضمن مگه م -

 جراح شما بودن والبته نامزد بنده   شونیا  ؟یشناس ی! دکترپژوهان ومزمی چرا نشه عز -

 من نامزد دارم    یول  ن یخوشبخت بش -

 خدانگهدار   یشم ان شاهلل که خوشبخت بش یمزاحمت نم  نی شترازایباشه ب -

 خدافظ  -

 

 بک به گذشته  فلش

 چشماتو ببند   زادی: پرپندار

 پندار؟!  -

 آبرومون رفت.. یزن یچرا داد م -

 نندازم رو مقنعه ات    یکیسوسک و مارمولک پالست  یسر نیدم ا  یقول م  نترس

 واقعا که .. -

 ارت باشه.. درانتظ یزخوبیدم چ یحاال چشماتو ببند قول م -

 ها   یپندار قول داد  -

 باشه  -

 بگو به جون مامانم ..  -

 عه، باشه بابا به جون مامانم حاال چشماتو ببند  -

 چشم   -
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 * پندار

 جعبه حلقه رو باز کردم زانو زدم و به سمتش گرفتم. اکثرا جمع شده بودن و داشتن  

 کردن  یم  نگاه

 حاال چشماتو باز کن -

 

 

 *  زادیپر 

 که زانو زده بود  دمیچشمام و بازکردم پندارو د نکهیابه محض   

 ؟ یکن ی: با من ازدواج مپندار

 زبونم بند اومده بود  ادمه یروزوخوب   اون

 پندار..   یوا  -

 دستمو جلو دهنم گرفتم. یبگم؟!زخوشحال یدونستم چ ینم 

 خانوم سوال ما جواب نداشت؟   ی: پرپندار

 شناختم وازعالقه اش به خودم مطمعن یکه دوسال بود، پنداروم یی) از اون جا 

 دست موازجلو دهنم برداشتم(  شهیم  میدونستم مرد زندگ یم یازطرف بودم

 کنم   یبله که ازدواج م -

 صحنه، همشون دست زدن   نیکه تو پارک بودن و شاهد ا  ییکسا
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  هی نی ..توا یستگارخوا انی گذشت و قرار شد آخرهفته ب یاز اون ماجرا م  یسه روز  دو
  یهستش و پسرمقبول می دادم که هم دانشگاه حیهفته با مامان صحبت کردم وتوض

 بود.   یاوک   یهمه چ  بایمامان هم با بابا راجبش صحبت کرد وتقر 

 گفت:   یدرهم رفته اومد خونه و به مامانم م  یو اخم ها   تیروز بابا عصبان هی نکهیا  تا

 لش کن  و کنس یخانوم زنگ بزن خواستگار -

 شده؟  ی زیسالم بابا جون آخه چرا، چ -

 فک کرده با خر طرفه  یعوض  یپسره  -

 شده؟  یزیدورازجونت بابا چ  -

شرف و از قبل   یقوم ب  نیخوره بازم به معرفت ماکان که ا یپسره به درد ما نم ن یا -
 کارن..   یچ نایدونست ا  یشناخت و م یم

 کرده؟   کاریمگه چ -

   ؟یکن یجماعت معتاد زندگ هی نیب یبر ییخوا یمعتادن، م یخانوادگ -

 دروغ گفته باشه !  دیشا  یشناس یبابا ماکان و که م  -

 ن یکتش چند تا عکس انداخت رو زم بیزد واز تو ج یپوزخند

 گه؟!    یدروغ م یگ یخوب نگاه کن بازم م -

بود و    دنیشک شهیپندار بود که حال ش نی من ا  یبرداشتم، خدا  نی عکس ها روازروزم 
ها    نیعکس ها شدم نکنه ا نی ا  خی که کنارش بود داداشش بود، نشستم رو مبل وم یاون

 فتوشاب باشه ؟ 

  یبودم وم ستی کردم، گراف ینم دایازفتوشاپ بودنش پ یاثر چی نگاه کردم ه یهرچ
 بودن.. یبدم.. اما اونا واقع صیتشخ یخوب  نوبهیتونستم ا 
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 زدم  یو داشتم خودمو گول م 

 به تو پندار.. لعنت

 کردم   افتیازماکان در  یتلگرام  ام یخودمو نداشتم، پ ی حوصله   یکه حت یشب اون

 پندارتوزرد ازآب دراومد؟  ،ی: ناراحتماکان

 بود..  لی امشب تکم  یبرا تمیظرف گهیها شوحذف کردم د امیپ 

 ومد ا  امی صفحه پ یو خاموش کنم، باال  ی خواستم نت گوش 

 عکس ازماکان  دو

 شو باز کنم، عکس ها رو  یو  یاجازه نداد نت وخاموش کنم رفتم پ  میکنجکاو  

بود که پندارتو پارک ازم   یمال زمان  قایازعکس ها دق یکیزبونم بند اومد..  دمید 
 بغلم کرد  شیکه بله گفتم ازخوشحال یکرد وزمان یخواستگار

و   میبود که کافه بود یازعکس ها مربوط به زمان گه ید یکیبغل پندار بودم.   یکی  نیتو ا  
 ..دمیعمه شو درآورد ومنم خند یپندارادا 

 گرفته؟!  ی عکس ها رو ک  نیمونده بودم ا  مبهوت

 داد  امی دوباره پ 

 دم  یام نجاتت م یموقعه، البته شناگر ماهر  هی  یغرق نش -

 کردم (  پی ) تا

   فتیکثلعنت به توواون ذات  - 

بابات هم بفرستم؟ به نظرم   یتو فرستادم وبرا  یکه برا  ییعکس ها  نی ا  هینظرت چ -
 داده؟  یپرورش م نشیو توآست  یکنه که چه مار یازم تشکرم یکل

 شد   یبرام بد م یلیخ دیفهم ی نه اگه بابا م ییوا 
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 افتاد..   یاتفاق م  نیا  دینبا 

 ه؟ یحرف حسابش چ دم یفهم یم  دیبا

   ؟یی خوا یم یچ -

 کنم  یرو برات بهشت م ایقبل هم گفتم تو با من باش دن  یچه خشن دفعه ها -

بگم تا   ی چه جور گهیخوامت د  یگم نم  ی..  چند ساله بهت میتو خود جهنم یروان -
 ؟یبفهم

  دیو که نبا  یکار یکن یوادارم م ی زد ییحرف ها   نیبا من درست صحبت کن.. با ا -
 انجام بدم  

  یکه قبول نم یخواستگار ادیخواست ب یماه ادامه داشت و ماکان م  بحث تا چند نیا
 کردم 

 دست به سرش کنم  نکهیا  ی فرسته.. برا  یکرد که عکس ها رو م یم دی تهد اونم

 : گفتم

  یاواخر جد نی ا نکهیصبرکرد تا ا  یفرصت بده اونو فراموش کنم، ماکان هم تا مدت 
 جورمسائل.. نیفرصتت تموم شده و ازا   گهی کرد که د دیتهد

کردم قلبمم درد گرفته بود وهر لحظه دردش   یفرمون بودم و با ماکان بحث م  پشت
 کنم و ..  تی وهدا ن ینتونستم ماش گهی شد و د  یم  شتریب

 

 حال   زمان

 اسارت در توان من نبود!  رفتنی کنم؟ پذ یچ دیدونستم با ینم گهید
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 * عسل 

 

نفر   هیهمه مدت از   نیبعد ا چاره یخارج شدم. ب مارستان یبگم از ببه عرفان  نکهیبدون ا 
بود که مجبور شد   شیخالء توزندگ هیشد.. مطمعن بودم   یطور نیخوشش اومد اونم ا 

 دروغ بگه موندم چطوربه عرفان بگم؟ 

 زنگ به آرزو بزنم ببينم مي تونه بياد؟  هیبراش کباب شد حوصله نداشتم برم خونه،  دلم

 رفتن بود فقط آرزو بود.. رونیثابت ب هیکه پا ینرفته بودم، تنها کس  رونی وقته ب یلیخ 

 برگشتم خونه  یگشت وگذارحساب هی بعد

 و بدونُه   یخواست جواب پر یزنگ زد و م یچند بار عرفان

 روم نمي شد حقيقت و بگم، گوشي و سايلنت كردم  منم

 

 * زادیپر

بود حالم ازش به هم  نجایز ساعت مالقات ابودم ماکان هررو مارستانی که ب یمدت  نیا
 آزارم بده  نکهیو به خاطرا  ستیدر کار ن ییعالقه ا چیخوره مطمعنم که ه یم

  یزی کرد چ  یخواست با من ازدواج کنه.. ماکان از اون دسته آدما بود که اگه اراده م یم 
با دوست   بارها وبارها یخونه حت نی ماش  نیو داشته باشه حتما براش فراهم بود بهتر

که فکرش وذاتش   یهم نبود.. کس الشیخ نی وع دمشی د یورم  نورواون یدختراش ا 
  چیبودم که ه دهیبه آخرخط رس یمونه، اما انگار  یم  یباق یجور نیتا آخرهم هم  فهیکث
  نیرسونه و ا  ینکنم عکس ها رو به دست بابا م شنهادشوقبولیبرام نبود اگه پ یراه
 .. میتموم شدن زندگ یعنی
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که    رمیروزا انقدر با خودم درگ نی ا  شهیمردم. باورم نم  یم یتصادف لعنت نی کاش تو ا یا
 و فراموش کردم..  فشیپندارو اون کارکث انتیخ

 رت یآدم بد س نیدارمنوا ید یساعت دو شد و وعده   بازم

 که حالت خوبه!  نمیب ی: مماکان

 دپرس شدم  یجنابعال دنیبه محض د  یخوب بود ول -

 قولت ها   ریز  یزن یم یدار  ،یو نساز  یاومد  -

  یکن یزندگ یبا کس یتون یکم، م هیداشته باش فقط   تی کم انسان هی ماکان تو روخدا   -
 بهت نداره وازت متنفره؟  ییعالقه ا  چیکه ه

 دادزدم   هویکردم و  یکرد قاط یم میسکوت مزخرفش عصب  نی جواب نداد، ا 

   ؟یالل شد  هیچ -

چه برنامه ها که برات دارم..   نیبرم فقط صبر کن وبب یبه موقعه اش اون زبونت و م -
 یفت یبه غلط کردن ب ی که زد یی حرفا  نیکنم بابت ا یم یکار

 شترزجرت یب یکن یاعصابم باز  شتربایب ی..هر چزادینکن پر  زی صبرمولبر 

 دم.. یم 

 دادم   یو ماکان و فوش م دم یکش یم غیج

 کنه؟ آره!  یمن خوشحالت م یبدبخت - 

 گذاشت و به فکر فرو رفت   رچونشیز  دستشو 

 آره   ییراستشو بخوا  -

 چرا؟  یبدون ییخوا یم

 نگفتم  یچیه
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 خورم، حاال خوب گوش کن  یاگه نگم حسرت شو م -

 دمخور یو کم کم ازت خوشم اومد با هر کس یبزرگ شد  یهام بود یبچگ یباز  هم

  یدیوند  یبهت توجه کردم اما تو کوربود یلیشتم ختو دوست دا یژگ ی و  نیا  یشد ینم
  دیمال من بشه، مثل تو که با دی بزارم بدون اما واگربا یزیکه دست روهر چ یدون یم

 ! یمال من باش

 داستان خوب براش  هیتونم  یم ادتهی که برات فرستادم و   ییاون عکس ها  

 بسازم و برسونم دست بابات   

 و نفراول بودم!   یسیمسابقات داستان نو  شهی تو مدرسه هم یدون یخوب م خودتم

 ..فی! حیکن  یاستفاده م یدونم تو ازهوش و ذکاوتت چطور یآره م -

 به فکر خودت باش  ،ی من افسوس بخور  یبرا  ستیالزم ن -

   یپست یلیخ -

 سوزه!    یدلم برات م یفکر کرد  ؟یخب که چ -

پندارمونده   یمتاسفانه ته مونده   یلدادم و  یجونمم برات م  یاگه فقط با خودم بود 
 من   یبرا 

 نن یبب نجایخانوادم توروا  نکهیتا قبل ازا رونیخدا لعنتت کنه، بروگمشوب -

 آم  یبازم م  یرم ول یم -

 به من داره!  ینره پدرت ارادت خاص ادتی  

 به خاک سپردمت  -

 ا کردم . سند مرگم وامض ی جور نیبه خواسته اش تن بدم؟ ا  یعنیکار کنم؟  یچ حاال
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 * عرفان

 

کارم   نجای ا ست،ین یخبر چیگذره وه  یم زادیکه عسل رفت تواتاق پر یساعت از وقت هی
 شد؟  یچ نمیتموم شد بهتره برم باال بب

 با عسل دعواشون شده؟  یعنیبود،  دهیچیتوسالن باال پ زادیپر  غیج یصدا 

 .. رون یزد گمشو ب یداد م زادیپر

 خروسش..  نیع یبا اون موها  رونیپسره ازاتاق اومد ب هی بعدش   قهیدق چند

 پس عسل کو؟   

   ؟یی خانوم موال -

 بله ؟  -

   اد؟یب رونی اتاق ب نی خانوم ازا ه یکه   دید یشما ند -

 رفتن  شیپ میساعت و ن کی حدود   -

 واقعا!؟   -

 بله  -

 تا بوق خورد جواب داد   ۵ نکهیعسل و گرفتم بعد ا یدرآوردم و شماره   بمیوازتوج یگوش 

 سالم داداش   -

 ؟ یر یم  یزار یخبرم یب گهی سالم مارپل خانوم احوال شما، حاال د  -

   نمتیب یحاال شب م میر ی بگ لهیپاساژوس میاومد، با دوستم اومد  شی شرمنده کارپ -
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 ؟   یحرف زد زادیعسل با پر  -

 تونم صحبت کنم    یکنم االن نم یم  فی برات تعر نمتیب یشب م -

 نه ؟  ایزنم، حداقل بگوآره   یوردارم پرپرم  نینامرد من ا -

 گم فعال خدافظ.  یداداش بزارشب بهت م -

 .نمت یب یمراقب خودت باش شب م -

 اومد سمتم رجهیبا ش د یبود، عرفان تا منو د  زون یمبل نشسته بودم وپاهام آو  رو

 گفت؟   یچ زادی پر  نمیخب بگو بب -

 نامزد داشت   -

 داد زد 

 نامزدش بود؟   گولهینکنه اون پسر ژ  ؟یچ -

 کدوم پسره؟   -

شده  که    یچرا بحث تون انقدرطوالن نمیاومدم بب یبود  زادی تو اتاق پر نکهیا  یبه هوا  -
 بحث  یکی هی و با    رونی زد برو گمشو ب ی.. داد م دمی و شن زادیپر  یصدا 

 پسره  هیبعدش  یکرد اولش که فک کردم باهم دعواتون شده ول یم 

 نگو با اون بود.. رون،یاز اتاقش اومد ب 

 .  گهیهمون نامزدش بوده د   دیخب شا -

راه   یآمپربچسبونه وفوش کش  یجور نیا  یتو دوران نامزد  ید یود یآخه ک گه،ینه د -
 بندازه؟ 

که اون دخترنامزد داره، چه   نهیباهم بحث شون شده االن مهم ا دی دونم شا یچه م -
 دروغ، چه راست 
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 ؟ یکن یکارو م نیسورنا رو بزن ا   دی! اگه بهت بگم قیراحت نیهمبه  -

 کنه یفرق م  طمونیعرفان منو و توشرا -

 . یفراموشش کن دیدختر نامزد داره و تو هم با  ان

 عسل .. یفهم ینم -

 گفت و رفت تو اتاقش   نو یا

 باهاش کنار نمياد!  یزود نیدونستم به هم یم  

  

 

 عرفان*  

 

 فهمه ..  ی حالمو نم یچکیه

 .. امی ها کوتاه نم یسادگ نیهم به

 حاضره؟   رصبحونهیسالم مامان صبح به خ -

 زه یروم ر،آرهی: سالم پسرم صبح تو هم به خمامان

 ؟ ی قراره بر ییجا -

فرشته..   یسربرم خونه  هیو    دیبرم خر دیبا گهی دوساعت د  هیآره فردا عقد خواهرت،  -
 ست کردن سفره عقد  در  یآد برا ینرمیزا ی بعد ظهرد

 بشه؟  دمانیعروسه چرا اونجا چ  یخانواده  ی اش پا  نهیمامان جشن عقد تمام هز  -
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واونجا    ادهی هاشون ز  یفرشته گفتم اما اصرارداشت که دعوت نوبهیدونم پسرم، ا  یم -
 .رنیبگ

 ناچارا قبول كردم ولي نگران نباش تمام هزينه هاش پايه ي خودمون  

 برم.. گهیاوكي، ممنون ازصبحانه من د  -

 !؟  ینخورد یزی تو که چ -

 چراخوردم فعالعجله دارم خدافظ. -

 خدا به همراهت پسرم.  -

 فرمون نشسته بودم وفكرم درگير بود  پشت

   ستیط درست نوس  نی ا  ییزایچ هیحرف بزنم..   زادی با پر دیبا

 دستي كه روي شونه ام خورد به عقب برگشتم  با

 پسر؟   یچطور -

 سر داد( و گفت:   ییباربد )باربد ، خنده ا ستمیخوب ن -

   یتو پرونده شون وارد کرد یرواشتباه مارها یکامال معلومه، اطالعات دوتا از ب -

 حرف بزنم   زادی با پر دیباربد هرطور شده با -

 یر  یوگرنه از دست م  یکارو بکن نیدترا پس بهتره هرچه زو -

 شه ینوبت منم م یخودت عاشق شد ی وقت -

 مگه زده به سرم که خودمو بدبخت کنم؟  -

رو عشق    ی مجرد  ستمیکارا ن ن ی گم من آدم ا یبا خودم م نمیب یحال و روز تو رو م  یوقت
 است.
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 ی تا از دست نرفت یحرف بزن  زادیبا پر  یبهتر بر توهم

  زادیو به سمت اتاق پر  دمیکش یقیازم دور شد نفس عم ع یسر   دیمو د ینگاه عصب یوقت
 رفتم

 زدم و بدون اينكه منتظر اجازه باشم، رفتم داخل و بي مقدمه شروع كردم  در

 تونيم صحبت كنيم؟  مي

 بفرماید -

 مي شه به من اعتماد كني؟  -

 جا خورد ولي بعدش گفت:  اولش

  یم خوب ذات شونشون داد، جنس شما مردا روخوب منفراعتماد کرد  هیدوسال به   -
 شناسم 

نسبت به   دت ی باعث شده د یدونم ک  ینم ستم،ین  یجورآدم نیمن ا  ی کن ینه اشتباه م -
 همه مرداعوض شه؟ 

کنم، فقط بهم اعتماد کن و بگو اون شخص حرف حسابش   یباش کمکت م مطمعن
 چيه؟ 

 ؟ ی بهم کمک کن ییخوا یچرام -

 ؟    یبرس یبه چ ییخوا یم

 ! یدیفهم یدوست داشتن وم یکاش معن  یا -

 ... یمطرحش کن  ستیالزم ن گهیگرفت د  موازمیکلمات تموم زندگ نیهم -

    ا یندارم فقط با دلم راه ب یبه گذشته ات کار  -

 بهت اعتماد کنم  یراحت نی تونم به هم ینم -
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 کارکنم؟  یبگوچ -

 ی كنم، اگه نتونستم کار بگو محل کارش کجاس؟ قول مي دم سريه هفته پيداش  بهم

 رم قبول؟!  یم   تیو ندارم واززندگ اقتتیل یعنیکنم  

 !   فهممیهمه اصرارونم نی ا  لیدل -

 بهت عالقه دارم؟   شهی باورت نم -

تونم بگم محل کارش   یخوب نشده اما م میزخم قبل  یتونم باور کنم چون جا  ینم -
 کجاس..

 شه.. یکاره حساب مهمه   ییجورا  هیشرکت پدرش مشغول به کاره و  تو

 اسم شركت؟  -

 ذرين  -

   ؟یشهرک صنعت  کی که نزد یهمون شرکت -

 د؟ یشناختی بله م -

 فعالازحضورتون مرخص شم  ،ییجورا  هی -

 خدافظ   -

 بعد ی خدافظ تاهفته  -

 

 

 * عسل 

 سورنا منتظرته   گهی عسل زود باش د -
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 صداي داد زدن مامان ازرو تخت بلند شدم   با

 : اون بنده خدا منتظره اون وقت نشستي رمان مي خوني؟ مامان

 لباس بپوشم ؟    دیخب منتظرباشه نبا -

 کم عجله کن، بنده خدا دم دره هر چي اصراركردم نيومد تو   هیدختر -

 ديرش مي شه  گفت

 برداشتم رنگ موازتوکمد  یرم.. شال مشک  یباشه مامان االن م -

 به مامان گفتم:  رو

   اریها رو ب لهیوس نی زحمت ا یب - 

 باش   عی آرمش فقط سر یم -

 شهینم یزیکم منتظر بمونه به خدا چ هیمامان توروخداهولم نکن بزار   ییوا   یا -

 کم دست بجنبون   هیخونه حداقل تو  ومدیزشته تعارفش کردم ن -

 ها روازدستش گرفتم ولپ شوبوس کردم    لهیوس 

 دافظ مامان جون خ -

 خدا به همرات مواظب خودت باش   -

   شگاهیآرا  میامروزجشن عقدمون بود وسورنا اومده بوده دنبالم بر  

 حاليكه ازفرط خستگي زياد چشماشو بسته وبه صندلي تكيه داده بود.. در

 ازسروصورتش مي باريد  خستگي

 كم اذيتش كنم   هیداشتم   دوست

  شهی به ش دمیکه دستم بود چند بارپشت سرهم کوب  یدیبا کل 
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 اندازه دوتا سکه پونصد تومني شده بود.  چشماش

 ؟ ی سالم خواب بود  -

 مردم آزار نذاشت..  هی یسالم آره خواب بودم ول -

 قربونت بره اون مردم آزار   -

 نيم ساعت گذشت   قای.. دقیسوته حاضرش هی خدانکنه، قرارشد   -

   ؟یکن یم  کاریواقعا برام سواله چ یهم ندار شیجاس آرا  نیا  جالب

 كج كردم   گردنمو 

 که ی ستیبپوشم برام مهمه و انتخاب کردنش واقعا سخت دخترن یچ نکهیخب ا -

  یبفهم 

 ..  میگيرن ما هم زن گرفت یخدا مردم زن م یه -

   میآهنگ بزارتا گوش کن هیاز خدات هم باشه االن   -

 چشم خانوم موشه -

 آد بازم تکرار  یورنا صد بار گفتم ازموش بدم مس -

 موشم؟   هیمن شب یکن یم 

  مینیبا انگشت اشاره اش زد رو ب 

 گه ی د یخوب موش -

 لقمه چپم نکنه..   هیحواسمو جمع کنم آقا گربه   دی.. حاال باییپس توهم البد گربه ا -

 خورمت  یکنم و م یلقمه ات م  هیها  یزود  نیبه هم -

 عه سورنا   -
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 جان سورنا ؟   -

 دستم به تابلوي بزرگ آرايشگاه اشاره كردم   با

   رمی خودم م یا یخواد ب یاون جاس نم -

 نمیخواد موهاتو بب یموهات بازباشه دلم م ونینیعسل لطفا ش -

 چشم -

 چشمت سالمت، فعال خدافظ   -

 خدافظ عزيزم  -

  یموهام واقعا عال  ونینیوهام، شساعت روم هیرو صورتم کار کرد و    یحدودا دوساعت - 
 شده بود! 

   دم یشگرپوشیوازتو کاورش درآوردم وبا کمک آرا  لباس

 شگرمدام یارآرا یخوب شده بودم ودست یلیخ

  گهید قهی زنگ به سورنا زدم گفت تا ده دق هیبودم  یکرد واقعا ازکارش راض یم  دیتمج 
 رسه  یم

  ایداد ب  امیکردم که سورنا پ  یم  گوشه نشستم تا سورنا برسه، داشتم عکس هارونگاه هی
 نی پا

 نی سورنا پا رونیحساب کردم رفتم ب نکهیکاله شنل و رو موهام انداختم وبعد ا  
 منتظربود 

   میگرفت لی هلو تهو   میبه به لولو داد -

 نامرد  -

 دیسوارش  دی کردم مادمازل، بفرما یشوخ -
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 و برام باز کرد و نشستم    نیدر ماش 

 ها   ی شما هم خوشگل شد  میاز حق نگذر  -

 ی مرس -

 ی بهش برس -

 نمونده که مال خودم بشه  یزی رسم، چ یدارم م -

 

 

 

 * عسل 

 

هام وکه    یوهم دانشگاه ممیصم  یشده بود، دوست ها  کیش یل یعقدمون خ سفره
 دعوت کرده بودم 

 اومده بودن .. 

نشسته بودن ومشغول   یپ یاک   انی مشون بتونن بکردم ه یجمع بود فکر نم جمعشون
 دارم بهشون  دنی بودن.. تا د

 کنم، آرزو با دست اشاره داد بلند شن  یم  نگاه

 همشون اومدن سمت ما ..  

  دیمبارکتون باشه ان شاهلل خوشبخت بش -

 قسمت خودتون   یروز  هیممنون بچه ها ان شااهلل   -
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 اومده بودن.   یپیدوستاش اونام اک  شیکه جواب بچه ها رو داد رفت پ نی بعد ازا سورنا

 

 ! ییایدانشگاه وب یجورکن بتون ییعسل خدا  -

 بهتره   می کالس باش  هیتو  می ترم وباهم انتخاب واحد کن نیترمم تموم شد ا  یمرخص -

   هیاوک -

 نمش؟ یب یعرفان کجاس نم -

 گفت:  یبه شوخ هیمهد

 ه؟ یخبر  یریگ ی عرفان وم مدام سراغ  میاومد  یازوقت -

  یطور  نی نه بابا هم -

 یگ   یتو که راست م -

 ومده؟ ی بچه ها واقعا عرفان هنوز ن -

 نه -

 اومدن عاقد بچه ها رفتن سرجاشون   با

 شدم و به در زل زدم   بلند

 عسل ؟   یخوا  یم یزیچ -

 ومده؟ یعرفان هنوزن -

 بود که سورنا هم ناراحت شده   معلوم

 هنوز  ومدهینه ن -

 توبده   یسورنا گوش -
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 ؟یکارکنی چ ییخوا یم -

خوام به عرفان زنگ بزنم .. خيلي ازش دلگيرم اون بايد زودترازاينا مي اومد، يعني   یم -
 ممكنه به خاطر اون دختره نياد؟ 

 زنم   یتا آخرعمرم باهاش حرف نم ادیخطبه عقد بخونن ن   نکهیاگه تا قبل ازا  

آروم باش عسلم هر كجا باشه پيداش ميشه. نگران نشو خانومم، احتياجي به زنگ  -
 . نيست.

 با تعلل پرسيدم  

 پس عاقد چي؟    -

 طمانيه پاسخ داد  با

 وايميسه   -

 کاره؟ یسورنا مگه ب  یگ یم  یزیچ هی -

 ی سورنا رو دست کم گرفت نی مثل ا -

اون دختر   یعنیساعت از اومدن عاقد گذشته بود وعرفان قصد اومدن نداشت.  هی -
 شده بود که بخواد خواهرشو فراموش کنه  زی انقدربراش عز

عرفان هم معلوم   میامان: دخترم به بابات هم گفتم زشت مهمون ها رومنتظر نگه دارم 
 کجاست؟   ستین

 ؟ ی آخه بهش زنگ زد یچ یعنی -

 .. مارستانیتو ب دهی خاموش بود احتماال کارش طول کش شی آره گوش -

 بگم مامان؟  یچ -

 : عسل بابا جان؟ بابا
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 جونم بابا   -

 .. بگم حاج آقا شروع کنه ؟ ادیفكر كنم عرفان نتونه ب -

باشه که بهم تبريك مي گه اما نيومد دلم و   یکس  نی خواست اول یدلم م یلیخ نکهیبا ا  -
 شكست..  

کرد معلومه همشون خسته شدن   یفرشته اون گوشه سالن داشت با عمو صحبت م خاله
 و واقعا هم حق داشتن..

درست نبودو تقريبا همه حوصله شون سررفته بود.. بعد كلنجاررفتن با خودم رو   اينطوري
 به بابا گفتم:  

 شروع کنن  نیلطفا به حاج آقا بگ -

 باشه -

گه  فاطمه و زهرا توروباالسرمون ن ه،یمهد ،یکرد به خوندن خطبه.. شادعاقد شروع   -
 قرآن وباز کردم و شروع کردم به خوندن  دیساب یداشتن ونگار قند م 

سورنا پژوهان به صداق و   یآقا  یشگیدائم وهم  تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ایآ -
 چهارده سكه ي بهارآزادي    د،یجلد کالم اهلل مج کی معلوم،   هیمهر

 دان دربياورم؟ چهارده معصوم ودويست و بيست وهفت شاخه گل رزجاوي تیبه ن 

 گفت:  نگار

 عروس رفته گل بچينه -

  یآقا  یشگی دائم وهم تی: براي باردوم عرض مي كنم، آيا وكيلم شما را به عقد زوجعاقد
چهارده سكه بهار آزادي   د،یجلد کالم اهلل مج کیمعلوم،   هیسورنا پژوهان به صداق ومهر 

 ويدان در بياورم؟ به نيت چهارده معصوم و دويست و هفتاد ودو شاخه گل رز جا

 از دوستاي سورنا از اون ور گفت:  يكي
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 رفت..شهرداري عروس و گرفته   میشد چارهی حاج آقا ب -

 خنده شون گرفت..  همه

دوستام و   یو برا  یقرآن و بستم و بعد از فرستادن چند تا صلوات، ازته دل خوشبخت 
 خانواده ام آرزو کردم 

پژوهان از   یشما را به عقد دائم آقا لمیه وکبند ا یکنم آ  یبارسوم عرض م ی : براعاقد
   اورم؟یمعلوم درب  هیقرارمهر 

 : مادرشوهر،عروس زيرلفظي مي خواد شادي

 ست دستبد وانگشتر کادو داد.  میخاله فرشته ن 

سمت اومد    نیبه ا  یکه اومد داخل سالن و تند دمیآخرعرفان و د یلحظه  نی هم تو
 رو بهم دادن..  ا یانگاردن دمیعرفان و که د

 براي بارآخرمي پرسم  : عروس خانوم، عاقد

 لم؟ یبنده وک 

 عميقي كشيدم   نفس

 پدرومادرم و برادرم.. بله  یبا توکل به خدا واجازه  -

 ودست مهمون ها بلند شد   غیج یصدا 

 نوبت سورنا بود  حاال

 اورم؟ یدر ب یانیخانوم، عسل ک زهیکه شما رابه عقد دوش دیده یبه بنده وکالت م ایآ -

 ازدوستاش از تو جمع داد زد  یکیسورنا جواب بده که   منتظربودم 

 عروس خانوم و گرفته، داداشمون رفته سند بزاره   یکه شهردار ییازاون جا  -

 کردم ازخنده ..   غش
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زمزمه کرد    رلبی ز  دیانداخت و خند  نی خنده اش گرفته بود، سرش وپا دیهم شد  سورنا
 ازدست توکاوه..

 

 

 * سورنا 

نابغه  هی پسر نی بگه کاوه ادامه شو سرهم مي کرد ا یزیچ هیتو جمع   یبود دختر یکاف
 ديونه بود..

 که خطبه روخوند بله رو گفتم  یباردوم 

 م یجفتمون انگشت هامونوتو جام عسل گذاشت 

چشمام خيره شده  تو  طنتیزد و با ش  یم ک یانگشتم و تودهن عسل گذاشتم.. آروم م 
کردم انگشت   یم یازانگشتم گرفت که فک کنم قطع شد. سع یبود يه لحظه چنان گاز 

 رون یب  ارمیموازتودهنش ب

 سفت گرفته بودش ..   یول 

 ی عسل خانوم انگشت مو قطع کرد  -

 آخه خوشمزه بود   -

 خورم ها  یرسه اون وقت خودتو م ینوبت منم م -

 دلت نمياد   -

   هیامتحانش مجان -

 پرس شده مو، ول کرد وانگشت خودشوگذاشت تودهنم. انگشت

 یانگشت شوآروم تودهنم به باز  
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  یدونست که دلم نم یگرفتم، چشماشومظلوم کرده بود و زل زده بود بهم، خودش هم م 
 کنم.  یآد تالف

 .  دمیبوس شویشونیآورد بغلش کردم وپ رونیانگشت شوازدهنم ب  آروم

 .ری نگوقت آرامشم وازم  چیه  ایخدا

 ( ی)زندگ آهنگ

 توسالن پخش شد. نیازمع 

   گهید دیپسرم بر  -

 باشه -

 عسل وگرفتم  فیظر  یها  دست

 عسل بانو؟  میبر -

 مرد جذابم   میبر -

 ازحد   ش یب یکینزد نی کرد وا یم  یدستم وانداختم دورکمرش، توبغلم لوند -

 بدنم و باال برده بود .. یازدما

 داد وچشمك مي زد ی آهنگ بدنشو تکون م تمیبا ر  همزمان

 ازم فاصله گرفت وآزادانه مي رقصيد.. 

 با تو چقدر قشنگه خوب  من  یزندگ 

 رنگ   یعشق چه آب آسمون  

 نم یریشونم، ش ی بذار آروم به رو  سر

 زمونم  نی که خسته از ا یوقت



 بغض من عشق او 

72 
 

 غم  عشق  تو چارًه من بودنت عمر دوبارًه من  یا

 ستاره  ی ب یشبها  نیا  ی تو

 قشنگ تو ستارًه من، ستارًه من یما چش

 با تو چقدر قشنگه، خوب  من  یزندگ

 رنگ   یعشق چه آب آسمون  

 من  مار  یمهربون دل  ب بی طب یمن، ا  خوب  

 من، چشم تو چراغ  روشن به شب  تار من  ماه

 غمخوار  من  ییپر از بهونم تو کهیمن، وقت  اری

 با تو چقدر قشنگه، خوب  من  یزندگ

 غم  عشق  تو چارًه من  یرنگ  ا یعشق چه آب آسمون  

 ستاره  یب  یشبها  نیا  یعمر دوبارًه من تو  بودنت

 قشنگ تو ستارًه من، ستارًه من یچشما 

 غم  عشق  تو چارًه من بودنت عمر دوبارًه من  یا

 ستاره  ی ب یشبها  نیا  ی تو

 اومد پيشم  عرفان

 برقصم؟  میآبجتونم با  یداداش م -

 البته عرفان جان، اما فک کنم ازت دلخوره  -

 کنم  ی دونم بعدا باهاش صحبت م یآره م -

 نمی خوبه من برم بش -
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 * عسل 

بهش گفت، سورنا رفت   یدونم عرفان چ  یکرد نم  یداشت با سورنا صحبت م عرفان
 . شی نشست رو صندل

 با لبخند جلواومد ودستامو گرفت. واقعا ازش دلگيربودم که چرا ديراومده!  عرفان

   دیبوس مویشون یبود برام بس بود، بغلم کردوپ شمیکه االن پ نیهم یول

بدم .. االن   حیدم بعدا همشو برات توض یقول م راومدمیببخش که د یعسلم خواهر -
 باشه؟  میدیرقص یبا هم م یکه دونفر ییباهام برقص مثل اون وقت ها 

 رقص دونفره مون تنگ شده   ی.. منم دلم برا  نی نگرانتم، فقط هم یلیخ -

 و درخواست بدم ؟  یشگیهم آهنگ

 موافقم  -

 )عشق من باش ( پخش شد   یبهنام صفو  آهنگ

زد و   یزمیعرفان بشکن ر  مید یصرق یو با آهنگ م  میکرد یم یلب خون منووعرفان 
 .. رقصش ازسورنا هم بهتربود دیرقص یمردونه م

 وسط   ختنیآهنگ تموم شد عرفان هم رفت و بچه ها ر  نکهیا بعد

   میبرقص ی: خب بچه ها به نظرتون با چه آهنگنگار

   یدکترساس -

 ترکوند .. ی م  میرفت یم  یيا تولد  یرقص بود و قبال عروس ینگارمرب -

 پخش شد  کیبود حلقه زدن دورم و من وسط حلقه موندم موز  ادیچون تعدادشون ز  -
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 شروع کرد  نگار

 دکتر   -

 بلند  یبچه ها با صدا  ی همه

 ها: جون دکتر!؟  بچه

 دوردور؟                                             یر  یم  ینگار: چراه 

دادن  نگارم   یزدن و قرم یها هم دست م وبچه  دمیرقص یآخرآهنگ من اون وسط م تا
 اومد وسط 

نبودم.    یخوب فی نگاها زوم شده بود رو بدنش، واقعا حر یرقصش پراز ناز بود وهمه   
 م یزد ینگار دست م یبودم و برا  سادهیکنار حلقه وا 

 زد  یپام درد گرفته بود وتا فردا حتما تاول م   

 نشستم  ششیرسوندم کنارسورنا و پدوست داشتم تو جمعشون باشم، خودمو نکهیا با

باهال   یل یخ د،یرقص یوسط وبا دخترا مسابقه گذاشتن. کاوه با نگارم  ختن یپسرا ر  پیاک 
 اومد نه نگار  یبود .. نه کاوه کوتاه م یبودن انگاربحث رو کم کن

 عمواعالم کرد که وقت شام وبچه ها باالخره کوتاه اومدن ..  

 بود و کم کم مهمون ها عزم رفتن کردن  شام بازم بساط رقص پا برجا  بعد

بهش  یدونم خاله فرشته چ یکرد نم  یگوشه سالن خاله فرشته با مامان صحبت م اون
 داد.  یگفت که مامان ناراحت شد وسرش و تکون م

 ازدوستاش اومد سمتمون  يكي

   داریهاتون پا یوخوش   نیخوشبخت بش دوارم ی: امای برد

 جان ان شااهلل قسمت خودت   ایممنون برد  -
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   نیکه اومد  نیممنون از ا  -

 ام بود   فهی: وظای برد

 ی نفرات نی خودمم جزوآخر  ی کادوهاشونو دادن رفتن. دوستا نکهیسورنا بعد ا  یدوستا 

 پسر ها رو سوژه کردن.   نی کردن وا بت یبودن که رفتن، بماند که چقدرغ 

   ایلحظه ب  هیعسل جان  -

 اومدم مامان   -

 و به هم محرم   نیکردم، گفت: عقد کرد  یداشتم با فرشته صحبت ماالن  -

 !  یجا بمون نیدوست داشت امشب وا  نیشد 

 مونم   ینداره م ی نگران نکهیخب ا -

 م یر  یحواست باشه ما هم االن م -

 باشه  -

   زمی خدافظ عز -

 کردن رفتن  یخدافظ  نایبا عمو ا  نکه یبعد ا نایا  مامان

 د یباال استراحت کن دی بر د یسورنا پسرم معلومه خسته ا -

 زد و گفت:  انهی لبخند موز   هی نیلیآ

 خوش بگذره دیآره بر  -

 خجالت بکش  نیلیآ -

 نگفتم مامان   یزی من که چ -

 حرف مامان افتادم    ادی بود خوش بگذره؟!  یمنظورش چ -
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 )مراقب خودت باش(  

 کم کم دو هزاريم افتاد   

 نه.. ییوا 

 از کنارم رد شد :  نیلیآ 

 بغل داداشم خوش بگذره  -

گفتم منوبا   ی کرد وم ی اون موقع کار م وبمیکاش مغزمع یبود ا یبد  تیوضع چه
 خودشون ببرن 

 هاي سورنا رو شونه ام نشست   دست

 ؟ یعسل خانوم تو فکر -

 هان؟ نه اصال اينطور نيست   -

 ح یبله کامال صح -

 ..میاستراحت کن  میبهتره بر -

 کشوند  یدستمو گرفت و دنبال خودش م 

 لباسات وعوض کن راحت باش  -

 نابغه لباس ندارم   -

   رمی گ یبرات م نی لیرم ازآ یاالن م  -

 باشه -

و خودمو به درآوردن سنجاق   فته یب ستیقرارن یاتفاق  چیدادم که ه یم  یخودم دلدار به
 دست لباس برگشت   هیتو موهام مشغول کردم. سورنا با  



 بغض من عشق او 

77 
 

 بزارکمکت کنم   -

صبح بيمارستان بودي يه دوش بگير    ییتونم توخسته ا یچيزي نمونده، خودم م -
 بخواب  

   یخسته که هستم اما دوست دارم تو بغلم بخواب -

 گرد شد  چشمام

  ییرم فقط تو بغلم بخواب، نترس تا خودت نخوا ندا تینکن..کار  یجور نیا  چشماتو
  یها رهیتا گ یروصندل ن یدم االنم بش یافته بهت قول م ینم نمون یب یاتفاق چیه

  نهیبب بیموهاتو بازکنم.دوست ندارم موهات آس 

 خوبه که دارمت   یلیخ -

که همه   یروزا رو برات بسازم طور نیدم بهتر  ی بهت قول م زدلمیطورعز  نی منم هم -
 بخورن . مونویت زندگحسر

 مشغول درآوردن سنجاق موهام بود   

 زدم .   ی بود ومنم چرت م 

 برمت حموم موهاتو بشورم   یصبرکن االن تموم مي شه اونوقت م  گهیکم د  هیخانومم  -

 اتوماتيك باز شد چشمام

 ! هیکاف یها روازموهام جدا کن رهی که سنجاق و گ نیهم ست،ینه الزم ن -

 آوردم تا خواب از سرت بپره؟!   یجمله رو به زبون م نیا  دیحتما با  -

 خستم .    گهی نکن د تمی اذ -

 هات برم    یقربون خستگ -

 که منتظرتم.  ایب رزود ی دوش بگ هیبود برو   شی آخر ن یا -
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 باشه -

کرد.. با   ی ومنتظرم موند. البته داشت با لب تابش کارم دیطبق گفته اش نخواب  سورنا
 عينك خيلي جذاب تر شده بود  

 زدم  صداش

 جون؟  یدک -

 رون؟ یب یاومد  یعه ک -

 شه  یم یی ا  قهیچند دق هی -

   زمیباشه عز  تی عاف -

 ی مرس -

 دستاشو بازکرد وگفت:   ز،ی و ازرو چشماش برداشت و لب تاب وگذاشت رو م  نکیع 

   مارستان یکه فردا صبح زود بايد برم ب ایبدو ب -

 ازخدا خواسته رفتم بغلش  منم

 ها روخشک کنم    شمیابر نی! بزاراول ا سهیآخ حواسم نبود موهات خ -

 کند؟!   یبا من رفتار م ینی چ ییدانم چرا اوهمچون ملکه ا  ی*نم

 شه  یتا فردا خشک م الیخ یب -

   دمیلحظه ترس هینگام کرد که  یجور هی

 شده؟   یزیچ -

 !؟  الیخیب یچ یعنی -

 كه تا فردا سردرد مي گيري.. اينجوري از زندگيم مراقبت مي كني؟   اينطوري
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 تا فردا خشك مي شه  روقته یاالن د  رمیگ یدونم سردرد م  یم -

 ارم  خستم و خوصله ي خشك كردنشو ند خيلي

 بغض اضافه كردم  با

 منم نه موهام   تیزندگ -

 شه!  یحساب م میکه مربوط به تو باشه جزء زندگ  یهر چ -

   زمیاالن هم بغض نکن عز 

 مسائل حساسم قربونت برم    ن یچقدرروا یدون یخودت که م 

  یکن یجمعش م  ختنیحرفا و زبون ر  نیو با ا ی کن یآد کار خودتوم یخوشم م یعنی -

   زدلم یعز م یدوست داشتن و نگران یبزار به پا  -

 چقدردوست دارم ؟   یدون یم -

 نه چقدر؟  -

 قدري دوستت دارم كه با هيچ واحد اندازه گيري نميشه محاسبه اش كرد!  -

 چه شاعرانه.. -

 کنم  تشیخواست اذ  یدلم م 

 زدم  صداش

 سورنا   -

 جان سورنا؟  -

 "عاشقي چه عالمي داره" 

 ..یدوست دارم اندازه   یلیخ -
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 کنم   لیبود جمله مو تکم منتظر

 .....ی: اندازه  سورنا

 سوراخ جوراب مورچه  -

 کرد    یتک تک کلمات شو هج  سورنا

 سوراخ جوراب مورچه -

 ی سمتم ومچ دستمو گرفت وآروم طور زبرداشتیمتوجه شد خ تا

رو تخت. دستامو گذاشته بود باالسرم وگرفته   که سرم به تاج تخت نخوره هلم داد 
 بودش. 

 خم شد روم   

 تونه باشه ؟!  یم ی موش خوشمزه چ ه یادب کردن   یکاربرا  نی: االن بهتر سورنا

 خوام   یو کاکائو هم م لی پاست میکن دیخر یکل می فردا بر  نکهی: اعسل

 که شد پاداش نه مجازات   ن ی: اسورنا

 چشماي مظلومم دلت مي آد مجازاتم كني؟!  نی با ا  نیآخه منو بب -

 وقت فراموشت نشه .  چیمجازاتت کنم که ه یاالن جور -

 کم استرس گرفتم   هی!  کارکنه؟ی خواد چ یم موندم

 لطفا دستامو ول کن  -

 ؟ ی دی ترس -

 بترسم؟ نکنه ازتو؟!  ینه ازچ -
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و عقب  خودش خسته شد سرش  نکهیبوسه  ازم گرفت. بعد ا هیآورد و  نی و پا سرش
 برد. 

   دمیکش یتند نفس م تند

 ؟ یگفت بوسم کن یک ،یکرد  یخفم م یداشت -

 

 حرفيه؟  ،یزنم -

 نامرد   -

رو   نیبش ایبعد سالم بمونه! ب یسر  دمینکن، قول نم زون یآو  ینجوریاون لب ها رو ا -
 تا موهاتو خشک کنم    یصندل

 ز یسشواروازتو کشو برداشت و زد تو پر 

 گفتم: آروم

 شن  یدارمی ب نیا  یاالن همه خوابن، با سروصدا  -

   رهی نم رونی ان صدا ب  قیعا وارهاید -

 آهان  -

 م یخانومم پاشو صبحونه بخور - 

 از چشم هامو باز کردم   یکیزحمت  با

 آد  یخوابم م -

 پس من برم   -

 معذبم مي آم، اين طوري  یمنم م ساینه وا  -
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 موهاتو ببافم  ایبرو دست و صورتتو بشوربعدش ب زمی باشه عز -

 به بعد شونه کردن موهام با تو  نی ازا -

 بهتر؟  نیازا  یچ -

 صبحانه به سورنا گفتم سرمسيرمنم بزاره خونه ي مامان اينا   بعد

 اصرارداشت بمونم ولي فعال راحت نبودم    یلیخاله فرشته خ  

 دم، واقعا نگرانش بودم. با عرفان صحبت مي كر  بايد

 کردم ورفتم خونه یازسورنا خدافظ 

 تو حيات داد زدم  از 

 ست؟ یخونه ن یکس -

 ؟ ی : زلزله، نرفته برگشتعرفان

 برگردم؟!  یسالم، ناراحت -

  زخوردم ینه بابا.. چ -

  ینبود من با تو قهرم با من حرف نزن. حاال سوال ها مو جواب بده ول ادمی اصال  -
 باهات قهرم   

 دم؟ ی به کجا رس زادی با پر یبدون ییخوا یاالن م گه،ید  یفضول -

   قایدق -

 م یاربخوریب ییچا   هیخب اول  -

 سبزه؟   ای  اهینوکر بابات غالم س  -

 سبزه باشه   حایترج -
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 مامان کو؟  -

 طبق معمول خونه خاله    -

 بزار  ییچا  هینکن برو   تی عسل جون من اذ  

 ؟ نی د یشد؟ به تفاهم رس یچ زادیبگو پر  -

 هفت خان رستم و بگذرونم تا بهش برسم   دینه بابا با  -

 کن  فی بزارم، بعد تعر ییصبر کن چا -

 باش  -

 کرده بود بردم . میازدست عرفان قا  نتیکه مامان تو کاب ییدم کردم و با سوهان ها  ییچا

 دستت درد نکنه   -

 خب، ادامه اش؟  -

خواد که باهاش ازدواج   یزش مکنه.. دراصل ا یم تشی پسرخاله اش ازش آتو داره واذ -
 کنه.  

 و اون آتو؟  -

که  یو شرکتش کجاس؟ تنها شانس هیاسم پسر خاله اش چ دمیدونم فقط فهم ینم -
  یدوسال ک یودوستام توبخش اطالعات نزد  ییکاله برداره حرفه ا ه یماکان   نیآوردم ا 

 کنن.  یپرونده کارم ن یهست که رو ا

 كمي مكث اضافه كرد  بعد

کدوم از   چیکنن وه یم ی متوجه شدن ماکان زن وبچه داره وآلمان زندگ یبه تازگ -
 به عنوان  شیسال پ ه یها حدود    یازنفوذ  یکی. ستنیخانوادش مطلع ن یاعضا 
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سخت بود.   یلیتازه وارد خ گارد یباد هیماکان وارد شرکت شد. اعتماد کردن به   گاردیباد 
تعريف مي كرد اين دوربين هاي تراشه ايي كه همه جا بود و اصال  اون جوري كه خودش 

 قابل ديد نبود.. 

 یرو گوش  شیچند هفته پ بای تا بتونه اعتمادماکان و جلب کنه وتقر دیطول کش 

 شنود گذاشت. ماکان

که داشته با زنش  یتماس ن یتمام صحبت ها و مکالمه هاشو ظبط شد طبق آخر 
 خواد .  یجمع کردن ثروتش م یبرا   یشتریگه زمان ب یکنه وم  یصحبت م

 نگفتم .  زادی ها روهنوزبه پر   نیا

 هفته ازش مهلت خواستم که از دست ماکان نجاتش بدم و خودمو بهش ثابت کنم   هی

 ؟ ی انجام بد  یکار یتونست -

 کنن .  یم رشیروزا دستگ نیخدا تو ا  دیآره به ام -

 

 ماه بعد*  ۳

 

 * عسل 

   میبا هم بر دیانتخاب واحد ترم جد   یبرا میبچه ها هماهنگ کرد  با

 ؟ یالزم ندار یزیچ رونیرم ب ی مامان دارم م -

 ی خواستگار میداداشت بر یقراره برا  یناسالمت ییاینه فقط امشب زود ب -

 آم   یباشه مامان خوشگلم، زود م -

 بال مراقب خودت باش   یچشمت ب -
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 چشم خدافظ   -

 خدانگهدارت  -

 دانشگاه   دمیرس ییا   قهیکه ازقبل هماهنگ کرده بودم منتظربود. ده دق یآژانس 

 اومد سمتم   ی.. داشت مدمیو د  اوشیس  نیشدنم ازماش ادهیبا پ همزمان

 کنه.. ریبه خ خدا

   میداد یاز دست م میو کم کم داشت  دنتونی: به عسل خانوم چه عجب سعادت دسياوش

 ینداشت اقتیحتما ل -

مرتب کردم که متوجه حلقه   یشال رو سرم و جور  ن ی هم یدونست ازدواج کردم برا  ینم 
 تو دستم بشه..  ی

   دمیبه محض مرتب کردن شالم به وضوح تکون خوردن مردمک چشمشو د  

 ؟ ی عسل ازدواج کرد  -

 عصبانيت آشكاري داد زدم  با

 بگم   دیهم با  تی ضمن کنجکاو ،یآر  یبارآخرت بود اسمم و به زبون م -

 منو با  یازدواج کردم االن هم راه تو بکش و برو..دوست ندارم کس رهآ

 . نهیتو بب 

 مارستان یجلو ب یحقشه بارش کنم اون سر یخواست هرچ  یخودم نبود دلم م دست

 به هم االنم جلو دانشگاه   ختیاعصابمو ر 

  ا ی کافه تر میشد. رفت  یساعته انتخاب واحد هامون اوک مین

 بخورم  یبستن: من دوست دارم  نگار
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  ی کی:  ذرت مکز  نایت

   میبود. همه رو سفارش داد یبستن شتریب یرا

 چقدر کنه شده  اوشیس نی گم عسل ا  ی: منگار

 ی بود يه آشغال عوض نیزهرا: ازاول هم هم  

تونه با پول   یذره عزت نفس نداره فک کرده چون بابا جونش پولداره م هی: آره بابا عسل
 آدما رو   یو بخره حت یهمه چ

 نکن   فیعسل: خون خودتو کث 

کرد   یداد، فاطمه چ یو بهش درخواست دوست یافتاده بود دنبال فاط  شیماه پ  هی: نگار
 خوبه؟ 

   ؟ی: چعسل

 از سلف برام بگير قهوه   هینگار: فاطمه هم نامردي نكرد وبهش گفت:  

 روش فکر  یو برگرد  یفقط داغ باشه.. قهوه سرد دوست ندارم تا تو بر 

  یفاط میره سلف ما موند  یم ع یتاب دادن سر   یهم انگار بهش ت اوشیکنم. س یم 
 رل بزنه؟! چشمامون چهارتا شده بود.. نیخواد با ا  یواقعا خر شده م

  یتا بناگوش بازبود، قهوه رو داد دست فاط ششین اوشیس

 لبخند مکش مرگ زد .  هیبلند شد قهوه روازش گرفت و  

 کرد رو کله اش.  یقشنگ قهوه روبرد باال سرش و خال 

 عسل فكرشو كن تو چله ي زمستون ... ییوا  

 ديگه بيچاره از رو كله اش بخار بلند شد هيچي

 زد  یومد داد مباال ا ندوزشیو  قهیبعد چند دق اوش یس  
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کنم.اين چه كاري بود  یم   تی ازت شکا یروان یگرفتم ..دختره   ش یسرم.. آت ییوا 
 كردي؟  

و فک کنم    فتهیتو مغزت از کار ب یکارو کردم که ان شااهلل قسمت مخ زن نی گفت: ا یفاط
   ینش کی به منودوستام نزد   گهیبرات درس عبرت شد که د

 ه ؟  کن  تی شکا یدی واقعا نترس  ی: فاطعسل

 عرضه ها نداره    ن ی: نه بابا ازایفاط

 .ی: واقعا گل کاشتعسل

 بلند میگوش  یکه صدا  میبچه ها مشغول بود با

 شد . 

 ه؟ ی: کنایت

 : سورنا  عسل

 آم .  یبچه ها االن م دیببخش

 کافه وتماس و وصل کردم   رونیب رفتم

 ؟ ی خوب زمیسالم عز  -

 ؟ یی کجا تیسالم خانومم به خوب -

داره شروع   د یبراي انتخاب واحد.. ترم جد دمیکه بهت گفتم با بچه ها اومد  شبید
 االنم كافه ايم  شهیم

 شه ؟    یتموم م یکارت ک  زمیعز  یبه سالمت -

 دنبالم    ییای ب ییخوا یم -

 آم  یآره م -
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 باش   نجایا  گهیربع د هیپس  -

 فعال خدافظ   زدلمی باشه عز -

 من   یخدافظ دک -

 ؟ یبا آقاتون بر یوا خ  ینگار: نگو که م 

 آد دنبالم  یم  گهیربع د هی قایعسل: دق  

 ی موند  یشترمیکاش ب ی: چه بد ا یفاط

   یخواستگار میامشب قراره براي عرفان بر  اده،یرفتن ز  رون ی : فرصت بعسل

 خانوم خوشبخت؟  نیهست ا  ی: به به کزهرا

 .ستی: آشنا نعسل

 : ان شااهلل که خوشبخت بشن  زهرا

 ی : مرسعسل

 ی سوناتا   رونیکردم وازکافه زدم ب یتک انداخت از بچه ها خدافظ هیسورنا   

 کردم و سوارشدم   دایرنگ و پ یمشکل 

 جذابم   یسالم دک -

  ادیمن بوسم ورد کن ب ی سالم  خوشمزه   -

 سورنا زشته يكي مي بينه! میابونیوسط خ -

 .یکن یجرم که نم ین زنمان درضم یها دود  شهیش -

 تا بعد م یحاال فعال بر -

 موش کوچولو   ستیدرکار ن یبعد -
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ازلپم گرفت که   یچنان گاز  رانه ی حرکت غافلگ هیبزنم که سورنا تو   غی دهنمو باز کردم ج 
 شه..  یدردم گرفت مطمعنم تا شب کبود م یلیاشک تو چشمم جمع شد. خ

 ره ی ام بگ هی حساس بود، چستمو گذاشتم رو صورتم و کم مونده بود گر  یلیآخه پوستم خ 

قابل تحمل   ری لحظه دردش غ  هی د،یخند  یکنم و ازم م  یم یکرد دارم شوخ یفکرم سورنا
 شد واشکم ودرآورد 

  گهینکن د  هیگر نمتیبغلم بب ای دراون حد درد نداشت! لوس نشو  ب گهی عسلم د -

 ؟ ی درد داره چرا گازم گرفت -

 آخه خوشمزه اس  -

 بود بوست؟  نیکنه ا  یلپم درد م ینامرد  یلیخ -

 مزه اش از صد تا بوس خوشمزه تربود  -

 نامردي كردي..  -

   نیجا رو بب نیا  گهی بغض نکن د -

 و ازرو صندلي شاخه گلي و برداشت و بهم داد   برگشت 

   یخواستگار میعرفان بر  یمشب برا سرم قرار بود ا  ریهنوزازت دلخورم ها، خ -

 کنم ؟   کاریچ حاال

 خواد بخورمت  یدلم م نمتیب یم یببخشيد عزيزم وقت -

 ها!   یش یخطرناک م  یدار -

 ؟   نهیخطرم .. االن هم نظرت هم ی ب تیکبر  یاون روزکه گفت یبزار به پا  -

برام   دیکارت با نی االن منو ببر جردن به جبران ا رم ی گ یعنوان.. حرفم و پس م چیبه ه -
 حتي چيپس  ،یری بگ یخوراک 
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 مجاز   ریغ یها  یخرم جز خوراک  یبرات م ییبخوا  یهر چ -

 پس با من حرف نزن -

 خرم اما کم به جاش برات  یازدست تو.. م -

 داره !   تی خرم که خاص ی هفت مغز م 

 یکن یتنم م یدوز  یم  یبر ی! خودت مهیچاره چ -

 هستم بده؟  تیبه فکرسالمت زمی عز -

 نداشت   ییا  دهیبحث کردن فا   

 ام خوبه   یلینه خ -

 خانوم حرف گوش کن من  نی آفر -

 انداختم توسبد جلوتر بودم و   یاومد م یخوشم م یسورنا سبد و برداشت وهرچ -

 اومد  یدنبالم م سورنا

 نداختم یها رو تو سبد م لهیکه وس یزمان

  یقفسه  ک یشه نزد  یم  یو سبد پرشه داره خال  شتربشهیب نکهیحس کردم عوض ا  
رفتم توراهرو پنجم  نهیکه سورنا منو بب نكهیرفتم قبل ا  عیبر داشت.. سر  انیم  هیچهارم 

زاره سرجاش که   یآد م یدارم و به مزاجش خوش نم یمن برم یبله.. نگو هرچ  دمید
 دونه من خودم  یبماله نم  رهیخواد سرمنو ش یطورم  نیا

 د یبه ذهنم رس یفکر هیدم   یدرس م طونویش 

   ای لحظه ب  هیسورنا  -

 شده؟  یجانم چ -

 خوام بگم فقط آروم باش  یم  یزیچ هی -
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 آرومم   شهیبگو من هم -

 برد؟!  لی وجرثق نیاگه بگم ماش   یحت -

 گفت:  هو یبعدش   ادیباال ب ندوزشیتا و د یکم طول کش هی

   نمیماش  یوا  -

 گردم    یبرم عیجا باش سر  نیتوا  -

 باشه -

 که دوست داشتم  یجا بمونم. سبد و بردم و هر چ نیازهمون اولش قراربود هم 

 مجازاتت سورنا خان!  نمیدوبله برداشتم ا  و

ها رواسکن کنه  لی تا وسا شخوان،یپ دمیسبد وهل دادم ورس  ادیسورنا ب نکهیقبل ا   عیسر  
نگاه   انهیکه ابروهاشو باال انداخته بودو موذ  یلحظه سورنا اومد سمتم ودرحال نی تو هم

 ما   می بش یکرد، خنده ام گرفته بود واقعا جالب بود چه زوج یم

 : قابل نداره چهارصد و پنجاه تومن  حسابدار

 دوتا باکس؟!   ن ی: اسورنا

 شيش تا باکس  ن یرای: خحسابدار

 زد دارم برات گفت:  یکه توچشمات داد م یحالت خاص  هیبا  سورنا

 ها براي ماس؟  لی وسا  ن یا  زمی عز - 

 سردمه    میزحمت حساب کن بر ی آره سورنا جان ب -

  نی بروتو ماش یی خوا ی چشم خانومم م -

 ارهیمو ن  یها یبازم خوراک  دمیترس یم -
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 . میر  یبا هم م یش ی خسته م نی ها سنگ لونینا  زمینه عز -

 زم ی باشه عز -

 شو سورنا آورد   هیو لواشک ها رو خودم برداشتم وبق  لی ونوتال وپاست پس یچ باکس

   رونی ب میازفروشگاه زد 

 ؟   یها رو بخور  نیزارم ا یم  ی!؟ االن فکرکرداهینخود س یپ ی : منو فرستاد سورنا

  یذاشت یبه خرج دادم اون وقت توم  قهی همه سل  نیها ا  ی: من تو برداشتن خوراک عسل
 اولش آخه چرا؟!   یجا

.. چرا درک  یمار یها برابر با ب نی خوردن هر کدوم ا   ستین تی آخه چرا حال زدلمی : عزسورنا
  گهید یخور یرو هم م نایا یفیضع یلیخ یبارداربش یبخوا  ینگرانتم! اگه زمان یکن ینم

 من و   یکه دستمه محض دلخوش یشيش تا باکس ن یبدتر..ازا

 ؟ ی برداشت دیزمفیچ  هیخودت  سالمت

 ترسم.  یم مان ی چون از زا ارمیوقت بچه نم چیاوال ه -

 کاکائو برداشتم   یآره کل دوما 

   گهیتلخ د  -

 ده  ینه کاکائوتلخ مزه زهرمارم -

 داشت ونياوردي  ت ی ذره خاص هیبفرما اين يه قلم وکه   -

 شه   یم یخواب ی کنه و تواكثرمواقعه باعث ب یم  ادیتحرک و ز   نیری ش کاکائو

 بدم خدمتتون ؟  کروفنیم یدک -

گوشش   ن یگم اما متاسفانه ا  یترازجونمه م  زیکه عز یروبه کس نایدارم ا  ست،ین یاز ین -
 دروازه یکی دره و اون 
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 کنه ها   یسورنا لپم هنوزدرد م -

 آره قرمزشده جاش   -

 با کرم پودرمحوش کن  یجور هی یخواستگار  میبر میحاال امشب خواست -

 شه  یرم ی داره د میرو بزار صندوق تا بر  نایزحمت ا  یمجبورم، ب -

   یرم خونه تا تو حاضر ش یرسونم و خودم م یمن تورو م  زم،ی عز شهیرنمید -

 آم دنبالت  یم

 خوبه  -

 ربعه رسوندم خونه..  هی

 گفت: زنگ نزن االن  یم  یسورنا ه ن،ی پا ادیزنگ زدم مامان ب 

 هامو برداره  یراک خو دم یآرمش قبول نکرد راستش ترس یشلوغه خودم م سرشون

 کنه.  یتونست کار ینم گهی مامانم بود د اگه

 

 

 * عرفان

دادگاه به مدت پانزده سال حبس   یبه گفته قاض  ییو پول شو  یبه جرم کاله بردار ماکان
 رو به صاحبانشون برگردونه.. ده یکه باال کش یکه تمام اموال  یمحکوم شد البته به شرط

مونه .بعد   ینم یازشون باق ی رد  چیکنن وه یازرابط ها زن وبچشش فرارم یکی  توسط
واقعا دشوار بود چون    یخواستگار یبرا  زادیکردن پر  یماکان راض ی ه یاز تموم شدن قض

 ازش   یتونستم به راحت یبهم نداشت ومنم نم ی حس چیه

   رهیگ یکه عشق منطق آدم ها رو ازشون م یبگذرم به راست 
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کردن   یصحبت م   یزیگذره وخانواده ها درباره هرچ یم یساعت می ن میکه اومد   یازوقت
   یجزبحث اصل

  م یدور نش ی : لطفا از موضوع اصلمامان

 از خودتون صحبت كنيد  کمیخب آقا عرفان   د،ی فرما  ی: بله کامال درست مزادیپر  مامان

  یدارم خونه   یمشغول به کارهستم ودرآمد نسبتا خوب  مارستانیبله حتما.. تو ب -
مستقل    یخانوم بخوان خونه   یاگه پر  یکنم ول یم یو با خانواده زندگمستقل ندارم 

 . رمی گ یهم م

ادامه   یزارم .. برا  یم ارشونیکه بخوان دراخت  یدوست ندارم همسرم ومحدود کنم هرچ 
 ندارم   یمشکل  چ یشون ه لیتحص

  زادیپر  یبه عهده   یینها  میاما تصم حی: کامال صحیپر مامان

 صحبت کنن   گهی بچه ها با هم د دیاجازه بد  دواراگه یام  ی: آقا بابا

   نیصحبت هاتونو بکن  اطیتوح دی جان بابا بر یپر ن،ی ارداری : اختدواریام ی آقا 

 : چشم بابا یپر

   میبود ونشست اط یکه گوشه ح یسمت تاب  میباهم رفت 

 د ی بفرما دیدار  یندارم اگه شما سوال ی: من سوالیپر

  یکنجکاو  هی یحت د؟یندار ی سوال  چیواقعا ه دی : ازهمون اولش هم خاص بود عرفان
 ک؟ یکوچ

 نه -

 خواد جواب همشونو بدونم  ی دارم که دلم م یادی ز  یاما من سواال  -

 دی بفرما -
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 کرديد؟  یشد باهاش ازدواج م ینم ر ی اگه ماکان دستگ -

 شده   گری فعال که دست -

 ؟ یهاش ازدواج کن با یدونست که مجبور بود  یم یماکان چ -

 تو چشمام نگاه كرد  تيز

 اينجا رو با اتاق بازجويي اشتباه گرفتين! -

 اما اگه موضوع و بدونم؛ مي تونم كمكتون كنم   -

بمونه! اگه سوال هاتون   ی که مربوط به گذشته اس لطفا بزارتوگذشته باق  یزیچ هی  -
کنه بزار با   یم  تمینش اذ کرد ان یب یعنیبگم  یزیتونم چ  یمربوط به ماکان ومن فعال نم

 ..  ی. شرماکان ازسرم کم شد ولامیخودم کنار ب

   زادیبهم اعتماد کن پر  ؟یچ  یول -

   یری گ یباج م یشما هم دار ی! حت ستین دیکس بع  چیزازهیچ چیه دم یفهم رید یلیخ -

   ؟ی ش نیگزی که خودت جا یوازدورخارج کرد   ماکان

 من صادقانه دوستت دارم   زاد؟ی پر هیچه حرف  نیا

  یکنم تا دوستم داشته باش یم یهرکار

! اگه واقعا برات مهم بودم  یکن  یم  لیخودتو به من تحم یدار ؟یدوست داشتن زور -
 ! یداد یآزارم نم

 !یکنم تا منو بفهم کاریدونم چ ینم گهید -

 ولم کن  -

 که بخوام آسونم از دستت بدم. رواين يه مورد كوتاه نمي آم  اوردمتی آسون به دست ن -

   یا یدم با خودت کنارب  یبهت فرصت م ییتا هرزمان که بخوا  
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 منو؟  یفهم ینم -

 یفهم یتوهم منو نم  قایدق -  

 م یرس ینم ییا جهینت  چیپس ما به ه -

 کنه  یو عوض م  ینگران نباش زمان همه چ -

 به جزما آدم ها...  -

 اگه صحبتي نيست بريم داخل.. -

 بره داخل و خودم پشت سرش راه افتادم  ی که باز کردم اجازه دادم اول پر درسالن

 شد؟   یچ جهی: نتمامان

 خوام فکر کنم   ی: دوهفته زمان میپر

 .میکن یما رفع زحمت م  ،یهم عال یلی: خمامان

 خوب فکراتو بکن  زمیعز 

 . میکرد   ینا بلند شدن وخدافظعسل وسور بابا،

   دیکه مامان پرس م یبود رخونهی مس تو

 یخون گرم، پس چرا امشب عبوس بود و اصال با کس یلیخ زادیپر  یگفت یتوکه م - 

 کرد؟  ینم صحبت

 یدون ینم -

 ؟ یمطمعن -

 آره مامان جان   -
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ها   نی گفتم ا  یبا خودم م یدخترکرد  نیکه تو ازا  ییها   فیکنم، با اون تعر  یباورنم -
 مجنونن  یلیل

 فکرتو مشغول نکن   ستی ن یزینگران نباش مامان چ -

 درسته  ی دونستم چ ینم گهی سرد بود و مامان و به شک انداخت. د  یلیخ زادیپر  رفتار

 غلط!  یچ

 به زور  یمال من بشه حت  دیبا ی دونم پر  یفقط م 

 

 

 

 

 * عسل 

 

  هی  مارستانیشد، سورنا منورسوند دانشگاه وخودش رفت ب یم لیکالس ها تشک  امروز 
 نه ؟  ای بچه ها اومدن  نمیانداختم بب ینگاه اجمال

ده، طبق معمول   یداره دست تکون م دمیود  یشد شاد  یکالس شروع م گهی ربع د هی 
 گفت:   دیمنو د نكهی. فاطمه به محض ابتیجا جمع شده بودن و مشغول غ هیهمشون  

 کرده ؟   یخواهرت چ نیبب ایسالم ب -

   ریبه خ یسالم بچه ها صبح همگ -

 کنم   فی تعر ن یبش گر،یرجیفاطمه: صبح توهم به خ 
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  نیاول  نیهم ادیموقعه استاد ب  هیترسم   یمونده م قهی کن ده دق ف ی کالس تعر میبر -
و زمان    یر یتا عرش عال م  یکن یتو هم که هزارماشااهلل صحبت م  میبخور  بتیغ یکار

 کالس   میبر  نیره، اگه موافق یازدستمون در م

 پرشه  بتیاولمون با غ  یجلسه   ستیگه خوب ن ی: عسل راست م نگار

   میسمت سالن راه افتاد به

 و روشونه ام جا به جا کنم که خودمم  فمیک  اومدم

همه توسالن   فمیک اتی هلم داد محتو یشعوریدونم کدوم ب یشدم نم نیپخش زم 
 نگار کمکم کرد پا شم پشت سرمو نگاه کردم پخش شده بود 

 بوده!   اوش یکارس دمیفهم 

   ؟ی نیب یو نم یبزرگ  نیآدم به ا  یکور یابوعلف ی  ی: هویشاد

 ؟ یآمپرچسبوند  یطور نی: مگه تو رو هل دادم که ا  اوشیس

   ؟یچراهلش داد  گهید  ی: مرض داریفاط

 : دلم خواست اوشیس

 ی فهم ی: که دلت خواست.. االن که رفتم حراست و گزارش دادم میفاط

 ا ی ب نتیبچه برو با والد  ؟ی ترسون  ی: منو ازحراست ماوشیس

   نمایهمه تو سالن جمع شده بودن انگار اومدن س 

 دم  ی: نشونت میفاط

 سالن   یها  کی هلم داده بود که کتفم با موزا  یجور شعوریب

 دادم درد مي كرد  یبود تکونش که مبرخورد کرد و واقعا دردم گرفته  

 و ازكف سالن جمع کردن    فمیتو ک یها  لیو نگار وسا   صبا
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 بابا   یهم رفت حراست، ا  فاطمه

 خوام حواسم نبود   ی: عسل خانوم معذرت ماوشیس

 بخوره تو سرت   یمعذرت خواه  ،یکارو کرد  نی : آره جون عمت .. ازعمد انگار

 ن؟ ی د یزبون نداره که شما جواب م شونیا  ای ی: شما مفتش اوشیس

 زدم   داد

 آد یتو کالس االن استاد م مینگار کمک کن بر  گه،یبسه د -

 بود  دهیشدم درد کتفم امونمو بر  یاستاد و متوجه نم  یکدوم ازصحبت ها  چیه 

 ؟ ی : عسل خوبنگار

 کنه   ینه کتفم درد م -

 صبر کن تا کالس تموم شه    گهیکم د ه یشده   یکی  واری: رنگ صورتت با دنگار

 خانوما اون قسمت چه خبره؟   -

 باال   م یاستاد سرمونو آورد  یصدا با

 استاد    ستی ن یمهم  زی: چنگار

که امروز درست کرده بود   ییا  هیافیعسل فاطمه رفت حراست موندگار شد با اون ق یوا 
 یاول صبح هیعوض اوشی س  نیا  ری . همش تقصرنیبه گمونم اول حال خودش و بگ

 کنه   یغلطا م نی و بازازا یدونه تو شوهردار یشردرست کرد حاالخوبه م

 درد داره  ی لیخودم بره.آخ دستم خ یبگم بدترآبرو  یزی ترسم چ یم -

 ست یبد ن  نهیدکتردستت و بب هینداره به نظرم   دهیفا یطور ن یا -

 شد  دفعه استاد باالسرمون نازل هیتاخواستم جواب نگارو بدم   مارستان؟ی برسونمت ب 
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 .  دیگفتن دار یبرا  ی ادیظاهرا حرف ز  رونیب دی : خانوما بفرما استاد

 استاد  دی: ببخشنگار

 رون یب دی بفرما دم،یاول بخش ی: سراستاد

 از کالس انداختمون بيرون    محترمانه

 درمانگاه کتف تو نگاه کنه  هی  میبر ایحداقل ب م،ینگار: کالس و که از دست داد  

 ).....(  مارستانیب میکنه بر  ی درد م یلیآره خ -

 تونه کمکم کنه یم  مارستانیعرفان پزشک همون ب 

   ارمیو ب  نیجا بمون تا برم ماش نی: همنگار

 نشستم تا نگار اومد  یرو صندل ییا  قهیچند دق هی

؟ ی گم عسل همسرت هم تو همون ب ینگار: م   مارستان 

 عسل: آره چطورمگه؟  

 م یدی ه رسشو ک ادهی..خب پیطور نیهم -

 ها  ی ند  ینگارحواست باشه سوت یراست -

 حواسم هست  -

 ؟ یاریدرب فمیک موازتویگوش یتون  یم نیخوبه بب -

 ؟ ی خوا یم یباش حاال براي چ  -

 به عرفان زنگ بزنم -

   ایب -

 ی مرس -



 بغض من عشق او 

101 
 

 بوق خورد برداشت   هی   نکهیعرفان و گرفتم، به محض ا شماره

 جانم؟   -

 سالم جونت سالمت سرت شلوغه؟  -

 ؟ یی ایب ییخوا  ینه اتفاقا م -

 کنم  یآم باال، فعال قطع م یم  گهید قهیچند دق هیآره اومدم   -

 منتظرم    زمی باشه عز -

 اينكه گوشي وانداختم تو جيبم به نگار گفتم:  بعد

 بروعرفان هست   ینگارجان اگه کاردار  -

 شد؟  یفاطمه چ  نمیشم برم بب یمزاحم نم  گهیکاري ندارم ولي چون برادرت هست د  -

 منوهم در جريان بزارخدافظ  زم،ی بروعز -

 حتما خدافظ  -

شکوند که لحظه   یو تخمه م  یصندل  نیلم داده بود روا  یاتاق عرفان و بازکردم. جور در
 بود و گاهي اوقات ازش مي ترسيدم   یرفت دکترمملکته .. برعکس، سورنا منظم جد  ادمی

 شه   یفوتبال شروع م گهیخمه گرفتم چند ساعت دتو ت ایسالم ب -

   ؟ی براي خودت درست کرد یچه وضع نی سالم، واقعا که ا -

 دارن  یزشتشون برم یگيرن دست از کارها  ی رن زن م یم  مردم

 گرن! من که هنوز زن نگرفتم   یزن م یگ  یم یخوبه دار -

 سوزه    یاالن دلم براش م  نیازهم  زاد،یپر  چارهی! بیریگ   یخدا م دیبه ام -

 سوزه ؟   ینه بابا مگه خواهر شوهر دلش م -
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 درد داره   یلیشه خ یبحث و ول کن کتفم داره نابود م نی حاال ا -

 شد   یجمع کرد و جد  زی پاشو از رو م عرفان

 و چطور؟   یاز ک -

 ازبچه ها حواسش نبود اومد رد شه محكم يهم برخورد كرد خوردم زمين  یکیصبح   -

 ؟ یبکن یتون یکارم ی چ نمیاومدم بب دهی امونم و بر  دردش 

 !  نمیوبب  اردستتیمانتو تو درب -

 عرفان کمک کرد   ارمینتونستم ازتنم َدر ش ب یمانتو مو باز کردم ول  یدستم دکمه ها هی با

 گفت:   دیکتفم و د تا

 اوه اين چيه ديگه!؟  -

 که هل داده حواسش نبوده؟!   یاون کس یمطمعن

 کارو کرده قطعا زنده نمي موند.. نیمگس نرا   هیدونستم اگه بفهمه  یجا خوردم، م 

 نگفتم و با ناخونام مشغول شدم  چيزي

 ره  یم  نیاز ب یبعد مدت نیسرشونه ات کبود شده، حاال ا  -

 گذاشت رو كتفم   دستشو 

 احساس درد داشتي بهم بگو   -

 باشه -

دفعه دست شو محکم  ه یبه کتفم،  دیدست شو ازرو شونه ام حرکت داد تا رس آروم
 فشارداد.. 

 ام تا آسمون رفت. دستشو برداشت و رفت سمت تلفن   غیج یصدا  



 بغض من عشق او 

103 
 

 جا؟   نیا  یا یلحظه ب هی  یتون یم  ارشیک -

 صحبتش با تلفن تموم شدگفتم: نکهیا بعد

   ؟یتیچه وضعدستم تو  -

 يه كم صبر كن، يكي ازدوستام االن مي آد -

 بود  زی رو م ی جمع کردن پوست تخمه ها مشغول

 کردم که دراتاق با  یجمع کردن آشغال ها نگاه م نی به عرفان وحرکات موزونش ح 

 باز شد، با دست سالمم مقنعه مو رو شونم مرتب کردم   یبد  یصدا  

  یم یکم آبرو دار هی! حداقل جلو خواهرم  یعورش یب یبه همه ثابت کرد  یی: خدا عرفان
   ی کرد

 دراومد   شیپسره از حالت مسخره باز   

 هستم   ارشیخوام، ک ی: عذر مارشیک

 از رو تاسف تکون دادم   یکم نگاش کردم و سر هی

 لحظه  هیجا   نیا  ای عادت کردم ب  گهی :من که د عرفان

   سادی هم اومد کنارش وا  ارشیعرفان مقنعه مو از رو شونه ام کنارم زد ک 

 شده؟  ی: چارشیک

 کتف دررفته ؟  ن ینگاه کن بب قیدق ن ی: خورده زم عرفان

   دیاریدستتون و باال ب دیکن  ی: لطفا سعارشیک

 کردم نتونستم دستم و تکون بدم    یکار هر

 تونم تکونش بدم  ینم -
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 ی : اوکارشیک

آخر دست شو رواون قسمت حساس فشار داد   یعرفان و تکرار کرد و سر یکارا  قایدق 
 ام کل اتاق و پرکرد  غیج ی بازم صدا

به کتف   یبد  یلیخ یخورده و ازجا دررفته، ضربه   چی: به احتمال نود درصد کتف پارشیک
   دیانجام بد ی کنم حتما ام ارآ  یم  هیوارد شده توص

   یلطف کرد  ارشی: ممنون کعرفان

 کنم خدافظ  ی: خواهش م ارشیک

 : خدافظ عرفان

 درد داره!  یل یجا انداختنش خ دمیشن ؟یاگه کتفم دررفته باشه چ عرفان

 بشه یبردار دعکسی: نترس اول با عرفان

 بخورتا دردش بخوابه.  نوی آب برام آورد فعال ا  وانی ل هیمسکن با   ه ی زشیتو کشو م از 

  یوگرنه معلوم نبود چه واکنش  دم یخداروشکرسورنا رو ند وانجام دادم  ی عکس بردار یکارا
 ده!  ینشون م

 گرفتم رفتم خونه  یتاکس هی

 : چه زود کالست تموم شد مامان

 بودم  مارستانیسالم اصال کالس شروع نشد که بخواد تموم شه تا االن ب  -

 شده؟!  ی: چرا؟چمامان

 توضيح دادم البته با سانسور   براش

 گفتم:   

 طرف دختربود   -
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   مینداره برو استراحت کن شب مهمون دار  بی:عمامان

 خسرو با سورنا و خانواده اش  ؟عمویک -

 سارا و ندارم فعال برم بخوابم   نیمامان به خدا اعصاب ا  -

  عی ردوش گرفتم و س  هیساعت هفت  دمیشدم د  داریب یچرت زدم وقت  یچند ساعت هی
 حاضرشدم. 

 همه اومدن جز سورنا    دمیکه رفتم د  نی بعد خوردن مسکن دردش کم تر شده بود پا 

 همشون حال و احوال کردم و نشستم  با

 براي شام .  میرفت ی ساعت سورنا هم اومد وهمگ مین بعد

 نظر داشت  ریمنو وسورنا رو ز   سارا

 برات بکشم؟  یدوست دار یچ زمی : عزسورنا

   زیبرنج هم بر ری کفگ هیبزارزحمت جوجه   یب -

 چشم   -

 کرد   یبرام خال ریکفگ رسهی کفگ هی  عوض

 تونم بخورم   یبسه سورنا نم -

 حرف نباشه! ،یتون یم -

 ؟ ی گ یچرا زورم -

 .یخور  یم یبهداشت ر یغ ی ها یانقدرکه خوراک  فیوضع  ییا هیبن یب نکهیا  یبرا  -

 حداقل امشب کل کل کنم   خواستی مشغول بودن به جزسارا، دلم نم همه

   یکش یاگه نتونستم خودت زحمت شو م یچشم ول -
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نامحسوس منو چسبوند به خودش   یجور هینگام کرد و  یحالت دخترکش  هیبا  سورنا
 زدم   یم  غیداد قطعا ج یفشارم گهیکم د  هیاگه 

  یکه بدش اومد و با حالت پرسش دمیکش رونیجمع شد خودم و از بغل سورنا ب  صورتم
 نگام کرد  

 جات بد بود ؟  -

 جا   ن یآدم نشسته ا یزشته کل  زمینه عز -

 وسط حرفم   دیپر  هوی

 نگو   یچیه -

 سورنا؟   -

 نخوردم   یچی کردم وه ینداد منم با غذام باز  جوابمو

 غذاتو بخور   -

 کارش جوابشو ندادم   نی ا یتالف به

که منو و    ییجا قایزدقینورمیبلند شد وبشقاب ساالد شو گرفت و راه افتاد اومد ا  سارا
  م یسورنا نشسته بود

 ؟ یخوا  یم   یزیسارا جان چ -

 خواستم ساالد بکشم اما دستم نرسيد  یآره م -

 ساالد جلو دست سورنا بود   ظرف

   ختیخودش ساالد ر یخودشو خم کردو برا سارا

 وافتاد روم  رکردی گ زی به ملباسش  یرد شه، گوشه   اومد

 آخ دستم  - 
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 چشمامو بستم   

 جون  دعسلی: آخ ببخشسارا

   یدستم و نابود کرد  مونی خفت کنه م خدا

 نگران ازجاش بلند شد واومد سمتم عرفان

 کتفت درد گرفت؟    زمی عسل، عز -

 با درد باز کردم   چشمامو

   یلیآره خ -

 باال   میکمکت کنم بر  ایب

تا نشستم رو تخت سورنا   ارهیکردم و رفتم باال، عرفان رفت مسکن ب ی جمع عذر خواه از 
 اومد تواتاق 

 نه .. یوا  

 كنجكاوي نگاه مي كرد  با

 شده؟  یزی : چسورنا

 غذاتو بخور   نی نه برو پا -

 لباست و در بيار   -

 ؟ یچ -

 دست به کارشم؟  ا ی یآر یدرم -

 تونم . یکنه نم یکتف ام درد م -
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دستمو   نکهیبه محض ا  دیکش  رونیو کمربند لباسم و باز کرد آروم لباس و از تنم بشد  خم
 خوش حالش فرو کرد  ی ديد چشم هاشو بست، دست شو توموها

 من!  ینبود حداقل برا یاصال نشون خوب 

تونستم    دیکش یش که تند تند نفس م ینیب  یو از پره ها  نیبود و ا  یعصبان یلیخ 
 بفهمم

 خودت؟  با  یکار کرد  یچ -

   نیخوردم زم -

   ختیآب برام ر  وانیل هی عرفان اومد تو اتاق مسکن و بهم داد و    تیوضع  نیتو ا  

 ممنون داداش، مي خوام استراحت كنم لطفا بريد بيرون  -

 رفت ولي سورنا موند  عرفان

 اتفاق افتاد؟ نی ا یک -

 خوام استراحت کنم لطفا برو   یم -

 ؟ ی چند باربايد بهت بگم مواظب خودت باش چرا انقدرسهل انگار یبرم؟ کجا برم؟! روز  -

تو با   گهی کشم د ی دارم درد م یحرف نزن به اندازه کاف  ینجوریاتفاق بود با من ا هی -
 نکن  . تمی حرفات اذ

   نمتینب تیوضع  نیحاضرم تمام دردهاتو به جون بخرم اما تو ا   یفهم یعسل نم-

 رفتار سورنا  ایکنم  هی دستم گر  یدونستم برا  یاق و محکم بست، نمو درات رفت
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 * سورنا 

 

تموم شه، دست خودم   ایخواست دن  یدلم م دم یکتف کبود شده اش ود یکه وقت آخ
   ستین

 دوست داشتن ..  یمراقب بودن ها، همش ازرو   ادیرفتارها، ز  نیا

 عرفان ورو کاناپه نشستم   شیپ رفتم

 شد؟  ینطوریا یک یدون  یعرفان تو م -

 ؟ یچ -

 بد کبود شده   یلیگم خ ی دست عسل و م -

ها برخورد کرده، امروزصبح اومد   کی هاش هلش داده با موزائ یازهم کالس  یکیآره  -
 گفت به احتمال نود درصد دررفته   یم ارشی ک یعکس بردار

داره   یجور  نیتموم جونم ا   نکهیکرد فکرا  یکم م م یزندگ یها هیتصورش هم ازثان یحت
   ختیر یروانم و به هم م شهیم  تی اذ

 مراعات شو نکردم و فقط دعواش کردم لعنت به من   اصال

 کنه   یم یکه زود قاط  فمیاعصاب ضع نی ازا  امان

هق هق عسل به  یدروبکشم صدا  رهی شدم ورفتم باال پشت دربودم خواستم دستگ بلند
 گوشم خورد 

 یبا درد بستم ودندون هام وروهم فشاردادم. بازم لعنت به من خودمو نم اموچشم
  دینتونستم تحمل کنم و در وباز کردم تا منو د گهیهق هقش باشم د لی بخشم اگه دل
 رو سرش   دیپتو رو کش
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 رو تخت و صداش زدم  نشستم

 نبودم چطورازدلش دربيارم و نازشو بکشم  بلد

 عسلم؟  -

بارم   نی ! هرچند، ا هیمدل قهرکردنش چطور نمینداد تا به حال قهرنکرده بود بب جواب
 مقصرخودم بودم! 

 

 !  ؟ی جوابمو بد ی خوا  ینم میزندگ -

 ایتارموازسرت کم شه دن هی یز یدونم تند رفتم عسل به جون خودت که انقدربرام عز  یم
 !  ینیبب بیآس یطور نیا  نکهیچه برسه به ا گهیکشم، د یم  شیرو به آت

 مي شه با مرگم ؟  یمساو  دنتیکه درد کش یدون یم

 آورد   رونی پتو ب ر یازز  سرشو

 رو سرش  دیبازم پتو وکش یدون یخودت م یازمرگ حرف بزن گهی بار د هی -

 خنده ام گرفته بود  

 وازطرفي ديگه منو دعوا مي كرد  دی کش یکرد و آب دماغشو باال م ی م  هیطرف گر هیاز  

 چشم خانومم  -

نکن هرکدوم ازاشک هايي که از چشمات   هیگر گه یاون پتو بيار بيرون.. د ری سرت واز ز  
   رنیگ  یانگار با خنجر قلبمو هدف م  زنیر یم

 خون نکن   گرمویج گهیاون دلت برم، بسه د قربون

 بود؟!   یوسط چ  نیگناه من ا  ؟ یآخه چرا منو دعوا کرد  -
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  یهوامو م یدار یهوامو داشته باش  نکهیکشم عوض ا  یخودم به اندازه كافي درد م 
 ..یریگ

 ی بوست کنم که زود خوب ش ای دونم تند رفتم واشتباه کردم ب یم -

 خوام   ینم -

 گه؟ ی خوام و برعكس تعبيركنم د ینم ن یا -

 نه   -

کارو   نیدستش ا  هیکرد دوباره بکشه روش چون با  یم  یرواز روسرش کنارزدم سع پتو
 کرد  یم

خورد.. سرشو چسبوندم به قلبم   یول م  ینداشت، آروم بغلش کردم مثل ماه زورچنداني
 و قلب متالطمم آروم گرفت  

 عسل؟ بازم به خاطروجود تو آروم شد لطفا ببخش ینیب یم -

 ی مواظبم  یمراقبم شهیهم  ه؟یچ یدون ی..میرونرنجون  کن با رفتارت آدم ها یسع -

وقت   ی!؟ با حرفات رفتارات بعضیشکن یکه خودت دلم وم یکن  یفک م نی باربه ا هیاما  
 کنم بچه ام   یکه حس م یکن  یرفتار م یها جور

 به مراقبت داره از یکه ن  یبچه کوچولو و دار هیبازم حکم   یهم بزرگ بش  یهر چ -

 بچه  هیمن زنتم نه نره  ادتی سورنا  -

 داره ..  ییاندازه ا  یزیبه جا باشه هرچ  دیبرخوردت با زنت با  

 تره  کی چشم گردن من از مو بار -

 درد داره؟  یلیکتفت خ 

 بازم درد داره   یمسکن خوردم ول  نکهیآره با ا -
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 کنم دردش فراموش شه    یم  یکار هی

   ؟یچ -

 آروم دستت و بده به من   -

 ؟ یکارکن یچ  یخوا یم -

 جبران مافات  -

 رون یکردم لباس هاشوعوض کنه و لباس ب کمک

 جوابشو ندادم    میر  یسوال کرد کجا م یبپوشه هر چ 

 م؟ یر  ی! کجا مگهینکن د تیسورنا اذ  -

 نپرس   زه یسوپرا   زمی عز -

اون موقعه پاشم  میبگم ؟ زشته مهمون دعوت کرد  یچ  نی االن به نظرت من برم پا -
 !  رون؟یب امیب

 دم  یبده ازدست دخترعموت نجاتت م -

 بهانه اش با من    رون، یب میدار  مینداره بگ یلزوم درضمن

خواد خفش کنم  یافتم پرس شد روم ودستم ونابود کرد دلم م یم   ادشی  یآخ وقت -
 شل مغزو    یروان یدختره  

 گفتنش با تو  پس

 ی اوک -
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 * عسل 

   نی پا میرفت

 ؟   یدستت افتاده االن بهتر  یبرا  یچه اتفاق  دمیاالن ازعرفان شن  زمیعز یی: وازنمو

 دلم گفتم  )آره به لطف سارا(   تو

 نه متاسفانه هنوزدرد دارم   -

 ن؟ یبر  نیخوا  یم یی: جا مامان

 جواب مامان و داد  سورنا

   مارستانیببرمش ب دی با شتریب نانیاطم یدررفته باشه برا  کتف ادی : به احتمال ز سورنا

 وقت شب؟  نی: آخه ا مامان

   یهمگ یبهتره، با اجازه   میزود ترمطمعن بش یهر چ هیعیرطب یدرد دستش غ -

 وعرفان از جاشون بلند شدن   عمو

   دی کنم بفرما ی : خواهش مسورنا

 .  دی: مواظب خودتون باشعمو

 .  میش ی: چشم حتما فعال ازحضورتون مرخص مسورنا

 بزار  انی اومد حتما ما رو در جر  شیپ ی: سورنا جان مواظب دخترم باش اگه مشکل بابام

 : چشم   سورنا
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  میکفش هامونو بپوش اطیتو ح میورفت  میکرد یجمع خدافظ از 

هامو   یها مو ببندم، سورنا زود تراز من خم شد بند کتون  یشدم با دستم بند کتون خم
 بست 

 بهم توجه داشت  یطیکارش، تو هرشرا نیا  یضعف رفت برا  دلم

 آد  یخم نشو به دستت فشار م گهیخانوم گل د  -

 ؟ یروزا چ هیبق یهامو بست  یاالن بند کتون -

   یش یتا اون موقعه خوب م -

 مارستان؟ یب یمنو بر  ییخوا  یم یسورنا جد  یراست -

  رم،یگ یزنم آمارشو م یزنگ م ،یانجام داد   یخودمون که ام آرآ مارستانیتو ب زمینه عز -
 ها رفع شه  یدلخور نیخوب ببرمت که ا  یجا  هیخوام   یاالن م

 کجا؟  -

 خوب   یجا  هی -

 نه؟  یگینم -

 نه -

 حرص گفتم :   با

 ..ليیخ -

 ادامه نداشت؟!  ؟یچ یلیخ -

 یی و تخس و زورگو  -

 کردم   یکه مات نگاش م  دی ازته دل خند  چنان
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 گفتم  یزود تر م ی ش یدونستم خوش حال م یاگه م -

  یدخترکوچولو  هیعسل  ی. راست یدختر کوچولوها گفت نیا هیبامزه و شب یلیآخه خ -
 خوام.   ینازمثل خودت م

  ی غزل. بشه غزل روزها میمثل خودت زبونش درازموهاش بلند ابروش کمند اسمشو بزار 
 مون    یعاشق

   یزیچ هیمونه    یبا اسمش موافقم فقط م -

 .ندارم   یمخالفت یو نه ماه دردش و به جون بخر  یباردارش یکن یقبول م اگه

   مید یازدست تو.. رس -

 بام تهران؟  -

    زمیآره عز  -

 طرف و در باز کرد   ن یشد، اومد ا ادهیکرد و پ و خاموش  نیماش

 بغلم  ای آروم ب -

 تونم  یخودم م -

   یبه حرفم گوش کن دوست ندارم درد بکش زمی عز -

 کم درد گرفت و صورتم مچاله شد    هیخم شدم دستم   

 خم شو تا بتونم بغلت کنم   گه یکم د هیآروم تر  -

 انداخت و بغلم کرد   رپامیدستاشو ز  اطیخودمو کشيدم سمت سورنا با احت یسخت به

 گرفتم  یم شکونیون دمیچسب  بازوهاشوسفت

گاز   هیداشت، سرم وجلو بردم و با تموم قدرت   ییعجب بازوها ییانگارنه انگار... خدا 
 محکم گرفتم 
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 دختردردم گرفت   یکن ی کارم یچ -

 رژ لبم افتاد  یتازه جا  ره یگاز گرفتم دردت بگ -

 !  یش یم نی لیآ یامشب سوژه    دیلباست هم سف 

 تو   یاز دست کارا  -

 آخرش دست خودم درد گرفت   رم یبگ شگونیکردم ن  یتالش م همچنان

 ..  یکن  یکار یتونی نم یراحت نیعضله ان به هم نایدختر خوب ا  -

 زارم ینم بینص یمنم لپت و از گازهام باون وقت   ،یریگاز بگ یکه بخوا  نیا  مگر

 نامرد  -

 ن یو خودش رفت سمت ماش  نیگذاشت زم منو

 . دیرس یبه نظر م  کی کوچ یباال همه چ  نیبود و ازا  رپامیشهرز  تمام 

 کنه ؟   یرم یخانومم کجا س -

 ؟ ی کرد میپشتت قا  هیاون چ نمینبود بگو بب یزخاصیچ -

 ست ین یزی چ نمیا -

 ؟    میعه داشت -

 چشماتو ببند  -

 چرا ؟  -

 زم یتو ببندعز  -

 باشه -
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کوک کرد با    تارویها مو باز کردم گ تارچشمی گ یبعد با صدا قهیهامو بستم چند دق چشم
   دیکش یم  تاریگ  یها   میمهارت تمام دست هاشو رو س

 عوض شد انگار   یهمه چ می تو زندگ ی تواومد -

 خوندم   ی م باهاش

 بار   نینداشت وعاشق شدم ا  یواسم عشق معن -

 انگار به تو شدم گرفتار  دمتیتا تو رو د  -

 .. از تو دمی چشاتو د  یوقت میتو زندگ  یتو اومد  -

   دمیو همه عاشق ها دست کش ایو دن 

 ازامو بند (  ی)آهنگ تااومد 

 ام باش *  بهانه

 نه بها،

 ام باش!  بهانه

 

 م یآخرش باهم خوند تا

 !؟  یبلد یبود نگفته بود یعال -

 کنم بمونه بعد ازدواج   یام بلدم که فعال رو نم   گهید یخانوم مهربونم، هنرها  یفدا  -

 ؟  یبلد یچ  نمیبگو بب گهینشو د طونیسورنا ش -

 درحد بين الملل  یآشپز -

    یهنرمند خودم ی اوه، چه شود دک -
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   میبرگرد  ینکن سه نفر یکار میاومد ینکن دونفر یزبون  نیر یانقدر ش -

 گلومو قورت دادم . آب

  می به نظرم بهتره برگرد  دهی نکش کیبار  یسورنا تا کاربه جا  -

 دفعه قهقهه روازسر گرفت. نیا

 نگاهش بودم  خی م دم،ید یبود که خنده هاشو م  یبار نیامروزدوم 

 شدن!  یجا متوقف م نی ها، هم هیثان  کاش

 شد؟  یخنده هام م  یباعث و بان یک یعسلم اگه تو نبود  -

   گهی د یکی -

 شدو دستشو گذاشت رو لبش  یدفعه جد هی

 نگو  گهی.. د سیه -

 رفته  نایساعت يك شب شده بود عمو ا  بایانداخت پشتش و منو بغل کرد، تقر  تارویگ 

 بودن .  

 منورسوند و خودش رفت    سورنا

   دنیسوال در مورد دستم پرس  یو بابا کل مامان

  یزیکردن ومنم چ  یاستفاده م  یسورنا و متخصص مدام ازاصطالحات پزشک دونمینم -
 ازصبحت هاشون متوجه نشدم  

 : االن حالت خوبه؟ مامان

 بله، خوبم -

 : خداروشکر بابا
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 * زادیپر

 

  دهیعرفان گذشت بود ومن همچنان توان فکرکردن نداشتم، مار گز یازخواستگار  یروز  ده
  نیفکر کنم  تو ا  یکی  نیهنوزخوب نشده بود که بخوام به ا میزخم قبل یشده بودم جا 

زاشتم خاطرات تلخ   ینرفتم، هرجا که پا م رونمیمرخص شدم ب مارستانیکه از ب یمدت
   یشد آخ دل ساده ام چه زود گول خورد  یدرام رد م لم یف هیگذشته مثل  

 مجازات شدم؟     ینجوریبه تاوان کدوم گناه نکرده ا  آخه

 ی پنداردور کنه ول الیداشت منوازفکروخ یو سع  ربودیگیپ یلیمدت خ نیتو ا  حانهیر

 خودم. شب ها با قرص آرام بخش خوابم  یکس و نداشتم حت چی ه یمن حوصله   

کرد و به قول   یم  فی بابا مدام ازعرفان تعر یمعن ی برام پوچ و ب یهمه چ بایبره تقر  یم 
 ینکنم داماد خوب  تیخودش، اگه من خر 

   ستیفهمه حال دلم خوش ن یکس نم  چیمي آد اما چرا ه رش یگ 

خواستم جوابشو ندم   یکرد م یم  ییرو صفحه خودنما حونیزنگ خورد اسم ر میگوش
 جا  نی اومد ا  یدادم م یاگه جوابشو نم   یول

 و وصل کردم  تماس

 الو   -

 ؟ یی معلومه کجا چی: الو و درد هحونیر 

 کشم  یفعال که نفس م -
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بس کن به خدا اون جور که  یهاش پر یو تمام سخت  ایدن یگوربابا  ؟ی چراانقدردپرس -
 کنه   یم فیداره ک یپندارعوض نیا  یو ناراحت یفرورفت  تی تو، توالک تنها

 که فقط زبونش ادعا داشت   یسوزه که ساده دل بستم به کس   یخودم م ی فقط دلم برا -

 مي خوام يه چيزي بهت بگم.. بعيد مي دونم باوركني   -

 شده ؟  یزیچ  -

بده؟ هه در اصل پول موادش و   یماکان به پندارپول داده که تو رو باز   یدونست یم -
 داده   یبهش م

 ؟  حانهیر  یگ یم یچ -

 گم ی) داداشش( راست م  یرعلی به جون ام -

محله شون قشنگ تو    میکردم بر یراض روی ام یبود با بدبخت  یخط خط روزاعصابمید 
 صورتم نگاه کرد و گفت:  

 بود.. یلعبت عجب

که گرفته شده بود  ییکنم واون عکس ها یکه ازماکان پول گرفتم تا با روانش باز  فیح 
 واقعا به کارش اومد..

 گفت:  یماکان م هه

 نتونسته .. یول  ارهیکنه که به دستش ب یساله تالش م  نیچند 

  یتونه ازش استفاده کنه و هر جور یگرفته بود االن م زادی که از منو پر ییعکس ها  اون
 که هست پريزاد و مال خودش کنه.. 

  زشد؟ ی با پندارگالو یرعل یام یدونم ک یاون لحظه چنان شوکه شده بودم که نم 

 !  ؟ی هست زادیپر -
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 جونمه .. آره   یاگه منظورت ته مونده   -

  ییبه عرفان فکر کن خدا ،یر یغم بغل بگ یزانو ی نیها رو بهت نگفتم که بش نیا  یپر -
 !یغصه بخور یخوا یم یآخه تا ک  هیپسر خوب

 شدم   ونهید  حانهیدونم ر ینم -

 ام کردن. ونهید

 روزا رو  نیبخشم ا ینم

 به  دیبا  یدار یتو حق زندگ ستین یجان به نظرم عرفان هم پسر بد  یپر -

  یشاد باش  شهیوهم ی ادامه بد  تیزندگ 

   زدلمیعز  شمی مزاحمت نم  نیشترازا یب گهید 

 خوب فکراتو بکن فعال خدافظ   

 خدافظ  -

که دو سال ادامه اش داد  یف یکارکث ن یکه پنداربا وجود ا  ینبود، وقت ی رنگ ی اهیباالترازس 
 آد؟   یم  یو اصال براش مهم نبود که سرمن چ

  یاون عذاب وجدان هم م  یو پست یفیبه کث یعذاب وجدان نداشت مگه آدم یعنی
   ره؟یگ

 ی دادم به معنا یجزء به جزء وجودش جون م  یبرا  دینفهم یعنی 

 سالح  گرم صداش بود . ن ی کشنده تر یواقع 

 لعنت به اون روزايي كه برام ساختي!   

خودش   لی زارم به م یورق خورده حق اعتراض ندارم، م  ینطوریکه روزگارم ا  حاال
 ببره ..  شیسرنوشت و پ



 بغض من عشق او 

122 
 

 هفته ي بعد  دو  

لبخند    هینداشتم،  دمیجد  یبه زندگ یحس چی شد و من هنوزه یعقد جار ی خطبه
رو لب هام جا خوش کرده بود که اونم فقط به خاطرمامان و بابا بود. عسل   یزورک

  امیکنارب  دامیجد یبود دوسش داشتم برام سخت بود که بتونم با زندگ یدخترخون گرم
 نداشتم یحس چیعرفان دستمو گرفته بود ه

 .. ز یازهرچ یته 

 کارمون تو محضر تموم شد عرفان دستموگرفت ودنبال خودش کشوند  نکهیا بعد

 به من   رهیشهروعرفان خ ن یبه مردم ا رهیمن خ م،ینشسته بود نیماش تو

   میبه زندگ ی: خوش اومد عرفان

 پندارانداخت    ادیحرفا منو   نی از احساس نگاش کردم، ا یخال

 نگفتم و به رو به روم زل زدم   یچیه

 ؟ یخوشگلم موش زبونتو خورده چرا ساکت -

 کرد   یو نداشتم، سرم به شدت درد م  یچیه ی  حوصله

 کنم حرف نزن    یخواهش م -

 و گفت:   دیهاشو تو هم کش اخم

 !  لش؟یدل -

 کنه   یسرم درد م -

 باشه -

   ربودی د گهید  یلروهم بدبخت کردم! و گه ینفرد  هیبودم که چرا  مونی پش بایتقر 
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  هیشدم و با  ادهیعرفان منو رسوند خونه پ می که شاممون و تو رستوان خورد  نیا بعد
 تو.  ادیتعارف نکردم ب  یخشک و ساده تمومش کردم حت یخدافظ

 م یکرد  یو بزرگ تر و بهتر برگزار م  یبه جاش عروس میاصرار خودم جشن عقد نگرفت به

 مربوط به رفتن آلمان و درست کنن   یرفته بودن کارها  نایشده بود مامان ا  کیتار   هوا

 روزا  نی)داداشم ( باردار بود و تو ا  انیپو  همسر

 اومدن بچه اون جا باشه..  ایکرد، مامان دوست داشت قبل به دن یم  مانیزا 

 کردم و رو تخت ولو شدم   ض ی هامو تعو  لباس

 ل گذاشتم درآوردم و رو کنسو فمیتو ک مواز یگوش

 میزدم وبرق ها رو خاموش کردم وبه جاش آباژور وروشن کردم چراغ گوش مسواک 

 که پسورد و زدم  نیشد بعد ا ی خاموش روشن م 

 صفحه رو باز کردم   یباال  امیباز شد پ 

 وار  یاضی )من تو را ر

 صفر  دوست داشتن  از 

 عاشقانه ها دوست دارم(    ت  ی نها یمثبت  ب تا

 بود "عرفان" خط آخرش تايپ شده  

 کردم    پیخواست جوابشو بدم براش تا  یدلم نم نکهیا با

   ستین یاضی)دوست داشتن ر 

   ستی وبرهان ن  لیدل تابع

 باختن   یخواد برا  یم یدل تنها
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 فدا کردن   یبرا یجان و

 ( دم یند یدر وجود کس که

 داد امیبعد پ قهیو چند دق  امی پ فرستادم

 بگذار(  میبرا یامن  یقلبت جا  ی )درکوچه پس کوچه ها

 و خاموش کردم با خوردن چند تا آرام بخش به خواب رفت  یگوش

 

 

 * عرفان

حرفاش و رفتاراش    یسرد یاحساس انتظارنداشتم که دوسم داشته باشه ول  یب مغرور  
 خواست بفهمه مثل نفس  یخواستم چرا نم یونم

م خواد بدون یمجهول وسط افکارمه دلم م  ی نقطه  هیهام دوسش دارم؟! همش   
 بدونه ؟  یزیازگذشته اس چ  یخواد کس یچرا نم  ه؟یچ  یسرد پر یمسبب رفتار ها 

ساعت يازده بود که مامان زنگ زد و گفت:    کینزد  مارستانیخوردن صبحونه رفتم ب بعد
 زنگ زده و گفته که امشب به مقصد  زادیمامان پر 

باشه به   زادیحواسمون به پر   ستن،یکه ن یمدت ن یآلمان پرواز دارن و خواهش کرد تو ا  
 دختر تنهاس و جامعه پراز گرگ..  هیهر حال اون  

 ي آخر مامان بد جورمنو تو فکربرد  جمله

 کنه؟   یو با ما زندگ ادیب زادیمدت پر   نیتو ا  یبگ شدیخب مامان جان نم -

 .  ادینخواسته ب زاد یخود پر ظاهرا  یچرا اتفاقا گفتم ول  -

 مامان  یکه خبرداد  یمرس -
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 قربونت برم پسرم  -

 خدانکنه مامان   -

 فرودگاه  میبر  دیها با  ییای عرفان شب زود ب -

 ! ؟یندار یچشم فعال کار -

 چشمت سالمت خدانگهدارت   -

رم خونه   ی که م ییاکشنشو موقعه ا   یو حرص بدم دوست دارم ر ی ازامشب چقدرپر  
 م نیشون بب

ازهمون اول   یکال همه ساکت بودن، پر میهم رفتن و ما ازفرودگاه برگشت ی پدرومادرپر
  یرو رسوندم و به سمت خونه  نایخواستم آرامششو به هم بزنم مامان ا  یبود نم یخنث
 حرکت کردم  نایا یپر

 سرکوچه شون   مید یرس تا

 سري گفت:  پريزاد

 و نگه دار  نیلطفا ماش -

 شده؟  یزی چرا؟! چ -

 شم  ادهی خوام پ یم -

 م یدیهنوزکه نرس -

 رم  یم  روخودمی مس هیبق ستین یاز ین -

 باال   امیب یترس  ینکنه م هیچ -

 هه ترس؟   -
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ازقضا منم که شوهرتم تا من هستم تنها موندن تو    ،یترس یخب حاال شد..تو که نم -
 ! ؟یاوک  ستی زنیخونه جا

 نکن ها   فیتکل  نییاالن تع  نیخودازهم یب -

 دم  یو که اراده کنم انجامش م یمن کار  زمی عز -

   ییرایتواتاق خودت بخواب منم توپذ  نیبنابرا 

 ولت کنم به امان خدا منم  یجور نی تونم هم ینم

 .. ستمیکه ن ینیزم بیدارم س رتیغ 

 رو   زایچ نی ا یکه بفهم یستیمرد ن 

کنن که من   یم یها چقل ه یها ازآلمان برگشتن همسا  نیفردا پس فردا که مامانم ا  -
 نبودشون پسرآوردم خونه اون موقعه  

 چيكاركني؟    ییخوا یم 

 و محرمم درضمن خودم با پدرت  یاوال زنم -

تو   نهیها رو ول کن کارشون ا  هیهمسا   نیجا بمونم ا نیکنم شب ها ا  یصحبت م 
 مردم سرک بکشن یزندگ

   يی پرو یلیخ -

 نه؟  ایه  رفت زبونت سرجاش یم ادمیکم کم داشت   -

 نزدم  یحرف گهی با اون اخمش نگام کرد که د یجور

 خانومم جذبه داشت   ماشااهلل

 داخل   میخونشون پارک کردم و با هم رفت  یورو به رو   نیماش
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خوابم    یدونم ک یکه رفت تو اتاقش و در هم بست منم روکاناپه ولو شدم و نم زادیپر
 دم یشن یوحشتناک   غیج یبرد نصفه شب بود که صدا 

 

 خدا..  ای

 رسوندم با شتاب درو باز کردم  یخودمو به اتاق پر عیاز جام بلند شدم و سر  

 قلبم ومچاله کرد  دمیکه د یزیچ

فقط   یآخر یسر  نیتونست درست نفس بکشه ا یکشيد ونم یم غیتو خواب ج زادیپر 
 کرد. یدهن شو بازوبسته م

 خودمورسوندم بهش وقفسه شو شوماساژ دادم تا راه تنفس باز شه..   یدونم چجور ینم

 وداشت، چند دورکه ماساژ دادم  یمار ی ب نیا  ی  سابقه

 آروم آروم به خوردش دادم  زبرداشتمیآب و رو م وانی برگشت، ل هیبه حالت اول 

 برد   غمایموهاش قشنگ بود ودلم به  موج

 ؟ یخوب -

 نه!  -

   ید یخواب بد د ستین یزیچ -

 بسته قرص آرام بخش هست بهم بده   هی زی روم -

 ؟   یکن ی: آرام بخش مصرف م دمیبا بهت پرس -

 شم   یم یجور ن یوقت ها ا یوضعمه، بعض  نیخورم ا  ی آره آرام بخش م -

   ؟یکن یمصرف م یازک -
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 بده اون قرص و.. ؟ یپرس یم   نیچرا اصول د -

وارد کردم تا    کی فشارکوچ هیه اش گذاشتم و خواست ازجاش بلند شه که دستمورو شون 
مدت   هی برداشتم چقدردوزش باال بود، اگه   زیسرجاش بلند شدم و قرص و ازرو م نهیبش
 یداخل  یکرد مطمعنن تمام اندام ها  یقرص مصرف م نیازا  گهید

کرد ازهمه بد ترممکن بود قلبش سنکوب   یبدنش به خصوص کبدش و دچارمشکل م 
 تونستم اجازه بدم آرام بخش با اين در مصرف کنه  یکنه نم

 قرص چقدرباالس؟    نیدوزا یدون یم -

 آره   -

   ؟ یکن یتراستفاده نم  نی ازدوزپا یدون  یکه م یچرا وقت -

 استفاده   نش ی ازدوز پا شیپ  یاتفاقا تا هفته   -

 و  حاال بده اون قرص  ستیهم بشه برام مهم ن ی جوابگو نبود هرچ گه ید یکردم ول یم 

 کردم  یبراش م یفکرجد هی  دیبا  یقرص و بهش دادم ول  ناچارا

 

 

 فرو رفت   یقینامرد به خواب عم یا یدن نیو و خورد و فارق از ا  قرص

 و مشغول سرچ تو گوگل شدم   نی تونستم بخوابم رفتم پا ینم گهید

 : یخواب یب درمان 

 ولرم با عسل قبل خواب    ریش خوردن 

   میمال کی دادن به موز  گوش

 در روز  اد یز  ت یفعال داشتن
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 بتونم آرام بخش خوردن وازسرش بندازم   دیجا با نیا  امیکه م ی مدت ن یا خوبه

 گذاشتم .  زیداشت نوشتم و رو م ای هی کم روشن شد  هیهوا  نکهیمحض ا به

 شد  یم داری صبح ها زود ب شهی خودمون مامان مثل هم یخونه  رفتم

 مارستان یو بساط صبحونه حاضر بود صبحونه رو خوردم و به سمت ب 

 کردم .. تیز یمارو یحرکت کردم چند تا ب 

 برنامه ها داشتم  زادی پر یاستراحت بود برا   میتا 

 که پنج تا بوق خورد تازه جواب داد  نیعسل زنگ زدم بعد ا به

 الو  -

 ؟ ی عسل خواب بود  -

 اوهوم  -

 االن چطور؟  -

 اوهوم  -

 مجبورشدم دست بزارم رونقطه ضعفش  شهیکدوم ازحرفام و متوجه نم چیه ممطمعن

 داد زدم  نمیهم یبرا 

 عسل مارمولک   -

 از مارمولک وحشت داشت و اگه مارمولک  عسل 

 کرد  یدرجا غش م دید یم 

 .. دیکش  ییکرکننده ا غیج  

 کو کجاس؟  -
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 با اون موها واقعا خنده داربود  افشیتصور ق زدینفس م نفس

 ؟    یدارشدیب -

 عرفان مارمولک كجاست ؟  -

 در حال پردازش    ندوزتیفکر کنم و -

 گفت :   قهیچند دق بعد

 عرفان دارم برات   -

 ؟ ی برا انجام بد  یکار ه ی یتون  یعسل م -

   ادهیروت ز  یلیکه کارتوانجام بدم؟ خ  یکرد داریعمرا، منوازخواب ب  -

   ؟ی عت و نگاه کرد دخترخوب سا -

 خواد بخوابم   یامروز کالس ندارم دلم م هی  ؟یخب که چ -

 خواد بخوابم   یم 

 خرم   یبرات م یبخوا  یهر چ -

 انجام  دیبا  یچه کار نم یاوه خب بگو بب -

   ؟ یبدم که تو به خاطرش دست و دلباز شد 

  دی خر نیبر  زادی با پر -

 خب خودت باهاش برو   -

 که وقت ندارم   ینیب یم -

 اومد که بخوام ببرمش(  ی) نم

 خب پس سه تومن بزن به حسابم   -
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   یتو که پول دار -

 داداش  شترهیتو مزش ب یخرج کردن پول ها  یدارم ول -

رنگ اونو   ییکارت طال  هیمدارک    فی دوم تو ک یعسل برواتاقم کشو گهید  یفرصت طلب -
 مدارک ها رو بزار سر جاش   ی  هیبردار و بق

 کارت حساب کن   نی با ا د ی خر یهر چ ادز یپر

   یاوک -

 

 ها ینکن یعسل پول ومي ريزم به حسابت ولخرج -

 کنم  یولخرج  دیچون پول توعه اتفاقا با  -

 خوبه برادرتم نه دشمنت   -

 ؟ ی ندار یزنم کار یهم زنگ م یبخورم به پر  یزیچ  هیخب فعال برم   -

 ن یخدافظ فقط مراقب خودتون باش زمینه عز -

 

 

 سل* ع 

 زنگ زدم  زادیصبحونه به پر  بعد

 اينكه چند  بوق خورد جواب داد   بعد

 الو  -

 ؟ ی خوب یسالم پر -
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 سالم به جا نياوردم    -

 شرمنده   یعسل ام خواهرعرفان فک کنم خواب بود -

 دارم یب روقتی بودم شب ها تا د دهیآره تا االن خواب یعسل جان؟ راستش وبخوا  یخوب -

  میبزن ی دور هی رونی ب میبه نظرم بر یشد داری بازم شرمنده مزاحمت شدم حاال که ب -

 م؟ یدشمنت شرمنده باشه کجا قرار بزار  -

 پاساژ    کی پارک بهارکه نزد -

 م؟ یساعت چند اون جا باش -

 خوبه؟  گهیساعت د هی -

 پس فعال خدافظ  زمیعز  نمتیب یآره خوبه م -

 خدافظ   -

 

  هی  رونی ب دمی رنگ و از تو کمد کش یبا مانتو گلبه یکاغذ  یشلوارلو   دمیکش  موهامواتو
 پام والک زدم.. یناخون ها  نکهیبرداشتم و بعد ا  یشال مشک

 هامو از تو کمد برداشتم..  دیصندل سف 

 خونه مامان مختصرعصرونه  میکردم بر  ی وراض  زادیهامون كه تموم شد پر  دیخر

 حاضر کرده بود.   ییا 

 بود  دهیبرام گل خر شهی ساعت بعد عرفان و سورنا هم اومدن سورنا مثل هم چند

با عرفان   زادیکردم پر  یگرفته بود. حس م  ده یسبد گل ارک هی زادیپر  یهم برا  عرفان
   اچهی در میو قرار شد بعد شام بر   میمشکل داره شام خورد
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ز گذاشته بودم دستم و  کرد در کمد و با یم میبپوشم واقعا عصب یچ نکه یاتاقم بودم، ا  تو
 به لباس ها   رهیام گذاشتم و خ  رچونهیز 

 ی دراتاق برگشتم .. سورنا سرشو از ال یصدا با

 درآورده بود تو   

 اجازه هست؟  -

 بپوشم   یسورنا تو انتخاب کن چ  یاومد  ییکه خوب موقعه ا  ایآره ب -

   رهیفت  هیما ینه ب -

 ها  یفرصت طلب شد  یلیخ دایسورنا جد -

 حواست هست  

 یلیبوس بده که خ هیهم فرصت طلب بشم االن   دیبا  یتو همسر من زمی عز عهیطب -
 ی بوسم و نداد  هیوقته سهم

 داشت   ییچه نقشه ا یسر ن یدونم ا  یبود و نم طنتیسورنا پرازش یچشما 

رو تخت    نکهیطولش ندم از رو تخت بلند شدم و لبامو غنچه کردم.. با ا  یلیخ نکهیا  یبرا 
 زش ولي هنوز قدم نسبت به سورنا كوتاه بود بودم ا

 بوس خوشگل بزارم  هیجلو  تا  اری لپ تو ب -

 روش..  

آورد، اومدم لپ شو ببوسم که از قصد سرشو چرخوند و مماس صورتم قرار   نی سرشو پا 
   دمشیداد و بوس

 حرف بود  ایدن هیتو چشمامون   

 ی هست یخوب یشکارچ -
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 دونم    یم -

 بود تهیفیکاش اسمت گل ش یا  گهی د ییا  فتهیخودش -

 اومد ها   یبهت هم م 

 فتهی خودش ی  فتهیگلش 

  یکنم برات حض کن زانتخابی چ هی ایکم فسفر بسوزون بچه ب -

 ه یشون    نیدقت به لباس ها زل زده بود از ب با

 شدیبا لباس خودش ست م  قایانتخاب کرد که دق کی دست ش 

 یشهر باز  مینشستن و ما رفت  یوبابا رو صندل  مامان

ها سوار    نیماش  نیکه قلبش مشکل داشت ازا  ی ها برگشت به خاطر پر طی با بل عرفان
 م یشد

 کوچولو ها بشن  نیماش  نیبخوان  سوارا  کلیه نی خنده داربود عرفان و سورنا با ا 

 سورنا وعرفان باهم  می با هم بود یپر منو

 کردن   یو به ما برخورد م  ختنیر  یهمش کرم م  اونا

 م یو خوش گذروند  میاون جا بود یدو ساعت هی

 و برد   یسورنا ما رو رسوند وعرفان هم پر 

 برسونه 

 شد! ی طبق معمول خودش هم موندگارم که
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 * عرفان

 

بودم   دهی مقدارعسل خر  هی رویپاکت ش هیخونه از فروشگاه   امیب مارستانیازب  نکهیا  قبل
 : دمیپرس زادی خونه از پر میدیکه رس نی به محض ا

 کن کجاس؟   رداغیش -

 باال سمت راست باشه   نتیدونم فک کنم تو کاب ینم -

   یباشه مرس -

عسل بهش اضافه کردم   یقاشق غذا خور هیو با    وانی کردم تو ل یو که گرم کردم خال ریش
 و خوب هم زدم  

 و توش گذاشتم و رفتم اتاق باال  وانی بشقاب برداشتم و ل هی

 اجازه هست؟  -

 آره  -

 و َبر ش داشتم    دمیزدیتو اتاق قرص و رو م رفتم

 !؟ یکن یکار م یچ -

 تو درمان کنم   یخوابیخوام ب یکنم فقط م ینم یکارخاص -

 قرص ها س لطف کن بزار سرجاش   نیدرمان من ا  -

 اجازه بده روش خودمو امتحان کنم  -
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 توام؟  یشگاهیمگه من موش آزما -

جوابگو   یزمان  هیاگه   یروش ها اثبات شده هستند حت نیا  زمیعز  یاشتباه متوجه شد  -
 نبود

  یجام م نی که ا  یزنه مثل قرص ها عوارض نداره از امشب تا زمان یبهت نم  یبیآس چیه
   ادهیز  یلیباشه خ  ری پذ ری تاث نکهیاحتمال ا  یروش بخواب نیخوام با ا 

 ؟ ی چ یاگه نتونست یباشه ول -

 و انجام بده   یکه خواست یهر کار -

   یاوک -

   روبخوریش وانی ل ن یا -

 متنفرم   ریازش  یعنیتونم  ینم -

 قورت بده   یو متوجه بش  ریش یکه مزه   نی بدون ا ر ی تو بگ ینینوک ب -

 آخه . -

  اری آخه واگرن گهید -

   دینفس سر کش هیو   ری ش وانیل 

 که گفتم وانجام داد   یحاال دراز بکش و چشماتو ببند همون کار -

 گذاشتم   م یکالم مال یب کی موز  هی

 خورد  یچون مدام ول م  دارهیربع اول مشخص بود ب هی

 شدم   قشیکنم که متوجه خواب عم یتموم شد خواستم دوباره پل کی موز 

 تا بخوابه کشه   یطول م یروش جوابگو  ول نی خوبه ا -
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 * عسل 

   مید یو که خواستم خر ییزا یچ  بایبود تقر  مونی عروس گهی ماه د هی.. دیخر میبود اومده

  یمادرشوهر گرام دوست نداشتم دست خال یبرا  میپاکت کاکائو هم  گرفت هی ری مس تو
 برم خونشون  

 خوش آمد گفت  مانهیصم یلیخ نیلیآ

 عسل جان   یخوش اومد  یلیفرشته: خ خاله

 ممنون   -

 ن؟ یکارهاتون وانجام داد -

 وامروزهم وقت نشد    ادهیز  یل یآره فقط مونده مدل لباس عروس وانتخاب کنم، تنوع خ -

 گهی روز د هیشااهلل   ان

 م یمون و خورد   وهیم  نکهیو دل خوش مبارکتون باشه بعد ازا  یبه سالمت -

 استراحت  دی خاله فرشته: فک کنم خسته هستيد بر  

  نیفرستم باال، سورنا از خداخواسته دستمو گرفت و ع یو م  نیلیشام حاضر شد آ دیکن 
 کش تنبون دنبال خودش کشوند..

 با اجازه   -

 خندشون گرفته بود  ن یلیفرشته و آ  خاله
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 بردم    کش یسرمو نزد   آروم

 کم آروم تر برو..   هیسورنا آبروم رفت   -

   شیآخ سادیوا  

 بکشم که سورنا دست هاشو  قی نفس عم هی  اومدم

 و بغلم کرد    رزانومیانداخت ز  

 که بدتر شد    یجور نیا  ییوا   یا

 اومد    یخنده هاشون تا سالن باال م یصدا 

 اتاق و باز کرد و منو آروم انداخت رو تخت   در

 از خجالت آب شدم  نایجلو مامانت ا یچرا بغلم کرد  -

شو   شرت یتوجه به حضورمن ت یب و بغل کنم؟  یوبغل نکنم ک یخجالت نداره، زنم -
 درآورد 

 پک داشت و دريغ از ذره ايي چربي  کسیشدم ..س کلشیه خ یم 

 رو فرم بود   کلشیه  نیکرد به خاطر هم  یورزش م شهیهم 

 مورد پسنده بانو هست؟  -

 ؟ ی جلو من لباستو درآورد یکش یاه حالم بدشد جمع کن خودتو، خجالت نم -

  یآب ازلب لوچه ات راه م یکرد ینگاه م گهید قهی چند دق هیچطورحالت بد شد!  دمید -
 افتاد.. 

 ؟  یفتیپس ن  یری گ یم شی دست پ درضمن

 بچه پرو.. یاون ورو نگاه کن  یتونست یکردم م یکه لباس مو عوض م یزمان
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 بزنم؟  دیمردم و د  ی برم شوهرها یخوا یم  یاصال خوب کردم نگاه کردم شوهرم -

 بگه رفت حموم  یزیچ نکهیبدون ا ومدیآخرم به مزاجش خوش ن  یجمله   هنکیا  مثل

 واقعاچرت گفتم  دمیکه مزه کردم ،د حرفمو

 کرده بود وهمچنان قصد داشت روزه ي سكوت بگيره    شلوارشوعوض

  دیحرف بزنه اومد واون سمت تخت دراز کش 

 بابا  یا

 نداشتم    یمنظور دیببخش -

 نگفت   یچیه

 گهی د دیسورنا ببخش -

  چیحرفو و بدون ه ن یبهت نگم، متوجه ام که ا  یزی خودمو کنترل کردم چ یلیعسل خ -
   ستیکلمه ها اصال جالب ن یبعض ریاما  تعب یگفت  یمنظور

 دیببخش -

 جا بود  نیبغلم تا ببخشمت امن تر  ایب -

 شک امن ترين پناهگاه بود.  یمکث خودمو تو آغوشش جا دادم ب  بدون

 و کنارزد ومشغول نوازش موهام شد  مشال

گفت که   شی دراورد و از خاطرات دوران دانشجو یشام انقدر مسخره باز  زیسرم  سورنا
 دلم درد گرفت  دمیاشک همه رو درآود من که انقدر خند

 تختش کمه   هیاومده؟    رتیگ ی چه شوهر ینیب یاحمد: عروس م   عمو

 : َنفرماید عمو عسل
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 کنه ازت  ی م یچه دفاع ریبگ ل ی : سورنا تحونیلیآ

 دفاع کنه ؟  ی: ازمن دفاع نکنه ازکسورنا

 دست شو به حالت دعا بلند کرد  نیلیآ

 ی شوهر ی ب هیدونه از شوهرها البته ازاون خوب ها به منم بده، بد درد هی  ای: خدا نیلیآ

 ن یلیفرشته چنگال شو پرت کرد طرف آ  خاله

 درس تو تموم کن بعد   دهیبر سیگ یفرشته: دختره   خاله

 !ست ی ن بیآرزو برجوانان ع یدار کارشیاحمد: خانوم چ   عمو

 آد؟!  ینم رم ی شوهر گ یگ یتو م یعنی: بابا  نیلیآ

 چونه اش گذاشته بود و   ریاحمد دست شو ز   عمو

 دفعه گفت:  هیکرد..  ی مثال داشت فکر م 

 ر یقدم شه خودم ز  شیهم بخواد پ  یواال هر ک -

 زنم  یآب تو م 

 م؟ ی: بابا واقعا که، داشتنیلیآ

 .می د یخند یسورنا به بحث هاشون م  منو

رواپن، بعد تميزكردن ظرف ها انداختيمش   مید یوچ  میجمع کرد  نی لیها رو با آ لی وسا 
 تو ماشين 

 نار؟ یداداشم دعوت شده سم یدونست ی: عسل منیلیآ

 حاال کجا هست؟  نگفته بود  یز ی: نه سورنا چعسل

 ژاپن   -
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 خوردم   جا

 کشورژاپن!؟  -

 آره   -

 قراره بره؟   یک -

 سه ادی دعوت نامه رو فرستادن، به احتمال ز   لی میا  روزبراشید ی ول  ستیمعلوم ن -

   گهی ماه د 

 طور   نی که ا -

 که خودش بهت بگه باشه یتا زمان ار،ی عسل حاال که خودش بهت نگفته به روش ن -

   زمی باشه عز -

سکوت و    نیخواست ا  یزد دلم م ینم یسورنا ساکت بود وحرف م،یبود ربرگشتی مس تو
 بشکنم 

 ؟   یکن  یفکرم یبه چ -

 ؟ ی فردا کالس دار -

   چونیبحث و نپ -

 دنبالت   امیب  ینبود اگه فردا کالس دار یزخاصیچ -

 تونستي بيا دنبالم آره کالس دارم عرفان منو مي رسونه، اگه -

 باشه -

 ورفتم خونه همه خواب بودن وهمه جا تاريك... میکرد  یخدافظ  

 کردم. یخودم خال یآب برا  وانیل  هیآشپزخونه رو روشن کردم و  برق 
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 بود  زممکن یچ نی ازاون بدتر  یکرد دور یرفتن سورنا ناراحتم م 

آروم شدن خودم چند تا صلوات   یکردم، برا   ضی تاب شلوارک تعو هیها مو با   لباس
 .  دمیفرستادم و خواب

هل   یصبحانه   هیدست وصورت موشستم و دم،ی از خواب پر میآالرم گوش یبا صدا  صبح
 خوردم.عرفان آماده نشسته بود روکاناپه   یهلک

 شد!  یشونه م دی خرمن موکه با هیموندم و    من

 کاش سورنا بود ...  یا

    دمیکه انتخاب کرده بودم وپوش ییموها مو شونه کردم ولباس ها یبدبخت با

 منورسوند وخودش رفت ..  عرفان

به خاطرش مجبور   رهی نم ادمیوقت   چی. هنمیو جلو چشمم نب یعوض  نی شد ا ینم یعنی
 جا انداختن کتفم تحمل کنم! یو برا  یشدم چه درد 

داشت و باباش   یثافت چون پارتبماند که حراست از فاطمه تعهد گرفته بود، ولي اون ک 
   ردادم یرمسیی به کارش نداشتن. اخم کردم وتغ  یدانشگاه بود کار سیرئ

 یبازم کرم خودشو م  ی دونست شوهردارم ول یم نکهیبود باا   ونهید یلیخدا خ به

 .  ختیر 

دو   یقی تحق یپروژه   هیو خوند  یکالس. بعد اتمام درس، استاد اسام میبا بچه ها رفت 
  مینفره که به انتخاب خود نفرات بود و به عهده مون گذاشت خوبه بازم خودش تقس

 نکرد  

   مید یرس یم  جهی به هم بود و زود به نت هیها شب قی هامون تو تحق هینظر  شتریزهرا ب منو

و   ستی کردم شماره تلفن هامون هم نوشتم و ل اداشتی اسم خودمو و زهرا و  ستی ل تو
 دادم نفر بعد ..
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 * زادیپر

 

آرام بخش  یداشت از قرص ها  یسع شم،یموند پ  یکه عرفان شب ها م یمدت  نیا
کرد. توجه شو نسبت به خودم   یاستفاده م یدرمان یاستفاده نکنم وبه جاش ازروش ها 

 دوست داشتم. 

  هی اره؛ی ب یکیتا عرفان ذرت مکز  یپارک، نشسته بودم روصندل میکه رفته بود یاون روز  
 دادم  ینم تیکردنم جلو اومده بود، اهم ت ی پسره به قصد اذ 

 عرفان ازدورشاهد ماجرا بود؛ آروم جلو اومد و ذرت ها رو داد دستم  

  یچند نفر  نکهیخوردن بودم.بعد ا  نورمشغولیخورد، عوضش من ا یم  یکیزد   یدوتا م 
 وجداشون کردن عرفان اومد نشست کنارم با آرامش گفت:    دنیسررس 

کنم اونوقت تو    یمن به خاطر تو دارم دعوا م ستی هم ن التیخ نیه حالت، ع خوش ب -
 !؟ یخور یذرت م ینشست  ایدن الیخ یب

خوش حال بودم حداقل عرفان مثل   زیچ  هیاز  یشه ول یم یبرام مهم نبود که چ راستش
 نبود.  رتیغ یپندار ب

  یکرد به خاطر ضربه  یعرفان ازهمون اول منو دوست داشت و بهم توجه م  نکهیبا ا 
 دم ید یچشم م هی که ازپندار خورده بودم همه رو به  یبد
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اومدعرفان سفت دستم و گرفته   یفرود م مایهواپ  گهیساعت د میون  میتو فرودگاه بود 
 بيارم كه اجازه نداد.  رونی خوام فرار کنم.. خواستم دستموازتو دستش ب یبود انگارم

 عه عرفان دستم درد گرفت   -

 ؟ ی گفت یچ -

 دستم درد گرفت    -

   ی! آخرش اسممو گفتینه.. تو اسممو صدا زد نینه.. ا -

 خاطر اينكه اسمشو به زبون آوردم كلي خوش حال بود وهمون جا بغلم كرد. به

 آبرومون رفت .. ؟یکن ی کارم یچ -

کردن   یهج  یدون ینم دم،ی باراسممو اززبونت شن هیمدت    نیخداروشکرباالخره بعد ا -
 داره  ینیاسمم اززبون تو چه آهنگ دلنش

 ی خواد شاعرانه اش کن یحاال نم -

 منتظر اومدنشون شديم. م،ید ید ت یو بابا رواون ورگ مامان

د خودشوازآغوشم جدا كرد وعرفان رو بغل کرد؛  و بابا رو بغل کردم، بابا تا عرفان ودي مامان
 دوسش داشت؟  یلیدونم چرا خ ینم

 کرد   یمودبانه و با تواضع باهاشون برخورد م  عرفان

 نه؟   ای  یمراقب دخترم بود  میکه نبود یمدت ن ی: آقاعرفان ابابا

 خوب مواظبت کردم  نیکه دستم سپرد  ی: بله ازامانتعرفان

 دخترم رفته  رپوستیکه آب ز  ی بود ی: معلومه امانت دار خوببابا

 انداخت نی منو نگاه کرد و سرشو پا  عرفان
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 * عسل 

 

 ام یپ یکه صدا  میبود نی. توماشمید یکه مد نظرم بود وخر  یپاساژ، لباس عروس میرفت 

 و باز کردم   امیبلند شد... پ میگوش 

 جوجه؟  یسالم عسل خانوم، چطور -

کرد و   یباشه! اون مدام خط عوض م  یزدم کارشاد ینداشتم حدس م وی شماره شو س 
 زاشت. یسر به سر بچه ها م 

 یکه مردم آزار دیفهم یم   یجور نی ندادم تا از اون ورسکته کنه، عوضش ا جوابشو
 ! ستین یکارجالب

 بود؟  یسورنا: ک 

 از دوستام   یکی -

 ره؟  یم  شی آهان، درس و دانشگاه خوب پ -

  م یر یگ یده دوازده م  م،یگذرون یبا تقلب م ،ینگ یبگ یه -

 اونم به زور تقلب ده باشه   شیقبول  یبه به ..واقعا خجالت آوره زنم نمره  -

 ..میتون ی االن بگم م نیاگه خجالت آوره هم -

 نداد ادامه بدم  اجازه

 بود یشوخ  هیادامه شو نگوو.. فقط   شیه -
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گذرونم   یبا تو م شتروقتموی نکن. بمزه با من   یب یها   یشوخ نی ازا  گهی خواهشا د -
که کالس ندارم   ییشه روزا یهات شروع م  تیشه تو نصح یروزا کالس دارم، شبم که م
 کنه  یمامانم مهمون دعوت م

من تا قبل برخورد با   یتونم درس بخونم؟ درثان یم  یمن چجور  یبگ قیشه دق یم
  ادتیاون روز و   یخوا  یدرس خون بودم که دانشگاه تهران قبول شدم! م  یجنابعال
 بندازم؟ 

   یکن یم یقبول کن خودت کم کار  یول ح،یشما کامال صح یها شی فرما -

که استاد     یمیومبحث درس روبه اتمام بود، اون تا میکه دانشجو بود  یزمان ادمهی
استاد چونه   سیاما شما خانوما زمان تدر  میکرد  یدورجزوه رو مرورم هیداد  یآنتراک م
 ن یافت یاون درس و م  تیکه درنها ن ید یشه زمان وازدست م یتون گرم م

 که آمارشون دستته؟   یدخترا نشست نیچند بار ب -

 دخترا نشستن تو دانشگاه مکافات   نینه بابا ب -

 زنن یتا خود شب راجبش حرف م ادیب رشونی فقط سوژه گ هیکاف 

 بابا بچه مثبت  -

و بازکردم   امیبلند شد؛ پ می گوش  امیپ ی که دوباره صدا میود سورنا مشغول صحبت ب با
 داده بودد  امی بو که قبال پ یهمون

 ؟ یآقاتون شیاالن پ ؟ی د یچرا جواب نم -

دادم جواب ندم تا   حیحال بازم ترج نی با ا  یرفت رو اعصابم بدجور.. ول یم  داشت
 حرص بخوره   شتریب

 ؟ ی ستی گرسنه ن -

 چرا اتفافا   -
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   یسفره خونه سنت  میبر یموافق -

 ها  خورمی من آبگوشت نم یباشه ول -

 داره   یزی نگوعزيزم، درضمن سفره خونه فقط د -

 سورنا رفت سفارش غذا بده  م،ید یبعد به محل مورد نظر رس نیم چند

 وبازکردم    امی پ یدوباره بلند شد، ازروکنجکاو  میگوش امیپ یصدا  

   اوشمی! س؟یشه جوابمو بد  یم -

 منوازکجا آورده؟   یآشغال شماره   نیبودم ا  مونده

 

 ! گهیخواد د یم یجونم چ از 

خاموش    مویکه سورنا اومد، گوش اهی س ست ی هاشو پاک کردم اومدم بندازمش تو ل امیپ
 کردم تا شب سرفرصت کارشوانجام بدم 

 شده؟  یز یچ ده؟یعسل چرارنگت پر  -

  چونمشیبپ مجبورشدم

 آره گشنمه   -

 آرن  یتحمل کن االن م گهیخورده د  هی -

 بخشش بود  رقابلی حجم وقاحت غ  نیگه، ذهنم مشغول بود ا  یم  یچ دمینفهم اصال

 خوردم ...  یچ دمیاصال نفهم 

 گفتم؟   یچ  یمتوجه شد -

 ها؟  -
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 !؟ ستی که حواست ن یکن یم  ریکجا س نمیاوال ها نه و بله دوما بگو بب -

 کردم   یفکر م مونیداشتم به عروس -

 ؟ یهم فکر کرد  یبه بعد عروس -

 گه ینکن د تی سورنا؟ اذ -

   فتاده؟یاز قلم جا ن ی زیبه نظرت چ -

 کنم ..  یفک نم -

 بهت بگم  وی زیچ هی خواستم   یم عسل 

 جانم بگو   -

 نارپزشکي یسم  یرم ژاپن برا  یم  گهیدو ماه د  -

 آم   یمنم م -

  یکنکور کارشناس یخودتو برا  د یدرضمن با ،یگرفت یترم و که مرخص هی  زمی عز شهینم -
  یدوست دارم خودتو اثبات کن  ،یآماده کن

 ..  یکه به فکرم  یمرس -

 سخته برام  یلیاما تحمل نبودنت خ 

 تنهات بزارم؟  مونیمن راحته اول زندگ  ی برا یکن یفک م -

 ؟ ینر شهینم -

 موضوع فکر کردم ..  نیبه ا یلیخ -

 کردم  یموضوع فکرم نی به ا روقتیتا د  شبی د یحت 

 اصرارداشت که شرکت کنم  مارستانیب س یرئ یگرفتم درخواست شونورد کنم ول میو تصم 



 بغض من عشق او 

149 
 

 صحبت کنم ..  تونستمیته گلوم بود که نم یبغض هی -

 ممکن   ری غ ییجورا  هیسخت بود و   یل یاز سورنا خ یدور 

 ..میدور نبود گهیوقت ازهم د  چیمدت ه  نیا  تو

بود خودمو   ردستمیکه ز  یدوغ وانی وبا ل نی اشک تو چشام جمع شد، سرم وانداختم پا 
 مشغول نشون دادم 

   ؟یبه خودت گرفت یی ا  افهیچه ق ن یا -

 همون حالت گفتم : تو

 ست ین یزیچ -

شده ؟عسل به  زونیلب و لوچه ات آو  نی ا  ستی ن یزی چ ؟یو بغض کرد  ستین یزیچ -
 ندارم..  ییكه چاره ا ی نیب یدلم نمي آد تنهات بزارم و برم، م  یخاک مامان حور

   دیفهم یکرد اما قلبم نم یحرفشو درک م  نیعقلم ا  دیشا 

 کرد  یترش م یعصب  نینگفتم وا  یچیه

 عسل منو نگاه کن  -

  دمی همون اشک تو چشمام نگاش کردم، به وضوح تکون خوردن مردمک چشمش و د با
 اونم ناراحت بود  

 انجام بدم    دیو که نبا  یهمه آدم کار  ن یا  یجا جلو  نینکن هم یعسل کار -

 یرفتن سورنا بدجور یول نهیکنه تا واکنش منو بب یدونستم داره بحث وعوض م یم -
 . ختیر  یاعصابمو به هم م
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 * عرفان

 

 

و   دنشید  یدلتنگ بودم دلم هوا  یلیخ دمشیند گهیکه خانواده اش برگشتن د   یازوقت
 بود!  ادی ز  یلیاون خ یبرا  دیکم شا یلیخ  زیچ نیداشت و ا 

بارکه اسممو به زبون آورد ته ته دلم   نی اول ینداشت، تو فرودگاه برا  هنوزباورم
 عاشقم بشه ..  یروز  هی دی که شا  دوارشدمیام

واب نداد قطع  کردم پنج دورکامل بوق خورد ج  کی رواسمش کل زبرداشتم،یوازروم یگوش
 کردم دوباره گرفتم ...

 خواستم قطع کنم که جواب داد   دهیو جواب نم یکه گوش نیازا  دی نا ام 

 الو   -

 ؟ ی سالم خوب -

 ستم یبد ن -

 گفتم منم خوبم یبه حالت مسخره مانند  -

 ؟ ی داشت یکار -

 نمت؟ یشه بب یآره م -
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 و قاطع جواب داد محکم

 نه -

 شه بدونم چرا؟  یم -

 آد یآره .. بابام خوشش نم -

 ؟ یاگه به خودش زنگ بزنم چ -

 ها   یکنی نم یکار نیهمچ -

 ی بگم با من یوقت  رون،یب یبر ادیآد ز  یبابات خوشش نم یگ یتو که م -

 شوهرو بلند کش دادم به نظرت اون موقعه هم اجازه نميده؟   یبا شوهرت کلمه  

 بحث ندارم خدافظ  یسرم شلوغه حوصله  -

 خدافظ  -

 

 یعنی  سه؟ی پات وا  یجور نیکه ا یکن دایپ یتون یخرترازمن م  ویاحساس؛ آخه ک یمغرورب
 کنه ؟  دا یوضع ادامه پ نی قرار بود ا یتا ک

  ن یپرت کردم روزم زویرو م یها   هلیلحظه کنترل مو از دست دادم و تمام وس يه

 شد   کهیبود شکست و هزارت زمیکه با عسل رو م  ییعکس دونفره ا  قاب

کدوم از   چی فرستادم، هرچند که ه زادیپر  یکه وصف حالم بود و برا  یلحظه متن  نی هم تو
 نداشتن  یهام جواب امیپ

 

 سخته .. یدلواپس چقدر
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 رحمه .. یدلشوره ب چقدر

 تو  یکنم ب یدق م دارم

 ! فهمهینم نویا  دلت

 

 

 جهان بخش  یمهد  آهنگ

 (  ای) بخواب دن

 

 بود . قتی حق  نیکردم، سوزصداش خود حرفاش همه ع یپل رو

 اگه انقد دلم هواتو داره   ستی دست من ن -

 تونه تنهات بذاره                          یاگه نم -

 نداره چاره   یدون یتو که خوب م -

 افتم  یم ادتی آد  یاگه بارون م  ستی دست  من ن -

 نگفتم   یزیازتو من چ یبه کس -

 مشتم  شهیبازم ادی اگه دستات ب -

 

  

  دمیمدت فهم نی کنه اما تو ا ی و حل م یکردم زمان همه چ  یبودم  فکر م یعصب یلیخ
 کردم   یاشتباه م
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 ..  رونی و تو همون حالت گذاشتم بمونه و اومدم ب  اتاق

و   رونیکردم سورنا تازه از اتاق عمل اومده بود ب یها رو بررس ماریچند تا از ب ی  پرونده
 سمت   ن یکرد، کارش تموم شد اومد ا یم  لی تکم مارشویب یپرونده پزشک

 ؟ ی سالم چرا پکر -

 رفت؟  شی چطور پ  یجراح یسالم خسته نباش  -

 .. با ابرو هاي باال رفته نگاهم مي كرد خوب بود  -

 شده ؟  یزیچ -

 کم اعصابم خورده   هینه  -

 تونم کمکت کنم؟ یم -

 نه داداش   -

 آد بگو، كوتاهي نمي كنم  یاز دست من برم  یعرفان اگه کمک-

 نه  -

   ییاینره ب ادتی باشگاه  هیفردا افتتاح -

 کنم   یم یسع -

 برسونمت؟  یخوا  یبرم خونه مخوام  یكارم تموم شده م ا،یحتما ب -

 آوردم  نی ممنون ماش -

 داشتم.   یبرم خسته شدم امروز سه تا جراح گهی من د -

 سوال داشتم     هیداداش  -

 جانم؟   -
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 داري؟ ی تو دستته چه حس ماریکه قلب ب یوقت   یزمان جراح -

 نگام کرد    یجور هی

 حالت خوبه؟  -

 نه  -

 نمت یب یمعلومه شب سالن م -

 دونست  یکس جوابشو نم چیسوال که ه  ایدن هیرفت من موندم و   سورنا

  نیتو وجودم بود.ا تیهمه مشغول بودن جز من هنوز اثرعصبان  میشام بود زیسر م 
 شد  یجورموقعه ها اشتهام کامال بسته م

 

 ؟ یخور ی: پسرم چرا غذاتو نممامان

 خورم مامان جان دستت درد نکنه خوشمزه شده  -

  یاون موقعه م  یقاشق نخورد   هیبشقاب تو نگاه کن  ؟ی حاال دروغگو شد تا  ی: از کمامان
 خوشمزه شده؟!  یگ

  هیچطور  مارستانیب طیمح یدون یکم سرم شلوغ بود، خودت که م هیمامان جان امروز   -
 ؟ 

شم   یکنم بهترم یکه برگشتم استراحت م هی حوصله ام ازافتتاح  یکم ب هیفقط   االن
 نگران نباش 

   ؟ یعسل: داداش 

 جانم؟  -

 ؟    امی شه منم ب یم -
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،  نیکه سورنا روا  یدون یم  روز باشگاه خلوت بود با خودش برو   هیجورمسائل حساس 

 خوره   یاس بعدا به دردم نم هیآخه امشب افتتاح  -

 شلوغه و نمي تونم تو رو با خودم ببرم   کمیامشب  -

 باشه - 

 رفتم حاضر شم کم غذا خوردم و  هیمامان   یدلخوش یبرا 

 ست کردم    یو با کروات قرمز مشک  دمیکش  رونی رنگ مو ازکاور ب یشلوار توس کت

  نیهنوز تو ا  بهی بود و درست کردنش کارعسل بود. برام عج ختهیموهام به هم ر  مدل
 تونستم مدل موها مو درست کنم یسن نم

 عسل و صدا زدم   

 درست کنم!؟    دیو طبق معمول من با   ختهیبازم مدل موهات به هم ر -

 آره کالفه ام کرده   -

  اریروهم ب کهینداره ژل و تافت و واکس مو و بزاررو تخت سشوارو شونه کوچ بیع -

اول موهامو سشوار   یبود به آروم سادهیچون قدش ازمن کوتاه تر بود رو تخت وا  
از موهامو رو    یمقدار کم هی کوچولوش   یشونه شون کرد وحالت داد و با دستا  د،یکش
 آخرش تافت و زد و موهام حالت گرفتن   ختیر میشونیپ

 ... طونیها ش  یدختر کش شد  یل یگم عرفان خ یم -

 گم پرپرت کنه  یم یکه به پر یباشه دست از پا خطا نکن حواست

نترس قبال که متاهل نبودم از  ؟ یداداشتو بزن رآبیز  یخوا یدستت درد نکنه حاال م -
 کنم؟  یکار نیهمچ  امی الن که متعهدم بکارا نکردم ا نیا
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  یم  یترش  دیوگرنه با یشد  یدونم تازه خدا زد پس کله ات که عاشق پر یم -
   متینداخت

 بچه   زیزبون نر  -

 ارن؟ یخانوم همراشون نم هیافتتاح نی گم توا  یعرفان م -

   یمخم و بزن یکن که بتون رونی کم، عسل فکرشوازسرت ب یلیمي آن ولي خ -

 شم   یآخه خونه تنهام خسته م -

 شه نه ؟  یهفته امتحانات شروع م  نیمامان وبابا خونه ان فک کنم ا  یستیتنها ن -

 آره امتحان ها   یوا  -

 يه حالت مسخره ايي گفت:  با

 برات مهمه   یلیمعلومه خ -

  سی مسخره نکن حس درس خوندن ن -

 شدم   دواریخوبه، کامال بهت ام -

 گردم مراقب خودت باش. برو سراغ درس هات  ی برم گهی عت درم چند سا یم گهی د من

 دوست ندارم   کی زیف -

 کنم   یآم بهت کمک م یشب زود م -

 باشه خدافظ   -

 خدافظ  -

 و کاوه ته سالن مشغول گپ و گفت بودن    ای و برد  سورنا

 سالم بچه ها   -



 بغض من عشق او 

157 
 

 : سالم مجنون  ای برد

 اداش  مرغ ها مبارک باشه د  یقاط یرفت نم یب ی: سالم مکاوه

 ! یاوردی دوست دختر َكنه ات و ن نیممنون چه عجب ا -

 ؟   یگ یوم  ی: کای برد

 سین  ادمی  قیبود، تلخ بود، دق ن یری ش ستی ن ادمی اسمش و  -

 ! اونوکه باهاش به هم زدم، خرجش باال بود یگ یوم  نیر ی: آها ش ای برد

 بهتره   نیریرو هم ازش  ختمیر گهید  یکیبا  عوضش

 گه عوضش کردم انگار لباس    یم ی: جور کاوه

 رون یب دیا یبحث ب ن ی: بچه ها ازاسورنا

   دهیبکشه اون موقعه ننم خونه رام نم راههیمنو به ب  ای برد نیترسم ا  ی: موافقم مکاوه

 جورمسائل حساس بود  ن یرو ا  یلی. مامان کاوه خديمیحرفش خند  نیبه ا هممون

 ؟ ی باشگاه روانتخاب کرد  یها  یسورنا مرب : کاوه

 و کاراته  یبکس، تکواندو، بدنساز  ی ها رو تو شاخه ها   یمرب  نیآره بهتر  -

 کردم .    انتخاب

 فردا قراره کارشون و شروع کنن   از 

 ان شااهلل   -

 طالبش بود .  ای آوردن که فقط برد یدنیبعد نوش  قهیدق چند

  نیمشکل داشت و ا  کی زیو ف که به عسل داده بودم زود تراز همه برگشتم. ت یقول طبق
 چند سال خودم کمکش کردم 
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 *  عسل 

 

 نیمخاطب  اهیس  ستی وتول اوشیکه س ینرفته بودم، ازوقت ییوقت بود که جا یلیخ 
نبود که  یمهم  زی چ یکنم ول یمزاحمم نشده، دوست نداشتم ازسورنا مخف   گهیگذاشتم د

  یو م اوش یصد درصد س کرد و  یمسئله رو بزرگش م  یلیسورنا خ  یبخوام بگم از طرف
 نبود. مو دست خود  دمیترس یکشت. ازدعوا به شدت م

 بودن ..  یمهمون ها نزديك هفصد نفر م،یدعوت ها رو نوشت کارت

 موهايي كه مد نظرم بود و تو گوگل سرچ زدم    مدل

 اومد    یبا رنگ خوشگل بودن كه متاسفانه سورنا ازرنگ بدش م  

 عقد عرفان خواستم موهامو رنگ بزارم   یبرا  یحت

اگه رنگ  یرنگشون کن یقشنگه وحق ندار یلیگفت: رنگ موهات خ  یم ومد،ین خوشش
 کاراش   نیخورم ازدست ا   یانقدرحرص م یعن ی  ننیب یم بیبافت موهات آس یبزار

 کنه  یم تیانقدر که نصح شمه،یکنم بابابزگم پ یوقت ها حس م یبعض

 و تو کوله گذاشتم  از ی مورد ن  یها لی وسا

 منتظره    زادی کم دست بجنبون پر هیعسل  -

 بريم   -
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 ار یعسل اون جا سرده لباس گرم با خودت ب -

   دمیکفش هامو پوش یو روشن کن نیآوردم تا ماش -

   یاوک-

بود وازتو کمد برداشتم و با سرعت جت از پله ها    یکه مخصوص کوهنورد   ییها یکتون -
 اومدم، بعد برداشتن كوله ازخونه زدم بيرون  نی پا

وسط   نیسر ما جوون ها ا  می دیبا خاله فرشته وعمو احمد رفتن روستاشون. د  نایا  مامان
  نیالبته تو ا  یکوه نورد  میعرفان وسورنا بر یبا دوستا  میگرفت میمونه! تصم یکاله م یب

 خب به نظرم ارزشش و داشت. یشه ول یفصل سال آدم منجمد م

و باهاش احوال   م یشد ادهیپ  نیاومد.. ازماش رونی بعد ده دقيقه ب م، یبود زادیپر  منتظر
  نیا یجفتشون عقب نشستم، بماند که چقدر تعارف باز  ی. به خاطرراحتمیکرد  یپرس

 وسط بود  

 نفر بودن   نیعرفان و سورنا آخر  یمده بودن، دوستازود تر ازهمه او  نیلی و آ  سورنا

. کاوه روکه توجشن عقد  می شد  یهممون به هم معرف نیشدن ازماش ادهیمحض پ به
 بودم   دهید

 پسره اومد جلو..  هی

 خوشوقتم   دنتون یهستم ازد  ایبرد  -

 بود چه بامزه وخوشگل بود  سادهیدختره پشتش وا  هی 

 دوست دخترم نفس   شونی: ا ای برد

   یبود خجالت معلوم

سرد بود و    یلیجلوتررفتن و ما پشت سرشون، هوا خ ونی آقا  میو مردونه زنونه کرد  جمع
 شدم .. یداشتم منجمد م با یتقر  دی چسب  یم ییچا  هی
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   دمیچیگردنمو سفت دوردهنم پ شال

 یبرف باز  هیبه برف ها االن  میرس یم  میباال بر دیهمت کن گهیکم د هی: بچه ها  کاوه
 چسبه   یجانانه م

   امیب ییجا نی خواست همچ یوقت بود دلم م یلیخ

 و بند و بساط شو درآوردن    ییاز تو کوله هاشونو فالسک چا   پسرا

 می دار  شیدرپ یسخت یکه باز  ییچا دی : خانوم ها بفرماای برد

 ست یقبول ن  شترهی: شما تعدادتون بنیلیآ

 : منم با شما  سورنا

 : حاال شد  نیلیآ

که از  یبخار  نیشون ا  نیها رو گذاشتم ب ییوسط چا  میها رو مرتب گذاشت یخوراک  
وبه وجود آورده بود، سورنا مونو پد وازکوله اش    یقشنگ  یشد فضا یها بلند م ییچا

 کرد  میتنظ ش یدراورد و با گوش

 ن؟ ی: بچه ها همه آماده ا سورنا

  نیهمچ بایهم تقر هیبود، بق بمیبستن بودم و دستام تو ج لی درحال قند بایکه تقر  من
 سرد بود   یلیداشتن هوا خ ،یحالت

 ها صداشون دراومد  بچه

 کنه   یبه خدا سرما تا استخونم داره نفوذ م گهید  ری : داداش بگای برد

 ست یسرد هم ن  نی: همچسورنا

 ..شدیمنم بودم سردم نم  یکه توساخت یکلی: اون های برد

 منو وسورنا نشسته بود   نیب  نیلینگاهش به من افتاد و خنده اش و خورد. آ  هی  سورنا
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 شو از تنش درآورد و انداخت رو شونم  شرتی بلند شد سو  سورنا

 شه ی سردت م  ؟ی پس خودت چ -

 یلرز   یمثل گنجشک م  ی: نترس فعال که تو دارعسل

 حواسش بهت هست   شهیهم یکه دوسش دار یاون کس  هیحس خوب یلیخ

 کردم   یبا چشام ازش قدردان 

 وجودمون گرم شد    بایها تقر  یی. با خوردن چا م یها رو خورد  ییو چا  میعکس انداخت 

   میو شروع کن ی: بچه ها به نظرم برف باز کاوه

 موافق بودن.   همه

 گروه بودن   هیوعرفان و نفس تو   ایو برد   کاوه

 شروع شد   یه پرتاب گلوله برفگرو  هیتو   زادیوسورنا و پر  نیلیوآ  من

 خوابوند روکله ام   یو مجلس کی عرفان چند تا گلوله ش یاول کار همون

خودش وپرت کرد تو   یگلوله درست کرد اندازه کله  هیکارش  نیهم به جبران ا  سورنا
 بود.  یدنیعرفان د ی افهیصورت عرفان ..ق

 شد   یهم گلوله هاشون توهوا پخش م نیلیوآ  زادیپر 

 نفس منو نشونه گرفته  دم یدفعه د هیبردارم که  نیمشت برف از رو زم  هیشدم  خم

 مامولک    یا

 دادم   یپرت کرد سمتم جا خال تا

 سفت ومحكم بود والبته بزرگ و سنگين   یل یکردن خ یکه پسرا درست م یا  گلوله

 سورنا رو نشونه گرفته بودن   ایو برد   کاوه
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زد سرم و برگردوندم عرفان   یجا بود عرفان جفتمون و م  نیعرفان و جالب ا زادیمنو پر  
   نیکه تو صورتم خورد افتادم زم ییکه با گلوله ا  نمیو بب

 درد گرفت   یلیخ مینیبود و ب ادی ضربه اش ز  شدت

 خدا   ای:  سورنا

 تونستم چشمامو بازکنم  ینم

 تونستم جوابشو بدم   یبود که نم  ادیشدت درد انقدر ز  دم،یشن ی سورنا رو م  یصدا 

 : عسل چشماتوبازکن  سورنا

 وازرو صورتم برداشت  دستم

  نمینشده آروم چشماتو باز کن بب یزی صورتت چ -

 چشمامو باز کردم   یبدبخت با

   ؟ی: خوبسورنا

 کنه  یبيني ام درد م -

   ده یضرب د ستین یزیچ -

   فتمیکرد بلند شم، دست شو پشت کمرم گذاشته بود ومراقب بود ن کمکم

لرزون مو از   یرو صورتم شدم دست ها یعیمتوجه روان شدن ما  م یکه رفت یقدم چند
انگشتمو   دم یآوردم وانگشت مو آروم رو صورتم کش ن ی درآوردم شال گردن و پا بمیتوج

 چشام قراردادم. خون بود   یروبه رو 

 کنم برگشت   یحرکت نم د ی سورنا د سادم،یره وهمون جا وا  یم ج یکردم سرم گ حس

   دمیلحظه ترس هیچنان هول کرده بود و چشماش درشت شده بود که  دنمید با

 آب مشغول شستن صورتم شد   یدرآورد و با بطر یازتوکوله اش چند تا دستمال کاغذ  -
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 خون دماغ ساده اس  هی  زمیعز ست ین یزی : چسورنا

 ! ؟یچرا انقدردستپاچه و نگران ستی ن یزیخب اگه چ -

   ارمتینم ییجا  نیوقت همچ چیه  گهی بهم حق بده که نگرانت باشم د -

 تونم راه برم    ینم گهیسورنا د -

 کنم   یبغلت م -

 نه کولم کن   -

 تا کولت کنم؟    یروگفت نایهمه ا  -

 اوهوم   -

 بپرباال   -

 نکن  دارمیآد ب یسورنا من خوابم م -

 زم ی باشه عز -

 

 

 

 سورنا*  

 کوفتشون شد یباز  ییجورا هیشد همه دپرس بودن،  ینجوریعسل ا نکهیا بعد

خودمو   یل یبود خ مون یپش ییجورا  هیپرت کرده بود سمت عسل و خودش  ایرو برد  گلوله
   نی پا ارمیکنترل کردم نزنم دکورشو ب

 کرد ... یبار عذرخواه نیچند  یحت
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 خورد   یبه درد خودش م یکه شده بود وعذرخواه یکار یول

 دارنشهیکه ب یکه تو کوله ام بود و درآوردم طور یگذاشتم و پتو مسافرت  نیوتوماش عسل 
 پتو و روش مرتب کردم  

 م؟ یگرد  ی : داداش برمنیلیآ

   نیتون سرما بخور یکیترسم   یداره م یسرد شده و سوز بد  یلیبهتره هوا خ م یبرگرد -

 ی : من که بادمجون بمم تو نگران عسلنیلیآ

   ؟یآر یاز خودت درم  هیها چ یبچه باز  نیا  نیلیآ -

 دالزار  شهیبه بازارکهنه م دی: نوکه رسنیلیآ

 شه؟  یم تی تو حسود نیلیآ -

   یهواموداشت  یلیخ تی توزندگ ادیعسل ب نکهیقبل ا شهی م میآره حسود  -

 گردي   ی وغروب که برم مارستانیب یر  یداداش؟ صبح زود م هیچ یدون یم

  ی بينمت قبلنا بهتربود یدل عسلي وموقعه خواب هم نم ور

   یبرد  یم  رونی منو ب  ونیدرم کی

 تنهام ... یلیخ االن

 قبول داشتم ..  حرفاشو

 شد  یکم رنگ ترهم م  یکوتاه بود، بعد عروس  یلیهام خ برادرانه

داشت چون مدام   ی! فک کنم کم خوندهیچنان غرق خواب بود انگارچند روز نخواب عسل 
 خواب بود. 

عسل بود به  یجا  گهید یخوره هرک  یم  تیخاص یو ب  هودهیب یها  یخوراک  انقدرکه
 داشت  اجی خواب مداوم احت
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خود  یل یکرد درست مثل خودش خ یم  ییکه تو انگشتش بود خودنما یفیظر  ی  حلقه
 نکردم.  یا االن کارداربودم که ت 

 ماه برم ژاپن ؟   هیتونم تنهاش بزارم و  یبود چطورم امیگرفتن دست هاش تمام دن 

 

 

 

 

 

 * عسل 

 

 بعد من اومد   نیبودن! عرفان ده م ومدهیهنوز ن نا یمامان ا خوبه

 قاچ كردم  قهیبيرون آوردم وبا سل خچالیرواز  ارشوروگوجهیورق کالباس، خ 

 موند ...   یخودم نم  یبرا  یچیه دید یرو م  نایعرفان ا اگه

   میبخور جی ساندو  ا یعرفان ب -

   امیلباسموعوض کنم م -

مشغول آماده کردن غذا    یکوهنورد یدختر نشد ها..  من با همون لباس ها  ن یا خوبه
 خواد لباس عوض کنه   یبودم و آقا تازه م

 ادامه بده راحت باش  -

 يه دوررفتم اون دنيا و برگشتم   تقريبا
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 ایبزن بعدا ب یدر هیمنو نترسون!  ینجوریهزاربارگفتم ا یی وا -

 مارپل خانوم آشپزخونه درداره؟  -

 شم  یم  ع یدارم ضا  دمید

   یُاهم یا هم هیخب  -

 باشه مادربزرگ   -

 ن ی آفر -

 دادم  یخوردنتو به سورنا م جی جرمم وگرنه گزارش  ساندو کی که خودم شر فیح -

  ،یآخرش کارخودتو کرد یهامو باج گرفت جی ساندو از   یکیهم   یاون سر ینامرد  یلیخ -
 کوفتت بشه 

 ن  ی تحس یواقعا جا  یچقدربهم لطف دار  -

   ؟یکن  یعرفان فردا امتحان دارم کمکم م -

 دورمرور کن   ه یآره فقط قبلش  -

 ی باشه مرس -

 چرا انقدر تو خودشه ؟ چرا انقدرساکته؟  زادیپر  عرفان

 یخصلت هی یها! خب هرکس  یکن یم بتیپشت سرزنم غ ینجوریدختر خوب زشته ا -
 . گهی داره د

 مکه   یحاج   یحاج  ینر یعرفان ازدواج کرد  -

 به خودت بگه    نویا  دی با یکی فسقل  نجا،یآم ا یم شهی قبول، من که هم -

 من هستم    یداشت اجی به کمک احت تی زندگ یهروقت هرجا  عسل 
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 برام  ني یبازم تو بهتر میکه دار یخواهروبرادر یبحث ها ن یبا تمام ا - 

 تا ابد و يك روز بموني برام   ؛یگاهم بود هیتک شهیهم 

 موند؟  یم  یباق نطوریبعد ازدواجم اوضاع هم یعنیدفعه بغض کردم!   هیدونم چرا  ینم

 کرد؟  ی برادرانه هاشو خرجم م زادیوجود پر با

  میبخور چی ساندو  یقاچاق میامروزو اومد  هیتو بخور چیفنچول؟ ساندو یچرا بغض کرد  -
 نکن! ینجوریا  گهی ها د

 دفعه دلم گرفت   هیدونم چرا  ینم -

  مینیبب لم یف میقربون دلت برم بخوربر -

 گرفتم   دیجد لمیف

   ؟یباشه ژانرش کمد  -

 ار یو ب  یکرد میتختت قا ریکه ز   ییها یآره فقط چند تا ازاون خوراک  -

 ؟ ی هام کش رفت یعرفان نگو ازخوراک -

 ؟ ی د یخوشمزه بود از کجا خر  رشیماست موس  پسیچ -

 کنم  یعرفان کلتو م -

 نوش جونم   -

 ! یدوبله برام بخر د یو با   یخورد یهر چ ییشکمو  یلیخ -

 خرم حاال  یم -

 صداش زدم   غیج با

 عرفان!؟  -
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 لقمه شو خورد و پا به فرار گذاشت    نیآخر

 زدم   داد

   ینامرد  یلیخ -

  ایاون ها رو جمع کن زود ب ارم،یب  لمیرفتم ف -

 پسینامرد ناکارش کرده بود از چ دم،یکش رونینگاه انداختم و باکس و ب هیو   رتختم یز  -
 هام خورده بود   

 کن.  یوپل  لمیعرفان ف -

   اریخوشمزه رو ب  یها یاون خوراک  -

 عرفان   ییشکمو  یلیخ -

 به تورفتم   -

 بچه پرو  -

   دمی) مارمولک ( بود. چقدربا عرفان خند لمیاسم ف -

.. پوست تخمه ها  میزده بود یخورد اوه چه گند  زگرهی تموم شد نگام به م لمیف نکهیا بعد
افتضاح به تمام   هیل ها .. رو مب پسیپفک و چ یها زهیبود رو پارکتا خورده ر  ختهیر

 تو خونه  دنیاتم پاش یدبستان  شیدوتا بچه پ یمعنا بود انگار

 جمع کن  یختیو که ر یی پوست تخمه ها ن یعرفان بلند شوا  -

 منو معاف کن   یدوست دار یجون هر ک -

 کنه ها  یم  ویکیکشه بارب  یم خ یآد جفتمون و به س یاالن مامان م نم،یبلند شو بب -

   اریو برام ب یباشه جارو برق -

 سالن دست راست  یانتها  -



 بغض من عشق او 

169 
 

 يه حالت مسخره ايي گفت:   با

   یمرس -

 تونه ازت کاربکشه  یبگم تا م یبه پر دیعرفان با یتنبل یلیخ -

 حسود   -

   اریو بردارب یبرو جاروبرق -

 زنگ خورد.  میداخلش، گوش ختمیبزرگ آوردم و تمام آشغال ها رور  لونینا  هی - 

 کرد   یم ییخودنما  یاسم مخاطب خاصم رو گوش 

 الو سالم   -

 حالت خوبه ؟  زمیسالم عز  -

 آره بهترم   -

 ؟ ی خون دماغ نشد گهید -

 نه  -

 خداروشکر   -

 ؟ ی زنگ زد یطور نیهم -

 آره نگرانت بودم   -

 خندم نگو شوهربدبختم نگرانمه(  ی هرهرم نمیب یم لمیف نوردارمی) من ازا 

   ستین م یزی حالم خوبه چ -

 راحت شد، عسل؟!  المیخ -

 جونم؟   -
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 دلم برات تنگ شد -

 ؟ یزود  نیبه هم -

 کردم   یو بغلت م  یبود شمیخواست پ یاوهوم دلم م -

 رم کوتاشون کنم  یکنه فردا م یم تمی اذ یل یسورنا موهام خ -

به مراسم ازدواجمون نمونده از اون به   یزیصبرکن چ  گهیکم د هیگفتم نه  ،یبار گفت هی -
و که موهاش کوتاه باشه  ی من زن  ست؟یموهات ن فی موهات با من ح  تی بعد مسول

 دوست ندارم ها 

 ؟ ی پس منو به خاطرموهام دوست دار -

 من فقط خودتو دوست دارم با تموم مخلفات    زمی عز -

 بگو   یهم خواست ییا  گهی زدیوقت چ  هی یتعارف نکن -

 ی ش یمال خودم م گهی عسل ده روز د یخوام .. وا   یفعال که زنم و م -

 کاالم   ه یانگارمن   یزن یحرف م یسورنا جور -

 یتحت حفاظت خودم باش دیکه با  ینه قربونت برم تو گنج من -

 همه راهو ؟  نیره ا  یم یاوههه ک -

 من   -

 ؟    یندار یبرم کار دیمن با   زمی عز -

 کن   رونی فقط فکرکوتاه کردن موهات و ازسرت ب زمی بروعز -

   یکه زنگ زد یباشه، مرس -

 بند بند وجودم وصله به نفس هات  -
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 لبخند گنده اومد رو لبم که عرفان ازاون ورداد زد:   هی -

 بساط و   نی ا  نیجمع کن -

   کریو بزاررواسپ  یگوش -

 باشه  -

 ؟ ی زیجالخودت مثل مترسک سر   نکهی: نه ا سورنا

 ها  نیشورشو درآورد  گهی : بابا شما دو تا د عرفان

 ؟ ی؟ حسود  هی: چ سورنا

 : آره واال  عرفان

 گذشته مراقب عسل باش نگرانشم  ی: عرفان جان از شوخسورنا

 ازمن و وتوهم سالم تره  نی عرفان: نترس بابا ا  

 رو به من با اشاره گفت:  عرفان

 ؟ یخورد  چی بهش بگم ساندو  -

 کردم : یبراش اومدم و لب خونچش غره  هی -

 مي كشمت   -

 شبتون خوش  شمی: حواست به خانومم باشه مزاحمتون نمسورنا

 : خدافظ داداش  عرفان

 زخدافظ یبابت همه چ ی: مرسعسل

 تلفن و قطع کردم عرفان گفت:  نکهیا بعد

 مرده   یل یقدرشو بدون خ -
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 چشم -

 . دنیهم رس  نایا  مامان

گه   یم یچ  دمیآخراش نفهم  نیا  گهیداد د حیتا آخر شب بکوب درس ها رو توض عرفان
 و چشامو بستم .

 

 

 

 

 

 تو دستم و مرتب کردم  ختهی به هم ر  یها   جزوه

 ؟  میخب ازکجا شروع کن -

 : رستوران صدف چطوره؟ زهرا

 عالي  -

 رستوران صدف   میرفت میومستق  میگرفت یتاکس هی

  تیفیمربوط به ک  میکرد  یم  لی تکم دیکه با ییروژه ا بود و پ ییغذا عیما صنا   ی رشته
و ازهمه مهم    ییاستانداردغذا   تیاستفاده شده توغذا، رعا  یها   هیغذا، ظاهرغذا، مقدارادو

 بهداشت بود تیتررعا 

که بهمون داده شده بود   ییو بودجه ا میکرد   یم هیرستوران گزارش ته نیازچند  دیبا
  هیکرده بودن و  تی ها بود و تمام مواردورعا ن یخيلي كم بود رستوران صدف جز بهتر

 جذب کن بود ..   یمشتر  ییجورا
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دسرهاشون به کار رفته  نی و تزئ  دنیکه تو چ  ی: غذاهاش حرف نداره واقعا مهارتزهرا
 فوق العاده اس 

 موافقم  -

 کردن خودمون به یو معرف  ررستورانی مد  یزه  با اجا میغذامون وخورد نکهیا بعد

 میتو آشپزخونه زد یچرخ هی   ییغذا ع یرشته صنا  یعنوان دانشجو  

ها   یسبز  ینبود چون دوام وماندگار یخبر چیه  یمرتب بود وازحشرات موذ  یچ همه
نازک نم داراستفاده کرده بودن تمام کارکنان شون لباس مخصوص   یکمه از پارچه   یلیخ
 داشتن   شبندیو پ

 م یبود  یو ما که مشغول بررس  یبرخوردشون با مشتر نیخوب بود همچن یلیخ

  کی کم درس خوندم وآهنگ گوش دادم نزد هیمدام دلشوره دارم  دارشدمیصبح که ب از 
 حاضر شده بودم    بایتقر  رون، ی ب میآم دنبالت بر یغروب بود که سورنا زنگ و گفت: م

 که منتظرتم .  نی پا ایزود ب یعنی  نیتک خورد و قطع شد .. خودش بود ا هی میگوش

سورنا اومده دنبالم نوشتم و    نکهیبرا یمبن  اداشتی  هیخونه نبود،  یچک ی معمول ه طبق
 گذاشتم رواپن  

 ؟ ی خوب زمیسالم عز  -

 شما  یسالم خانومم به خوب -

 م؟ یقراره کجا بر  -

   ادی خانومم حال ب گریتوپ که ج یفروش یبستن هی -

و   ی بهداشت ریها غ یجورخوراک  نیچه عجب آفتاب ازکدوم طرف دراومده؟ قبال ا -
   ؟ی نظرداد رییتغ هوی شده   یمضربود چ
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  نیسروتون  یول ستیخوب ن  ادیپالم داره و ز  یبستن  نکهیبا ا زمیعز  رنکردهیینظرم تغ -
 آوره!  یداره وشاد

 دکتر   ی آقا حیبله کامال صح -

 دم ها ینکن کاردستت م یزبون ن یریش -

 آوردم   رون ی که امکان داشت ب ییو تا جا زبونم

 ؟یبکن یتون ینم یکار چیه -

  یزن یمطمعن حرف م  یادیز  -

 ! ؟یکارکنیچ  ییخوا  یمثال م -

 ! ینیب یاالن م -

 ها رو داد باال   شهیخلوت ش یتو کوچه فرع  دیچیپ 

 خب؟  -

 خب.. -

 تونه باشه؟  ی م  یموش چ  هیادب کردن  یبرا  هیتنب ن یدونم بهتر  ینم -

قشنگ دست   یکن یم  تمیاذ   یبد یلیآد؟ خ یسورنا چند بار بگم از موش بدم م -
  یکن  یرو نقطه ضعفم وانگولک م یگذاشت

   نمتیبغلم بب ایب -

 ؟ یچ -

 رسه   یبه مشام م یخوب ی بوها یها دود  شهیش  خوب به اطراف نگاه کن کوچه خلوت، -

 .. زمیمشکل داره عز  تی ا یفکر کنم حس بو  -
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 و بده. بشیاتفاقا برعكس، يه موش خوشمزه االن کنارمه که آقا گربهه دوست داره ترت - 

 ترسم   یخلوته م یلیخ  میبر  نجایوازا نیسورنا روشن کن ماش -

 !  یازمن بترس  دیفعال با -

 ؟   یکن ی م  کمیآد مدام تحر   یَمرَدم خوشت م هی عسل خانوم من  -

 کردم   یکم خوددارباش من فقط شوخ هی -

 !یمونده تا بفهم ست ین یشوخ نا یا -

 و راه انداخت   نینگفت وماش یزیچ گهید

 پارک کرد   کی بوت هیکنار

 چک کردم   موی فرصت گوش نیشد توا  ادهیپ ن یماش از 

 ناشناس   امیپ هی

 !ینیب یزنگ زدم جواب بده وگرنه بدم -

 بود؟ جوابشو ندادم   یک گهید  نیا

 اومد   امی پ دوباره

 باش  ینکن ودخترخوب  یباز  زاتیبا جون عز  -

و بزارم   یناشناس زنگ زد، رد تماس دادم خواستم گوش یهمون شماره   قهیچند دق بعد
 اومد امیکه پ فمیتو ک

 نبود ازصبح دلشوره داشتم .  خودیوتماشا کن ب نیپس بش یخودت خواست -

 نبود ازصبح دلشوره داشتم .  خودیب

 ! رکردی چقدرد   سورنا
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 . رهی تا صلوات فرستادم تا دلم آروم بگ چند

   رونیکه تو دستش بود ازمغازه زد ب ییها یبا بستن قهیچند دق بعد

  یتونستم به خوبي حس کنم داره منو نگاه م یم  نویبا من فاصله داشت و ازا یمتر چند
 کنه 

  یمتر یل یتو چند م  یدیبا سرعت شد نیماش ه یکه  شمیمونده بود برسه پ  یقدم چند
 طرف..   هیها هرکدوم پرت شدن  یسورنا ترمزکرد، بستن 

 مات و مبهوت به رو به رو زل زده بود    سورنا

 شد   ادهی پ نشیگام جلو برم، ازماش هیتونستم  یترسم نم از 

 آقا حالتون خوبه ؟  -

 جلو رفتم  یبدبخت با

 منو نگاه کن    زمیسورنا عز  -

 به خودش اومد   هیبعد چند ثان 

 اخه؟  هیچه وضع رانندگ نیآقا ا  -

  ن یمشغول صحبت با تلفن شدم و کنترل خودمو ازدست دادم اگه اجازه بد دیخشیب -
 برم ؟ 

 مي تونيد بريد   د،یخواهشا حواستون و جمع کن -

 رفت   مرده اون

 گلومو بسته بود  بغض

 کردم ؟    یم کاریچ شدیم ت ی زی سورنا اگه چ -

 به تو  دیرس یم  می همه دارا -
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 نشد؟  تی زی! چیکنم تو به چ  یفکر م یواقعا که من به چ  -

 پخش شد   ابون یهامون تو خ یخوبم فقط بستن زمینه عز -

   خوامینم یبستن گهیسرت اصال د یفدا  -

 از صبح تا حاال دلشوره دارم  میکم آرامش داشته باش هیکه   ییجا  هی  میبر فقط

 زم ی باشه عز -

اتفاق کاراون شخص ناشناس  آخه اون    نیکردم ا   یبهم وارد شده بود، حس م ی بد شک
 ه؟یک

 پارک بهار  میرفت

 رفتن نبود تا به خودم اومدم جلو در خونه بودم . رونیب یبرا  ی امروزاصال روزخوب 

 م متوجه گذرزمان نبود   اصال

 اتفاق صبح و فراموش کن  زمیبرو نگران نباش عز  اطیمواظب خودت باش با احت -

 بابت امروز  یکنم مرس یم یسع -

 نرفته؟   ادتیو   یزیچ   هیعسل خانوم  -

 شدم فکر کردم منظورش بوسه   یلحظه عصبان هی 

 دادم :  تیعصبان با

 کم مراعات کن   هیها    میتو کوچه ا گهی بسته د -

 شاخه گل رز که قول شو داده بودم   نمیا  ایمنظورم اون نبود که ب ؟ی شد یچراعصبان -

 لحظه کنترل مواز دست دادم    هیداد زدم واقعا  دیببخش -
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وقت   چیزوهی چ هی. دمیکه امروزافتاد بهت حق م ی با اتفاق یازت دلخورشدم ول نکهیبا ا  -
 فراموش نکن  

 من!   یاباال نبر، به خصوص بر  گهیتن صداتو د 

 

 دونستم چم شده   یکالفه بودم و نم یلیخ

 خاموش وروشن شدن چراغ گوشيم، فهميدم پيام اومده برام   با

 وباز کردم    امیپ

 خانوم کوچولو  ینگرفت ی هامو جد  دیتهد -

   اد؟یب زتی سرشوهرعز ییکه قراربود چه بال یشاهد بود کی امروزازنزد

 نود کات دادم    قهی صحنه رودق  نیا

   یدیمن بود که د  ییازتوانا  یگوشه چشم  نیا

 جمع کن   حواستو

  یشاهد جون دادنش باش کی کنم که از نزد  یم یبعد کار یسر

 کنم  یبشه بهت رحم نم یاون سر نی و بردار، اگه ع یزنم گوش یزنگ م شب

 ؟ یشد چ  یم  شیاسترس سراسر وجودمو گرفته بود اگه سورنا طور  د؛یلرز   یهام م دست

 شماره سورنا رو گرفتم   ادمیاسترس ز  از 

 به بوق بخوره برداشت  نزاشت

   زمیسالم عز  -

 ؟ ی سالم خوب -
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 آره مگه قرار بود بد باشم؟   -

 دونم   ینم -

 لرزه؟   یعسل حالت خوبه؟ چرا صدات م -

 تو حال خودم نبودم     اصال

 ها؟   -

 ؟  یکن ینگرانم م یعسل دار -

 جواب دادم   دهیبر  دهیبر

 خوبم   -

 عسل جان، اتفاق صبح و فراموش کن باشه؟  - 

  دیتهد هیاتفاق   نیدونست هم یام نم ختهیکرد به خاطر اتفاق صبح به ر یسورنا فکر م 
 بود

 بهتر شدم   دیباشه من برم بخوابم شا -

 بهش فکر نکن   گهی د زمی بروعز -

 کنم خدافظ  یم یسع -

 خدافظ  -

 

 *  زادیپر

  اوشیگذاشتم از س میمال  کی موز  هی  ره،یتا خودشو بگ  خچالیژله ها رو گذاشتم تو  
 آهنگ وصف حال دلم بود   نیا  یشیقم
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 ) تو عاشق نبودي( و پلي كردم آهنگ

 دلم گرفت    ؟ی د  یگوش م هیها چ نی آهنگ شاد بزارا هی  زادی: پر مامان

 کارکنم؟ یدونم چ یوقته دلم گرفته نم  یلیان خمام -

 گفته؟  یزی عرفان چ -

 نه  -

 منم هست   یتو ناراحت ی بهم بگو دخترم ناراحت -

امن تر از تو    یآغوش چیکنم  وه ی خودمو خال دی با ی ول  ستی عنوان کردنش درست ن -
   ستیمن ن یبرا 

 بگو دخترکم   -

هاش از دوست داشتن هاش مامان همش دروغ بود   یاز پندار گفتم، ازخوب  ادتهی -
 دستش بودم.  ی  چهیباز 

 ؟ ی چند باراومدن خواستگار ادتهیخواست خوردم کنه  ی بود م رسرماکانیز 

 کرده بود  شیمن عقده ا  یمنف  جواب

 ماجرا رو گفتم. همه

 

 حاال..   یول  هیگر   ریزدم ز  یشد م یم  یزیقبال تا چ 

 کردم   یام نم هیگر   یحت  گهیلف شدم دپوست ک هه

 گناهه   گهید  یکیو فکر کردن به  یتو االن شوهر دار زادیکنه، پر  لش ی: خدا ذلمامان

 تونم فراموش کنم  یوقت نم  چیکه درحقم شد و ه ییها یخودش به جهنم بد -
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 خودم متاسفم   تی ساده بودم واسه خر  یلیخ من

  ستمیاون آدم سابق ن  گهیمن د   یول  ستین یپسر بد  عرفان

 

 هوا برباد رفت *  ی بلندم ب ی* آرزوها

 

 رو صورتم انجام دادم   میمال  شی آرا هی

 رو نداشت ...  ایوقت بود که رنگ در یلیرنگم خ یآب یچشما 

 

 *   عرفان

  هیکدوم ازرفتارمون شب چیه یول  میشد  یو زن و شوهر محسوب م می عقد كرده بود مثال
 زن و شوهرها نبود.

  یداشته باشم ول ییکنم با محبت هام و توجه هام، تو دلش جا  یم  یمام سعدارم ت 
 خواد   ینم زادیپر

 ؟  هیرفتار چ نی کنجکاوم بدونم علت ا یطرف از 

 تونه به من اعتماد کنه؟    ینم چرا

 تفاوت   یانقدرسرده ونسبت به اطرافش ب  چرا

 به ماکان   دمی بودم که رس ریطور با خودم درگ نیهم

 دونست ؟  یم   یچ یعنیکرد،  یازدواج م ی زندان نبود صدرصد با پر اگه

 نقطه سر خط..  بازم
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 راست رفتم باشگاه  هیمو برداشتم و  یورزش ساک

 داد   یبدجورآزارم م یگرفتنم توسط پر دهیو ناد یفشار روان نیا

 

 

 * دوست داشتن تو 

   باستی اجازه هم ز  یب

   یهم نخواه تو

 بازدوستت دارم *  من

  یاول راه بودم و قول دادم وابسته ام بشه ول نکهیکردم، با ا  شتری و ب ل یتردم سرعت
 نبود!   یزکمیگرفتن احساساتم چ ده یزدم؛ ناد یداشتم جا م

زدم نظم موهام به هم  یبکس ضربه م  سهیو به ک  دمیبکس و پوش یها   دستکش
 روبه انفجار    بای بودم و تقر یعصبان یلیبود خ ختهیر

 زدم، عرق رو صورتم و با دست پاک کردم   یبه ضربه م یدرپ یو پ محکم

 حال افتادم کناردستگاه .  یب و

 رو گرفتم   ای وشماره برد رونیازدردم کم نشد! ازباشگاه زدم ب  یزیچ یکم آروم شدم ول  هی

 ؟ ی: سالم داداش خوب ای برد

   ؟ی بکنبرام  یکار ه ی یتون یم  ستیسالم  حالم خوش ن -

 جانم بگو   -

 ؟ یبرام جور کن  هاتیدنیاز اون نوش شهی ش  هی یتون یم -
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 خودت؟  یبرا  -

 آره   -

 بخوره    تیدارم دزش باالس فک نکنم به گروه خون -

 کارت نباشه  اریتو ب -

 باشم   ایدن  الی خ یخوام ب یامشب وم   هیبهتر شتریدزش ب یهر چ -

 جاس   نی هم ا د یخونه من ام ایب -

 سمت خونت   امیخوام تنها باشم  دارم م ینه م -

 باشه پس فعال   -

 خدافظ  -

 دونم   یخوب م زویچ هیکنم فقط   یکارمیدونستم دارم چ ینم خودمم

 ارم یتونم دوم ب یدور نشم نم ایدن  نیامشب ازا  اگه

 چراغ ها خاموش، بي سرو صدا رفتم تواتاقم    یشب بود وهمه  میدوون ساعت

همه   زادی خواستم تجربه اش کنم تا قبل پر یبارم بود که م ن یرو باز کردم اول شهیش در
 طرفه!  هیبود، لعنت به عشق  یاوک یچ

 ..دیارز   یم  یتلخ بود، مثل زهرمار ول دمینفس سر کش یوب یبطر

 خواستم، دورشدن از دنياي واقعي  یبود که م یزی همون چ نی ومنگ بودم وا جیگ

   دیخند  یرو به روم بود وم زادیپر

 تو بغلم بمونه   یجور نیگرفتم بغلش کردم موهاشو بو کردم آرزوم بود هم  دستاشو

   دمیرو سر کش شهیسوخت دوباره ش یم  گلوم
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 شد ....   شتریگلوم ب سوزش 

 تا سرمو برگردوندم محو شد  یلعنت

 تونم داشته باشمت؟!  یهم نم  ایکه تو عالم رو  یزاریم بانقدراز  یلعنت د  

 خودمو رسوندم آشپزخونه  ی..  با بدبخت دمید یرو دوتا م  یچ همه

 و باز کنم، جسم مچاله شده زيراپن و تار ديدم   خچالیاومدم در   

 ! ه؟یک نمی دادم بب یچشمامو روهم فشار م مدام

   نمیتونستم درست بب  ینم یول

 به گوشم خورد    یفیظر یبرق، تا روشن کنم که صدا  دیو گذاشتم روکل دستم

 روشن نکن   -

 ؟  یکن  یم کاریعسل تو اون جا چ -

 مامان و بابا چقدر نگرانت شدن ؟!  یدون یم ؟ی اومد  ری تو چرا انقدرد  ستین یزیچ -

   دیکارم طول کش -

 ه بود( و دست خودم نبود..  اثرخودشو گذاشت  دمیکش ی) تمام کلماتم رو م 

 ؟ یزن یحرف م  ینجوریچرا ا -

 و سرم و تو دستم فشردم    ینشستم رو صندل 

 ؟ ی آر یآب برام م وانیل  هیعسل  -

 کنه   یآره سرت درد م -

 نه  -

 بدتر شدم   چ،یو خوردم بهتر نشدم ه آب
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 کنم!  یدونستم چ ینم گهید

 رفت   یم جی شدم، سرم گ زوبلندی گرفتم به م دستمو

 رو به روم بود  زادیپر

 زاد؟ یپر  یاومد  -

 آد!؟  یچرا از من بدت م آخه

 دوست دارم!  نیبب

 تا آروم بگيره اين دل وا مونده، كه پيش تو جا مونده!  ایب 

 تر!   کینزد  ایب

 ؟  یزن یحرف م یعرفان با ک -

 ره   یسرو صدا نکن االن م  سیه -

 عرفان !؟  یگ یم   یره؟ چ یم یک -

 ره  یم زادیاالن پر  گهیعه ساکت شود -

 عرفان تو حالت بده؟  - 

 اوم   -

 پرنده ها رو   یگوش کن صدا  

 ؟ ی خورد  ی! چیهمه اثرات اون کوفت یگ  یم ونیهز   یعرفان دار -

 خوب  یدنینوش -

 لباسم..  نیآست دنیکه گفتم عسل شروع کرد به کش نو یا
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 **  عسل 

 

 حالش ازسرش بپره   نیو انداختم تو حموم، آب سرد و بازکردم تا ا   عرفان

 رون یب ادینتونه ب یزود ن یحموم و قفل کردم تا به ا در

 کابوس عمرم بود   نیخانوادم به مرگ بدتر  دیتونستم چشم روهم بزارم. تهد ینم اصال

   کارکنم؟یچ  ایخدا

 بود و بس    هیاومد گر  یکه از دستم بر م یکار تنها

نمونده   یز یچ گهی سورنا ترمز کرد د کی نزد یلیخ  نی... اون ماشیبود آدم خطرناک  معلوم
 بود که سورنا رو از دست بدم..

 فکرشم عذاب آوره  یخدا حت یوا  

   دیرس ی نم یی موند، عقلم به جا یکردن با جون آدم ها براش مثل آب خوردن م یباز 

  یتونستم خواسته   یشن و نم  یخانواده ام جلو چشام پرپر م  نمیتونستم بب ینم
 شرم و قبول کنم!   یاون ب یاحمقانه  

 نمونده بود .. یباق یتا عروس  شتریب یروز  چند

 خراب شه   یهمه چ  دمیترس  یم و

 تونم از دستش بدم ...  یدوست دارم ونم  یلیسورنا رو خ من

طرف   دمی که اون اتفاق افتاد فهم یقتاز و  یول هی پوچ و تو خال دیتهد هیگفتم   یم  اولش
 حرفاس  نیتراز ا  ونهید

 حموم و باز کردم ..  در



 بغض من عشق او 

187 
 

 و كه ديدم باورنكردم    یزیمن، چ  یخدا

 بود   یکرد .. باور نکردن یم  هیگر عرفان

  دمید  یم  یحاال چ  یخندون بود ول شهیو هم  ارهی بودم تا حاال به خم به ابرو ب دهیند
 خوردن   یمردونه اش تکون م یشونه ها 

 

 !* کنه؟ینم  هیگفته مرد گر ی* ک

 زدم  صداش

 ؟ یعرفان داداش -

 نداد  جواب

   ؟ی داداشم خوب -

 نزد   یحرف بازم

 بود بغلش کردم   سی که لباس هاش خ نی رفتم با ا جلو

!  یخورد  ی نم یدنیتو که نوش  ؟ی زیبه هم بر  ینطوریباعث شده ا یبهم بگو چ یداداش -
 ؟ یهش پناه برد شده که ب یچ

 عسل برو بزار تو حال خودم باشم   -

  یلباس هاتم عوض کن سرما م نی بهم بگو، ا یهروقت هم صحبت خواست یرم ول یم -
  یخور

 نگفت  یزیتکون داد و چ سرشو

  دهیهم که بلد بودم همه ازذهنم پر ییزها ینداشتم چ یامتحان امروز اصال؟ آمادگ یبرا 
 بود  
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 غمتو دختر   نمی: نبهیمهد

 حوصله ندارم    هیمهد -

 گفته؟   یزیشده؟ سورنا چ یچ نمیبگو بب -

 نه  -

 بعدش بهم بگو   میبخور یزیچ  هیکافه   میبر  ایب -

  هیشومهد   الیخیامروزو ب هی -

 باشم!؟  تفاوتیوب نمیشه غمت و بب یمگه م -

 اون حرفا بودا  از 

 م یباشه تسل -

   یدختر خوب  تا شروع کالس بعد یحاال شد  -

 کافه   میبر میوقت دار میساعت و ن هی

 ی اوک -

 داشتم که باهاش صحبت کنم  اجی احت یکیبه شدت به   خودمم

 پوزخند زد و سرشو برگردوند   دی که منو د نیبه محض ا  دمیو تو کافه د  اوشیس

 و کم داشتم    یکی نی هم پوف

 گه؟ ید ی: بستنهیمهد 

 ها؟  -

 رم؟ یسفارش بگ ی خور یم  یبستن -

 آره   -
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 کن   فی خب تعر -

 تلفن ناشناس و تصادف سورنا رو کامل گفتم   یماجرا  -

 داشته باشه ؟  یهست باهات دشمن یعسل به  نظرت کس -

 ؟ ینه بابا مثال ک -

سر آشناس.    ریها ز  یکثافت کار  نی همه ا یباورکن منشاء   ؟ییآشنا ،یچه بدونم! دوست  -
 ؟ یبد  صیتشخ  یصداش و نتونست

بگم خانواده   یکرده اگه به کس دیکار کنم؟ تهد  یترسم بگو چ  یم یل یخ هیمهد  ینه ول -
 کشه   یام وم

 بزار   انی و در جر سیرسه به نظرم پل یبه نظر م یآدم خطرناک  -

 شه ! یکه بد تر م  ینجورینه ا  ییوا  -

 شه یدست گذاشتن و غصه خوردن درست م یبا دست رو رو  یفکر کرد  -

 شه ها  یخراب نکن دختر برات مشکل ساز م تویزندگ -

 شه   یقلمبه م رتش یترسم به سورنا بگم اونم رگ غ یشدم م جی: باور کن خودمم گعسل

 کنه   یو به کاممون زهرم یزندگ  یچیه  گهید و

بشه  نی خراب تر ازا بزاره و اوضاع  ونیدرم سیترسم با پل یاگه بهش بگم، م یطرف از 
 دردناک بود   یلیدادم خ یخودم داشتم سورنارو از دست م یجلو چشما  شهیباورت نم

به  یروز قرارشد به گذشته برگرد  هیاگه  رکهیبگ یم یتصم هی یول  زمیفهمم عز  ی: مهیمهد
 ! ینباش  مونیوپش  یبد وبدتر، بد وانتخاب کرد نیاز ب یخودت بگ

 سخته برام  یلیخ یری گ میباور کن تصم -

 خراب کنم   مویخوام زندگ ینمونده؛ نم مونیتاعروس گهی چند روز د کارکنم؟یدونم چ ینم و
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 وجه از دستش بدم  چیخوام به ه یسورنا رو دوست دارم و نم من

 ... یگ یم یفهمم چ  ی: مهیمهد

 فعال خدافظ   ،یسر برم کتاب فروش  هیکالس شروع شه من  نکهیقبل ا  تا

   زمی خدافظ عز -

   رونی رفت از کافه زدم ب هیمهد  نکهیا بعد

 بود که برم خونه نیکارممکن ا نی و نداشتم بهتر یکالس بعد ی  حوصله

   دیتو دستم لرز  یگوش 

 و باز کردم   امیصدا.. حکم ناقوس مرگ و داشت، پ ن یهراس داشتم ازا گهید 

   یکن ینم یاقدام چیوه  ونمید یدون  یآد م یخوشم م -

 دارم   شتردوستیب ینجوریا یشونیخسته و پر  چقدر

  بمیممکن بود تعق یعنیها باشه   یکینزد نیبه اطرافم نگاه انداختم، حتم داشتم هم فورا
 ! که؟یحد به من نزد نیتا ا  یعنیکنه! 

   اره یسرم ب  ییبال دمیترس یم

درساختمون و ببندم چند بارچک کردم   نكهیگرفتم ورفتم خونه.. قبل ا یتاکس هی  فورا
 رخنه كرده بود  یترس بد  هینه؟ تو جونم  ای کنه  یم  بمیتعق یکس نمیبب

 اومده؟  شیپ یمشکل یانیخانوم ک -

   دمیکش یبلند  نیبودم که ه دهینگهبان انقدرترس یحضورناگهان از 

  ین یام یآقا  دمی ترس -

 شیپ یمشکل  دیگفتم شا ،یکن یو چک م رونیب ی مدام دار دمیدخترم، آخه د دیببخش -
 اومده!  



 بغض من عشق او 

191 
 

 بااجازه تون من برم   دیبودم ببخش یمنتظرکس ستین یزینه چ -

 برو دخترم  -

 گذاشتم   نیها رو تو ماش لی وسا ه یعروس و بق لباس

 زم؟ یها بود عز نی: همسورنا

 آره   -

 راحت بود    یتا حدود المیداد و خ ینم ام یپ گهیبود که اون شخص ناشناس د یمدت هی

  م یبود شگاهیآرا  ریمون بود و تو مس یمراسم عروس   امشب

 کنه؟  یفکر م یخانومم به چ -

 ؟ یکن  یکه تو بهش فکر م یزینه اون چ یخوب ول  یزا یبه چ -

  گهی ضد حال نزن د -

 نکن حداقل امشب ..  یطونیسورنا ش -

 راه نداره   -

 ؟ یبش یکنم راض کاریچ -

 کنه میراض دیبوس بغل شا  -

 وقت    هی  ینچا -

 نترس   -

 (  انی ) برل شگاهی آرا  نهیسورنا هم -

 زنم    یاالن دورم یاوک -

  یکنیعنوان ازموهات کوتاه نم چیعسل به ه -
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هر   ارهیداره که بخواد چه مودل مو برام درب شگربستگيیمگه دست منه؟ به اون آرا  -
 که خوشم اومد و بهش نشون دادم  ی چند که ازقبل مودل

 آد  یگفت: به صورتت نم یم شگر یخوب آرا  یول  

   یعنوان موهات و کوتاه کن چیخواد به ه یعسل دلم نم -

 کنم   یرنگشون م یکنم ول یباشه کوتاه نم -

 گفتم چشاش قشنگ گرد شد   نو یا

 نکن باشه؟  یخانومم لطفا با اعصابم باز  -

 !  ییخود خواه و زورگو  یلیخ -

 من خودخواه ام؟ من؟!  -

 ام به فکرتم حاال شدم خودخواه؟  که مد  یمن  

 نداشت.  ییا  دهیفا چیبحث ه شهی مثل هم بازم

 بمونه  نمونی ب یتو اين شكلي نکن، دوست ندارم دلخور افهی ق زمی عز -

 فهمم   یسورنا باور کن من مواظب خودم هستم م -

 دونم آروم جونم  یم -

 کنه   یم  تمیرفتارت داره اذ  نیباور کن ا  یدونم ول یم  یگ یم -

 هواتو داره   شه یکار دلمه هم ستیدست خودم ن -

 و انگار نه انگار    یکن یکارخودتو م یبا چرب زبون  شهیبازم مثل هم -

 شدم.  وونهید  ینجوریکه ا یکن یکارم یدونم چ ینم -

 چشممو نازک کردم   پشت
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 بودي   ونهی از همون اولم د -

 مجبور شدم به حرف دلم گوش کنم    گهیکنم د یچ -

 زنم   یبهت زنگ م زمی من برم عز  -

 ارن یو خاله برات ب  نیلیگم آ  یم  رمیگ  یباشه گلم غذا م -

 

 

و از  ششی پ قهیچند دق ی شد که رفتار ها ی که داشت باعث م ییا رکانهیز  یتوجه ها  نیا
 ببرم   ادی

   یکه به فکرم یهست، مرس یحواست به همه چ   شهیبازم مثل هم -

 حواسم بهش باشه   دم یندارم با  شتری خانوم گل که ب هی -

 روز*  هی*دوستت دارم تا ابد و 

 نهیباکس لباس سنگ دمی خواستم برم که د  

 راستي سورنا؟  -

   اریبرام  ب شگاه یزحمت  تا در آرا یب نهیلباسم سنگ باکس

 زم ی باشه عز -

 ی مرس -

 کرد بعدش رفت سراغ موهام    و رو صورتم کار یچند ساعت هی  شگریآرا

؟   یی: چه رنگ موشگریآرا  مد نظرتون 

 خوام رنگشون کنم   ینم -



 بغض من عشق او 

194 
 

 بهتره   یلیرنگ شده خ یبا موها  ونی نیبه نظرم ش -

 خورد ولي  یبرنم ییرنگ مو که به جا هی خودم فکر کردم  با

 بهم بگه آبروم تو جمع بره   یزیچ ای  ادینکنه خوشش ن دمیترس یواکنش سورنا م از 

  یم یتنوع رو دوست داشتم سورنا هم بعدا راض  یکرده بودم ازطرف ر یگ یبد  تی موقع تو
 شد 

 کرد   یم  جادیبا پوستم ا  یتضاد جالب  یفکرکردم، رنگ عسل یکم هی

 چطوره؟  یعسل -

 آد  یبهتون م یو کارامل  یعسل -

  یلطفا همون عسل  -

 چشم   -

 ه اتمام بود  کارش رو ب ایتقرب موهام 

 هم اومدن    نیلیو آ مامان

 تو دختر، خدا به داد داداشم برسه   ی شد یگری: سالم به به چه جنیلیآ

 بود ها   ایبه اسم ح یز یچ هیسالم قبال   -

 دخترم دلم خواست   هیمن که   ی شد  یا  کهیعجب ت ییخدا  الیخیب -

 دادم   یکه دستم بنده وگرنه نشونت م فیح  نیلیآ -

 خداروشکر که دستت بنده   -

 : بسه دخترا  مامان

 بپر تو گلو  ی گم انگار به هلو گفت یراست م  یی: خاله خدانیلیآ
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 : امان از دست شما مامان

 رنگ کرده ام دوست داشتم  یو با موها دمیجد  ی افهینگاه به خودم انداختم ق هی

 بود   فی و ظر کی کوچ یلیوتاجم خ  نیشده وسنگ  یسنگ دوز  لباسم

 لحظه خندم گرفت    هی زدن،یو مامان پلک نم نیلیآ

 چطورشدم ؟  -

 ی : عالمامان

   رینظ ی: بنیلیآ 

   دیشما هام خوشگل شد -

 اس  گهیزد یچ ه ی: عروسمون  نیلیآ

 قسمت خودت   یروز  هیان شاهلل   زدلمی ممنون عز -

 خدا ازدهنت بشنوه   شاهللیا -

 داماد اومد   -

   میبر  یها روهم م لی وسا  رونیب  میر ی: ما ممامان

 آد دنبالتون ؟  یعرفان م -

 آد دنبالمون   یبابات م زادینه رفته دنبال پر  -

 آهان  -

 جا مونده بود  نیشنلم تو ماش رون،یاومدم ب  شگاهیانداختم رو صورتم وازآرا   تورو

   نیپا بزارم رو لباسم و بخورم زم دمیستر  یداشتم م یقدم برم آروم

 که تو دستش بود اومد جلو   یبا دسته گل سورنا
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 به تنش مي اومد  بیبود عج  دهیکه پوش ی وشلوارآبي نفت کت

 فاصله رو به اتمام رسوند و با تمام وجود بغلم کرد   

 بردار داد زد  لمیاون ور ف از 

بود، داماد   یقشنگ و احساس یلیخ یصحنه  ی بود ول یقبل  یبدون برنامه  نکهیبا ا  -
 دسته گل و بده به عروس خانوم  

 کرد   یم  لمبردارعملیف یگفت و سورنا طبق گفته ها  ی لمبردارمیف

 تورنازک رو صورتم و کنار زد    لمبرداریف یآخر بدون توجه به حرف ها  یسر

 بودم ..  دیتمج منتظر

 چشمش به موهام افتاد  نکهیمحض ا به

 و نگام کرد   دی کش قینفس عم هی

 تو نگاهش بود   یدلخور ایدن هی

منم آدم بودم و حق   یاومد موهام و رنگ بزارم ول یکردم، درسته که خوشش نم بغض
 انتخاب داشتم . 

 بگه رفت شنل وآورد انداخت رو شونم  یزی چ نکهیا  بدون

 كنه  یکارمیچ نمی نگاه نکردم بب گهید

 .ادینمونده بود اشکم درب یزیکرد چ یم  تم یرفتارش اذ  نیا

 بود یزبدیچ یلیخ یتوجه یب 

مو   هی یعن یازما قصد نداشت سکوت و بشکنه واقعا دلم گرفت  یوکس  میبود نیماش تو
 رنگ کردن ارزشش و داشت؟ 

 که تو صدام بود به زبون آوردم   یدلم وبا بغض حرف
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 كني؟   یرفتارم ینجور یسورنا چرا ا  -

 !؟ ستیمشخص ن -

   ستی بد ن ریی کم تغ هی -

 ! ستین یخوب زیگرفتن منم چ ده یناد -

 خوشگل نشده؟  یعنی -

 دوست دارم  شتریخراب شدن موهات من ساده تو ب ؟یمتیبودن به چه ق  بایز  -

دلت خواست انجام   یبه بعد هر کار ن یبرات ندارن از ا یارزش چیظاهرا حرفام ه  یول
 بده  

 به کارت ندارم   یکار

 هامونداشتم   اراشکی اخت گهی آخرش برام گرون تموم شد.د یجمله  

   یانصاف یب یلیخ -

 نکن رواعصابمه صدات   هیگر -

 شم   یم ادهیرواعصابم بزن کنارپ یلیخ یدون یاگه م -

 بودم   یام بند اومد! عجب عروس هیبهم انداخت که از ترس گر  ینگاه چنان

  یو به سمت جاده فرع نیکردن، ماش یم  یکه همراه ییبرداروکسا   لمیتوجه به ف  بدون
 ومتوقف کرد    نیکردو کنارجاده ماش تی هدا

 هاش به شماره افتاده بودن   نفس

 اولش لباسش بازکرد    یو به همراه دکمه   ونیپاپ

قرمز   تیداد و صورتش ازعصبان یهاشو دورفرمون گره کرده بود و محکم فشارم دست
 شده بود.  
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 هوا   دمی که زد دو متر پر یداد با

 ی تو که کار خودت و کرد گهی بس کن د یلعنت -

که آورده بودم  یکرد و از ترس به سکسکه افتادم. تنها شانس یداشت خفم م  بغض
 ها ضد آب بودن  یشی شده و لوازم آرا کسیف شمیآرا

 تن صداشو باال نبرده بود  ینجوریتا به حال ا   سورنا

 ده بود که سورنا با بهت گفت: ش یام چطور  افهیدونم ق ینم

 بسه عسل غلط کردم   -

 بودن   خی  کهیت  هی دستام

 رفتار سورنا رونداشتم  نینداشت تحمل ا  یهام تموم  هیگر 

 هات نسوزون  هیعسل قلبم و با گر  -

 گفتم :    دهیبر  دهیبر

خودمه دلم   یموها   ؟یمجازاتم کن  دیبا یمدل نیکه ا  کارکردم یمگه چ  یمنطق یب یلیخ -
 خواست رنگ بزارم  

   یزیر  یروانم و به هم م  یدوباره دار نیبب -

   ؟یبگم تا بفهم یآخه چجور ستمیمن بچه ن  یگ یوقت م اون

 موهاش فرو کرد    یو دستشو ال  دی کش قینفس عم هی

   میجا تموم کن نیبحث وهم ایاصال ب -

 اشک رو صورتت و پاک کنم   ایب

 کنم   یم پاک مخواد دستمال و بده خود  ینم -



 بغض من عشق او 

199 
 

 پاک کردن رد اشک رو صورتم بودم   مشغول

 یها نم  یراحت نیناراحتم کرده بود و به هم  یلیکرد، خ یسورنا هم داشت نگاه م و
  ابونیموندم تو اون خ  رهیکارم تموم شد به رو به رو خ نکهیتونستم ازش بگذرم.. بعد ا

 چه برسه به آدم  شدی رد نم ییپشه ا چی خلوت و برهوت ه

که   اوردمی خودم ن ینبود اصال به رو زی بود ترس جا شمیسورنا پ یوقت یول دمیترس یم
 ندادم وروموبرگردوندم   یتی و به سورنا که همچنان غرق تماشا بود اهم  دمیترس

 نگاتوبرنگردون ازمن -

 ونگاه کردم   رونی پوزخند زدم وب هی -

 ؟ ی عسل گفته بودم چقدرخوشگل شد  -

 که تو صدام بود گفتم:  یخوردل با

   یکرد فیبا حرف هات خوب ازم تعر  نجایتا ا شگاهیآره ازدرآرا -

 نداشت!؟   یچرا حرفام برات ارزش -

 باور کن    یول یتر زیسورنا تو ازجونمم برام عز  -

همه حرف بارم   نی وا یشد ن یرنگ موانقدرباهام سرسنگ هیکنم به خاطر  یفکرم یچ هر
 بودم  زتیعز شهیکه هم  ییازتو   ره،یگ ی دلم م یلیخ ی کرد

 چشماشو بست   ییا  قهیدق چند

 آتش بس  میتمومش کن  ای ب یتو هم کم مقصر نبود -

 رنگ کرده ام زل زدم   ینگفتم و به ناخونا  یچیه -

 چیتوبغلش بودم بدون ه  دیشد روم بازوهامو آروم گرفت و به سمت خودش کش خم
   دی بوس قیمو عم  یشونیآورد وپ ن ی سرشو پا یحرکت
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 عسلم؟  یدیبخش -

 درد دارن یادی حرف ها ز  یباشه بعض ادتیبخشم اما   یم -

 دونم  یم -

   مینشست گاه یوتوجا   میمهمون ها خوشامد گفت به

امشب  ی ناسالمت گهی کردم اون اخم ها رو باز کن د یخانومم من که غذر خواه -
 ها   مونهیعروس

 چولو ها  مثل بچه کو یادب ش  دیبا -

 اخم ها روبازکن عروس قشنگم    نیدم فقط ا  یانجام م یبخوا  یباشه هرکار -

 ی کرد  ادهی پ چارهیسرمن ب  نیهمه اخم و تخم اون موقعه که توماش نینه به ا -

 ! ؟ی د یرس جهینت نینه به االن، چطوربه ا 

 نکن   تمی اذ  رهی تن بم نیعسل ا  -

 بچم  یگ  یبه من م شهیوقت هم اراونیجمله رو به زبونت ن نیسورنا هزار بارگفتم ا -

   یاونو که هست -

 سورنا  -

 جونم؟  -

 واقعا که   -

سرت   یی ترسم بال  یازت غفلت کنم م قهیدق هی که اگه  ییزه ا یم زه یانقدرکوچولو ور  -
  ادیب

   ادی سرم ب ییبال  هیفکر کن تا آخرش  یجور نیانقدرا  -
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 بشه   تی زی زارم چ یهستم و نم شهیمن هم  یدلم، ول زی خدانکنه عز -

 ام ؟   یمگه دست و پا چلفت -

 ؟ ید  یو بهش نسبت م ی اسم ن یچراهمچ -

 کنم واقعا هستم   یکه فک م یزن یراجبش حرف م یچون جور -

 ..یکن  یکه فک م ستین یطور  نیقربونت برم ا  -

 ی قلبم یازهمه مهم ترملکه   ی زدلمیعز یخانوم خونم یتو شاه دلم 

 هست؟   یزیباالتر چ ن یا از 

 زبون باز  یا -

 جونم به فدات  -

 خدانکنه  -

   د؟ید یدوررقص و به بنده م  هیخانومم افتخار -

 البته   -

 وسوت و جمع باال رفت   غیبوسه کوتاه زد که ج هیوتودستاش گرفت   دستم

 )عسل(  آهنگ

دستم بود    یکیرفته بودم دسته گلمم اون دستم لباس عروسو گ هیپخش شد با  توسالن
 اومدم   ی زمیدسته گلم و دادم سورنا و حرکات ر

   دمیقسمت آهنگ که اومد آروم چرخ  نیا

 عشق عسل  

 عسل  امیدن تموم



 بغض من عشق او 

202 
 

 نفس  جون

 عسل  باتیز  ی جمله

 هام عسل  یوونگید  باعث

 خوام عسل   یمن تو رو م   عاشقم

 رو سرم   خت یاومد وسط و چند تا تراول ر  عرفان

 دونستن عرفان زن داره همش دوروبرش بودن   یکه م نیو سارا با ا   ایمار 

 کشوند  یو به سمت خودش م یهرنگاه زادیپر زيبايي

و   زادیکرد رفتم سمت پر   یکه داشت همه رو مجذوب خودش م  یآب یاون چشما  با
پسر   نکهیتو رقص داشت و با ا  یدستش و گرفتم وآوردمش وسط عرفان مهارت خاص

 رقصش از خود منم بهتر بود  ی بود ول

 زود رفتن نشستن  یل یو خ دنیرقص یوعرفان با هم م زادیپر

   دنیرقص یوسط و با هم م ختنی شام بچه ها ر بعد

 زدن  یمشکوک م یل یکاوه و نگارهم خ 

 با هم لجن؟!  ایدوستن   ستیجا بود که معلوم ن نیا  جالب

 بود! یجورروکم کن هی حالت رقص شون  

   یزل زد ی : عسلم به چسورنا

 ان؟   ینجوریا  نایکاوه و نگارونگاه کن چرا ا  -

   ؟ی چجور -

 ندازن   یکنم دارن کل م یحس م -
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 آره کاوه از نگار خوشش اومده   -

 م یافتی م یعروس  هیچه خوب پس   -

   ستیهام ن یآسون نیدلتو صابون نزن به هم -

 00ها راضي نميشه! یآسون ن یمغروره و به هم  یلیگفت: نگار خانوم خ یم  کاوه

بگم حاال حاال ها   یخبرم ول یکه من ازش ب یشرط بند هیکل انداختن االنشون هم  لیدل
   ستی ن یازعروس یخبر

  یآسون  نی شد براش سخته که به هم تی اذ یلی مغروره، بعد رفتن محمد خ یلینگارخ -
 بد کرد..  یلیکنه! محمد خ نشیگزی و جا یکی

وشلوغ کرده   ابابونیکه پشت سرمون مي اومدن خ یی ها نیماش نیکشون بود وا  عروس
 بودن 

ن  به پا كرده بودن واقعا معرکه بود همشو  ابونیکه که توخ ییاهو یبچه ها وه یباز  شلوغ
 سنگ تموم گذاشتن 

 اشک شو پاک کرد.  ش یروسر یخونمون، مامان با گوشه   میدیرس

 گرفته ومغموم  عرفان

تونم   یمثل قبال نم  گهیکنم که د یفک م نیبه ا یوقت  یکنم، ول هیخواست گر  ینم دلم
 گرفت   یدلم م  ییجورا  هیشد  یخودمون و روابطم با عرفان کم رنگ تر م یبرم خونه  

 دستم ومحکم فشار داد و زمزمه کرد :  سورنا

  یچشمارو بارون ن یکنه ا هیتلنگرتا گر هیمامانت منتظر نیبب ست یخانومم االن وقتش ن -
 ست ینکن که وقتش ن

 دم   یقول نم یکنم ول یخودموم یسع -
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 خوبه -

 اومد جلو و بغلم کرد و سرمو تو دستاش گرفت :   بابا

مامانت    ایبه من   هیکاف یکمک خواست   تیدردونه هر وقت تو زندگ یخوشبخت بش -
  یبگ

 چشم بابا   -

 بال دخترم   یچشمت ب -

 مادرانه کرد و رفت    تیو نصح ه یتوص  یمامانم کل -

 سورنا..  ی نطورخانواده یکردن و رفتن، هم یخوشبخت یهم آرزو زادی و پر  عرفان

 زد  یتیترب یچقدرحرف ب تیترب یب  نیلیآ  نیکه ا  بماند

بود که يه فرش زيبا کفش پهن شده بود و روي   کی بازمي شد يه راهروي کوچ دركه
 ديوارها 

 کرد .  یديواري شده اش قاب عکس هاي کوچولوي رنگي خودنمايي م کاغذ

سالن بزرگ بود که يه طرفش يه دست مبلمان کرم با کوسن هاي قهوه اي   يه بعدش
 رنگ راحتي 

چوبي وسطش با يه گلدون پرازگل هاي رز  زی يه تلويزيون ال سي دي بزرگ و يه م و
 قرارداشت 

چهار نفره وسطش بود و   زغذاخوريی و لوکس با يه م  کیپشتش هم يه آشپزخونه ش و
 اون طرف 

هشت   زغذاخوريیان مجلسي قرمز رنگ بود و طرف ديگه هم يه ميه دست مبلم  سالن
نفره قرار داشت و روي ديوارهاي سالن هم قاب عکس هاي دوران نامزديمون که تو هر  
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و   عيیکرد و گلدون هاي زيبا با گل هاي طب یخاطره بود خودنمايي م ایکدومش يه دن
 ي فرشته جون   قهی رنگارنگ که سل

 لن قرار داشت .بود تو فضاهاي مختلف سا  

دستشويي و حموم هم يه گوشه بود و سه تا خواب هم تو يه راهرو وجود   سرويس
 داشت . 

خالي بود وآخري هم اتاق مشترک من وآقامون بود که   شمیاتاق مطالعه بود و يک شیيک
 صرف کرده بودم و   قهیوقت و سل لي یخ دنشیبراي چ

 

 و گفت :   دیگونم رو بوس مت ی خواستم خنديد و با مال یشد که م  زيیهمون چ آخرم

 خواي لباست روعوض کني ؟  ینم -

 دهنمو قورت دادم و گفتم :  آب

 کنم   یآد تو برو من عوض م یخوابم م یلیچرا اتفاقا خ -

 سورنا زد زيرخنده  يهو

 فتهیب یی دونستم حرف چرتي زدم امشب باالخره قرار بود يه اتفاقا یخودمم م 

 ناراحتي گفتم :  با

 کشم خوب  یعه نخند ديگه سورنا خجالت م-

 با عشق بغلم کرد و گفت :   

 الهي قربونت بشم  خجالت واسه چي عزيزم من شوهرتم..-

 سرتا پامو پر کرد گفتم :  بی واژه ي شوهرتم يه لذت عج دنیشن از 

 . ست یآره خوب ولي دست خودم ن -
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 االنم جلو من عوض کن   ره  یم  نینداره کم کم خجالته از ب بيیع -

 آخه  -

   گهیعه، نشد د -

 بهم ره یداده بود به کمد و با لبخند خ هیسعي کردم زيپ لباسم رو بازکنم، سورنا تک 

 اهه   شه؟یبود. چرا اين زيپ باز نم شده

 غرغررو به سورنا گفتم : با

 کمک ؟  ايیشدن به من ب رهیبه جا خ ستیبهترن -

 گفت :  به خودش اومد و با خنده سورنا

 بله حتما خانومم  -

 اومد سمتم و کمک کرد لباسموعوض کنم و گفت : 

 ... ليیدوستت دارم عسلم خ ليیخ -

 زد  سورنا که متوجه ترسم  شده بود گفت :  یضربان قلبم تند تند م 

 چرا اينقدرناآرومي عزيزم؟  -

 : گفتم

 دونم یدونم .. نم ینم -

 .. شتمینباش من پ چيی آروم باش خانومم نگران ه -

با نوازش هاي دست سورنا روي موهاي سرم آروم چشام رو باز کردم و چشم هاي   صبح
 مهربون 

 جلو چشام نمايان شد .  سورنا
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 لذت سرمو تو بغلشفرو کردم و دوباره چشامو بستم  سورنا ريزخنديد و  گفت  با

 خواي بلند شي خوشگل خانوم؟  ینم -

 فرو رفتم و گفت:   شترتوآغوششیب

توني توش فرو بري االن    ی اين آغوش تا ابد متعلق به شماست خانومي هرشب م - 
 .  میبهتره بلند ش

 مگه ساعت چنده؟   -

 دو  -

 واقعا!؟ -

 آره االن که مامان فرشته با کاچي ها سر برسه .  - 

 زدم تو بازوش و گفتم :  آروم

 سورنا   -

 و گفتم :  خنديد

 بي ادبي . ليیسورنا خ -

 که .... یدی آره ديگه اينقدر منو بوس - 

 !یبوسم کن یحق ندار گهی د هینطور یحاال که ا  ادهیروت ز  یلیخ -

   دیو گونه مو بوس دیخند

 صبحونه مفصل اومدن    هیو فرشته جون با   نایا  مامان

 بودم که فرشته جون گفت: ییرا ی پذ مشغول

 ! یش  تی تقو  دیاالن با عروس گلم تو  نیبش -
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 قرمز شدم   یکم هی

 چشم، ممنون   -

 : خوب عسل خانوم چه خبرا؟ نیلیآ

 ی سالمت یچیه -

 شب؟ ی گم که .. چه خبرازد یاز اون نظر نم -

 یبر  یآدم وم ی ابرو نیل یازدست تو آ یوا  -

 بهش رفتم   ییغره ا چشم

 خنده   ریزد ز  سورنا

 جون گفت:  فرشته

 داره  ایکن عروسم شرم و ح  تیپاره کم عروسمو اذ  شیآت -

 سورنا دستشو انداخت دور کمرم   

 کن  تیخانوم کم عشق منو اذ  نیلی: آ سورنا

 چشمک زدم   هیسورنا   به

 کنم  یم  یعروس شد تالف  شاالی نداره ا بیع -

 ماه عسل ؟  دیر یم   یجون : ک فرشته

 داد   سورناجواب

برم ژاپن   دیبا  گهید  یده و منم سه هفته شروع ش دشیراستش عسل تازه ترم جد  -
   نماریس

 .. میتون یکه نم فعال
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 جمله آخرش باعث شد بغض کنم   نیا

 که تو صدام بود گفتم :  یهمون بغض با

 ام؟ ی شه منم ب یم -

 نبود   یخودشم ازرفتن راض نکهیا  مثل

 تو موهاش زد، اونم مثل من کالفه بود  یچنگ

  میبحث و تمومش کن نیبهتره ا میمورد صحبت کرد  نیقبال درا  -

 کم بعد رفتن   هیو فرشته جون  نیلیبه خوردن صبحونه نداشتم آ یلیم گهید

که باز  ام ی پ هیو   یشاد ه،یسه  تماس از دست رفته از فاطمه، مهد   میسراغ گوش رفتم
 هم دلش خوشه ها .. رانسلی ا  ن یذفش کنم اخواستم ح ینکرده.. م

 درست کنم هوش از سرسورنا بپرونم؟  یشام چ یبرا 

  یو برا  یشد ازاالن زندگ ینم یکرد ول یم  تمیگرفته بودم ورفتن سورنا اذ   نکهیا با
 جفتمون زهرکنم.

جا   نیدم فقط جسمش ا یکرد،  قول م  یتماشا م ونی روکاناپه نشسته بود و تلوز  سورنا
 بود 

 کنارش و خودم و جا دادم تو بغلش  نشستم

 ؟ یی آقا -

 هاشوتنگ کرد ومنو محکم به خودش فشرد   حصاردست 

 جون دلم؟  -

 ؟ یکن  یفکرم یبه چ -

   ناریتونم تنهات بزارم و برم سم ینم -
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 خوب منم ببر   -

 مونه  یدرس هات همه رو هوا م زمی عز شهینم -

 خب تو نرو   -

   شهیبازم نم -

 یلیکنم هر چند که خ یحسرتشو نخور، منم عادت م  گهید شهینم یدون یکه م ی وقت -
 قابل تحمله   ری برام سخته غ

 !  ستیشدنمون ن  تی اذ  یبرا  یخوب لیدل یول

   میکن یتو لحظه زندگ دیبا  ما

 ! یکن یخوشحالم که درک م -

 بود   یاک وخور یی پرازمواد غدا خچالیلطف مامانم  به

 شدم  نیومشغول درست کردن ته چ  رونی ب زرآوردمی بسته مرغ ازفر هی

کم   هی دمی که با قفل شدن دست سورنا رو شکمم ترس کردمیپسته ها رو خالل م داشتم
 کنار    دمیخودمو کش

 بمون  یجور نیهم -

 قشنگ رفته بود تو حس   دیکش قینفس عم هیرو شونه هام گذاشت و   سرشو

 کرد   یخمارش نگام م یهاشو ازدور شکمم باز کردم با چشما  دست

 خوام ناهار درست کنم   یم  ستیسورنا االن وقتش ن -

   ؟یخوا  یکمک م -

 آره حتما، ساالد با تو   -
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 باشه  -

   زیساالد و شستم وگذاشتم روم  لیو به برنج اضافه کردم و وسا   نیته چ مواد

 خورد    یکرد دوتا م یخورد م یکیکرد   یرو خورد م کاهوها سورنا

 گه یعه، سورنا ناخونک نزن د -

 آخه خوشمزه اس  -

   لی که نشد دل ن یا -

   گهینده د ریگ -

 توسبد برداشتم و پوست شو گرفتم   اراز یخ هی

کرد، چنان رو برگه   یکردم با دقت داشت ساالد درست م یسورنا رو نگاه م  یچشم ریز 
ده  یقلب انجام م  یکرد انگار جراح  یقاچ م  تیکاهو فوکوس کرده بود و با جد  ی ها

چاقو ورو دستم   یزیلحظه حواسم پرت شد ت  هیکنم  اروقاچیچاقو و باال اوردم که خ
   دمیکش

 بلند شد  آخم

 شد؟!  یچ -

 که زخم شده بود و محکم فشار دادم   یبستم وانگشت چشاموسفت

   دمی انگشت مو بر دی تازه فهم  سورنا

 جاش بلند شد و اومد سمتم   از 

 ؟  ی قصد جونمو کرد ؟ی کارکردی با خودت چ نیدختر؟ بب یکن یچرا حواست و جمع نم -

 بود   یاتفاق - 

 کنه ؟  یدرد م -



 بغض من عشق او 

212 
 

 سوزه   یم -

 آب سرد گرفت   ریمو ز   دست

 شه   یزارم روش خوب م یدستمال م هیبستشه  گهید -

 کنم   یاالن درسش م  نجایا  نیبش -

   ستیالزم ن-

 عسل لطفا به حرفم گوش کن   -

 نگفتم   یزیچ گهید

 کننده رو باز کرد    یرو درآورد درضد عفون هیاول یجعبه کمک ها  نتیتو کاب از 

 مردم    یقطعا م زدی به زخمم م نویا  اگه

 رو زخمم..  یزیبر  نویکه ا ی سورنا قصد ندار -

 چرا اتفاقا  -

 مکنه زخمت عفونت کنه ! نشه م یضد عفون اگه

شم   یرو زخمم جلو چشات پر پر م یزی بر نویکم رحم داشته باش ا  ه یسورنا تو روخدا   -
 ها  

 انقدرنق نقو نباش  -

   ریدستمو گازبگ یببند اگه درد داشت چشماتو

 بستم   چشامو

 شد  ختهیکه رو دستم ر یضد عفون یقطره   نیاول

 سوخت   یم یلیبزنم خ غیخواستم ج یدرد م از 
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 سورنا بسه تو روخدا   -

 تحمل کن   گهی کم د هی -

 تونم   ینم -

نتونستم تحمل کنم و مچ دستشو محکم   گهیکرد د یآخر که دستمو ضد عفون یسر -
 گازگرفتم  

 کرد   یچیبا گاز دستمو باند پ -

 تموم شد   گهید -

 رنا  افتادم تو بغل سو حال یاز دست داده بودم ب یاد یخون ز  بای داشتم و تقر ضعف

 سرم و رفت تو آشپز خونه   ر ی و گذاشت ز   کوسن

   سوختیهنوز م دستم

 روهم گذاشتم  چشامو

 شربت و بخور فشارت افتاده  نیخانومم بلند شو ا  -

وازش گرفتم و آروم آروم   وانی دهنم آورد ل کیشربت و نزد  وانی کرد بلند شم ول کمکم
 کم بعد حالم بهتر شد  هیخوردم  

ساالد و   ی.. خوب شد سورنا ظرف ها دمیزوچی ناحموم بود، مکه سور ی فاصله ا نیا  تو
 نداشتم   ییشسته بود و ظرف نشسته ا

خاطر   نیداشتم وبه هم  یخاص یعالقه   یبه آشپز یاز ظرف شستن متنفر بودم ول 
 وانتخاب کردم   ییغذا  عی صنا  یرشته 

  رون ی سورنا از فکر اومدم ب  یتو فکر بودم که با صدا  همچنان

 غذا حاضره   -
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 باشه  تی عاف ؟ی سرو صدا اومد  یچقدر ب -

 چطوره؟   رمی گ یدستم م پوریبه بعد ش نی از ا -

   یعال -

   دمیبرداشتم وغذا کش زیواز رو م سید

 که نورعال نوره!  نطورباشهیاگه طعمش هم ا هیبوش که عال -

 قاشق و که خورد چشماشو بست  نیاول

 ام بد شده؟ غذ نکنه

 کم ازغذام خوردم  هی

 چش بود؟   نینشده بود.. پس ا بد

 صداش زدم  

 داره؟!  یشده غذا مشکل یزی سورنا؟ چ -

 تکون داد  دی تا  یبه نشونه  سرشو

 حس نکردم    یزیچرا من چ پس

 حس نكردم  زيیخوردم، چ گهی قاشق د هی

 مشکلش کجاس؟   یشه بگ یم -

چاق   یبه بنده بد ییخوشمزه ا  یغذا نیهر روزهمچ ییکه اگه بخوا نجاس یمشکلش ا  -
 مونم رو دستت   یشم اون وقت م  یم

 داره   یرادیحرصم گرفت، منو باش فک کردم غذام ا  یلیخ

 و پرت کردم سمتش    چنگال
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که نمک هات کم  ستی خوابوندت تو آب نمک، ن ری فک کنم د ،ییمزه ا  یب یلیخ -
 شده؟! 

نکن اول از تو شروع   یکار نمیب یم  یکیگشنمه تو وغذا رو   یلیخ آروم باش من االن -
 کنم 

   دیخر  میکم زود کاراتو بکن که بر هیضمن  در

 تو خونه هست  یهمه چ ؟ی واسه چ -

 نرفته؟  ادتیمادرزن سالم و که  -

 م؟ ینر شهیمسخره نم  یرسم ها نیآد از ا یاه چقدر بدم م -

 خود مادرزنم و باهام دشمن نکن   یب -

 فقط ظرف ها رو بعد ناهار بشور   یتو بگ یهر چ -

 زن گرفتم واسه .. -

 کنه   یکه خانوم نیواسه ا  -

   گهینه د -

 ظرف ها با تو   نیدرضمن من انگشتم زخمه بنابرا  گه،یآره د -

 ؟ یروزا چ هی امروزم من ظرف ها رو شستم بق هی -

 م ینک یم یفکر  هیحاال بعدا  -

 

 * زادیپر

بامزه وکوچولو بود   یلیگذشت دخترشون رها خ یم  انی ازاومدن داداش پو یروز  چند
 ازعکسش هم خوشگل تربود  
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 خبربود   یوآدم هاش فعال ب  ایوسرگرم کرده بود، خوش بحالش ازدن  هممون

و تا آخر    رونی ب میبا داداشم بر ییها دوتا میاون قد ادیخواست به    یبود، دلم م غروب
  م یو شهر بگرد شب ت

 (  انی که اومده بودن صبا )همسرپو ی وقت از 

چقدر تخس   یفسقل ن یبماند که ا میکرد  یم یخواب بود منو و مامانم با رها باز  همش
 بود 

  یفتیکرد. منو و مامانم ش یم هی شد و گر  یدارمیب می بخواب میخواست یکه ما م  ییا  موقعه
 تا کمبود خواب صبا جبران شه   م یگرفت یبچه رو م

 جا   نیا  ایبه طورنامحسوس ازآشپزخونه اشاره داد ب مامان

 ورفتم آشپزخونه    انی رودادم پو بچه

 ؟ یداشت  یجانم مامان کار -

شام   ی خوام برا  یامشب م نهیخواد عرفان وخانوادشو بب یم انیجونت سالمت، پو  -
 برو بخر  یالزم دار یزیدعوتشون کنم اگه چ

 ؟ ی درست کن ییخوا  یم یشام چ یالزم ندارم فقط برا  یزی مامان جان چ نه -

 ومرصع پلو   یپلو با ماه  یسبز -

 هاش با تو   یکار  زهیر  هیمرصع پلو دوست داره بق  انیپو

 باشه  -

 درست کردن شله زرد بود و برداشتم و مشغول شدم   یکه برا  یل یوسا  نتیتو کاب از 
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و    انی کرد. پو یم یبا عشق با بچه اش باز  یکردم که چطور ی ونگاه م  انی خونه پو ازآشپز
  یرو دوست داشتن و با عشق ازدواج کردن و رها کوچولو ثمره   گه یهم د  یلیصبا خ
 بود  شونیزندگ

   دنیسدوتا به هم ر   نیبود که حداقل ا  ی خوشحال یجا  بازم

شام و    یو اومد کمک  ظرف ها   انیداد سپردش دست پو  ریرها رو ش نکهیبعد ا صبا
 حاضر کرد  

 ساالد و ژله ها رو هم درست کرد   و

بعد   یها یو شب نخواب یخستگ  ینشون دهنده   نی هاش گود افتاده بود و ا رچشمیز 
 نبود  یشگیخب هم یکمک حالش بود، ول  انی بود حاال خوب بود پو مانشیزا

مامانش   ی بعد ازدواج خونه    ایمستقل داره؟   یآقا عرفان خونه   نیا  زادیگم پر  ی: مصبا
   د؟یمون  یم  نایا

 نه خودش خونه داره   -

 خوبه -

که از قبل حاضر کرده بودم و   ییدوش گرفتم و لباس ها  هیکارم تموم شد  نکهیا بعد
 م دیپسند یشترمینداشتم و ساده مو ب شیآرا ی حوصله   دمیپوش

کردم و   یعرفان وخانواده اش اومده بودن. با همشون احوال پرس  دم ید  نی رفتم پا تا
 کنارعسل نشستم  

 عسل جون ؟ چه خبرا؟  یخوب -

 و مشغول درس ها  میمونیسرخونه وزندگ  ستین ی ممنون خبرخاص -

 ی موفق باش -

 چرا؟  ییای نم نایمامانم ا  یخونه  یی دایقربونت چه خبر ازشما؟ کم پ -
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که بحث وتمومش کنم گفتم   نی ا  یازروابط منو وعرفان خبر نداشت جزمامانم .. برا  یکس
: 

 شم یروزمزاحم م هیحتما   ام یبودن نتونستم ب نجایا  نایکه داداشم ا  یمدت ن یا -

   یخوش اومد  یلیخ هی چه حرف  نینگو ا  -

 هم نشسته بودن   ش یوعرفان پ  انیپو

 نه؟  ای ارزه   یسرش به تنش م نهیکرد تا بب یقول مامانم باهاش صحبت م به

 عرفان خوب بود اما من   میحق نگذر از 

 با همه فرق داره!  نیکنم ا ی تونستم به خودم و احساسم حال ینم

  یو با گرما  ادینفر ب هی که  نهیکه ممکنه درحقت بشه ا  یظلم  ن ینظرم بزرگ تر به
 تمام ولت کنه   یرحم یوجودش تو روبه خودش وابسته کنه وبعد با ب

   یگ یوم یزن  یوقت ها با خودت حرف م یکه بعض ی تلخه اونقدر یلیخ

 ** ستیخسته ام که از آن من ن یازرنج

 اون   زی شه که دل يه آدم همه چ یوقت ها فراموشمون م یلیخ

 :   قتهی قانون عشق واقعا حق  نیا

 زنن یبهت صدمه م  شتریب  یداشته باش شتردوستشونیب یچ هر

   میدی شام وچ زی صبا م با

 یسرغذا هم دست از صحبت بر نم یازعرفان خوشش اومده، حت  انیبود پو  معلوم
 داشتن  

که صبا از جاش بلند شه بلند  نیرها اومد قبل ا   هیگر یخواستم غذا ب کشم که صدا  یم
 کرده بود   یخراب کار ای گشنه بود  ایکرد  یم هیبند گر  هیشدم و رفتم تو اتاق 
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 معمول خرابكاري كرده بود  طبق

 کرد و ساکت شده بود  ینم هیگر  گهید

و   دیازغذا خوردن دست کش  دیرها رو تو بغلم د  نکهی.. عرفان به محض ا نی پا بردمش
 اومد سمتم 

 شه بغلش کنم ؟  یتو! م ییجانم چه کوچولو  یا -

 بچه ها ذوق کرده بود  مثل

 نگاش کن   ای عسل ب: عرفان

 وهمسرش هم اومدن سمت ما   عسل 

 ه؟ یچه نازه اسمش چ یی: واعسل

 شماس رها   کی کوچ -

 : خدا حفظش کنه سورنا

نوه مو   دی افته ها..  حاال حاال وقت دار یازدهن م دی غذاتونو بخور د یای : بچه ها ببابا
  دینیبب

   زشامیوهمسرش رفتن سرم عسل 

 لب زمزمه کرد   ری ز  یزیلحظه منو نگاه کرد وچ هیتوبغل عرفان بود،  رها

 ؟ ی گفت یزیچ -

 آره، ان شااهلل بچه خودمون   -

 چش غره بهش رفتم    هی

 بچه رو بده به من بروغذاتو بخور   گهیبسه د -
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  یبگه بچه رو تو بغلم گذاشت و رفت ول یزیچ  نکهیکنم ناراحت شد چون بدون ا  فک
 باشه یاومد پدر خوب یانصافا بهش م

 کرد و  یم  فیمدام ازعرفان تعر   انی مهمون ها رفتن پو نکهیا بعد

عرفان   یگرفت که پزشک ول   یبود خودشو م گهی د یگفت: صاف و ساده اس هرک یم 
 !یپسرخوب و خانواده دار

  گهیبهترشده بود و د میفتم تو اتاقم حال روحولرم خوردم و ر  ریش وانی ل هیهر شب   مثل
 نبود  یخبر  چیمزخرف گذشته ه  یازخواب ها 

 ازعرفان    امیپ هیو چک کردم   میگوش

 * دوست داشتن تو  

   باستی اجازه هم ز  یب

   ینخواه اگرتوهم

 باز دوستت دارم *  من

 

 نفر تمام باورم هامو به باد داد   ه ی یروز  هیام   بهیکلمه ها غر نی با ا من

 .  دمید  یشدم عرفان و م یکه با پندار آشنا م  نیقبل ا کاش

   ارهیخودش نم یشه و به رو  ی م تی فهمم اذ  یم

 کنم.. یتونم به دلم حال ینم ست یخودم ن دست

 تمام داد بزنم یالیخ یب  ای ازقبل جا رزرو کنم و   ستیکه ن کافه

 لطفا!  گهید ه یخال یجا  هی  یآها
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  یها با کاراشون جور یبعض ی کردم ول  یم مشیبا چسب زخم ترم  شدی دستم زخم م اگه
 نشده!  دیبراش تول یچسپ زخم چی زخم زدن که که ه

  تی بابت اذ نیافتم ازا  یپندارم ادیاوقات   یبابت که گاه نیوجدان دارم نه از ا  عذاب
 داشته باشم   یتونم به عرفان حس یشم که نم یم

 گردنم آوردم   ری م رو کنسول و پتو و تا ز گذاشت مویگوش

 باعث شد که از جام بلند شم و به سمت کنسول برم   م یگوش  برهیو  یصدا 

 

 ازعرفان  دیجد  امیپ هی

 خواست تو را بسازد   یخدا م ی* وقت

 داشت   یحال خوش چه

 ! ییحوصله ا  چه

 خرمن موها   نیا

 .. ییا ی در یچشم ها   نیا

   یفهمیم خودت

 ها رو دوست دارم *  نی ا  یهمه  من

 

 .. یکشش ندارم لعنت گهیرو خدا بس کن، د تو

 بس کن.  گهیبه خودم و احساساتم بدهکارم تود  یکاف یاندازه   به

 دم یخاموش کردم وخواب   مویگوش  یسر  نیا
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  یکه عبور مها و شهرها    ابونیمون ازخ  یبردمش پاتوق قبل رونیب می اومده بود  ان ی پو با
   میکرد

 گفت:  یم

زبون مي آورد،   نوبهیهم میرد ش  گهید  ابونیخ هیبود از  یجا عوض شده ! کاف نیچقدرا  -
 کالمش کهیشده بود ت

 باال بردم ، عاشق سرعت بودم   سرعتمو

 آروم تر برو جونمو دوست دارم ها   -

 حواسم هست داداش   -

 قشنگ بود  یلیخ یروستا  هیکم جلوتر  هیکردم،  تی هدا یو به سمت فرع  نیماش

  رانی که سال به سالم ا انیداشت چه برسه به پو  یاومدم برام تازگ  یکه هروقت م من
 اومد  ینم

 معروف و به کار ببره    یدونستم االن  که همون جمله   یم

 کردم   یدست شیاومد حرف بزنه پ  تا

 آره اينجا هم تغییر كرده  -

 بگم   نویخوام ا یم  یدونست یتو ازکجا م -

 !ی بر یجمله معروف رو به کار م نیداره ا یکه برات تازگ ییهر جا آخه داداش   -

  مینیبا انگشت اشاره اش زد رو ب آروم

 ها   یوروجک -

 دونم   یم -

 ؟ یعروس ش یخوا  یم یجد  یجد طون یش یا -
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با   یهم صحبتش بوده ول ی با عرفان آشنا شده و زمان کم شبید نکه یدونستم با ا یم
 آد  یحال ازش خوشش م  نیا

 !؟ نهیجزا  گهیآره د -

  یاومدم غم هام فراموشم م یکه هروقت م  ییوچند سالمون، جا دنی پاتوق چند میدیرس
 شد و خودم و بودم و بس 

 ؟ ی تو فکر هیچ -

 تونه قشنگ باشه! یما آدم ها چقدر م نیکنم که نبود فاصله ب یفکر م نیبه ا -

 و بس   یشاد باش یلیدل چیه یجمله اس که ب نیرهمیتفس یآره زندگ -

 ؟ یستین  شهیکنم مثل هم یچرا حس م  زادیپر -

نسبت   ی د ینشون م نکهیشناسمت با ا یکنه؟من تو رواز َبرم وخوب م یم تت ی اذ یچ
!   هیوپشت اون خنده ها    ستین ی طور  نیا  یول یتفاوت یب یبه همه چ عالمه بغض 
 گم؟  یدرست نم

 . دیفهم  یو زود م یبود و همه چ ز یمثل قبال ت  انیخوردم پو  کهی 

 کنم به عرفان مربوط بشه درسته ؟  یالبته فک م -

 نگفتم   یچیه بازم

 نکرده  یکار چیتورو مجبوربه انجام ه یحرف بزن کس زادیپر -

 تموم شده   گهیولش کن داداش د -

  دیهاشو تو هم کش اخم

   تموم شده تازه شروع شده یچ یعنی -

   نمیکن بب فی تعر
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 هم نوش جان کردم  یلیس هی و گفتم، ماکان وپندار..بماند که  یبار همه چ نیدوم یبرا 

  یبه عرفان و ازدواج اجبار دمیرس تی درنها و

 دست هاش مشت شد و چشم هاشو بست  انیهام که تموم شد پو  حرف

 ؟ یاون آشغال مجبورت کرد باهاش ازدواج کن یعنی 

  گهیمن د یده مشخصه ول یکه انجام م ییگه دوستم داره و از کارا یخودش که م -
 ندارم   شیگنجا

 ن ی کنم صبر کن و بب یاش م  چارهیب -

 ؟  گهی د یشو دار شماره

 ؟ یخوا   ی آره براي چي م -

 بده من کارش دارم   توی رگوشیشمارشو بگ -

 باشه   مارستانیفک کنم االن ب -

 کارش دارم    ری نباشه فقط شماره شو بگ تی تو کار -

 دادم   یبود بهش حق م یعصب یلیخ

   انیو دادم پو  یشو گرفتم وگوش شماره

 از جاش بلند شد و رفت سمت پل    انیپو

 کرد اونقدر تن صداش و باال برده بود   یبا عرفان صحبت م یوقت

ماجرا منم   نی تونستم ازاين فاصله بشنوم تو ا یداد و م  یکه بهش م یکیرک یفوش ها  
 کم مقصر نبودم  

 شم یبرگشت پ یوقت
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 شد  یم  کسانیگرفتمش با خاک   یرترمیلحظه د هیپرت کرد بغلم، اگه   بایو تقر یگوش 

 ؟ یهنوزبه پندارفکرمي کن نمیبگو بب -

داده   یطور نی اهامو   یکه جواب خوب نمیب یگردم به گذشته وم یبرم یدروغ چرا! وقت -
  یواون دنبال نابود  دمشید  یم میزندگ کیخورم. من به عنوان شر  یواقعا تاسف م
 احساسم بود  

 .. یشد  ديیجد یوارد رابطه  یاحمق یلیخ  یو پندارمقصر  شترازعرفانیتو ب یپر -

 ! ؟ی نگفت ی زیچند به اجبار.. من که بودم! چرا به من چ هر

  شیکه به زور کارشو پ  نیکرد نه ا یواقعا دوست داشت صبر م زاگهیهمه چ یاون ب  ای
 ببره 

 حالت مسخره ايي گفت:  به

 آخه!؟  یدوست داشتن نیشه همچ یگه دوسش دارم مگه م یهه م -

 براي گفتن داره!  ی چ نمیجا مي خوام بب نی آد ا یم

 لطفا باهاش بد برخورد نکن   هیداداش باورکن پسره خوب -

 اومد   یتو که ازش خوشت نم ،یزن یم  نهیو به سفهمم چرا سنگ ش ینم -

 تونم به عنوان همسرم بهش نگاه کنم  یاالنم نم -

بهش نگو باشه ! بابا   یزیمامان و بابا هم که شده چ  یتوروخدا به خاطر دلخوش یول
 کرده   قی تحق  یدوست داره و کل یلیعرفان و خ

  دیکش قینفس عم هیهاشو گره کرد و  دست

 توروخدا آدم شو   زاد یپر فهممتینم -

 تونم که باشم   ینم  یعنی شمیآدم سابق نم گهی من د -
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 یبرنگرد به عقب زندان گهیتو گذشته بوده اونجا جا مونده د  یکن هرچ یبه خودت حال -
 نه حبس   دهی گذشته نباش گذشته فقط بهت درس م

  تونمیفعال نم -

 با روانم چيز كمي نبود.  یباز 

 .بعدش عرفان اومد  ی قهیکه چهل وپنج دق  نیتا ا  مینداشتگفتن  یبرا  یکدوم حرف چیه

 تا من برگردم   ن یبش نیتو برو تو ماش زادی: پر انیپو

 ممکنه ازش سربزنه    یهررفتار تیدونستم توعصبان یتعلل نگاش کردم م با

 گه یبرود ؟ی هست ی: منتظرچانیپو

 وخراب کنه !   زیهمه چ انیپو  دمیترس یم ،یچه برگشتن ی ول  برگشتم

 دادم تا زمان بگذره.. حوصله ام سررفته بود  یگوش م آهنگ

 و قفل کردم .  نیدرماش  اط ی محض احت دن،ی پلک یاطراف م نیتا پسر جوون ا  چند

 ازشون نبود   یشد که خبر یم  یساعت  هی  بایتقر  

 دستام رو فرمون ضرب گرفته بودم   با

   نی وعرفان از پله ها اومدن پا  انیپو

 باز شد  نیرو زدم قفل ماش دکمه

 بود  یاومد و لباسش خاک   یلبش خون م ی از گوشه  عرفان

 بود  یاوک  انی پو یول

 از خودش نکرده  یدفاع چی گمونم عرفان ه به

 فقط کتک خورده  و
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   نیهم نشست تو ماش انیخودش و پو  نیشدم عرفان رفت سمت ماش ادهیپ نیازماش تا

 م ی! روشن کن بر ؟یکن ینگاه م یسادیوا   یجور نیچراهم -

 وروشن کردم   نیماش

 سکوت حکم فرما بود .  همچنان

  یمنفجر م  یگفتم مثل بمب ساعت یم یزیشناخت داشتم که اگه چ  انیرو پو  یاونقدر
 رفت سمتشون   دی رها و بغل صبا د نکهیبه محض ا  انی خونه پو میدیشد. رس

 مختصر کردم ورفتم سالن باال   یسالم احوال پرس  هی منم

 یچ نم یآوردم و به عرفان زنگ زدم، کنجکاو بودم بب رونی مانتوم ب  بیواز توج میگوش
 رد و بدل شده!   نشونیب

   ؟ی سالم خوب -

 جواب داد  آروم

 نه داغونم  -

 بهت گفت؟  ی چ انی پو -

 که حقم بود   ییزایتمام چ -

 بمونه   ادتی  دمتیازدست نم ی من به آسون زادیپر

 ! یپرداخت کن ینیسنگ  یبها  دیبا یاریو به دست ب یباارزش  زی چ هی نکهیا  یبرا  

   ستیدست خودش ن ارشی که اخت ی مو تاوان دل یدم؛ تاوان عاشق  یدارم تاوان م االن

 حالشو، وکمک حالش نبودم   دمیفهم ینداشت م یمعن  چیه یخدافظ

 و قطع کردم . تلفن
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  یها  یدلتنگ نیمترادف ا  شی کدام از واژه ها  چیجلد لغت نامه که ه   ۱۶*من مانده ام و 
 معنا ندارد درد دارد *   یدانست دلتنگ یکاش دهخدا م شود،ینم یلعنت

 

 

 * عسل 

 

  ریپاگشا، سورنا طبق معمول تا د یهمه دعوتمون کرده بودن برا   بایمدت تقر   نیا  تو
 بود  مارستانیوقت ب

کم درس ها رو مرور کردم و   هیرفت!   یحوصله ام سرم یلیتک و تنها تو خونه، خ منم
  ارمیخواست کم ب یکردم و دلم نم یخودمو آماده م یکنکور کارشناس ی برا  دیتست زدم با
 توقعش باال بوده   شهیسورنا هم

  یخاص یدونه عالقه   یسورنا هم م  رمی بگ دیبا ییچه رتبه ا نکهیبحثمون شد سرا اونروز 
 دارم  یبه آشپز

 قول خودش اگه رتبه ام مورد قبولش باشه  به

 کنه رستوران بزنم   یم  کمک

 دوستش داشتم   شهیکه هم یکار

 کتابم زل زده بودم   به

بود که کتاب وبزارمش کنار..  ن ی کارممکن ا ن یحالم از کتاب به هم مي خورد، بهتر گهید  
  شتریگفت لباس  ب شدی. انقدر نازک و باز بود که نمدمیمخصوص رقصم و پوش  یلباس ها

 پارچه شباهت داشت تا لباس   کهیت هیبه 

 بستم   یدم اسب موهامو
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رژلب   ره یبه خودش بگ ییرنگ کرده ام باعث شده بود که صورتم حالت زنانه ا  یموها 
 و    دمیخط چشم کش هیکردم    دیقرمزرنگ و رو لب هام تمد

تخت    ریبدون پاشنه مواز ز  یشده بود صندل ها  دهیو بستم. چشام خماروکش روبند
 برداشتم  

 بودم  ینگاه به خودم انداختم عال  هینازکشو دورمچ پام قفل کردم  ریزنج

 بود   یعرب یفلش داشتم که پرازآهنگ ها  هی

وصل کردم المپ ها رو خاموش کردم البته به   ونیتو کشو درش آوردم و به تلوز  از 
  ین یتزئ یجزالمپ ها 

 باال بردم   یتا حدود صداشو

کرد، بدنم وباهاش   یرمییمورد عالقم پخش شد وحركات بدنم با هرنتش که تغ آهنگ
 کردم   یهماهنگ م

 داشت   یبدنم با آهنگ همخوان تم یر تی آهنگ تند شد و درنها تمیر

 کرده بودن   جادیازرقص نوروا یشکل قشنگ ینیتزئ یکوچولو  یها  المپ

 و تاب گردنم بود   چیحرکت پ  نیآخر

 شد  یانجام م ییبا حالت اغواگرانه ا که

 تموم شد..   آهنگ

 دست زدن از تو آشپزخونه بلند شد یصدا 

 داد   یآرامش خاص هیسورنا ترسم جاشو به   یبا صدا یول   دمیلحظه ترس هی

 که متوجه نشدم؟!   یاومد یک ،یسالم خسته نباش  -
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موهام برد سنجاق روبند وباز  یدست هاشو ال به سوالم جواب بده اومد جلو،  نکهیا  بدون
 کرد  

 بهم زل زده بود   یجور نیهم

 سوالم جواب نداشت؟!  -

 آدم   یبرا  یزار یمگه حواس م -

رو   ی! به به رقاص هم که هست یاونقدرباال بود که اصال متوجه نشد  کیموز   یصدا  -
   ینکرده بود 

 برقصم یبرات عرب مونیتو نامزد یخواست ینه بابا البد م -

   یمنم که زد  یچرا که نه! رژلب موردعالقه  -

   ادهیروت ز  گهی د نیهم -

 نکن   یطونیش -

 برقص  برام

 شرط !  هیبه  یباشه ول -

  یم  یچ نمیحاال بگو بب  ؟ی چون و چرا قبول کن یازت بخوام و ب  یزیچ هیشد من   -
   یخوا 

   یبخور ینباشه که اصال اجازه ندار یخواهشا خوراک فقط

 خوام   ینم یخوراک  -

 تو خونه  دمیپوس ،یرو اده یپ میشام بر  بعد

 ی داد دیمف شنهادیپ هیچه عجب   -

 برات برقصم گهیعمرا د  ؟ی کن یمسخره م -
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 رو کاناپه و روموازش برگردوندم  نشستم

 با ناز نشستن عواقب داره ها   ینجوریخوشگل خانوم ا  -

 کم نازمو بکشه بچه پرو   هی ندادم بزار یتی اهم

 نفسم؟  زمیعسل جان خانومم عز -

 الفاظ صدات کنه  نی با ا  یکه دوسش دار یاون کس   هیشل شد چه حس خوب شمین

 قنج رفت جوابشو دادم   دلم

 هوم؟  -

   یتو بگ یبرام برقص بعدش هرچ -

 ؟ ی هرچ -

 محدود   یول  یهرچ -

  یزن  یکلک م یدار -

   گهیبلند شود -

 من بگم تا بلند شم  یاول بگو هرچ -

 ؟ ی ریگ یباج م -

 جورقول و قراره   هی ستیاسمش باج ن -

 آها  -

 ؟ ی حاال بگو چند تا دوسم دار -

   ادیز  -

 بگو   قیدق -
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 تمام هفت آسمون و ستاره هاش   یاندازه   -

 شيطون؟  یاون شيش تا شو از کجا آورد نمیب  ینم شتریآسمون ب هیپس چرا من  -

 خواد  ی م  رتیچشم بص -

 !؟ یدار رتیچشم بص یبگ یاالن خواست  یعنی -

 خسته اش گفت:  یبا همون چشما  دیبار یاز سرو روش م  یخستگ

 عسل!  -

 جون عسل؟  -

 تابي و تو تك تك سلول هاش مي ديدم بي

 و تماشا کن که قراره هوش از سرت بپرونم نی بش  فقط

 شدم بلند

 یلیدونه خ هی  نیا  یهم داشتم ول  یا  گهید ی آهنگ ها نکهیکردم با ا یآهنگ دوباره پل و
 خاص بود  

 کردم، یکه امکان داشت انعطاف بدنم واوک ییجا  تا

  نیدونستم ا یکردم، م یبار باز و بسته م هی هیرفتم چشامو هر چند ثان یبا موهام ورم 
   نیبهترازا  یکنه و چ ی م ونشی همه ناز اومدن  داره د

   ی و ثابت نشسته بود رفتم حرکت بعد زدینم پلک

 هامو تو هوا قالب کردم و چرخش کمروانجام دادم  دست

  یم  ییخودنما رشیبلند ز  یزها یکه بسته بودم، آو  یداشت وکمربند  یقوس قشنگ کمرم
مثل    یمرد  یتونستم حال سورنا رو بفهمم برا یخوردن.. م  یکرد و با هر حرکتم تکون م
 بود  یرینفس گ ی ه هااون که انقدر عاشقه  لحظ
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تونم   یبه رقص نورشباهت داشت، به جرعت م   شتریحالت ب  نیتو ا  ینیتزئ یها  المپ
 برد  یوازش م یکنسرت کامل بود و سورنا بهره کاف هیبگم 

 که تموم شد حرکت بدنم ومتوقف کردم   آهنگ

 ازجاش بلند شد و اومد سمتم    سورنا

 خورد   یبه صورتم م  م ینفس هاش مستق هرم

 خوردن   یتکون م شینیب یکه پره ها  دیکش  ینفس م یجور

 مثل قبل دست شو برد پشت موهام و سنجاق رو بندم و باز کرد .  دوباره

 انداخت و بغلم کرد و به سمت اتاق برد   رزانومی نتونست تحمل کنه و دست هاشو ز  

   میداشت  اجی آرامش احت نیمنو رو تخت گذاشت، دوتامون به ا  آروم

 تپه ؟  یبا قلبم که همه جوره برات م یکارکرد یچ -

 خوب خوب  یکارا  -

 تمومه امیبشه دن تی زی ! اگه خداي نكرده چیمیبدون تموم زندگ نویا -

 خدانکنه  -

 شو باز کرد  رهنی پ ی دکمه

   ز یپرت کرد روم شهیبرخالف هم و

 سورنا دورنموند   زیت یازچشا   نیاومد رو لبم و ا  یی خنده ا تک

  یدرونمو خاموش کن شی آت دیخودتم با ییحالم تو   نی ا  یباعث وبان -

 گفتم:  ییلحن بچگونه ا با

 چشم    -
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 بغلم خانوم کوچولو که تحملم تموم  ایب -

 خودمو به آغوش گرمش سپردم.  نانیآرامش حق دوتامون بود با اطم نیا

  کی حوله کوچ هیحوصله موهامو تو   یب نی با موهام مشکل داشتم به خاطرهم شهیهم
 دم یچیجمع کردم و حوله رو دورسرم پ

   دمیزوچی و م  رونیآوردم ب خچالی رواز تو  هیالو  ساالد

 جا سورنا رو صدا زدم   نیهم از 

 شام   ای عزيزم ب -

 اومد   نیپنج م بعد

 بانو؟  میدار یشام چ -

 ! یدوسش دار یلیکه خ یزیچ - 

 اس؟  مهیق -

 نگاش کردم   سی پوکرف 

   یقو  یلی خ تی ای حس بو -

 فراوان   ینیزم بیاس با س   مهیدوسش دارم ق یلیکه من خ ییخب تنها غذا -

 دکتر   ییچه اشتها  -

 آن نگاش به حوله سرم افتاد   هی

 ؟  یموهاتو خشک نکرد  -

  شهی نه حوصله ندارم خودش خشک م -

 شد   یجد بازم
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 شه؟   ی خودش خشک م یچ یعنی -

 کنم  یم   یکار هیبعد  میسورنا بزارشام بخور -

 تا سشوارشون بکشم    نیتو اتاق بش میاالبری شه،ینم -

   ید  یرمی منه توانقدر گ ی حاال خوبه موها  -

  یکنم بعد شام م  یشه، اول موهات وخشک م ی که مال توعه به منم مربوط م یزیچ -
   میخور

 سورنا بدجنس نشوگشنمه   -

 ظرف و باز کرد   در

 دوست دارم   یلیهم خ  هیساالداولو  -

 ی دوست دار ی همه چتو کال  -

 داخلش  ختیر  هیکامل برداشت و ساالد الو جینون ساندو  هی

 تا من موهاتو خشک کنم   یفعال بخور ضعف نکن   نو یتو ا  میخب بر -

  دیموهامو شونه کرد وبعد سشوار کش  اولش

 بردم   یم ضی خودم ف یبرا  منم

 رو بده به من  کی عسل اون شونه کوچ -

  دیتا شونه رو بهش بدم.. تا به خودم اومدم لقمه رو ازدستم قاپ ز یشدم سمت م خم
   کردمی هاج وواج نگاش م

 اون مال من بود  یبد یلیخ -

   رمیکه تو با ولع مي خوري منم دلم خواست  لقمه تو ازت بگ یاون جور گهی بسته د -
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شکمو    توعه یری گن لقمه تو گرفتم که ازم اجازه بگ  یم ینه جمله تو اصالح کن، زمان -
 ! ید یلقمه مو قاپ

   یهرجورراحت -

 شد؟  یموهام اوک -

 اش مونده !   گهیکم د هینه  -

 با حسرت بهش زل زدم   نهیتوآ از 

 رخنده یکه زد ز   دیام د افهیتو ق یدونم چ ینم -

 خودت   یبرا  ایب ن،ی پا رهیاز گلوم نم  یکه تو به من زل زد ینجوریا -

 شد  یخوام دهن ینم گهید -

 صبر کن تا موهات و کامل سشوار کنم  گهید  قهیپس دودق -

  رغذای دل س هیسمت آشپزخونه و  مید یها دو یکارموهام تموم شد و مثل سومال 
   میخورد

 نرفته که ؟  ادتی  یداد  شیکه چند ساعت پ یخب قول -

 ؟ یرو  ادهیمنظورت پ -

 تو شام   میکرد  یرو ادهی آره امشب ز  -

  م یبزن یدور هی  میبر

 برو لباس بپوش  زمی باشه عز -

   میالله نسبتا خلوت بود از تو جنگل رد شد پارک

 بود  یحس خوب یلیسورنا حلقه کرده بودم خ  یدور بازو دستمو
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 خونمون ؟  انیب میروز دوستامونو دعوت کن هی  هیعسل نظرت چ -

 بودمشون  دهیبود که ند  یخودمم چند وقت اتفاقا

 خودمو   یخودتو دعوت کن منم دوستا یآره حتما تو دوستا -

 اومدم دهن باز کنم   سادی سورنا وا  هوی  میو قدم هامونو تند تر کرد  مینگفت یزیچ گهید

 اشاره دستشورو لبش گذاشت   با

 س یه-

  کارکنهیخواد چ یم  نمیبودم بب منتظر

کوچولو که    یپسربچه  هی نی پا  م یسمت درخت کاج پشتش راه افتادم، ازپله ها رفت رفت
 کمتر؛ دلم به درد اومد   دمیشا  ایکرد! هفت سالش بود   یم  هیواروگر ی بود به د دهیچسب

 به خودش اومد و رفت سمتش جلوش زانو زد   سورنا

   یش یم  ضی خونتون هوا سرده مر یریپسرکوچولو چرا نم  -

 تمام جواب داد تی پسربچه با معصوم اون

 رو بفروشم    نایا  دیعمو من با -

منو   دونیبرگردم آقا فر یکرد(  اگه دست خال واراشارهی بود کنارد دهی که چ یی)به گل ها 
 زنه  یهام وم یآبج

 افتاد..   هیبه گر  پسربچه

ممکنه تو جامعه وجود   یقشر  نیفکرنکرده بودم که همچ نیکباب شد، اصال به ا دلم
 داشته باشن اشک هاش دلم و به درد آورد. 

 ام گرفته بود هی اون بچه منم گر یها  هیبغلش کردم از گر  سمتش و رفتم

 نکن خاله جون   هیگر -
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 بود   ی خوشگل یهاشو پاک کردم انصافا پسر بچه    اشک

 :  دیپرس هوی دست هاشو تو موهاش فرو کرد و  شهی کالفه ترازهم سورنا

 هات چند سالشونه؟   ی: آبجسورنا

 سيزده  هی سا   یبارانا پونزده سالشه وآبج یآبج -

 که خواهرات هستن؟  ییاون جا   یما رو ببر یتون ی: مسورنا

  یشب ها کتک م هیگل ها رو بفروشم وگرنه امشبم مثل بق د یقبلش با یآره عمو ول -
   میخور

از  یدرک  چیو ه  دمید  یها م یرو فقط تو خوش یکه زندگ یمن  یدردناک بود برا یلیخ
 اشتم روزا ند نیا

   دمیپرس ازش

 زم؟ ی عز  هیاسمت چ -

 محمد خاله   ری ام -

 کنه  یعمو حتما بهتون کمک م زم ی نگران نباش عز -

 گفت:  یخوش حال با

 خاله؟  یگ  یراست م -

   زمیآره عز  -

   میخونه راجبش صحبت کن میبر نی ا ی: هوا سرده بسورنا

 موافق بودم   باهاش

 سمت خونه  میو راه افتادبرداشت   نیگل ها رو از رو زم سورنا
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 با ادب بود، مهرش به دلم نشست   یلیمحمد خ ری ام

 نخورده    یزیدونستم چ یم

  رمحمدیام   نکهیا  یبرا میشام خورده بود نکهیوسورنا رو صدا کردم، با ا دم یچ زوازدوبارهیم
 م ینکنه دوباره شام خورد یبیغر

   دیپرس یم   ییمحمد سوال ها  ری رنا ازاممحمد رفتن تو حال و سو ریشام سورنا با ام  بعد

گذاشتم رو اپن و سورنا   یو خوراک   وهی کم م هیظرف ها رو شستم. و   لمیبر خالف م منم
 رو صدا زدم  

 ها رو ببر   نیا  ا یب زمی عز -

 اومدم   -

محمد داد و رسوندش. البته قبل رفتنش بهش   ری شب هم سورنا پول گل ها رو به ام اون
 م یکن یکه کمکش م میقول داد

 سورنا دور کمرم حلقه شد    یشستن ظرف ها بودم که دست ها  مشغول

 و تو بغلش جا دادم   خودم

 بغض گفتم :  با

 مظلوم بود   یلیکرد؟ خ  یاون بچه وخواهراش کار یشه برا  یبه نظرت م -

 کنم  ی!؟ مطمعن باش درستش می حاال چرا بغض کرد  زدلمیآره عز  -

 تو چشمام جمع شد   اشک

 نداشت.  ی سرپناه چیمعصوم بود، ه یلیآخه خ -

برام   یبهم قول داد ادتهیکن   یکار هیشه اصال سورنا   یکارظلم م یچقدردرحق بچه ها  
  می بچه ها بزن نیا  یسرپناه برا   هی ایخوامش عوضش ب ینم گه ی! دیرستوران بزن
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 وبرگشتم سمتش   ییکه تو دستم بود و گذاشتم تو ظرف شو  یبشقاب

 ؟ یموافق   شنهادمیبا پ -

 کردم   یشو درک نم  یرو لباش بود که معن ینیری ش ی خنده

 ؟   یگینم یچیبه من وه یچرا زل زد  -

.. من به اون بچه قول دادم که کمکش  زمی عز یکنم که چقدردل نازک یفکرم  نیدارم به ا  -
 کنم. یکار رو م ن یکنم و حتما ا یم

 ..  ستیشهر کم ن ن یکارتوا   یوبچها دونیمثل فر ییکسا  

  نیسر ا  ستین یاز یکنم ن یمحمد و خواهراش کمک م ری که در توانم باشه به ام ییجا  تا
رستوران   خواست برات یدرضمن مگه دلت نم یز ی خودتو به هم بر زاعصاب یمسائل ناچ

 بزنم ؟ 

رستوران   ریبچه ها ارزشش و دارن حاضرم از خ  نیا  یمنه ول یشگی هم یآرزو  نکهیا -
 بگذرم  

 ؟ ی کن ینم یتالش چیکنکوره  یبرا  یعنی -

  یرتبه رو م نیسورنا من رشته ام و دوست دارم و مطمعن باش بهتر  هیچه حرف ن یا -
 آرم 

 سرکارم رفتم    دیشا ، ید یخدا رو چه د و

  ینره به من چه قول ادتی فکر نکن وفقط رودرس هات تمرکزکن؛  یچی به ه زمی عز -
 !  یداد

 زنم وبرآورده کنم   یکه نتونم خواسته ها دمینرس ییمونم، هنوزبه جا یسرقولم م منم

 مسکن روح و جسمم بود   بیآرام بخش سورنا که عج یعشق، بازم حرف ها  بازم
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   دیکش دستمو

   میچند تا رو بشورم بعد بر ن ی کم از ظرف ها مونده بزارا هیهنوز  -

 امشب بسه   یبرا  -

سرم و رو تو بغلش گذاشتم موهام و نوازش کرد    دیو گفت و منو دنبال خودش کش  نیا
 به خواب رفتم  یچطور دمیونفهم

  یروحم و آروم م بینمازخوندنش عج دمیشدم، سورنا رو درحال سجده د داریب یوقت 
 کرد  

   ازشدیخودش مشغول راز و ن ینمازوگفت و با خدا سالم

 تونستم بشنوم  یقشنگش وم ی آرومش ودعاها یها  زمزمه

 کنم   یشکرت که االن سالمتم ودارم تورو پرستش م ایخدا

 نشم یکس  چیه  یکمکم کن که شرمنده   ایخدا

سورنا رو خراب نکنم رفتم  که خلوت رونی آروم ازاتاق اومدم ب  د،یاز سرم پر   خواب
ره   یوقت صبح که م  نیدونستم ا یحاضرکردم م یصبحونه مختصر هیآشپزخونه و  

 عمل داره   یعنی

 خانوم!  یزشد یسحرخ -

 ؟ ی! امروزعمل داریدوست ندارم صبحونه نخورده بر -

   یکه صبحونه حاضر کرد  یمرس زمیآره عز  -

 نوش جونت   -

 ورفت حاضرشه!   دیطول نکش ادیخوردنش ز  صبحونه

 ز ی بود و درآوردم وگذاشتمش رو م  خچالیکه تو   ییفاصله کاکائوها نیتوا 
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 کردم   ی آب پرتقال براش خال وانی ل هی

 رم توهم برو بخواب   یمن دارم م   زمی عز -

   سای لحظه وا هی -

 آب پرتقال وبا کاکائوها براش بردم   ساد،یدر وا  دم

  یداشته باش یشتریب ینه انرژک  یرو بخورکمک م وهیآب م ن یا -

 کتش   بیتو ج ختمیروهم ر کاکائوها

 کنسول حاال ازش بلند تربودم   ز،یوکراوات شو و مرتب کنم رفتم رو م  قهی  دیرسی نم قدم

 کرد..   یکت شو درست کردم مات نگام م قهیشدم سمتش و کراوات و   خم

 حاال خوب شد   -

    زمیدستت درد نکنه عز -

 .  دیبوس قیموعم  یشانیپاش بلند شد و پ یپاشنه   یرو

 رم یگ یم یانرژ  ینجوریمن ا -

   دمیلبخند نگاش کردم دست هامو دور گردنش حلقه کردم و گونه شو بوس با

 نگاه انداخت   هی  شیبه ساعت مچ 

 رم   یم گهی شه من د یم  رمی داره د -

   میخدافظ زندگ -

 زدلم ی خدافظ عز -
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 * زادیپر

 

   رونیخواست باهاش برم ب ی داد وازم م یم  امیبود که عرفان پ یبار  نی چندم نی ا  بایتقر 

 شو دادم و حاضرشدم باهاش برم   امیبار جواب پ نیا  لم یم برخالف

بدون طرح انتخاب کردم،   دیشال سف هیمواز تو کمد برداشتم،   یکاغد ی با شلوارل یل  مانتو
رژ لب   هیداد،  یکه چشامو درشت ترازحدمعمول نشون م دمیخط چشم نازک کش هی
   دمیبرداشتم و رولبام کش  یرنگ کالباس عیما 

 گفت:   یهام م یازهم کالس یکیسلنا    ادمهی

 چي بشي تو؟!  یکن شیآرا ،یمون یها م نگیمدل نی وع ی نکرده محشر شی دخترتوآرا -

داشتم به خصوص  ام ودوست  افهیق دم،یخند  یحرف هاش م نی روزا چقدر به ا اون
 چشمامو  

  نی مو ازرو تخت برداشتم ورفتم پا فی خودش دراومده بود ک یروح  یاز حالت ب  صورتم

  نهیاز اون موقعه تا االن باهام سرسنگ   انیپو

   دیپرس ینم یزیچ یکس یتوجه بود که صبا و مامان شک کرده بودن ول یب یطور

 !یر  یم  یاصال کجا دار دینپرس  یجالبه کس  یلیدرخونه رو بستم. خ یخدافظ هی با

 نشسته بود  نیتو ماش عرفان

 و باز کردم   نیدرماش

 سالم   -

 جواب داد ییحرف اضافه ا   بدون
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 سالم   -

 کلمه بسنده کرد.. هیبار فقط به   ن یا  یول  دیپرس  یحالم و م شهیهم

 د چه سکوت آزاردهنده بود کر  یم  ینگفتم و درکمال تعجب تو سکوت رانندگ یچیه

 بمونم  نه یاومد ساکت و دست به س یداشتم و خوشم نم یامروز برخالف اون انرژ من

 م؟ یر ی م میکجا دار  -

 گرفت   ینگفت، داشت لجم م یچیه

 :  دمیباربا حرص پرس  نیا

   م؟یر یکجا م می دار  یشه بگ یم -

 جواب داد  باخشم

 خوب   یجا  هی -

 شده!  یمدل نی . امروز چرا ادمیترس قتایخوردم وحق کهیکرد که   انیکلمات و ب نی ا یجور

  هیترسوند. تمام شجاعتم تو اون ثان یبيشترمنو م نیوا   میشد یازشهرخارج م میداشت
 دود شد رفت هوا. 

که   یوازهمه مهم ترکس یشگی همون عرفان هم  نیکردم که ا  یم نی به خودم تلق مدام
 ...   ستین ینگران یدوستت داره پس جا

 ؟  دهیچرا رنگت پر  -

 به در دمینگام کرد که از ترس چسب  یبودم جور دهیعرفان و تا حاال ند  یوحش ی خو نیا

 بود .  شیآت یشراره   چشماش

 خودم مچاله شده بودم   تو
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جا هم اشتباه کردم اومدم تو    نی تا هم م،یبرگرد ا ی! اصال بیترسون یمنو م   یعرفان دار -
 روخدا برگرد  

 نداشت  یسر داد، حالت عاد  ی کیستر یه  ی خنده

 ؟ ی دی ترس -

 لکنت کلمات و به زبون آوردم   با

 !  ستیآره .. تو حالت خوب ن -

   یام چون تو کنارم شهیبرعکس خوب ترازهم -

 ..تو چت شده ؟ ستیعوضش من حالم خوب ن -

 سوالم بي جواب موند   بازم

 تحملم تموم شد  نهآستا

 زدم   غیج

   ؟یریم   یکجا دار یلعنت -

 تفاوتش جواب داد  یهمون لحن ب با

  یصداتو نم یک چیبزن ه غی خواد ج یهرچقدردلت م ،یکوره آباد ین یب یم یخوبه دار -
 شنونه 

کرد، االن من بره   یام م  ونهی عرفان داشت د  یتفاوت یب نیخواستم سکته کنم.. ا یم
 کردم  یم  یفکر هی دی بودم و اون گرگ، با

 خودشه   آره

 !یترسون یکم کم منو م ی دار زمیعرفان عز -

 کلمه استفاده کنم   نیبودم ازا  ناچار
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   دیخند ی وارم وانهیقبل د  یبد ترازسر  یسر  نیا

 ؟ ی دیچرا ترس -

 ! یستیشناختم ن یکه من م یتو عرفان -

 دادم بهت خوش گذشته بود ..  یبهت سوار یادیهه، ز  -

  اجیدونم اشتباه کردم رفتارم باهات سرد بود بهت گفته بودم به زمان احت یعرفان م -
 مسائل تو ذهنم پاک کنم   یسر  هیدارم تا  

 بخشمت   یکنم فراموش کنم که رفتارت با من چطوربوده وم یم یمن سع -

   میخوبه برگرد  -

 قعه بخواب تا اون مو م،ید یهنوزنرس -

  یلرزش دست هامو نم یوحشت دارم حت یکه برام درست کرد  یاوضاع  نیمن ازا  یلعنت
 تونم مهار کنم.

   دیرس  یخون به مغزم نم 

   زمیشه عز یم ییا یشب رو  هیامشب  -

 شد   یهرلحظه گرد ترم  چشام

 شد   یمحرمم بود واالن شوهرم محسوب م اون

 !؟ ارهیسرم ب ییبال نکنه

  یداده بودم نگام سرخورد و رو قفل در ثابت موند مغزم فرمان نم هی تک شهیوبه ش سرم
 داد مرگ بهترازننگ بود... 

نمونده بود که  میزندگ انیبه پا  یز یکه متوجه نشه دستموسمت دربردم، چ یطور آروم
 و فعال کرد لعنت بهت    یقفل مرکز ز،یت
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 ! یلعنت  یتوعاشقم بود  یعوض کرد هورنگیعرفان چرا   -

 جونم  یآره هنوزم عاشقتم،  تا پا  -

ت ب نیزتری عرفان جون عز -  کنم باشه؟!    ی و برگرد، منم فراموش م  ایکَس 

 توجه به حرفم گفت:   یب

   میدیرس یصبر کن گهی کم د هی -

 به قتلگاه من  میرس ی دلم گفتم: آره م تو

 شده  ونهیمشخص بود د  کامال

 بشه  دهیبر  دهیکردم که بر مینظت یدست مورو قلبم گذاشتم و تنفس مو جور یالک 

تونم با   یمن پزشکم وم  یدون یتو نم یعنی!؟ یحربه منو گول بزن  نی با ا یمثال خواست -
   ستین تیچینگاه کردن بفهمم ه 

 دستمو خونده بود .  کثافت

! من همون عرفانم به من اعتماد  ینیب یم بیشترآسیخودت ب یتقال کن شتریب یهرچ -
  یو حرفامو گوش کن یباش  یدختر خوب نکهیندارم به شرط ا  یباهات کار  زمیکن عز

 .. يه آب معدني تو داشبورد هست، يه كم بخورحالتو بهتر مي كنه  دهیپر  رنگت

 سوخت..    یبودم حنجره ام م دهیکش غیانقدرج

.بعد چند دمیو سرکش یبه عرفان بطر آب و از تو داشبرد درآوردم و بدون تعارف بطري
 دم یعرفان و شن یپلک هام رو هم افتاد وچشام گرم شد زمزمه   قهیدق

 زم یببخش عز  -
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 کل *  یدانا

 

 جان  یدخترک درعجب بود! اورا دوست داشت تا پا ییبایازز 

 طلسمش کرده بودند  یآب یمثالش بود.. آن دو گو  یب  یپر یغرق چهره   

 بود دهیند ییکه مانند آن را جا  ی خیسرد و    یگو  دو

   دیارز   یم ی تند رفته بود ول  یکم امروز 

 صبر؟  ی اوبود، تا ک حق

 که مد نظرش بود توقف کرد   ییآنجا 

 فقط و فقط به دست آوردن آرامش درکنارش بود   زادیاواز ترساندن پر هدف

 که نبود؟!   یاد یز  توقع

 خارج کرد   نیرا از ماش  ازشیمورد ن  لی وسا

کرد فقط دو   یبود که او را لمس م یبار نیدرآغوش گرفت اول یرا همچون طفل زادیپر
اش را تماشا    یداشته باشد پر یدغدغه ا  نکهیتوانست بدون ا یکمتر م دیشا  ای ساعت 

 کند. 

 مرد اسطوره  نی خود خواه شده بود ا چه

 که صبر وتحملش زبان زد خاص وعام بود   یکس

 درامان نبودند  شیها  طنتی ازدست ش انشیبود، اطراف نیاوچن یآر

 پناه نيازمند اكسيرعشق بود. یب یاکنون همچون کودک اما

 هاي بادام دراين حوالي تماشايي بودند..  شكوفه
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 درخت تكيه داد یدرخت بادام برد وآرام به تنه  ری را ز  زادیپر

 اش را برداشت  شال

سرش را آزاد کرد وآن خرمن موها که   پسیکل که ییرنگش شد تا جا ییخرما یموها   خیم
 نشست.  ی به دلش م بیعج  دندیرقص یدرباد م

 بود   شیروبه رو یمنظره    دنیکرد و مشغول کش میبوم را تنظ  یها  هیپا

 داد   یم حیترج  شی صحنه را به تک تک آرزوها  نیا

 کم داشت .. یزیچ هی مسلما    ینقاش نیا

 گماشت    شیموها   یآمد چند شکوفه بادام از درخت کند و همانند تاج بررو جلو

  یبار نیچندم نی ا  دیفرستاد شا  شیها  هیخوش شکوفه را به ر یبو د،ی کش یقیعم نفس
 بود..  یپر  ی زد الحق که زاده  یزل م شیروبه رو زاد  یگشت و پر  یاراده برم  یبود که ب

 شده بود. کم ن تشیازجذاب یزیخواب بود چ نکهیا با

 مانده بود.   یاز کارش باق یساعت فرصت داشت و کم مین تنها

 اش موکول کرد . ییکارش را به تنها ادامه

 را درآغوش گرفت   یدرخت بادام نشست وآرام پر ریز 

 شدند   یها متوقف م هیکاش ثان یا

 را نوازش کرد   شی گذاشت و موها ش ی پا ی را رو سرش

 دانست   یامروزش را نم ی گر یوحش ل یهم دل خودش

 ساخته بود.  یعشقش امروز از اومرد وحش یها  یتوجه یتاب وکم طاقت از ب یب
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 *  زادیپر

 

درک   دموی جد تی شده بود، به زحمت تونستم چشمامو باز کنم اصال موقع نی سنگ سرم
همه اش درخت بود و   دم ید  یکه من م ییتا اون جا  دیکش یم  ریکردم؛ سرم ت ینم

 درخت ..

 چه نرم بود  رسرمیز  بالشت

 منطق عرفان اومد جلو چشمم  یو رفتار ب نیتو ماش یصحنه   هوی

نفربرگشتم. پشت مو نگاه کردم عرفان بود   هیآخ گفتن  یبلند کردم که با صدا  هویو   سرم
   شینیکه دست شو گذاشته بود روب

که درد داره ازش فاصله گرفتم و با سرعت تمام شروع کردم   نیتوجه به ا یشدم و ب بلند
 بودم   دهیازش ترس یلیکه امروزاز خودش نشون داد خ ی با رفتار دن،یبه دو

 برگردم   نکهیبدون ا  دم یدو  یم  فقط

 ترسناک تربود  یلیعرفان به مراتب خ  نیا

ز شاخه کرد زمان نداشتم شالم و ا ریگ یدرخت یشالم به گوشه  دم یدو یهدف م یب
تو   دیشا  دمیدو  یبود فقط م شونیکه پر ییدرخت جدا کنم شالم وول کردم و با موها

 بود . نیکه به سرم زده بود هم یفکر نی اون لحظه احمقانه تر

  دمیشن  یعرفان وم یصدا 

 سا ی وا زادیپر -
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 زدم   دنیبه نشن خودمو

 جا خطرناک  نیا  سای توروخدا وا  زادیپر -

 بود  نیبودم که نفس برام نمونده بود و سرم همچنان سنگ دهیانقدردو

 بندازه   رمی بود که عرفان گ نی شدم بهترازا ی الشخورا م خوراک 

 باشه   یآشغال نی همچ شدینم  باورم

 وازسرگرفتم   دنینفسم جا اومد دو  نکهیا بعد

 تونستم حس کنم  یقدم هاش وم یصدا 

   وونی خطرناک و پرازح یلیجا خ  نیبه حرفم گوش کن به خدا ا  زادیپر -

 داد زدم   

   یترازتوهم هست؟ خوب ذاتتونشون داد  ونیمگه ح -

 بگم غلط کردم خوبه ؟  -

 نه  -

مچ پامو    یبد  یزیت هینفس تازه کنم که  هی سادمی داشت. وا ینی بلند سرو پا بیش هی
 زدم   غیگرفت ازدرد ج

 درد داشت.  یلیشده بودخ یجون ازتنم رفت، پام خون آخ

سال قبل شانس آوردم تله اش   نی بود ومعلوم بود مال چند دهیتله پوس هی یلعنت
 شد   یبود وگرنه پام به کل قطع م دهیپوس

 حالت خوبه!؟   زادیخدا پر  ای -

 ینم یزخم یپا  نی با ا ی طور نی کردم ا یترتله روازم پام جدا م ع یسر   یهرچ دیبا 
 تونستم راه برم 
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 دم رو قفل اون تله وامونده  ز  یسنگ برداشتم م  هی 

  شدی بازنم یباز شه ول تا

 بهش زدم و تله بازشد پوست پام رفته بود  یمحکم یبار ضربه   نی درد گرفت، ا دستم

 ..نی رفت وپرت شدم پا جیسرم گ هویشدم که ادامه راه و برم که  بلند

 

 

 

 

 * عرفان

 زادیتموم شده، پر میکردم زندگ یروبه حس م  یو مبهوت زل زده بودم به صحنه   جیگ
 ..نی ازدره پرت شد پا

 درندشت بود    یلیجا خ  نی و سرخوردم ا بیرو ش نشستم

 کنم   داشیپ دی خوراک جونورها بشه با نكهیا  قبل

 گشتم   یوقفه دنبالش م  ینبود ب د؛یقابل د  ی زیچ  جیشد وه یم   کی داشت تار هوا

 بدم؟  یجواب خانواده شو چ حاال

 اون جاس؟  یکس -

 برگشتم ته دلم روشن شد  بهیغر یصدا با

 بله  -

 که تو دستش بود اومد سمتم  یفانوس با
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 ؟ ی گرد  یم   یآقا دنبال کس -

 د؟ یکمک کن دیتون یم  نی همسرم ازدره پرت شده پا -

 .یاری کمک ب یبر د یبه خصوص تو جنگل هاش پرازگرگ هاي وحشي با یآباد ن یا -

 ازکجا؟  -

   امیباهات ب کنهینم یاریده باال، من پاهام   -

عالمت و    نیاگه ا یرولیکم سخت گ هیروهم با خودت ببرارباب روستا   ینشون نیبروا  تو
 فرسته  ی کمک م یافرادشو برا   ینشونشون بد

 از کدوم سمت برم؟ -

  یارباب و م یازاونجا عبورکن اون جا نگهبان ها  ،یرس یتنگه م ه یبرو به   میمستق -
   یاری کمک ب ی عالمت و حتما بهشون نشون بده تا زود تر بتون نیا ینیب

 ممنونم  -

 گفتم!   یم  یچ هیمال ک ینشون  نیگفتن ا  یرفتم اگه م یقدم چند

 ؟ یبگم از طرف ک -

 مش صفر   -

 برام نمونده بود.  یی نا دمیو دو میرمستقیمس اون

 وبهم برگردون  یکنم پر  یخواهش م ایخدا

ارباب   نی هنوزپا بر جا باشه! فعال که هم یتیارباب و رع یدهه زندگ ن ی کردم توا ینم فکر
 ونجات بده   زادیتونست جون پر  یروستا م

سواراسب شد و رفت به ارباب   عی سر کشونی عالمت و به نگهابان ها نشون دادم  تا
 اطالع بده  
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 نگهبان برگشتم سمتش  یصدا با

 رو بهت داد؟  ینشون نی خود مش صفرا  -

 منتظر بمونم؟   دی با یآره تا ک -

   ادیکه دستورارباب ب یتا زمان -

 ؟ یاد یز  ری اربابتون مس یجا تا خونه  نی از ا -

 ! یپرس یچقدرسوال م -

 رد داده بودم   پوف

افتاد    ادمی  هویهام دنبالش گشتم که  بیزنگ بزنم تو ج یکیشد به   یکاش م یا
 شانس  نیتوف به ا  نه،یتو ماش ممیگوش

   ؟ی شد چ یم  شی زی چ زادی اگه پر 

 خدا   ییوا 

 فکرها مثل مته رو مخم بود نیا

 داد   یم یبرج نگهبان یکه قسمت باال  یاز افراد  یکی

 زد داد

 ارباب اومد   -

 اومد   یاسب م ههیش ی شده بودم صدا  رهی رو به روم خ به

   دیبعد ارباب رس نیم چند

 همسن من بود  دیشا 

 بلندش اومد سمتم  یشد و با اقتداروگام ها  اده یازاسبش پ  



 بغض من عشق او 

255 
 

 د؟ یکمک داشت یروستا هستم ظاهرا تقاضا  نیمن ارسالن ارباب ا -

 با شما خرسندم   ییاز آشنا -

  داشیپ دی خوام کمکم کن یو جونش درخطره ازتون م نی همسرم از دره پرت شده پا بله
 کنم 

اسب ها   نی از ا  یکیفعال سوار  ادهیمعارفه وقت ز   یجا هستم برا  نیا  نی هم یبرا  -
  دیبش

 د؟ یبلد  یسوارکار -

 بله  -

 خوبه -

 نبود   یخبر چی ه  یول  میدره رو با دقت تمام گشت ریز 

  دم یازنگهبان ها رو شن  یکیسوت    یصدا 

 م یکردن بجنب بر داشیعالمت از راه دوره، فک کنم پ هی  نی: ا ارباب

  داشهیکردم پ  یخدا م خدا

 طور   ن یمنم هم نی از اسبش اومد پا  ارباب

 سمت رودخونه  رفت

 کناررودخونه افتاده بود   یدختر هی:ارباب  نگهبان

 کناراون تخته سنگ   بردمش

 دست تخته سنگ ونشون داد   با

 که نگهبان گفته بود   یاون سمت دمیدو
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  یبود اما تمام صورتش خراش برداشته بود و پاشم زخم خودش

 فوت وقت نبض شو چک کردم   بدون

   زدیم فیضع یلیخ

 زنده بود  خداروشکرکه

 : زنده اس؟ ارباب

 آره   -

 خوبه  -

 به نگهبان گفت:  رو

دکتر   دیبا  ستیحال دخترک جوان خوب ن د،یوقت و تلف نکن اریجالل اون اسب و ب -
 عمارت  میگرد  یاش کنه! برم   نهیمعا

 نيست من پزشکم یاجیاحت -

 چه خوب!   -

کردم و حواسم بود از اسب   یساعت راه بود مدام نبض شو چک م کی تا عمارت  نجایا از 
 . نی پا فتهین

صورتشو    ینشکسته بود .. زخم ها شی بود وخداروشکر جا یروبه بهبود زادیپر  تیوضع
 خوابم برد  یک دمیکردم و نفهم یضد عفون

 خورد تو سرم   ینیسنگ  زیچ  هیبودم که  یداریخواب و ب نیصبح بود، ب  یدم ها دم

که   یشکل سلطنت لی بالشت مستط هیباال سرمه و   زادی پر دمیدرد چشمامو باز کردم، د با
 از گرز ُرسم نداشت و باال سرم نگه داشته.. یدست کم  شینیسنگ

 !؟ یرم کرد یه اول صبحچت -
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 ؟ ی بگو منو کجا آورد  اال یخفه شوعرفان   -

 چه خشن قبال ادبت سرجاش بود   -

  یباهات برخورد کرد زود باش بگومنو کجا آورد یجور  نیهم دیبا یشو نداشت  اقتیل -
 جا کجاس؟  نی اصال ا

 ازذهنم رد شد    یطانیفکر ش هی

 ماه عسل   می تو فک کن اومد  -

 زده بود بهم زل

   رآخروزدمیت

 ماه عسل    یکجا بهترازشمال برا  دمید -

 ؟ یرآورد یبروبابا خرگ -

 دورازجون خر   -

  م یاالن خانواده ام چقدرنگرانن صبر کن برگشت یدون یکن وخفه شو.. م یلطف هیعرفان   -
 کنه   زونتیگم از سقف آو  یم  انیبه پو

 جواب شو دادم   خونسرد

 چطوره؟  م یگرد  یاصال برنم -

 ام   ینجور یا البد خودم  -

خواست ساعت ها به   یخورد دلم م یکرد، قشنگ داشت حرص م  یمدل  هیشو  دست
 حرکاتش بخندم   نیا

 ها روکنارزد    پرده

  یقشنگ یچه منظره   -
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 آرمت   یبد نم یگفتم که جا  -

 دارانداخت بهم وروشو برگردوند   ینگاه معن هی

 د یازسرم پر   خواب

 سرش بودم دلم خودخواه شده بود  پشت

 هامو حلقه کردم دورکمرش   تدس

 که باسرعت نوربرگشت سمتم  دی هم طول نکش هیثان هی  دیشا

 کرد   یم دادیبود و خشم درونش ب یطوفان چشماش

   دیگوشم که برق ازکله ام پر  ریخوابوند ز  یلیوبرد باال وچنان س  دستش

 گرفت سمتم  دیشو به نشونه تهد دست

 یزدم تا حد خودتو بفهم نویا -

 گذرم   یم  یآسون نی به هم یروزکرد یکه د ینکن از کار فک

 کردم ؟  کارتیمگه چ -

 ی کارکردی ! خوب گوش تا بگم چکارکردم؟یگه چ ی هه آقا روباش م -

تو   روزتی اون ازبرخورد د  ،یداد رییونسبت به خودت سيصد وشصت درجه تغ  باورم
م و بعد اونم پرت شدم تو دره که همش به دور سکته رورد کرد  ه یکه راحت   نیماش

 توعه   یها یگر یخاطروحش

 ؟ ین یب یسالم م  یجا هی و نگاه کن   صورتم

 به خودش گرفت   یتهاجم  حالت

 کارت کردم ؟!   یچ  یگ یم بازم
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 کنارم رد شد   از 

   نیآخ گفت وافتاد روزم هی

   دمیترس

 شش یرفتم پ عیسر 

 شورومچ پاش گذاشته بود   دست

 اصال حواسم بهش نبود  

 ازدست داده بود   یاد یخون ز  یبود ول دهیند ب یاصال آس  نکهیا با

 

 شو تو دستم گرفتم که دستمو به شدت پس زد   فیخوش تراش و ظر  یپاها 

   یبه من دست نزن روان -

 کرد   یام م ونهی داشت د گهید

   نمیبزارپاتو بب -

 خوام   ینم -

 عفونت کنه ممکنه  -

 که دست تو به من بخوره!  نهیبه درک عفونت کنه بهترازا  -

 وبزارکنار   یشه لجباز  یصبرم داره تموم م زادیپر -

 خوام   ینم -

 و کمرش و بلندش کردم    رزانوی بهش مهلت بدم دست هامو بردم ز  نکهیا  بدون

 زد   یورجال م یتو خشک  یماه  مثل
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 پشت مو سوراخ کرد   زشیت یبا اون ناخون ها  و

 رو تخت  انداختمش

 ولم کن آشغال  -

 سکوت موقتش وجود داشت    یراه برا هی تنها

 سرش خورد به تاج تخت    نکهیرفت تا ا یخونده بود وعقب عقب م فکرمو

 !؟ یکن ینگام م ینجوریا هیچ -

 لبمو بردم باال و پوزخند زدم   گوشه

 اتاق .. بدون مزاحم ..  نی .. تو اکنم که ما دوتا.. تنها  یفکرم  نیدارم به ا  -

 تونه داشته باشه ؟  یم ی چه معن  نیخب ا 

 تونستم ترس وازتوچشماش بخونم  یم

 اورد یبازم کم ن یول

 ؟ یخب که چ -

 بهت بگم  دیبا  ینوعملیا -

  یکن  ینم یکار چیتوه -

 چه مطمعن! خوبه هنوزاعتماد به نفست سرجاش   -

 کرد که مچ دستشو آزاد کنه  یتقال مدستش و گرفتم وچسبوندم باال سرش،  مچ

 دمش یغفلتش استفاده کردم وبوس از 

 تونست   ینم یزد خودشو جدا کنه ول یزورم

 کرد و به زورمتوسل شده بودم  ینم یهمراه نکهیکم آوردم وولش کردم با ا  نفس
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 بود   میزندگ یبوسه  نیخوشمزه تر  

 فرصت استفاده کردم و باند پاشو باز کردم   از 

 زمان کم عفونت کرده بود  نیدرست بود تو ا  حدسم

 شو تو دستم گرفتم که دستمو به شدت پس زد   فیظر  یپاها 

 

 * زادیپر

 

 دهنم ازتعجب باز موند   رونیکه ازاتاق گذاشتم ب پامو 

رو   شمیابر یسلطنت  یکرد تابلو فرش ها یآخه؟ تا چشم کارم یزیچ  نیشه چن یم  مگه
 ینیتزئ   یشده بود ظروف ها دهیتو سالن چ  یسلطنت یقاب شده بود ومبل ها   وارید

   یکامل اشراف یزندگ هیبود،  زی که رو م یمس

 خانوم جوان حالتون چطوره؟  -

 ارباب عمارت بود   نیوبرگشتم، پس ا   دمیکش نیه هی

 داشت  ییجذبه ا چه

 ممنونم  -

 : به لطف شما حال همسرم مساعد از شما مچکرم عرفان

 مغرور بود که فقط سرشو تکون داد  یانقدر

 دونستم اينجا چه خبره!  نمي

 تقليد از عرفان ازش تشكر كردم. به
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 ممنونم  -

 سرشو تکون داد  بازم

 پرده شباهت داشت نشست رو مبل   االنی به  شتریکه ب ییاون لباس ها با

 لطفا  دینیبنش -

  می ش یاز حضورتون مرخص م  دیهمسرم نگرانن اگه اجازه بد ی: خانواده  عرفان

 پشت عمارت   نتونیمتوجه هستم ضمنن ماش -

 بازم ممنون   -

   رونی ب میواومد م یکرد یخدافظ 

 ؟  یکن  یفکر م یبه چ -

  میبود اصال تعارف نزد بمون  فتهیخودش یل یکنم خ یحس م -

 کنه   یبا ما فرق م شیتم کار ارباب زاده اس!  هیاون   -

 خواد باشه..  آدم که هست   یم  یهر ک -

 زدم    یاگه جرعتشو داشتم گردنشو م یعنی  دادیفقط سرتکون م میگفت یم  یچ هر

 عرفان بلند شد  قهقه

 چال گونه اش مشخص بود    دیخند یم  یوقت

   دیخند  یم نیدلنش

 که ازش خوف داشتم   روز ید  برعکس

 جمله مو به زبون آوردم   ناخوداگاه

 تکرارنکن   گهی و د  روزتید یباز  ی کنم وحش یعرفان ازت خواهش م-
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 بشه   ینطوریخواستم ا یمن نم -

 اما شد.. -

 

 

 * عرفان

 

 کرد و اخم هاش تو هم بود   یبدجورنگاه م  انیپو

  ییا  گهید یشب جا  زادیکه پر شهینم ل یدل نیا  یول  نی: درسته که عقد کرد زادیپر  مامان
 بمونه!  

 خوام کامال حق باش شماست   یبله معذرت م -

   میشب و اون جا بمون میاومد مجبورشد شیکه پ  یبه خاطراتفاق یول

   یاتفاق  نیبه هر حال شما مسئول ا  -

 پوزخند زد و روشو برگردوند   انیپو

 هم رفت تو اتاقش   زادیپر

 بازخواست شده بودم   یاندازه کاف به

 باال زده بود   آمپرم

 کنم  یاحترام یب ینبودم که بخوام به کس یمآد

 .میکردن تصادف کرد  یدونستن وفکرم یو نم  تیخوبه واقع حاال

 سورنا رو برداشتم تا شک نکنن  نیو ماش  مارستانیجا رفتم ب  نیا  امیب نکهیا  قبل
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 جام بلند شدم   از 

 با اجازه تون من برم   -

 کرد   یهمچنان خشک رفتارم زادیپر  مامان

 خدانگهدار   -

 خدافظ  -

 وقت نکرده بودم به مامان زنگ بزنم  هنوز 

 عسل   یراست رفتم خونه  هی

 نداشتم   یشد ازش خبر یم ی وقت چند

   دمی بعدش رس نیم ده

به اسم تلفن   ی زیچ هیدلمون هزارراه رفت حاال خوبه  ؟یی معلوم هست کجا چیه -
 همراه وجود داره ها 

 سورنا  چارهی!؟ ب یکن  یم  ییرایپذ یجور  نیازمهمونات ا  شهی عسل غرغرو هم -

 تو  یشد  الیخ یعرفان مامان نگرانت بود چراانقدرب-

   یشه بهشون خبر؟!بد  یم -

 باشه  -

 ؟ یدار ییچا -

 آرم   یآره االن م -

 ! گه؟یهل د   ییچا -

 ه مامان آره اول بزاريه زنگ بزنم ب -
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 بار سراغت و ازمن گرفته   روزچندیبنده خدا گناه داره ازد 

رو کاناپه انقدر خسته بودم که خود به خود پلک هام رو هم افتاد وچشمام   دمیدراز کش 
 گرم شد. 

 

 

 

 * عسل 

   دیساعت طول کش میجاست ن نیمامان و قانع کردم که عرفان سالم واالن ا  تا

 هم داشت .   حق

 و قطع کردم   تلفن

 دم یمچاله شده وغرق درخواب عرفان ود جسم

 وخواهراش بود  رمحمدیرامی پتونازک زدم روش ورفتم آشپزخونه. فکرم درگ هی

 بچه ها بود یمکان مناسب برا هیکرده بود ودنبال  تیشکا  دونیازفر   سورنا

 کرد   یم یشو ط یکارروال قانون یمابق البته

 دم درست کردم و برش ز  روز یکه د یکیک

 اف اف باعث شد از کارم دست بکشم و برم اون سمت  یصدا 

 داخل   انی و بابا بودن درو بازکردم ب مامان

 به گوشم   دیمامان رس نی ف نیف یصدا 

   نیسالم خوش اومد  - 
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 : سالم دخترم خوبي؟  مامان

 ممنون خوبم  -

   دی چیپیپرازابهت بابا توفضا  یلب سالم داد ورفت تو سالن صدا  ریز  بابا

  یهمچنان سربه هواس حاال جواب خانواده  یپسره زن گرفت آدم شه ول نی: ا بابا
 هان!؟   میبد  یدختررو چ

 میزن یشد باهاش حرف م داری،بزار ب زمی: آروم باش عز مامان

 گلوش و خاروند   ر ی و ز  رونیپتو آورد ب  ر یسرشو از ز  عرفان

 ! د؟ی!بفرمائدارمیبه لطف شما ب -

 بود، داد زد   یعصبان یلیخ بابا

 ! ی: سرخود شد  بابا

 د؟ یزن یحرف م  ی: از چعرفان

؟  یآبرو  یفک کرد  یکش یتو خجالت نم -  من آب جوب 

زنمه هر جام من برم و دوست داشته باشم باهام   زادیخجالت بکشم؟! پر  یپدرمن ازچ -
 آد یم

 عقلت هنوزبچه اس  یول ،یاهرا بزرگ شد ! ظگهی د یشعوری: د  ببابا

 اون زنمه چه االن  ن؟ی گارد گرفت ینجوریکردم که ا  کاریچ یشه بگ یبابا جان م -

 . میریبگ یکه عروس  یچه وقت 

 خراب شد وسط روستا   نمیماش 

 آخه ؟   هیچ رمنیتقص
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 بگه گذاشت رفت   یزی شو خورد، بدون اينكه چ یینگفت و چا یچیه بابا

 زل زده بود به عرفان   مامانم

 پسرم؟  یخوب -

 ! نی ریازم بگ یحال  هیاومد   ادتونیچه عجب   -

 نگرانت بود   یلیپسرم بابات خ ،ینگرانمون کرد  -

 نداشت   یبه تلفن دسترس  میکه ما بود ییاونجا یمامان ول  دیببخش -

 ها روعوض کردم   ییچا

 فرستمش دنبال بابا   یآد م یسورنا هم م  دیتونو بخور  کی و ک ییتا شما چا  -

 آم   یسربه غذام بزنم االن م هی  برم

 ؟ ی درست کرد  یگشنمه شام چ  یلی: عسل خعرفان

 عرفان شکمو   -

 پلو با مرغ   یسبز -

 به به   -

 بابا از دست تو ناراحت شد ها!  یفکر کن یونی عرفان مد -

 بايد يه كم افكارشو به روز كنه يه رفرش بزنه بد نيست  -

 کارت درست نبود..  نی عرفان قبول کن ا -

 شم؟  ییقراره دا  یعسل من ک د،یولش کن نارو یاس ا  دهیفا  یبحث ب -

 مو درآوردم و صاف کوبوندم تو کله اش   یی دمپا

   یی پرو یلیخ -
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 خدا کنه به من بره فقط   -

 به تو بره   دای مگه ننه باباش مردن ب -

 ره   یم  ش ی گن حالل زاده به دا ی!؟ م هیچ  یدون ینه آخه م -

 خدانکنه  -

اومد و فرستادمش بابا   مارستانیفاصله سورنا از ب نی شام و حاضر کردم، توا یها ظرف
 اره یرو ب

کم نوشابه بخورم، دستمو بردم سمت پارچ که   ه یخواست   یدلم م  م،یشام بود زیسرم 
 کرد   یسورنا زود تراز من خم شد و پارچ و برداشت و برام خال

  یحس م  یغذامو تموم نکرده بودم ول رنظرداشتنی من و وسورنا رو ز  رکانهی وبابا ز  مامان
 شدم   ریکردم س

  یحرکت چی ه  دیغذاشونو تموم کنن سورنا که د هیومنتظر موندم تا بق   دمیازغذا کش  دست
 کنم  ینم

 : دیپرس

 ؟ یچرا غذاتو نخورد  زمی عز -

 !  رشدمیس -

 غذاتوبخور -

 تونم   ینم -

   ی کوچولو موند یجور نیهم یخور ی: انقدرغذا نم مامان

 تعجب مامان و صدا زدم  با

 مامان؟!  -
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   گهیگم د یراست م  هی: چمامان

   یا شد يكي ازاون هفت کوتوله ه  هی شب قایگه دق  ی: مامان درست معرفان

 کردم   زلقد یرمیچشم غره واسه عرفان اومدم و پاشو ز  هی

 : آخ عرفان

 برات غذا بکشم!؟  یخوا  یشد؟ م یچ -

 کش   شیپ شی تو لطف پاتو سمت ما هدايت نكن مابق -

  دینکن ت ی: لطفا خانومم واذ سورنا

   نیا یچه مارمولک  یدون یکن نم  ی: داداش کم ازش طرفدارعرفان

 :عه عرفان   سورنا

 راه افتاده بود ... یتوجه سورنا تو دلم کارخونه قند ساز  از 

 

 * سورنا 

  دمیچرخ یها م ابونیهدف تو خ  یب رونی زدم ب مارستانیکردم و ازب ضی هام و تعو  لباس
دونستم که   یو خوب م نی اما ا   هیو قصدش چ  هیدونستم اون شخص ک ینم نکهیبا ا

   ستین تان یعسلم از برگ گل پاک تره و اهل خ

  یجراح یموقعه   یحت ختم،یبه هم ر ینجوریشه با چند تا اس ام اس ساده ا ی نم باورم
 تمرکزم و از دست دادم  

 انداختم تو در و باز شد   دیکل

موندم تا عسل در و   ی داشتم منتظرم م دیکه کل نی نداشتم خودم در و باز کنم ؛ با ا  عادت
 برام باز کنه! چقدر خونه سوت و کوره مگه امروز چند شنبه است !؟ 



 بغض من عشق او 

270 
 

حساب دانشگاه هم   نی و نگاه کردم چهارشنبه بود با ا  میتو اتاق مشترکمون و تقو رفتم
 نداشت پس کجا بود؟  

 مادرش    یخونه  -

 داشتمبا خودم جدال  ی جور نیداد هم یخواست بره که از قبل اطالع م  یم اگه

 سرشو رو موهاش مرتب کرد   یدرحموم باز شد وعسل حوله   که

 راحت شد که خونه اس   المیخ

 ازکجا اومد؟  یهمه بد دل نی ا  ی شهیر

 و فشار داد  دی برق و کل زیسمت پر رفت

 خارج شد  یکیازتار   اتاق

 و دستشو گذاست رو قلبش    دیکش نی ه هی دیمنود  نکهیمحض ا به

   دمیترس یوا  -

 :  دیبود که عسل پرس یام چه شکل  افهیدونم ق ینم

 ؟  یخوب -

 بهترشدم  دمیتو رود -

 ؟ یمطمعن -

   نمیجلو بب ایاردک کوچولوب -

 هان؟  -

 گرفتم خودم بلند شم  میتصم
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شو تو دستام گرفتم وآروم هلش دادم سمت تخت و   فیظر  یسمتش وشونه ها  رفتم
  نهیوادارش کردم بش

 کرد   یو شوکه ازرفتارم فقط تماشا م جیگ

 تا اردک   یسنجاب   هیشترشبیکنم ب یحاال که فکر م -

 سنجاب؟   ایاردک   هیسورنا من کجام شب -

 ات  افهیق -

 بود   یخوب هیتوج -

 کرد   یو گذاشتم رو پاش اولش فقط نگاه م سرم

 تونه ازم حرف بکشه  یکه خودم نخوام نم یدونست تا زمان یم

   دیکش یشو ماهرانه تو موهام م دست

 شده؟  یچ یبگ یی خوا  ینم زمی عز -

 ذهنم خسته اس!  -

 ؟   یبه خاطرچ -

 آماده باشم!  دی فردا با  یشده وازطرف ادیحجم کارام ز  -

  زیچ  هیمطمعن باش تا   ر،یهاشو هم در نظربگ تی ها مز یدرکنار تمام سخت زمیعز-
 یاریبه دست ب  یبزرگ تی موفق یتون ینم یوازدست ند   کیکوچ

بکشه از چه واژه   رونیحال و هوا ب  نیمنوازا  نکهیا  یام گرفته بود، سنجابم برا  خنده
 بزرگه  یادی گفتنشون ز  یکردم برا یکرد حس م یاستفاده م  ییها

 جمله رو به زبون آوردم   نیداگاه ا چرخوندم و نگاش کردم ناخو  سرمو

 تمام تو تمام من است  -
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 ؟ ی گفت یزیچ -

 جوابشو بدم که چشام رو موهاش ثابت موند   اومدم

 آيي بيرون موهاتو خشک کن   یازحموم م یبگم وقت گهی عسل چند بارد -

 رو پام .  یجنابعال یرو تختم و کله   دمی تا به خودم اومدم د یمگه تو گذاشت -

 .... دمیکش یخودم پوف یحواس یب از 

 شد  سیو روهم گذاشته بودم، حس کردم صورتم خ چشمام

 ندادم   تی اهم

 شد  سینگذشته بود که دوباره صورتم خ هیثان چند

 عسل مواجه شدم .. طونیش ی  افهیو باز کردم که با ق چشمم

 رو صورتم   دی چک یجورآب م نیآورده بود و هم  نی ازموهاشو پا   ییا  تره

 کرده؟  ی طونیخانومم  ش -

 اوهوم  -

 انداختم و تا تونستم قلقلکش دادم    رشیازرو پاش برداشتم و تو حصارآغوشم گ  سرمو

 بسه .. دلم درد گرفت  بیوا  -

 ها   ینکن  یطونیش گهید -

 بچه گونه کرد   صداشو

 ( دم ی)  قول نم دمیگول نم -

 پس منتظرعواقبش باش  -

 نچ -
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 نرفتم  رونیوقته ب یلیخ یدون یم -

 رون؟ یببرمت ب یعنی ن یا -

 اوهوم مهمون تو  -

 امشب مهمون تو    یمهمون من بود  میبود  رونیهروقت ب -

 س یباشه خس -

   رونی   میزد  میکه حاضر شد نی و بعد ا دمیسشوار کش  موهاشو 

 خب کجا برم؟  -

 خوبه  یلیرستوران صدف خ  -

 کجاس؟  -

 فرشته ابونیخ یانتها  -

 ی اوک -

کرد باعث   یم   یکه ط یرفت وهر قدم یم  یکفشش بدجور رو مخم اسک  یپاشنه   یصدا 
 جلب توجه شده بود 

 با دستم اشاره دادم  ،یرو صندل مینشست

 جلو   ایب -

 جانم؟  -

 اين کفش ها رو نپوش   گهی خواهشا د -

 چرا؟  -

 صداش رومخه  -
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 پاشنه بلند بپوشم   دیهم قدت بشم با   نکهیا  یقدت بلنده و برا  یلیآخه توخ -

 کوچولو  فنچ

 پاشنه دارنپوش    یبامنم بود یحت -

 چشم -

 ،  منوروبرداشتم

  دیمنوروازدستم کش عسل 

من ورشکست شم     یخوا  یسفارش بده تو که نم  یکیگرونن منصف باش فقط   یلیخ -
 هوم؟ 

 آخه خساست تا چه حد؟!  ییکنه گدا یندونه فکر م یشو نگاه هر ک افهیق -

 دم   یبخوام سفارش م یهر چ  یحاال که مهمونم کرد ه؟یچ یدون یم  اصال

 کارو نکن ! نی نه با من ا -

 خنده هام دست خودم نبود  اریاخت

 ارزشه ؟  یبرات ب اتیماد   یگفت یکه م یمگه تو نبود  -

 پول هم مهمه   یآره درسته ول -

 نباش  سی انقدر خس -

   ی نگر ندهیگن آ یم  نیبه ا -

 ؟ یستینگر ن ندهیچرا آ یکن یمنو خرج م  یپول ها  ی وقت -

 شه   یم  نیگزیجا ی کن یآخه تو کارم -

  یکارکن یتون یخب توهم م -
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 غذا بپزه؟  یخونه برسه؟ ک یبه کارا  ی اگه من کارکنم ک -

 چونه اش گذاشت   ریدستشو ز  بعد

 هیبا من تصف دیها رو با نیکنم همه ا  یکار م یتو کل  یاومد من تو خونه  ادمیاالن   -
  یکن

 دارن  یدونستم سنجاب ها هم فکراقتصاد ینم -

 کن. شترفکریبه بعد ب نی ازا -

  رونیکه امکان داشت اونجا الزمم بشه رو از کتاب خونه ب ییو بستم، کتاب ها  چمدونم
 آوردم  

 کرد   یرفتن مو کم رنگ م یترم عسل شروع شده بود و تا حدود  امتحانات 

کردم البته    یمحمد و خواهراش اوک  ریام یکه به عسل قولشو داده بودم برا  ی پناه سر
 داشتن   یبد  طی شهر بودن که شرا نیتو ا  گهید  رمحمدی هزاران ام

  یریخروار جزوه پخش کرده بود دورش و با خودش درگ هیکناراتاق عسل رد شدم  از 
 داشت  

 ؟ یگرد  یم  یدنبال چ -

 کرده بودم ها   روزحلشیسرم د  ری خکنم  ینم دایمسئله رو پ نی جواب ا -

 ؟ ی فردا امتحان دار -

 هم نخوندم    یچیآره ه -

 ؟ ی امتحان چ -

 !فهمم ینم یچیاالن ه یکرد ول یکمکم م  شهیسخته عرفان هم یلی..خ کی زیف -

   اریکتاب تو وردارب -
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 کجا؟  -

 سالن   ایب -

 !کشهیسورنا مغزم نم -

 دم تودوساعت تمومش کنم!  یکم استراحت کن قول م هی -

 باش  -

 خوابه!  دمیتا سرموبرگردوندم د-

   خچال یدرست کردم وگذاشتم تو یمعجون قو  هی

 نبود  ییکنم اما چاره ا  دارشیاومد ب یبود، دلم نم دهیخواب یجور

   زمیعسل عز  -

 هوم؟  -

 ؟ یدارشیب ییخوا  ینم -

 تو روخدا  قهیپنج دق -

 شد  لی ساعت تبد  میبه ن قهیپنج دق -

 ها!  میکن نی تمر میرسینم گهیعسل خانوم بسه د -

 باز کرد   چشماشو

 خسته ام!  یلیخ -

 آب به دست وصورتت بزن   هیبلند شو  زمیدونم عز یم -

 باشه -

  مینداشت نیتمر  یبرا  یکاف  میبود و تا ییمبحث گسترده ا کی زیف
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 خودکارودستم گرفتم   تی جد با

 .  یریگ  یم  یخوب ینمره    یفرمول ها روبه ذهنت بسپار نیوا  یاگه خوب گوش کن  -

 گم توجه کن!  یکه م ییبا دقت به نکته ها پس

 اول ... مبحث

 ؟ یگرفت ادی  نویخوب، فک کنم ا  -

 ی تا حدود  -

 مسئله رو حل کن !  نیگردم ا  یبرم تا

 ی اوک -

 !یحلش کن   دیبا  ییا قهی پنج دق رمیگ یم  میاالن تا   نیازهم -

 خودمو مي كنم  یسع -

   ینیها رو گذاشتم تو س معجون

 مونده بود !  یباق قهیازاون پنج دق قهی دق کی

 : باالخره تموم شد عسل

   نمیبرگه روبده بب -

 که براش شرح دادم جواب ها رو نوشته بود ...  یهمون راه حل نی ع قایدق

 ! یبخور دمیمعجون وم   نیا  زهیبه عنوان جا نی آفر -

 ش؟ یداد یاگه اشتباه بود بهم نم -

 نگاش کردم  رهینگفتم و خ یچیه

 یکن یبد نگاه م هیچ -
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 شه ی دلم برات تنگ م -

 منم   -

 ساعت چنده؟  -

 چهار   -

 شهامتحان آماده با  یبروبخواب مغزت برا  -

 ! دیخواب ازسرم پر -

 م؟ یمطالب و مرورکن  گهیدورد  هی  یدوست دار -

 نه -

 ؟ یچند پرواز دار ساعت

 نه صبح  -

 تا قضا نشده  می نمازمونوبخون میبر

   ؟یخور  یچرا انقدروول م -

 ! برهیخوابم نم -

 ؟ یبخواب کارکنمیچ -

 نوازشم کن   -

   دمیکش  یوآروم رو کمرش م دستمو

 نشست رو تخت  هوی

 بخوابم!  تونمیکه اصال نم یطور ن یا -

 چرا؟  -
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 شه یم  میطور هی -

 رو روشونه اش زدم   یگرم یبود بوسه   یبه شدت قلقلک 

 خوام   یشدم نوازش هم نم مونیسورنا پش ییوا  -

 چرا خانومم؟  -

 ! یکن یم  تمیاذ یدار نکهیا  یبرا  -

 شه؟  یم تی پس خانومم اذ  -

 اوهوم   -

   میکن یکار هی ایب -

 ؟ یچ -

 ر یبرام فال بگ -

 ! اری باشه بروازکتابخونه کتاب و وردار ب -

 زدم به تاج تخت  هیوجمع کردم و تک پتو

 کتاب به دست اومد  عسل 

 سرورم   دیبفرمائ -

 خودم اشاره کردم  به

 جاس   نی که جات ا  ایبدو ب -

 خودشو پرت کرد بغلم   بایتقر 

 منتظرم   -

 کردم و صفحه رو باز کردم   تین
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   میانداخت یوبا هم سلف  میروشن شدن هوا فال گرفت تا

 دلم واسه فنچ کوچولوم تنگ نشه !؟   یآخه من چطور -

   یدیم  یرکاربرییسنجابم؟ فنچ ام، موشم، همش تغ  دمیآخرش هم نفهم -

 کنه! ی رمییمختلف تغ یها  تی اسمت تو موقع  هیچ یدون یم -

   سیاوههه  -

 

 

 

 

 * عسل 

 

 

 سورنا رو تا فرودگاه بدرقه کردم فورا خودمو رسوندم دانشگاه   نکهیا بعد

تو   یشد. تو دلم صلوات فرستادم، آرامش خاص  یامتحانم شروع م  گهیساعت د مین
 شد   قیوجودم تزر

 اومد  یدرنم  کشونیبچه ها هم سرشون و تو کتاب وجزوه ها فرو برده بودند وج هیبق

داد تو   ی که درس م یزیجا بود برخالف چ نیو جالب ا ربودیسخت گ یلیخ استادمون
 آورد   یامتحان م

 زمان داشتم   قهیشد و فقط چهل وپنج دق  عی ها توز  برگه
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 سوال ها نگاه کنم از سوال اول شروع کردم    هیاينکه به بق  بدون

 باهام کار کرد   شبیبود که سورنا د  یهمون سوال قای دق نیشيش و بلد نبودم وا  سوال

 ادی مسائل فراموش شده رو راحت به  یطور نیو بستم و دستم و مشت کردم ا  امچشم
 آوردم   یم

  نی دو صفحه کامل جواب داشت و انگشت هام درد گرفته بودن سرعت عملم و پا یلعنت
 آورده بود  

 باال   دیر یوقت تموم برگه رو بگ -

 برگه هاشونو باال بردن   همه

 نصف راه حل و ننوشتم . 

 ود بد نب درکل

 نتونستم بخوابم  شبیاومد و د  یخوابم م دایشد

 خاموش بود  شی زدم گوش یزنگ م یچ هر

 و گذاشته روحالت پرواز  شی گوش  ماسی توهواپ نکهیدادم به خاطرا یم احتمال

 کنم همون جا خوابم برد   ضی لباس هام و تعو   نکهیبودم بدون ا انقدرخسته

 کدومش نداشتم   چیازه یتو سرم بود و درک درست  یگنگ یصداها 

 نشستم رو تخت   عیسر  می زنگ گوش یصدا با

 سورنا بود حتما

 برداشتم    مویو گوش  دمیکش زی به سمت م خودمو

 تماس و وصل کردم   هی ک نمیبب نکهیا  بدون
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 الو.. سورنا   -

   داریسالم خانوم خوشگله وعده د -

   شدیگرد ترنم نیچشمام ازا  ی  حدقه

 شما؟  -

 شده!  بشیهم نص یخوب دیکه ازقضا ص ادی ص هی -

 ی ش یمزاحم مردم م  یمرض دار -

 زد پوزخند

 ؟ من مراحمم   زم ی عز  هیمزاحم چ -

 دستت مي آد!  یشمارتودادم شوهرم، اون وقت عاقبت مردم آزار ی وقت -

 حتما شماره مو بهش بده!   شید یاگه د  هیفکرخوب -

 خوردم   جا

 ؟ یشناس  یمنو نم یبگ یی خوا یم یعنی -

 همون مزاحم بود..  هیشب قایوصحبتش دق  لحنش

   شناسمینم -

 !یش  یکم کم آشنا م -

  یداشت؟ ازکجا م مویبود که آمارزندگ یک نی وهول کرده بودم ا  د یلرز   یهام م دست
 ها خونه نمياد؟  یزود نی دونست سورنا به ا 

 بهم وارد شده بود که حالت تهوع گرفته بودم  یانقدرفشارروان قهی چند دق نیتوا 

 سرد گرفتم تا التهاب درونم کم تربشه   رآبیدست هام وز  دم،یترس یلیخ
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 سورنا رو گرفتم خاموش بود ..  یشماره   

 شدم .... یکم داشتم نگرانش م کم

 صفحه کتاب بخونم  هیذره تمرکز نداشتم که بتونم   هی یکنم، حت کاریچ دونستمینم

 زنگ خورد   میگوش

 افتاده بود وچک کردم    میکه رو گوش ی شماره ا  یسر  نیا

 خواد؟!  یم یچ میبودهمون مزاحم آخه اززندگ خودش

 و پرت کردم رو کاناپه و سرم و بين دستم هام گرفتم ضربان قلبم اوج گرفته بود   یگوش

 رون یم  بزنه بنمونده بود قلب یزیچ

 برداشتن ندارم  ال یبود خ دهیزنگ زد.. فهم گهی بارد چند

 د یچیپ یاس ام اس بود که تو مغزم م یبار صدا  نیا

   یشونداشتم برم سمت گوش جرعت

 دونه که من تنهام!  ی پس البد م ستیدونه سورنا خونه ن یم  یآشغال وقت اون

 جا بمونم!  ن ینبود ا  اصالدرست

 تلفن خونه زنگ زدم عرفان  با

 ی تو گوش دیچ یشاد وشنگولش پ  یدوبوق صدا  بعد

 ! دی بفرما دیکه با عرفان صحبت کن دیافتخارودار  نیشما ا  -

 االن..   یزاشتم ول یسربه سرش م  یبود کل ییا  گهیزمان د هیاگه   دیشا

 دنبالم تو روخدا  ایب ع یعرفان سر  -

 جا خورده !  یبود حساب معلوم
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 سل؟ حالت خوبه؟! شده ع یزیچ -

 ...  ایدونم فقط زود ب ینم -

 اون جا هستم  گهی د نیده م هی  زمی باشه عز -

 حاضر شدم ولب تاپ و برداشتم ممکن بود    فورا

 بفرسته! لیمی ا  سورنا

 نبودم   ییومن قادر به پاسخگو  دیپرس یسوال م عرفان

 وگفت:   اوردی طاقت ن گهید

 شده  یبگو چ یکن ینگرانم م یعسل دار -

 نگو خب؟  یزی چ نایبهت گفتم لطفا به مامان ا  دی به وقتش شا  ستی االن حالم خوب ن -

 هی فهمه   یم نهیبب افهی ق نیتو رو با ا  یدونم تو چت شده هر ک یآخه من که نم -
 هست!  تی زیچ

 ام چش شده؟  افهی مگه ق -

 نگاه به خودت بنداز  هی -

   شده بود یکی  واریگفت صورتم با گچ رو د  یم راست

 سا ی وا   ید ید یسوپر -

 ؟ یی خوا یم  یزیچ ؟ی واسه چ -

 بهترشه!  رحالمیبگ یو بستن  وهی؟ برام آبم  یپرس یازمن م  یخوبه تو پزشک -

 ومخالفم   یبستن یول  یزیچ هی  وهی چه کم اشتها حاال آب م -

 ؟ ی که گفتم، سورنا رفته تو واسه من جاشو گرفت نیهم -
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 ؟ ی زن یباشه چرا م -

 حوصله ندارم عرفان  -

 کم بهترشده بود اما همچنان تو فکربودم  هیخونه حالم  مید یرس تا

 شده؟  ی زی مامان جان چ -

 نه مامان خوبم  -

   شی تا کمررفته بود تو گوش عرفان

 ؟ یاگه سورنا زنگ زد چ اوردمیون میگوش یوا 

 ؟ ی زنگ به سورنا بزن  هیشه  یعرفان م -

 موش بود  زنگ زدم خا  شیپ قه ی چند دق نیهم -

 اگه باهات تماس گرفت بهم بگو   -

 ها دست به دست هم داده بودن تا   نی ا  ی همه

 کنن  یشترعصبیب منو

 ورفتم باال  رگفتم یشب به خ هی

 که  یدخترم هنوزشام نخورد  -

   رمیس -

  ریپس شب به خ زمی باشه عز -

و   رمحمدی سر به ام هیگرفتم فردا بعد دانشگاه   می تنش هام کم تر بشه تصم نکهیا  یبرا 
 خواهراش بزنم  

 کل اونا رو فراموش کرده بودم  به
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 رفتم خونه    یم  دیسر با   هیبرم دانشگاه  نکهیا  قبل

 ؟ یر  یم یی: جا عرفان

 رم دانشگاه   یبردارم از اون جا م لهیبرم خونه چند تا وس دیآره با  -

 نمت  رسو یصبحونه تو بخورم  ای: فعال بعرفان

 دولقمه خوردم وازجام بلند شدم  ناچارا

 که  ینخورد  یزیچ -

 اشتها ندارم   -

 من تازه شروع کردم   یول -

 شد! چ یساندو  باینون سنگگ برداشتم ومربا و کره گذاشتم داخلش و تقر  کهیت هی

 م یتو راه بخورفعال بلند شو بر  نمیعرفان من عجله دارم ا  -

 دهن پرجواب داد  با

 ره؟ ی آخه اون لقمه کجام وبگ -

 گه یبلند شو د یبخور ییخوا  ی مگه چقدرم -

 !می بعد جلو خونه بود قه یاومد چند دق دمی کفش هامو پوش تا

سيزده تماس ازدست رفته از سورنا و   م،یورفتم سراغ گوش  رونیهاموازقفسه آوردم ب کتاب
 سه اس ام اس از فرد مزاحم* 

 بوق کامل نخورد برداشت   هیو گرفتم سورنا    ی  شماره

 عسل !  -

 براش تنگ شده بود دلم
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 جان عسل؟  -

 ؟ ی دیجواب نم تویدخترسکته کردم چرا گوش ییوا  -

 و ببرم   یرفت گوش ادمی مامانم  یرفته بودم خونه   -

 خداروشکر که حالت خوبه   -

 ؟ ی توخوب -

 بهترم   دمیصداتوکه شن -

 ؟ یتوبرنداشت یگوش  باربهت زنگ زدم چرا ن یسورنا چند -

خاموش   ممیگوش رداشت،یاومد پروازم تاخ شی پ مایهواپ یکه برا  ی به خاطرنقص فن -
 .رمیشده بود نتونستم تماس بگ

   زم ینگرانت کردم عز  دیببخش

 شدم!  یآروم م  بیزد عج یباهام حرف م  یوقت

 وبس یمن مرد من فقط توهست  ی! اسطوره دمیپرست یمرد و مثل بت م  نیا  من

 دلم هزارراه رفت   شبیراحت شد د المیخ -

 خوام.   یبازم معذرت م -

 بودم  شیتواضع وفروتن  نیهم عاشق

 برم مواظب خودت باش   دیمن با   زمی عز -

مواظب خودت    ندیگو  یدوست ات دارم م ندی که بگو نیاز ا  شیعاشق ب ی*انسان ها 
 باش حاال تو هم ...* 

 ال خدانگهدار  فع زمی باشه عز-
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 خدافظ  -

 شد  ی شروع م یکالس بعد گهید  میساعت ون  کی اول وازدست دادم حدود  کالس

   زدی دانشگاه پرنده پر نم یمحوطه   تو

 ها رو باز کنم  امی کرد که پ ی انگولکم م  یحس کنجکاو  هی  یطرف از 

 ها رو بازکردم   ام ینتونستم خودمو نگه دارم و پ آخرشم

 ؟ یازدستم فرار کن یتون  یم  یفک کرد  -

 ؟  یبش یمخف  یخوا یم  یتا ک -

 !ینینب ب یآس دمیقول م ییای و باهام راه ب یباش یاگه دخترخوب -

 کم داشتم .....  نویهم  فقط

 جا  نیا  انیدادم بعد کالس ب امیکافه به بچه ها پ رفتم

 اون سازمان و   رن یمدرک دکترا داده ؟! گ ل بگ انیاستاد اکبر   نیبه ا ی ک دونمی: نمفاطمه

 شده مگه؟  یچ -

 مبحث درس    یکنه ال یصحبت م   یزیگفت ازهرچ یور یامروزچقدردر یدونینم -

 چقدرم که تو مشتاقي  -

 ازخنده قرمز شده بود .  هیمهد

   میبر میبخور یزیچ هی د،یها رو ول کن ن یحاالا -

    دمید یو تو کالس ها نم اوشی بود س ی وقت چند

 اسنپ گرفتم رفتم سرپناه  کالس تموم شد  نکهیا بعد
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بهترشده بود، سورنا بهشون قول داده بود که خوندن نوشتن و   تشونیخداروشکروضع
براشون   یمعلم خصوص   یمقدمات  یو بعد آموزش ها   دهیم ادشونی رو  گهید یزا یچ یلیخ
 ره یگ یم

 سورنا استقبال کردم   شنهادیازپ یلیخ

  یروز  هیچون قطعا   میبهشون کمک کن دیگناه هستند و ما با  یبچه ها ب نی ا  باورداشت
 خودشون کمک کنن  یتونن به هم نوع ها  یرسن وم یم  ییجا هیبه 

  یفرد موفق  ندهیبندم درآ یعالقه داشت درست مثل خودم وشرط م یبه آشپز  یلیخ بارانا
 شه   یم

 اشهب  وانهی اون آدم د نكهیاس ام اس بلند شد و من هراس داشتم ازا  یصدا 

 شما بود   یمحمد: خاله جون فک کنم گوش ری ام

 لبخند زدم   

   زمیآره عز  -

 درآوردم   فمیوازک یگوش ن ی پا یطبقه   رفتم

 ندارن قبال هم بهت هشدارداده بودم  یارزش  چیخانواده ات برات ه نکهیمثل ا -

 نداره عسل خانوم  یگرفتن من عواقب خوب  دهیکنم ناد یبهت رحم نم  گهید

 نفسم حبس شد وعرق سرد ازرو کمرم سرخورد  -

 خواستم سورنا رو جلو چشم خودم از دست بدم   یافتادم که م یاون روز  ادی

 داد   امی پ دوباره

دم سرساعت پنج انقالب   یفرصت جبران بهت م ه یدوستت دارم  یلی که خ ییازاون جا  -
 باش  
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 ..چیکه ه یاومد  اگه

 من باش!  انیمنتظر طغ یومد یگه ن اما

 

 * سورنا 

 گفتن داشت   یخاطره و حرف برا  ایدن هی   میکه اون شب گرفته بود ییها عکس

   نمونیب ی خواد لعنت به فاصله   یروزه که ازش دورم دو روزه که دلم عطر تنش و م دو

 بود   میدختر تمام شورو شوق زندگ  نیهاش بودم ا طنتیخنده وش عاشق

 واضح تر شد  ر یو تصو  ی مس گوشرو صفحه ل دمیدستمو کش 

معروف و به کار برد    یجمله  دی شه که با یم ادیوقتا حجم دوست داشتن انقدر ز  ی*بعض
 * 

 ( ی)تمام قلب من توهست

 واز روچشمام برداشتم   نکیوبستم وع  کتاب

 اون روز لبام به خنده بازشد یادآوری با

 مطالعه مو زده بود رو چشماش  نکیمن وع  ینشسته بود جا عسل 

 خنگ ها شده بود   هیشب قایزد دق  یمو ورق م یپزشک  یآناتوم کتاب

 ته کتاب   دیتند تند ورق زد تا رس قهیخوند بعد چند دق یزد وم ی آروم ورق م اولش

 زد   یلب با خودش حرف م ریز 

 ها تلف کنه؟   نیآدم عمرشو با ا  ستین فی ح ه؟یچ گهیها د   نیا  اه

 نخوندم ها.... یتجرب خوبه
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 افتادن!  یکه م  رمی گ ییها ضی بدبخت اون مر وگرنه

 کوچولو  موش

 . دمیفکر عسل خواب با

ما    مارستانیرفتم و روز بعدش نوبت ب یکه دعوت کرده بودن م یینارها یتا چند روزسم 
 بود 

 

 

 

 

 *  عسل 

 نه ؟  ایکنم   یم یدونستم کاردرست ینم

  یبرا  ینگفتم فقط دعا مي کردم مشکل یزی چ  یبه کس یاون عوض یخواسته   طبق
   ادین شی خانوادم پ

 !  یانیخانوم ک -

 کرد   یفرد رو به روم چشم دوختم که اسمم و خطاب م به

 بله خودم هستم، شما؟!  -

   دی ایمن ب  دهمراهیشما با  -

 خطرکردم   احساس

 کجا؟  -
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 نه؟ یخواد شما روبب یم سمیرئ -

 دونم، گفتم کجا؟  یم -

 بگم   یزیچ  تونمی متاسفم نم -

 ! امیب تونمیمنم نم -

   رمیگ  یتماس م سیاالن با رئ -

 آدم اشتباه بزرگ تر   نیجا اشتباه بود ورفتنم با ا نی به ا اومدنم

 دادم  یخودم خبرم یازدوستا  یکیکاش حداقل به   یا

 کردم   یعاقالنه عمل م  دیبا

 فرستادم  زادیپر  یکوتاه ومختصر برا  امیپ هی

 ؟ ی) سالم خوب

 ست یکه زنده موندم معلوم ن ییجا هیرم  یم دارم

 زارم   یموروشن م یلطفا بهم زنگ نزن. جي پي اس گوش 

 تا شب برنگشتم لطفا به عرفان خبر بده   اگه

 بدم (   حیتوض تونمینم نی شترازا یکه ب ببخش

  یقراردارم ول یخطرناک  ت یکنم وتو موقع یم   یدونستم دارم با جون خودم باز  یم
 طرف   هیاز   ام،یمسئله کنار ب  نیبا ا یراحت نی به هم تونستمینم

 ه؟ یک کهیحد به منو خانواده ام نزد  نیکه تا ا  یبودم بدونم اون شخص کنجکاو

 آقا با شما کاردارن  -

 و که به سمتم درازکرده بود وازش گرفتم   یگوش
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 الو   -

 ی جسور شد  -

 ؟ ی جا نبود چرا دبه کرد  نی شرط عقله مگه قرارما ا اطیاحت -

 کال یبار یمسلط نمیب ینه م -

! عاقل باش وحرف هامو گوش کن اگه  یا یخودت ب یندارم البته اگه با پا  تینترس کار  -
 شه!  یدست به کارم گاردم یباد ی قدم اون ورتربر هی

 ! ینیب یمنو م  یاون وقته که اون رو و

 کردم  یکه فکرشو م  یزیچ شترازاونیزرنگ بود ب یلیخ

 ن یتو ماش نشستم

نکردم البته همش تظاهر   ی ترنشسته بود توجه نی پا یکه چند صندل یو به اون غول 
 بودم   مونی سگ پش  نیبود وع

 سمت   نی جاش بلند شد واومد ا از 

 به در   دمیچسب ناخوداگاه

ال  تق  ی  قهیچند دق مینیکه دستش بود و گذاشت رو ب یکرد و دستمال یهیکر ی خنده
 !  دمینفهم یچ یکردم وبعدش ه

 بسته بودند لهیها دست هام و به م یعوض

 نداشتم   می از گوش ی خبر یکجام و حت دونستمینم

     دمیشنینم یزیشد چ یخودم که اکو م یخواستم اما جزصدا  یمي کردم و کمک م  تقال

 درد گرفته بود دستم

 بود   یفکر یچه ب نیآخه ا دم یترس یم  دایشد 
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 رو از ته دل صدا زدم   خدا

 سوخت !  یام م حنجره

   دهیازتوبع یزن  یزجه م نمیب یم -

 بود تا بشناسمش   یصداش کاف  لحن

 ( اوش یکثافتش بود ) س خود

 رفته بود گفتم:  ل ی که تحل ییصدا با

 و چشمت هنوزدنبال زن  مردم باشه   یکردم انقدر پست باش یفکرنم -

 و باز کرد   چشمام

 اتفاقا برعکس  -

 همه ش کارتو بود؟  پس -

 اوم..  نه همش   -

 فقط بگوچرا؟  -

 یناز  یادیز  -

 خفه شو کثافت  -

 باش   لکسیکم ر هی یکش یچرا پنجول م -

 ره  یم یانتظار نیهمچن  ونهی د هیاز  -

   ینره تو االن تو چنگم ادتی مراقب حرف زدنت باش  -

 چشمک زد و اومد سمتم   هی

   ییجا  نیکه تو به خاطرش االن ا  یلیو اما اون دل -
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 ...یمتیزارم روش مال منه حاال به هر ق یکه من دست م ی زیهم بهت گفته بودم چ قبال

 شن يه کم انسان باش  یتوروخدا بفهم من شوهردارم خانواده ام نگرانم م -

 !  یبر یتون یکارم باهات تموم شد م -

 کجاس؟  میگوش -

دونستم انقدر   یجا برسه افرادم خوردش کردن نم نی پات به ا نکهی قبل ا  یزرنگ یلیخ 
 !یکن ی و م یو فکرهمه چ  یباهوش

 رسم   ی تو که نم یبه پا -

 زبون درازت شدم    نی عاشق هم -

 جواب موند  یسوالم ب -

 ولت کردم؟  یمونیبود که انجام شد نکنه پش یکار هی -

 وآزار   تی همه اذ  نیسوال بود که بعد ا  یجا برام

 زاره برم ؟  یم   یراحت نیبه هم 

 جا کجاس؟  ن یا -

 ؟ یسوله کارخونه، سوال بعد  -

 و بده زنگ بزنم داداشم  تی گوش -

 گرده!   یداداشت داره در به دردنبالت م  چارهیب -

 بسته بودند لهیها دست هام و به م یعوض

 نداشتم   می از گوش ی خبر یکجام و حت دونستمینم

     دمیشنینم یزیشد چ یخودم که اکو م یخواستم اما جز صدا  یکردم و کمک م یم  تقال
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 درد گرفته بود دستم

 بود؟  یفکر یچه ب نیآخه ا دم یترس یم  دایشد 

 رو از ته دل صدا زدم   خدا

 سوخت !  یام م حنجره

   دهیازتوبع ،یزن  یزجه م نمیب یم -

 بود تا بشناسمش   یصداش کاف  لحن

 ( اوش یکثافتش بود ) س خود

 رفته بود گفتم:  ل ی که تحل ییصدا با

 و چشمت هنوزدنبال ناموس مردم باشه  یانقدرپست باش کردمیفکرنم -

 وباز کرد   چشمام

 اتفاقا برعکس  -

 پس همه ش کارتو بود   -

 اوم نه همش !  -

 فقط بگو چرا ؟  -

 ! یدلبر یادیز  -

 خفه شوکثافت  -

 باش !  لکسیکم ر هی یکش یچرا پنجول م -

 ره!  یم یانتظار نیهمچن  ونهی د هیاز  -

   ینره تو االن تو چنگم ادتی مراقب حرف زدنت باش  -
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 چشمک زد و اومد سمتم   هی

   ییجا  نیکه تو به خاطرش االن ا  یلیو اما اون دل -

   یمتیزارم روش مال من حاال به هرق  یکه من دست م ی زیهم بهت گفته بودم چ قبال

 کم انسان باش    هی  نشیتوروخدا بفهم من شوهردارم خانواده ام نگرانم م -

   یبر یتون یکارم باهات تموم شد م -

 کجاس؟  میگوش -

دونستم  یجا برسه افرادم خوردش کردن نم نیپات به ا  نکهیقبل ا  ،یزرنگ یلیخ 
 ی کن یوم یوفکرهمه چ یانقدرباهوش

 رسم   ی تو که نم یبه پا -

 زبون درازت شدم   نی عاشق هم -

 جواب موند  یسوالم ب -

 ولت کردم؟  یمونیبود که انجام شد، نکنه پش یکار هی -

 وآزار   تی همه اذ  نیسوال بود که بعد ا  یجا برام

 زاره برم؟  یم   یراحت نیبه هم 

 جا کجاس؟  ن یا -

 ؟ یسوله کارخونه، سوال بعد  -

 وبده زنگ بزنم داداشم  تی گوش -

 گرده  یداداشت داره در به در دنبالت م چارهیب -

 توبده !   یکنم گوش  یخواهش م -
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 کن  شترخواهشیب -

 ها  رآهنیت   نیخواست سرم و بکوبم به ا یدلم م 

 بارش کنم  قشهیال یداشتم هرچ  دوست

 لج کنه  دمیترس یم

 زد گفتم: یکه التماس توش موج م یلحن با

 تو بده  یتوروخدا گوش -

 و گرفت سمتم    یکنم دلش سوخت چون گوش فک

 رسم  یحسابتو م یار یازمن به زبونت ب ی باشه اسم ادتی -

 به عرفان زنگ زدم وآدرس و دادم  یمعطل یتکون دادم ب   سرمو

 

 * سورنا 

 

 عسل   نیباورکنم ا   تونستمیرو به روم بودم نم ریتصو   مات

 بود  اما

 درد گرفت   قلبم

 چطورتونست؟  آخه

  یخوش گذرون یمنتظرفرصت بود تا ازش دورشم و بره پ یعنی

   شهینم  باورم

 نه خودش بود   یول  دمیکردم اشتباه د یم  کف
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 چشم ها همون لب ها   همون

 دست موتو موهام فرو کردم   یعصب

 چرا دروغ گفت؟  آخه

 بچه ها   شیقرار نبود بره پ مگه

 اون جا هم نرفته بود    یول

 کرد؟  انتی چرا خ 

 که تو دستم بود و محکم فشاردادم  یوانیل

 ندادم   تیتو دستم فرو رفت اهم شهیش یها  کهیت

 حرف ها بود!  نیشترازا یدلم ب درد

گند  دی ترس یداد هه م یم   ونی درم کی بود که جواب تلفن هام و   نی هم یبرا  پس
 رو بشه  شیکار

 بود لعنت به تو و خنده هات    معرفتشیخورد خود ب یزنگ م میگوش

 ؟ یقراره سرهم کن یچ  یسر نی ا نمیبزاربب

 و وصل کردم  تماس

 الو سورنا   -

 نگفتم   یچیه

 بودم که هر لحظه امکان منفجر شدن داشت!  یباروت مثل

 ؟ ی شنو یسورنا م -

 تو روخدا جوابم و بده نگرانتم   
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 ؟ یی خوا یم یچ -

 تو حالت خوبه ؟  -

 ؟ یی خوا یم  یچ نمیام، بنال بب  شهی خوب ترازهم -

 ؟ یچ یعنی -

 ؟ ی بود یگور روزکدومید -

 شده؟  یچ یترسون یمنوم  یسورنا دار -

 تون خوش گذشت ؟  دیبا عشق جد روز یازتو بپرسم د  دی با نومنیا -

 افتاد    هیگر به

 ؟ یدون  یم یسورنا تو چ -

 دستت رو بشه؟   یزود  نیبه ا  یکرد ی فکر نم و،ی همه چ -

 ! ستین یکن  یسورنا به خدا اون طور که تو فکر م -

   اریبه زبونت ن گهی خفه شوآشغال اسم منود -

 !یبهم زنگ بزن یحق ندار گهید

   هیدردت چ  یگفت یبه خودم م  ی تو زنم بود لعنتي

 زدم   یم داد

 ؟ یچرا لعنت آخه

 

 *  عسل 
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 کردم؟  کاریباهام برخورد کنه مگه چ ینطوریسورنا ا شدینم  باورم

  یرفت یبلند شد  یآخه رو چه حساب ی: عسل خودتو با پتروس فداکاراشتباه گرفتعرفان
 ؟  ارهیسرت ب ییبال  یدی اون جا نترس

   یبد  ییخوا یم ی سورنا رو چ  جواب

 ازدست تو   یوا 

 رون یبشنوم از اتاق برو ب یز ی چ خوامیبسه نم -

  ی بشنو  دیاتفاقا با  -

 بد بود   یلیخ حالم

 ازعرفان  نمیچش بود ا  دمیازرفتارسورنا که نفهم اون

 ؟ یری گ یم میهمه تصم  یچرا به جا -

اتفاق   ن یهم ا   گهیصد بارد  ستمین مونیگرفتم چون الزم بود، اصال هم پش میتصم -
 رم   یتکرار شه بازم م

 !ی کن یم  خودیتو ب -

 :عرفان بس کن زادیپر

 زد   یعرفان و گرفته بود و اروم  حرف م یبازو  زادیپر

 داشته باشم فقط نگران سورنا بودم   یبودم که به اطرافم توجه یحال ترازاون یب

 باهام حرف زد و بهم انگ چسبوند  یطور چرااون

 ... دادیشو جواب نم یبودم همچنان گوش نگرانش
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 *   سورنا

   دمی آب و سر کش یبطر

 چشمام مشخص بود همش به خاطراون آشغال بود  یخون یرگه ها  د،یکش یرمیت سرم

 اد؟ یخواد خونه ن یم یتا ک نمیبب

   میشونیشدم رو کاناپه و ساعدم و گذاشتم رو پ ولو

 برداشتم؛ خودش بود   میشونیدستموازرو پ د،یچرخش کل   یصدا با

 نظرداشتم   ری و روشن کرد دستمو گذاشتم رو چشمام حرکاتش و ز   المپ

 عقب رفت..   د،ی منو د   نکهیسمت به محض ا  نیا  اومد

 برداشتم   دستمو

 ؟  امیب یزود  نیبه ا  یکرد یتو خراب کردم؟ فکرنم یخوش هیچ -

 سورنا ؟    یگ یم یچ -

 خوش گذشت؟   کهیبغل اون مرت -

 بهت گفت  با

 یگ  یم یچ فهممینم -

   یخام کرد ینجوریبسه بابا منم ا  -

 حرف بزن بفهمم  ی جور هیتوروخدا  -

 منم  فهمهیکه نم یاون یدار اری هه اخت -

   واری بود به د دهی کرد وچسب  یم هیگر

 یترسون یمنوم یدار -
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   تی همه خر نیبود ا  بس

 تاپ و روشن کردم وروعکس زوم کردم   لب

 درد چشاموبستم   با

  نی شاهکارت وبب ایب -

 

 * عسل 

 

 من بودم با اوضاع ناجور   نیا  شدینم  باورم

   اوشیبغل س تو

 جا نشستم وهق زدم   همون

 دستش هم به من نخورده امکان نداره نه..   اوشیس مطمعنم

 زد  یداد م سورنا

 آخه چرا؟ کم بودم برات!   -

 کم تربود؟   نی من ازا یچ

 گفتم:   دهیبر  دهیبر

 بدم   حی بزارتوض یکن یسورنا به خدا اشتباه م -

 ببرصداتو   -

   ستین یکن یکه تو فکرم  یبه جون مامانم اون جور -

   نمتیجا نب نیبرگشتم ا  یخفه شو..مگه قرارنشد وقت گمی مگه نم -
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 رو شکست   یکه گذاشته بودم درورد  ییبود که تمام گلدون ها  یانقدرعصبان

   گهی سورنا بسه د -

 نگام کرد که خفه شدم   یجور برگشت 

 برگشت   یبزرگ یتوآشپزخونه و با چاقو  رفت

 جم بخورم   تونستمیترسم نم از 

 کرد   کهیوعقدمونو با چاقو ت  ینامزد  یچشمم عکس ها  یجلو

 که رو تخته بودن    ییاوناگوشه ورفت سراغ    هیو پرت کرد   چاقو 

 مشت افتاد به جونشون   با

 کجا افتادن   هی  هرکدوم

 مچاله شد   قلبم

 خسته شد نشست   یوقت

 اومد    یبود و خون م ده یبه دستش افتاد که بر  نگاهم

 سورنا   شیجام بلند شدم و رفتم پ از 

  زتویزمی ت یهلم داد پرت شدم اون طرف و گوشه    یجور رمیخواستم دستشو بگ یم
 پهلوم فرورفت  

 لحظه نفسم رفت   هی

 شش یبود بلند شدم و خودمو رسوندم پ یهربدبخت با

  یمرگ و با چشمات م یقدم جلو تر بزار  هیام   یعصب ییا  گهیترازهروقت د شیب -
 ! ینیب
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  یمرگ کن  یکنم صد بارآرزو  یم یچند کار هر

 ! توروخدا آروم باش یتو بگ   یباشه هرچ -

  رسم ینم ییا  جهینت چ یکنم به ه  یفکرم ی کم گذاشتم؟ هرچ ی فقط بگوچرا؟ چ -

 داد   یافکارپوچ آزارش م نی کنه وهم یفکرم یدونستم به چ  یم -

 ندارم !   حیکه اجازه توض فیح  

 نکردم   انتیگم خ یراست م  یپرست یکه م ییبه اون خدا  -

 زنهیوپس نم  شیآدم که زندگ یمیتمام زندگ تو

 خدا لعنتت کنه   یام کرد  ونهیحرف هات د ن یبا هم -

مردونه ام به خودم اجازه   یکه من با تمام حسا  یبود  دهیتو بغلش لم ی.. جورکثافت
 نطوررفتارکنم یندادم باهات ا

 داده نه   یبهت حال م یحساب پس

 منه   ی سورنا ن یا شهیازفرت تعجب بازمونده بود باورم نم دهنم

 آورد   یحت به زبون م وچه را حیکلمات کر  نیا

 نداشتم  ستادن یرفت وتوان ا  یم  جیگ سرم

 اومد داد زدم   یکه از ته چاه درم ییباصدا

 تمومش کن   -

کشم بعد اون    یاول تو روم ،ی دورم بزن یتون یم  یراحت ن یانقدرخرم و به هم یفکرکرد  -
 و   یابوعلفی

 ؟ ی ری گ یاحساسات منو به سخره م  حاال
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 کنم   یمحوت م  نیاحد و واحد ازرو زم یخدا به

 بار   هی  نیباربه حرفم گوش کن فقط هم هی -

 زنه پاشوازجلوچشمم گم شو   یصدات حالم و به هم م -

 تواتاق   دمی گرفتم دو دستمووجلودهنم

 سوخت   یبودم چشمام م ختهیر انقدراشک

 ال .. زد اما حا یتارمی خوندم واون گ یعاشق صدام بود وبراش آهنگ م یروز  هی

 بود اوشیها س یبدبخت نیتمام ا   مسبب

 پف کرده بود   رچشمامیازجام بلند شدم ز   یکرخت با

 درانتظارمه؟  یبه بعد چ نی ازا یعنی

 منطق نبود .  یکه انقدرب سورنا

 شب گذشته بغض گلومو خفه کرد   یآور ادی با

   شدیدرو فشردم بازنم ی  رهی دستگ

 کارو تکرار کردم   ن یا  گهیبار د چند

 قفل بود ... ظاهرا

 موهم برده بود  یگوش ی تو همون حالت بودم حت یساعت چند

 هاموعوض کردم   لباس

 متوقف شده بودن؟   یلعنت ی ها هی ثان  نیچراا  دونمینم

و   رسهی کردم خون به مغزم نم ینخورده بودم حس م یچیروزهی خوب نبود، د حالم
 ن  ی فشارم پا
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 کردم بخوابم   یرو تخت و سع دمیکش دراز 

 باعث شد ازخواب بپرم   یزیشکسته شدن چ یصدا 

   دونمیچند بود و نم ساعت

 شد وافتادم رو صندلي اهیتودرخواستم پا شم که جلو چشمام س دیچرخش کل با

 ندارم   یدار ض یمر   یکوفت کن حوصله    نویپاشوا  -

 زد  یباهام حرف م ینجوریوا   ستیحالم خوب ن  دید یم

 جون گفتم: یب

 نکن  تمی اذ ست یحالم خوب ن -

 زد  پوزخند

 به درک   -

 چطورشکستم   دیوند  نوگفت یا

 عالم رو دلم انبار شد غم

 دادینشون م نیکرد ا یمنوازخوردنش منع م شهیکه هم  یزیآورده بود .. چ چ یساندو  برام
 ارزش شدم   یکه چقدر براش ب

 گشتم  میدنبال گوش رونیکم خوردم و رفتم ب هیفم به خاطرضع ینداشتم ول اشتها

 که نبود   نبود

 درست کنم   یدونستم ناهار چ ینم

 بود ... مهیعاشق ق سورنا

 شد   یده بود دوساعته آماده م ساعت
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 نه ؟  اینرم کردنش جوابگوهست   یکارام برا  نیا  دونستمینم

   دمیزوچیم

 سورنا رو صدا بزنم  رفتم

 دروفشردم   ی   رهی زدم ودستگ در

 ؟ یخوا  یم یچ -

 م؟ یناهاربخور ایب -

 يه بارديگه جمله تو تكراركن  -

   میناهاربخور ایگفتم ب -

 زد پوزخند

 ؟   میبخور -

که   یخواد بکن مثل اون زمان  یدلت م یبروهرغلط ست،ینپلک که حالم خوش ن دوروبرم
 ی استفاده رو برد   تیاز نبودم نها 

 نکردم!  یغلط نی قسم بخورم که من همچ یآخه به ک -

 ک صدات رومخ بزن به چا -

 زد دراتاق و بستم   ی که التماس توشون موج م ییچشما  با

خوب   یزهای بود که بخوام به چ یکردم روحم خسته ترازاون یها رومترم ابونیهدف خ یب
 دست بزارم .  یدست رو  تونستمی نم یکارم اشتباه بود ول دیفکر کنم شا 

زد اما با حرف   یکاش کتکم م ی.ا رمیبپذ  تونستمی سورنا و دوست نداشتم ونم ی خو نیا
   کشتیصد بار منوتو خودم نم  یهاش روز 

 گشت   یکاش زمان به عقب برم یا
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 بغل کردنش، نوازشش، محبتش   یتنگ شده برا  چقدردلم

 حاال.. اما

 کس حالم و نمي فهميد؟!  چ یچراه

 کنترلش نداشتم  یبرا   یاریاخت چیخورد وه یلجبازم روگونه هام سرم یها   اشک

 بچه ها تنگ شده بود   یبود و کالس ها تق و لق حوصله شونداشتم دلم برا  دیع کی نزد

 بامزه ترازهمشون بود  رمحمدی ام

 واسنپ گرفتم   دمیخر یکم خوراک  هی

   دمی رس ییا  قهیدق ده

 : سالم خاله جون  رمحمدی ام

 کردم   بغلش

 سالم وروجک   -

 ؟ یکرد  هیخاله چرا صورتت قرمز شده گر  -

 بود، درست مثل سورنا   زیچقدرت

 زدم  لبخند

 صورتم قرمز شده !  نیهم ی کم سرده برا هینه خاله جون هوا   -

 کنه  یوباهامون کارم یوعلوم تجرب  اتیاضیخاله جون عمو ر یمحمد: آها راست ری ام

 جا؟  نیاومده ا  یک -

 مهربونه   یلیآد خ یهرروزم -

 جراح موفق بشم    هیتونم   یگه اگه درس هامو خوب بخونم م یعموم
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 زده بودم تو چشماش  زل

 كودكانه اش خيلي شيرين بود.. روياي

 ده با دقت گوش کن   یکه درس م یزمان زم،یگه عز یعمو راست م -

 زدم   چشمک

 ! هیخوب معلم

 کار کرد   کی ز یافتادم که باهام ف یاون شب ادی

   دمیکش یآه

 شده بود   ن یتحمل اون فضا هم برام سنگ گهید

 کنم    یم شیشده راض یامروزهرطور

 آد ناراحتم کنه   یداره دلش نم ی قلب مهربون  سورنا

   شگاهیسر برم آرا  هی وقت داشتم بهتربود    یاومدنش کل تا

 از خودم غافل شده بودم  یمدت هیخاطردرس و امتحانات   به

 اومد   یمدل ابرو و دوست داشتم نازک بود اما بهم م  نیا

 دوش گرفتم و موهامو با سشوار خشک کردم   هیخونه  رفتم

خط چشم نسبتا نازک   هی دمی و با دقت تمام رو لب هام کش زبرداشتمیقرمز موازروم رژلب
   دمیدنم پاچکننده مو رو نبض دستم و گر  کی ازعطر تحر   سی وچند پ دمیکش

 تو چشم بود   یلیخ یرنگ سرخ آب دمیکش رونی تخت ب ری و شلوارک وازز   تاب

 منتظرش بودم    یسالن ورود تو

 تو دراز جام بلند شدم   دیمحض چرخش کل به
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 سالم   -

   دمید  یبه لب هام، برق توچشماشو م دیمو رصد کرد تا رس نی اخم ازباال تا پا با

 زد واومد طرفم   یپوزخند

 ی کرد  شرفت یپ نمیب یم -

 فقط به خاطرتو   -

 مو تو دستش لمس كرد و محكم كشيدش  گردنبد

 آشغال بي همه چيز  -

 .. بغض کردم ختیر قلبم

 !یرفتار کن  ینطوریبا من ا یتو حق ندار -

   ؟ی دوست ندار -

 نه -

 یکن یهم هست مطمعنم ازش استقبال م  ییا  گهی روش د هی -

 گفتم : یخوش حال با

اما حاضرم هر   یحرف هام ندار دنیبه شن یلیکه تما  نیکنم با ا یم ی بگ یکار ؟هریچ -
 انجام بدم  یتو بخوا  یکار

 یکم کن میخوام طالقت بدم شرتواززندگ یم -

   ختمیفرور 

 خراب نکن !  مونویو پوچ زندگ   چیکارو نکن سره نیسورنا تو روخدا با من ا  -

 خودت   یبا دست ها  یخرابش کرد  -
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 بزارجلو پام   یراه هیتو   -

 باشه راه حل هم دارم  ؟یی خوا یراه م -

  یم یوبه عنوان خدمتکاربا من همسرم زندگ یمون یم  ای  ،یر یوم ی ری گ یطالق م ای -
  یکن

 ! ؟یچ -

 

 

 * سورنا 

 

 شبه به باد داد   هیباورهام و   تمام 

 نبود ودروغ پشت دروغ  یحیتوض یجا چی بده! به نظرم ه حی خواد توض یم هه

  کرد ینم زودرستیچ چ یکردنش ه کتمان

 درآورد  ییا  گهید  یسر از جا  یبچه ها ول شیقراربود بره پ 

 بود . دی خودش مهرتائ نیا

 ؟  گه یکنم چشماش دروغ نم یحس م  چرا

 شم  یم   ونهیدارم د  ایخدا

 به خودم اومدم   دنتیرز  یباصدا

 ثابت   ی اتیوعالئم ح  هوشی کامال ب ماریدکتر؟ ب  یآقا میشروع کن -

 پنس لطفا   -
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 مهاربود   رقابلی و دستم گرفتم لرزش دستم غ پنس

 منتظر بودن    ارهایدست

 دکترحالتون خوبه؟  یآقا  -

   دیکن جیو پ  یمیلطفا دکترنع  -

 هستند   یدرحال جراح شونیا -

 گفتم و دست هامو مشت کردم   یلب لعنت ریز 

 نبود  یوقت فکر کردن به مسائل شخص  االن

 بودم. بسم اهلل گفتم وشروع کردم   مارمیسوگند خورده بودم و مسئول جون  ب  من

 .  زبودی آم تیموفق  خداروشکرعمل

   دیخسته نباش -

   دیممنون شما هم خسته نباش -

 کش هامو انداختم تو سطل و دست هامو شستم  دست

 رفت    یلحظه ازجلوي چشمم کنارنم  هی یلعنت

 دم   ینشونت م یکرد یباز  رتمیبا غ بد

 داشته باشه ! تونهیم  یمرد چه عواقب هی رت یکردن  غ انگولک

 بود   دهیچیغذا تو خونه پ یکرده بود و بو کیو پ  کی ش شهیهم مثل

 به هم  ختهیمدت اعصابم بدجورر  نیا  تو

 سالم   -

 توجه به جواب سالمش رفتم تواتاق  یب
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 مهم نبود   گهی بغض کرد اما د یچطور دمید

 ..ید  یوبدجورپس م ی که کرد  یکار  تاوان

 زنگ خورد   میگوش

 و جواب دادم   زوتلفنیو گذاشتم روم  فمیک

 سعادت انجام شده؟  یآقا  یپرونده   یدکتر، جناب وثوق گفتند: بررس یسالم آقا  -

   مارایشم چه برسه به ب یروزا خودمم دارم فراموش م نیا میشون یزدم روي پ آروم

  لیفردا حتما بهشون تحو  دیکنم لطفا بهشون اطالع بد یمتاسفانه امروز نتونستم بررس -
 دم   یم

 خوان  یامروز پرونده رو م  شونیکنم اما ا  یم  یعذرخواه -

 کم بعدش اضافه کرد   هی

 ارم؟ یبراتون ب دیداشته باش  لی جا هستم اگه تما  ن یا  گهید ی  قهیته من تا چند دقالب  -

 خانوم سرمد   دیکن یلطف م -

 كنم، خدانگهدار   یخواهش م -

 کردم ورفتم دم در، آدرس و براش فرستادم  ض ی هامو تعو  لباس

 پرده ها تکون خوردن   دمیوضوح د  به

 برام مهم نبود  اصال

 شد، رفتم جلو   دایپ ن یماش از 

 پرونده ها   نمیا  دی سالم بفرما -

 داخل    دی مچکرم بفرما -
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  شمی ممنون مزاحم نم -

 د یخانواده سالم برسون به

 زدم   لبخند

 حتما خدانگهدار  -

 کارم خنده ام گرفته بود  ن ی با بسته شدن درخونه دراتاق هم بسته شد از ا همزمان

 نوم تازه اولشه ! عسل خا یدی دلم خنک شد. کجاش ود ی حدود تا

 

 

 

 

 *  عسل 

 

  نیگفتم: نه ا   یباورنکردم با خودم م یخدمتکارمنو وزنم بش دیبهم گفت با  روزکهید
   ستین یطور

  هی!؟ نزاشت شدیچ  یول  رهیگ  یم  میبر اساس عقل ومنطقش تصم شه یمن هم  یسورنا 
 اون عکس ها قضاوتم کرد    دنیکلمه حرف بزنم و با د

  نی با ا ی هاتو بده ول یجواب خوب یمدل  نیا یر  یم  یکه براش م ی تلخه که کس یلیخ
 یوحکم صادر م  رهیگ یکه داره جونم و م یحال حاضرم جونمو براش بدم اما اون کس

 کنه کوروکرشده! 
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حرمت سفره رو نگه    یمدت درست کردم همه دست نخورده مونده، حت  نیکه ا  ییغذاها 
 نداشت  

حسادت   یها  هیگذاشت بدجوردلم وسوزوند،ال شی اون زن به نما یکه برا  یلبخند  اون
 بود  ختهیبدجورحالم و به هم ر

 آوردم . یکرد دوم نم  یم دا یطورادامه پ ن یهم یباز  نیا  اگه

 سرد بود وانگشت هام سر شده بودن    یلیخ اتاق

 خدا  یبودم حت ریهمه دلگ از 

 ! یکه خدا رو به خودش قسم بد  ستی دردناک تر ن نیازا  یچیه

 توروخدا   ای خدا -

ام    هیکرد و گر یدرد م یلیدلم خ دیلرز   یتا استخونم نفوذ کرده بود و پلک هام م سرما
 گرفته بود چقدرناتوان بودم من  

 ورودلم فشاردادم تا گرم بشه   پتو

 شد..   یم بدتر

 مرگ داشتم    یآرزو یلحظه اززندگ  نیتوا  دیشا

 کرده بودم   انتی خ نمیزتریعز  الینکرده بودم اما تو تصوروخ یظاهر کار به

 ! ریطلب ات را بگ  ای طلب ام را بده  ای مرگ بدهکارم وهزارآرزو طلبکار  کی  ا،ی* خدا 

 

 

 

 *  سورنا 
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 شد   یم  یجراح دیبا ندهیآ ی هفته   یماربرا یکرده بودم و ب اداشتیپرونده رو   یموردها 

رو دلم   یز ی چ هیازعسل نبود  ی آورد خبر یو جا م قهوه تلخ حالم  هیدرد گرفته بود  سرم
 خراب بود . بی کرد و حال دلم عج یم ینیسنگ

 بود . ده یهام مشت شد، از حرص دندون هام به هم چسب دست

 ازش نبود!  ییسرو صدا   چیاما حاال ه  دیرس یاش به گوشم م هیگر  یصدا  قبال

 فرو رفتم. یخبر یب یایمتوجه بشم به دن نکه یو بدون ا  دمیو تا رو گردنم  کش پتو

 گردنمو تکون دادم تا ازحالت خشک بودن درآد   دم،یاذان وشن یصدا 

 کرد   یکارو م ن یاتفاق عسل ا  نیگرفتم وسجاده رو پهن کردم؛ قبل ا  وضو

 پرسم آخه چرا؟  یهزاربارازخودم م یروز 

 کم گذاشتم ؟  یچ

 غلط ؟   یدرسته چ یچ دونمینم

 دم نگهش داشتم ؟  خو شیچرا پ  اصال

 بگم   یزی چ هیلحظه مجبورشدم  اون

 دلم خراب نبود   یومهره   چیمن کثافت نبودم پ اما

سرش و   یبکش ادی با تمام قدرت فر یری احساس تو بگ ی  قهی  دیوقت ها با  ی* بعض
 یبگ

 تا حاال از دست تو بوده!  دمیکش یخدا بسه هر چ  تورو

 کشوند سمت اتاقش .  یمدام منو م یحس هی
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 دروفشار دادم   ی  رهی احتياط دستگ با

 خورد افتضاح بود، ازسردخونه بدتر بود  یکه به صورتم م ییسرما  حجم

 بزنه  خی نمونده بود  یز یچ ونهی د ی  دختره

 زد   یشو گرفتم کند م نبض

 به مرگش نبودم    یراض لم یم برخالف

   دمیگردنش کش ر یو از تو کمد برداشتم و تا ز   لحاف

 لحظه چشماش باز شد  هی

 لب زد    آروم

 دوست دارم  -

 بست   چشماشو

 به تپش افتاد  قلبم

 بندت نبود!  یاون پا  یلعنت نزن

 کم بعد که حالش نرمال شد چشماشو باز کرد   هی

 ازاشک تو چشماش بود    ییکرد هاله ا ینگام م رهیخ و

 ؟  رون یب یچرامنوازاتاقم آورد  -

 پوزخند عادت کردم(  نیتا االن به ا یاز ک دونمیپوزخند زدم )نم  بازم

 !ی ری بم دیحاالحاال ها باهات کاردارم نبا  -

 !  ره ید یلیکه خ یفهم  یو م قتی حق یروز  هیکنم به اجبار اما   یباشه سکوت م -

  ادیتا اون روز ب نیبش -
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    یفتیبا من بودن به دست و پام ب  یکه برا  یترسم ازاون روز  یآد، م یم -

 نکردم اون عکس ها همش دروغه چشاتو باز کن یگناه چیه من

 بگو!  دی زجدیچ هیحرفا پره    نیگوشم ازا  -

 البته به موقعه اش  هیدنید ستین یگفتن -

 داشت .  نانیزد و به خودش اطم   یمصمم حرف م یل یوترک کردم خ  اتاق

 ! دمی و شن  دمی که من د ه یزیمهم اون چ  یول

 

 

 *  زادیپر

 

 داره !  یزدن تو کوچه ها چه حال پرسه

که تنها دغدغه مون پاره شدن توپ  میبود  ییهفت ساله ا یکاش همون بچه  یا
 بود! یکیپالست

 

 دلم مگذار   ی* دست رو 

 چون   ،یسوز  یم

 دلم مونده !  زارو یچ یلیخ داغ
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هوا نبود، به کل مکان و   یک یداشتم که حواسم به تار یری با خودم و افکارم درگ اونقدر
 زمان و فراموش کرده بودم  

 خوشگله ؟  یاها  -

 سرم بودن وچرت وپرت مي گفتن.  شترپشتیب د یشا ایپسرهمسن خودم  دوتا

 تر بود   کیخونه نزد  ربهیمس  نی بررفتم ا انی توجه به حرکاتشون ازم یب

 آوردم انقدردردسرنداشتم  یو م نیماش اگه

 ها  ستی بد ن ینگاه به ما بنداز  هی گرتو،یج -

 و سرتا پاشون ونگاه کردم    برگشتم

 خب؟   -

 م؟ یمورد پسند بانوواقعه شد -

 بابا   دیگمش -

 کنم رفتن !  فکر

 !ت ی وضع ن یها رو کم داشتم توا نیهم

 خورد  یزنگ م میگوش

 از ده بارزنگ زده بود   شی ود امروز بب عرفان

   فمیتوک انداختمش

 بودم بهش   ده یدهنم وچسب ینفردستشو گرفت جلو  هی  امی به خودم ب تا

 پچ زد   آروم

 ییا  چاره یوگرنه ب یکن خفه ش  یسع -
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 دو تا آشغال بودن   همون

 کشون بردنم تو کوچه بن بست   کشون

 نداشت   ییا   دهینداختم فا  یبا پام لگد م  یچ هر

 زنگ خورد   میگوش

 کثافت مقنعه مو درآورد   اون

   دستشوگازگرفتم

  دیموهامو کش  یکی اون

 پشت دست محکم زدم تو چشماش   با

 برداشتم و فرار کردم   عیو سر  یگوش

 عرفان بود، ازفرصت استفاده كردم وگوشي و جواب دادم  بازم

 کنم   یعرفان کمکم کن خواهش م -

 زد  داد

 ؟ ییکجا  -

 .. یه  کوچ -

 اون جام   ی کم صبرکن هیخونتون ام  کیاالن نزد  -

 شده؟  یوقطع نکن بگو چ تلفن

 خوان ..  یآن دنبالم دو نفرن اون ها م یدارن م -

 بخورن!  یگوه نی مگه من مرده باشم بخوان همچن -

   دنیدو یاون دو تا آشغال به خودشون اومده بودن و دنبالم م 
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 کنم ها    یلقمه چپت م هی رمت ی اگه بگ  یصبر کن خوشگل وحش -

 دم یدو یتوجه به حرف هاشون فقط م  بدون

 و خودم و انداختم بغلش    دمیو روبه رو م د   عرفان

 بودم که آغوش عرفان پناهگاه امنم بود. دهیانقدرترس

نه   دادمیزد و جواب تلفن هاشو نم یبود تعجب کرده! از صبح تا االن که زنگ م معلوم
 به االن  

   زمی زآروم باش ع -

 کردن  یدو تا هم داشتن ما رو تماشا م اون

 واسه خودت جورکن  گهید یکی شام امشب ماس برو   نیعموا  یهو  -

 کتش ودرآورد و داد دستم   عرفان

 دو ارازل و اوباش و بدم    نیو نگه دار تا من شام ا  نی و ا سایجا وا  نی : تو همعرفان

  دهیقت نکرده بودم اندامش چه ورز خورده اش افتاد تا االن بهش د چی پ یبه بازوها  نگام
 بود

 گشنه اس ؟  یلیکدومتون خ  ونی : خب آقا عرفان

 شون اومد جلو وعرفان ازخجالتش دراومد   یکی

 که عمل الزم شد  اروی با مشت زد تو فک  یجور

 ..  بشیدست کرد توج یکی اون

 و تو دستش و جا به جا کرد و رفت جلو   چاقو 

 زدم   داد



 بغض من عشق او 

323 
 

 عرفان حواست باشه چاقو داره  -

 مقابلم بودم  یشده بود و من مبهوت صحنه   ر ید اما

   نیدست شو گذاشته بود رو پهلوش و نشست زم عرفان

 کثافت ها هم دررفتن  اون

 و رسوندم بهش  خودم

 کجا رو زده؟!   نمیدستتو برداربب -

 ت: گف  دهیبر  دهیبر

 درد داره   یلیخ تونمینم -

 کردم   ی م هیازخودم داشته باشم داشتم گر  ییاراده ا   نکهیا  بدون

 زد  ییخسته ا لبخند

 ؟ یز ی ر یمن م  یاشک ها رو برا  نی االن ا -

   ید یخون از دست م  یکم حرف بزن دار  -

 شرف چاقو و تا ته فرو کرد تو شکمم   یدارم، ب یداخل  یزی خون ر زادیپر -

 رمنهیهمش تقص دیببخش -

   ستی خوب ن ادی حالم ز  -

 کرد گفت:   یکه چشماشو باز وبسته م یدرحال

 ! یندار  شتریدو راه ب -

 رم  یم یوم   ارمی طاقت نم گهی د قهی من و بزار و برو که تا چند دق  ای -

 کمکم کن و تا ابد برام بمون !  ای
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  ادیببال سرش  نی شده بود، حقش نبود به خاطرمن ا یکال خون دشیسف رهنیپ

   انیبزارزنگ بزنم پو ست یکم حرف بزن حالت خوب ن -

 ازحال بره زمزمه کرد   نکهیا  قبل

 به خدا دوست دارم  -

 بهانه عاشقم شد یکه ب یقلب  یشد دلم سوخت برا  دی ام شد هیگر

 اومد  انیبعد پو  قهیدق چند

 ؟ یپر  یچه وضع ن یا -

 سرعرفان اومده ؟  ییبال چه

 مونه مگه نه ؟   یداداش زنده م -

 آره، کمکم کن دست شو بنداز رو شونه هام   مارستانیب مشیاگه زود برسون -

 .  مارستانیب مشیرسوند تا

 خانواده اش الزمه  یعمل شه و امضا  دیبا  عی گفتن سر دكترا

 کردم   کی عسل کل یرو شماره   د،یلرز   یم دستم

   د یچیپ یجونش تو گوش یب یصدا 

 الو  -

 ؟ یسالم عسل خوب -

  یکن یم  هیمنون چرا گر م -

   ستیعرفان حالش خوب ن -

 شده؟  یچ -
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  یعمل بشه امضا  دی... با مارستانیب ان ی کنم به پدرومادرت اطالع بده ب  یخواهش م -
 خوان   یاونا رو م

 می آ  یخدا .. االن م ای -

 حالم گرفته بود  یلیازدکترا نبود خ یخبر چیازعملش گذشته بود و ه  یساعت  کی

 کرد   یم  هیمامانش خون گر   چارهیب

 هیچه امتحان  نیغلط کردم آخه ا ایخدا

 رو خدا سکوت نکن  تو

   ستیوقتش ن  االن

 حال مامانشو   نیبب

   نهیحالت بب  نیمادره تحمل نداره بچه شو و تو ا  هی اون

 زد : بیدرونم نه یحس هی

 فقط به خاطرمادرش   یعنی  ؟ی تو چ پس

 .. رخوردموارسید کنار

 اومد    ادمی اون روزا رو  ناخودآگاه 

  ی اجبار ی بوسه  اون

 هاش   ینگران

 عاشقانه .  یها امیپ

 من   یشب نخواب درمان 

 شدن هاش   یرتیغ
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 اش گرفتم؟  دهیناد  چرا

طور سر راه   نیما روا   ط؛یبرد، اگه شرا  شیخاطر که کارشو به زور و اجبار پ نیبه ا  دیشا
 شد ینم یجور  نیا  دادیهم قرارنم

 بود و بس   رنگیسراسر ن   پندارکثافت

 کنم  یم  سهی دوتا رو مدام با هم مقا نیچرا ا  فهممینم اصال

 سمتش  م یاومدن دکترهمه حجوم برد با

 شه ؟  یحالش چطوره خوب م -

ستان  از دست دادن و در حال حاضراين گروه خوني و تو بيمار  یاد یخون ز  متاسفانه
 منفي باشه؟  o شیاز بستگان هست که گروه خون ینداريم. کس

 گفتم : یخوش حال با

 به ايشون مي خوره می بله من گروه خون -

 ؟   دیدار شونیبا ا  یچه نسبت -

 باهاش داشتم ؟  یچه نسبت واقعا

 همسرشون هستم  -

   شگاهیآزما  د یبر عیلطفا سر  -

 ممنون.   یلیخ -

 دم یبره که پرس  خواست

 شه؟  یخوب م -

 لبخند زد  هی
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   دمیشونفهم یمعن

   دیبراش دعا کن -

 و نشستم    یخون دادم خودمو رسوندم به صندل نکهیا بعد

 ؟ ی خون بد یرفت یحال پا شد  نیبا ا  یدار ی: آخه توخودت کم خونانیپو

 من بود   ریهمش تقص -

 ؟ ی وقت شب کجا بود  ن یآخه دخترتا ا -

   ابونیتو کوچه خ -

 خودشو کنترل کرد   یبود ول یازدستم عصبان  نکهیا با

  فته یرو بخورفشارت ن وهیآب م نیا  ایب -

شده بود، به ندرت  نیپنداروعرفان باهام سرسنگ یبه خاطرمسئله    انی مدت پو  نیا  تو
 زد؛ خوش حال بودم حداقل کنارمه  یحرف م

 اومد سمتمون   پدرعرفان

 ی عرفان : ممنون دخترم زنده باش  یبابا

 ام بود   فهیکنم وظ  یخواهش م -

 کردم بلند شم  یسع

 شو گذاشت رو شونه هام وآروم فشار داد   دست

 لطفا  نیبش ستیدونم حالت خوب ن یم -

 چشم -

   میخونه، ما هست یدخترم بهتره با برادرت بر -
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 آم  یچشم فردا بازم م  -

 خونه  میورفت می کرد  یخراب ازهمشون خدافظ یحال با

 و بابا همزمان :  مامان

 حالش چطوره؟  -

 گلومو گرفت   بغض

   دیبراش دعا کن -

 تواتاقم   رفتم

 داخل ؟  امیتونم ب  ی: ممامان

  ا یآره مامان جان ب -

 شد ؟  یطور نی چراا -

 کردم (  ف ی تو کوچه رو براش تعر یمن شد ) ماجرا   ریهمش تقص -

 من شد اگه اون نبود من ... یگناه بود امشب ناج یسوزه اون ب یدلم براش م  مامان

 امونم نداد   هیگر

 بغلم کرد   مامان

 دخترکم عاشق شده؟  -

 سوزه   یدلم براش م یول هیاسمش چ دونمینم -

داره دست    ینبات یا یوتودن دهی خواب مارستانیمن رو تخت ب یبد کردم االن جا  یلیخ من
 کنه ! یو پنجه نرم م

 شه! ی نکن خوب م هیگر  زمادری عز -
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 نشده   دهی د یاز بهبود یعالئم چیوه  هوش  یروزه که ب سه

   دیکش یبه زوردستگاه نفس م یحت

 .نمشیبب تیوضع  نیدوست نداشتم توا  اصال

 رو شونه هام قرار گرفت   یدست

 شد؟  یطور  نی: چرا ا عسل

 اون باشم   یجا  دیهمش به خاطر من بود، من با -

 ؟   هیچ یدون یم -

 پوزخند شباهت داشت   شتربهی لبخند تلخ که ب هی

 لب هاش نشست  رو

عرفان عاشق بشه و به خاطرش ازخودش هم بگذره!   یروز  هی  دمید یتو تصوراتمم نم -
  یز ی معلومه براش عز

 چشماش بسته شد وازحال رفت   هوی

 تا   مارستانیب  یازپرسنل ها  یکی

 اومد کمک    دیما رو د 

 شدن ؟  یطور نی چرا ا -

 کنم فشارش افتاده باشه    یفک م ست ی حال برادرش خوب ن دونمینم -

 رو تخت   مشی کمک کن بزار  آروم

 با دکتربرگشت   قهی و بعد پنج دق رفت

 کرد   فشارشوچک
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 سرم براش وصل کرد   ه یشو گرفت و   نبض

  یم  هیحالشون نرمال شد توص  نکهیساده اس، بعد ا افت فشار هی  ستین یزخاصی : چدکتر
 خون ازشون گرفته بشه  شی آزما هیکنم 

 اومده !؟  شیبراشون پ یچرا مشکل -

 زنم باردارباشن  یحدس م -

 ممنون   یلیخ  -

 کنم   یخواهش م -

 تا سرمش تموم شه   منتظربودم 

 مدت   نیتو ا  دمی و اصال ند   شوهرش

 

 

 *  عسل 

 بود تونستم چشاموباز کنم   یبه هرزحمت یکرد ول یم ینیرو پلکم سنگ یزیچ هی

 ثابت شد   یچند بارچشماموروهم فشاردادم تا همه چ دمید یو تارم یهمه چ اولش

 زد .  ینداشتم وتوسرم نبض م تمی ازموقع  یدرست درک

 خبرازمن نگرفته   هی جام و سورنا   نیخواست، االن سه روزه که ا یم هیگر  دلم

 انقدرزود فراموش بشم  کردمی فکر نم ومدهیقات عرفان هم نمال  یحت
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 *از همان زماني كه  

 گلم صدا كرد  مرا

 چقدرعمرم  فهميدم

 كوتاه است*  برايش

 ؟ یستیچرا به فکرخودت ن ؟ی: عسل جان خوبزادیپر

 بود که گفتن نداشت  ادیبگم؟ دردهام انقدرز  یچ

 کنه   یسرم درد م -

   تونستیبگه اما نم یز ی چ هیخواست  یم

 افتاده؟   یعرفان اتفاق ی شده؟ برا  یزیچ -

 نکرده   یریینه حال عرفان که تغ -

 :  دیشک پرس با

 ؟ ییتو حامله ا  نمیبب -

 نه معلومه که   -

  میشونیدست زدم رو پ با

 ماهه منتظر اين اتفاقم  يه

 شد   یچ -
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 گفت ؟  نویا  یک زادیپر -

 ی که چکاب کرد حدس زد حامله باش  یاون دکتر -

 ؟ ی هم گفت یبه کس -

 نه  -

   دمی نفس راحت کش هی

 وسط ..  نی بود ا  یچ گهی د نیکم مشکالت دارم ا   ایخدا

 راحت بود .. المیدادم خ یم  شیشک داشتم که باردار باشم واگه آزما بازم

رو   دیچک  یکه م یتوجه به خون یب دمیوازدستم کش  وکتیوآنژ  نی تخت اومدم پا از 
 درآوردم گذاشتم روش   بمیدستمال، ازج نیزم

 سرمت تموم نشده هنوز   ؟یکن ی کارمیچ -

کس    چیمسئله با ه  نیتوهم خواهشا درمورد ا  شگاهیرم آزما  یمن م  ستیمهم ن -
 صحبت نکن  

 چرا؟   -

 درکار نبود   ییبچه ا دیشا -

   زمی باشه عز -

 ممنون   -

   یو نشستم رو صندل  مارستانیب یرفتم تو محوطه  رونیدم ب اوم شگاهیازآزما

 ..  یپربود ازهمه چ  دلم

 روزگار ... یازتلخ
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 جا ... یب قضاوت

 ها .... فاصله

 بخشمشون   یوقت نم چیه

 خانوم حالتون خوبه ؟   -

 خودم اومدم   به

 به مرد رو به روم زل زده بودم  

 و منگ، خالي از هيچ حسي   جیگ

 گذاشت رفت  دمینشون نم یواکنش  دید اونم

 

 

 سورنا*   

 

 تعجب به رو به روم چشم دوختم   با

 زل زده بود تو چشم پسره   ی خجالت چیه  بدون

 مچاله شد   قلبم

  ی عاشق یازادعا  نمیا

 سرش قرار گرفتم انقدرتوفکربود که اصال متوجه نشد ..  پشت

 راحت شه؟  التیصدات کنم تا خ یبايد عوض گهیجمع کن اون لب ولوچه رو، د  -

 . مارستانیبگه رفت ب یزیچ نکهیبهت نگام کرد بدون ا  با
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 تونستم روش حس کنم  یها رو م  یلیخ نگاه

 بود  دهیکه پوش یجذب کوتاه یمانتو اون

 کرد .  یومجذوب م یچش چرون هر

سرم شلوغ بود که نبود زمان فرصت   یازش نداشتم و به قدر یخبر  چیسه روزه  نیتوا  
 فکر کردن اين چيزا رو بهم نمي داد.  

عرفان تو چه   دمیمشغول به کار  هست، شن مارستانیب نیازهمکارا که تو ا   یکی  قیطر از 
 قرار داره    یطیشرا

 رحم کنه  ش یبه جوون خدا

 خانواده اش که اصال رو به راه نبود  لحا 

تونست   یمعجزه م  هیخطرناک بود و فقط  بایتقر  تشیدکترش صحبت کردم وضع با
 عرفان و برگردونه  

 

 *  عسل 

 

 ..شیرحم یگرفت از ب دلم

 اشک و بغض هر شبم بود  لیکشت اما حاال خودش دل یاشک مو م یباعث و بان قبال

 . زه یلحظه اس که فرو بر شه و هر  یداره سست م م یزندگ ستون

  یبزرگ نیبه ا  ایشد..مگه من تو دن یعرفان داداشم، تموم وجودم داشت پر پر م  ازطرفي
 دارم خدا؟  ویک

 ؟ ی نیب یمنو م  اصال
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واستراحت    ییجا  نیتو با شوهرت برگرد، چند روزه ا   می: دخترم منو ومادرت هستبابا
   ینکرد 

 دونست    یونم  یزیکه چ بابا

   هیاوک یکردهمه چ  یم  فک

 بهش بگه و دلش و بشکنه یزیکه مبادا چ یآقا فرار  نیدخترش ازدست ا  دونستینم

   زمیگن عز   ی: بله پدرجان راست مسورنا

 م یکرد که عاشق هم یم  ینقش باز  ی ها جور نی مامانم ا ی حقه باز جلو  یا

 گفتن هاش تنگ شده بود  زم ی عز  یبرا چقدردلم

 رد و بدل نشد  نمونیب یحرف   چیه نیتوماش

 غرورخودموخورد کنم  خواستیدلم نم گهید

 زنه  یصدا م یابونیکه منوكثيف خ  یگناهم در حال یبگم ب و

 شو   ادهیپ -

 ها  -

 ؟  یبمون نیجا تو ماش نیهم ییخوا  ینکنه م -

   میبه خودم اومدم درخونه بود تازه

 كه منتظرش بمونم رفتم باال   نی شدم بدون ا  ادهیپ

 شد و ورق روزگاربرگشته بود  برعکس  یچ همه

 خواست   یم  یخواب ابد هی دلم

 نشم   داریوقت ب  چیه گهیود  بخوابم
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 تو رو آشغال خطاب کنه   نت یزتر ی که عز ستی بدترن نیازا  یچیه 

   ادیز  جان ی فشاره استرس

 برسم   یونگ یوهمه باعث شده بود به مرزد  همه

  یپامو گذاشتم تو خونش که بشم آروم جونش اما ذره ذره داره جونمو م یچه دلخوش با
 ره یگ

بهم پوزخند  رتخت،یاون روز گذاشتمشون ز  یکه بعد دعوا  ییشکسته شده ا  یها  تابلو
 زد   یم

 ؟  هیچ  یلعنت یسهم من اززندگ پس

 هامون چه زود تموم شد    یعمرخوش

 تواتاق سورنا   رونیب رفتم

 کرد  داریهامو بعطرزنونه تمام حس  یبو

 کرده  یم  ینبوده نگو داشته خوش گذرون  داشیسه روزه پ آقا

 ...  د یلرز   یهام م دست

   دمیکش یم   غیها ج  ونهیوهل دادم و مثل د  زیرو م یها   لیوسا  تمام 

 باز شد  یبد ی دراتاق با صدا هوی

 ؟ یآر یدر م  یباز  یچته وحش -

 کردم.  یم یعقده هام و خال د یخواست، با یدعوا م دلم

 دوست دارم حرفيه؟!   -

 زد  پوزخند
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 ؟ ی رو به گند بکش نجایا  یكثافت كاري هات تموم شد اومد -

 خفه شو..  -

 اش  نهیتخته س زدم

 من آشغال نيستم  -

قطره   نیشد و پرت شدم رو زم  اهی شو برد باال، چنان زد تو صورتم که جلوچشام س دست
 سوخت   یم مینینستم حس کنم؛ بتو یخون رو صورتم وم ی ها

   ارمی سرت م نو یوگرنه بدترازا  سیساکت شو فقط ه  -

 تلنگر بود.  هیرفتارا برام مثل   نیا  شدینم  باورم

 دست به زن نداشت.  سورنا

 همه شرارت   ن یبود تحمل ا  بس

   زدمیکردم و دم نم   یتحمل م دی با یتا ک آخه

 آدم بودم و آستانه تحملم سراومده بود  منم

اما   فتمیبره وب جی بود سرم گ کینزد  یقدرتموجمع کردم و بلند شدم چند بار تمام 
   سادمیوا 

 و غرورو جسارتمو تو چشمام ريختم   وايسادم

   رتتیحاشا به غ ن،ی آفر -

   یمتنفرم حالمو به هم زد ازت

 ظراون روزباش  منت  ،یروزا رو بد نی ا  یکنم تاوان همه  یم یکار

 روهم  دمیکوب درومحکم
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 رسوندم اتاق و درواز پشت قفل کردم   خودمو

و تاب خوردم   چیرفت اون قدر پ یدرد ها مثل خنجرتو قلبم فروم نیو ا   دیکش یرمیت دلم
 که همون جا از حال رفتم...

 

 

 *  زادیپر

   دمیپر  هوازجامی می زنگ گوش یصدا با

  یسرمو ماساژدادم وهمزمان گوش  نی بود از تخت پرت شدم پا یکارم ناگهان ن یچون ا و
 ه؟ یک  نمیو چک کردم بب

 عرفان بود، بدون تعلل جواب دادم  مامان

 سالم   -

 شروع کرد به حرف زدن   یخوشحال با

   نهیخواد تورو بب یعرفان به هوش اومد م زمی عز -

 فتم:بود گ یچ لشیدل  دونمیکه نم یمضاعف  یخوش حال با

 ُافتم فعال خدافظ   یاالن راه م -

 خدافظ  -

متوجه بشه رفتم   یکس نکهیو برداشتم و بدون ا چ یسو  د،ی ربع طول نکش هیشدنم  حاضر
. 

 ساعت هفت صبح بود وهمه خواب بودن .  تازه،

 چرا؟!  دونمی داشتم، نم استرس
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 زدم و وارد شدم   در

 سرها به طرفم برگشت    ی همه

 زدم   حیلبخند مل هی

  ر یم، صبح به خسال-

   ی عرفان: سالم دخترم ممنون که اومد مامان

 ام بود   فهیوظ -

   رونی از اتاق رفتن ب  ،یاحوال پرس بعد

 موندم و عرفان ..   من

 ؟ یحالت خوبه درد ندار -

 کم جا به جا شد  هی

 آخ   -

 رسوندم به تختش و بازشو گرفتم  خودمو

 ار یآروم باش به خودت فشار ن -

 زد تو چشام   زل

 چرا حالم برات مهمه ؟   -

 ی خب، توجونمونجات داد -

 که جونتو نجات دادم ؟  یفقط به عنوان کس ن؟یهم -

 بگم ؟   یچ دونستمینم ن،ی وانداختم پا سرم

 گفتم؟!   یاتفاق افتاد بهت چ  نیکه ا یاون شب  ادتهی -



 بغض من عشق او 

340 
 

 ! بگو ودردهام و کم کن  زاد؟یپر  یمون ی بگو باهام م ،یدوم وانتخاب کرد  توراه

 دلت تو بخونم  یخوام ازتوچشمات حرفا  یو تو چشمام نگاه کن، م ارباال یب سرتو

 چشماش زل زدم  تو

نبودم واون   یمناسب  طیمن تو شرا  یعنی م،ی نداشت یمناسب  ییعرفان، من وتوآشنا -
 شد  داتیموقعه تو پ

کردم اما اون   یبهت افتخارم یکرد  یو بهشون عمل م  یداشت مانیبه گفته هات ا نکهیازا
 بود که بخوام تو رو بفهمم  نیمن بدترازا  طی زمان شرا 

 طرفه که دوام نداره   هیو  یدوست داشتن زور  

 وسط حرفم    دیپر

 کلمه بگو خالص.. آره يا نه؟!  کی  -

 حبس شده موآزاد کردم   نفس

 کنم درکنارت به آرامش برسم .  ین فرصت بدم، فک مخوام به جفتمو یم -

 داد زد ی ازخوش حال عرفان

 نوکرتم   ای خدا -

 ام گرفت دستموگرفتم جلو دهنم   خنده

   یبخند  دمیآره با  -

  یبش ی تا راض ارمیدر ب یجنتلمن باز  یخواست ینکنه ازهمون اول هم م طونیش یا

 جواب دادم : یتخس با

 شايد -
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 * عسل 

 اوضاع فقط تو رو کم داشتم ..   نیزل زده بودم، تو ا  شیاب آزمابهت به جو با

  ی ام ازهمه چ خسته

 کم آوردم   یواقع  یمعنا به

 خودشه! یکه بچه  ره یپذ  یاعتماد شده بود و بدون شک نم ینسبت به من ب سورنا

 شد .. یگشت و سورنا مثل قبل م  یبه عقب برم یکاش همه چ یا

 

 من ممنوعه است (   یاست، که حال، برا  ی)دلم تنگ  آغوش

 به بودن بچه ندارم   یدل خوش  چیاعتماد شده که ه  یمحبت و ب یسورنا، انقدرب 

 .دمیهاشو خر  لی درست کنم، وسا ایداشتم  الزان  دوست

 مواجه شدم .   د،یکه نبا  یزیخونه رو باز کردم و با اون چ در

 رو به رو زل زده بودم   یچطوربه صحنه  دونمینم

 اون خانوم گفت:  که

   ن؟ی خوب هست زم یسالم عز -

 گشتم، کم آورده بودم.  یذهنم دنبال جواب م تو

 سرمد هستم، همکارهمسرتون  -

   نیار یب فی راستش همسرم نگفتن شما قراره تشر ن،ی سالم خوش اومد -

 کنم   یم یعذرخواه درهرصورت
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 نفرماگلم!  -

 بود صدالبته تو دل برو   سیف یب  یب یلیاش خ افهیق

 بسوزونه !  گرمویخواد ج یدونستم سورنا م یخوش حال نشون دادم م خودمو

استفاده   یب یوغر بیصحبت هاشون از کلمات عج  نیفاصله کنار هم نشسته بودن و ب با
 کردن   یم

 کردم   یبهشون نگاه م یاز ک دونمینم

 م  خورد سرمو باال آورد زیم  یکه به لبه  وانی ل  یصدا با

 بدبخت و  یخورد  -

 ست یات بد ن  قهیسل -

 تو..  رازانتخابیبودم البته به غ قهی خوش سل شهیمن هم -

 مبارکت باشه  -

 مثل خودم جراح   -

 زدم   پورخند

 چه خوب  -

 .  ستیمثل تو که ن  گه،یآره د -

 داد   یم  ریتحق  یجمله اش بو  نیا

 اتاقت!   شیببر یتون یاگه مزاحمتون ام م ،یریبه خودت سخت بگ  یونی مد -

 لبخند حرص درآر زد هی

 اونم به وقتش  -
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 و نداشتم   اتیچرند   نیا دن یتحمل شن گهید

 من...  فیح

 

 

 

 به بعد   ییجا هی)از 

 ه یبغض، نه گر نه

 كدوم  هيچ

 ( ستین کارساز 

 

 تو دلش ندارم    ییجا  چیه دمیفهم

 به دنبال نخواهد داشت..  تمی کردن  غرورو شخص روخورد ی جزتحق یزیبودنم درکنارش چ  و

 آخر   میزده بودم به س ییجورا  هی

 طالق دادم   درخواست

 برد    یبشه و برسه دستش زمان م دی تا تا

 که فقط من باشم و من  ییزمان، برم جا نی داشتم تا ا  میتصم

 دست برداشتم الیبه خودم اومدم واز فکروخ ل،ی زنگ موبا با

 خواهر داره  هی اومد    ادشی بود، ههه چه عجب  عرفان

 سالم   -
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 ؟ یی سالم عروسک، کجا -

   نیتو ماش -

 کارت دارم   ا،یتوهم ب  ایکافه تر  می اومد   زادیمن وپر  -

 ن؟ ی خوایمزاحم نم یمطمعن -

   ایزود ب میمنتظر ونه،ی د هیچه حرف ن یا -

 باشه داداش، فعال خدافظ  -

 خدافظ  -

 وارد کافه شدم   و حساب کردم و  یتاکس هیکرا

 زد .  یلبخند م    زادی مشغول حرف زدن بود و پر  اقی با اشت عرفان

   داریهاشون پا  یخوش عمر

 بلند شد  دنمیبه محض د  زادیرفتم، پر  جلو

 .یسالم عسل جان خوش اومد  -

 سالم ممنون  -

   زمیعز  ی: خوش اومد عرفان

 داداش   یمرس -

 رو جزء به جزء صورتم فوکوس کرد   عرفان

 شده ؟  یزیچ -

ازپس مشکالت   ییتونستم به تنها  یداشتم و خودم نم اجی راه به کمک عرفان احت نیا  تو
 ام یبرب
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 مامان بزرگ    شیبرم پ یمدت  هیخوام   یم -

 توهم گره خورد   ابروهاش

 !؟ ییتنها -

 آره   -

 ن ینداره، با سورنا بر  یناراحت  نکهیخب ا -

   نیبمون یروز  چند

 گذره   یهم خوش م یلیخ اتفاقا

 خوام برم، بدون سورنا   یم -

 کنه ؟  یقبول م -

 بهش نگفتم که بخواد قبول کنه   -

 ! ؟ی چ یبرا  -

 الزم دونستم   -

 ن؟ یبا سورنا به مشکل برخورد  -

 نداره!  یراه چیکه ه یمشکل جد   هیآره  -

 شده؟  یچ نمیبگوبب -

 زن و شوهر دخالت نکن  ی: عه عرفان، تو زندگزادیپر

 جوابشو داد عرفان

تفاوت   یب  شینسبت به غم و ناراحت تونمینم ست،ین یهر کس زادیعسل خواهرمه پر  -
 باشم
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 سکوت کرد   زادیپر

 ؟   یفرارکن ییخوا یو م یختی به هم ر یطور نیشده که ا  یبگو چ -

 خوام ازسورنا جدا شم   یکنه، م یو دوا نم  یگفتنش درد  -

 ره برات   ی سورنا جونش م  ،ی؟ تو که خوشبخت یچ ی آخه برا -

 زدم   پوزخند

 خوره    یحالم ازش به هم م -

 نگو    یزیرم شمال به مامان چ یرو خدا سوال نپرس، فردا م تو

 فهمه  ی؟ خودش م   یتا ک -

 جون با من   ز ی! عزفتهیاتفاق ن نیدم ا  یقول م -

 

 

 

 * سورنا 

 

  روزدرخواستیدونستم کجاس؟ د  یگذشت وهنوزنم یازنبودن عسل م  ییهفته ا هی
 . دیطالق، دستم رس

 بسازه   میالیوخ ی داشت با زن دروغ  میتصم یبا من بودن حت ی که برا یاون

 .. ستیازش ن یرفته وخبر االن

 تمام اسناد و مدارک مهم و با خودش برده   یلعنت
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 بار دهم خوندم   یرو برا  نامه

 معرفت    یب سالم،

 مون کوتاه بود.. یو صد افسوس که عمر خوشبخت  افسوس

 که زود تموم شه .. یتو خواست یعنی

 یبه همکارت بشه، م دنی رس یکه مانع تو برا   ستی ن یکس گهیرم تا رها باشم، د یم
 کرده اس و خوشگل .. لیشد، به قول خودت تحص می ! حسوده؟یچ یدون

 کردم   یکه باهات زندگ  یحرمت همون دو ماه به

 شو .. یک یبخشم جز  یم رتوی اخ یرفتارها  تمام 

 ! یو تاوان بد  یگناه باش یکه ب ستین یزبدترازاونیچ چیه

 ..یو قاتل روح و جسمم شد  یحکم، صادر کرد  یی بخوا حیازم توض   نکهیا  بدون

 تحمل ندارم..  نی ترازا  شیب گهیطالق دادم، د درخواست

 ؟   هیچ یدون یم آخه

 !شی گرفت ،یبود نفسم

 دارم.. یخوشبخت یتمام وجودم برات آرزو با

 شعر نوشته شده بود:  هیمتن  آخر

 

 را.. یشب

 را.. یسکوت

 را.. یقطره اشک زش یر
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 ..یمن باش  ادی  دیآرزو دارم که شا تی برا

 

 انقدرگنگ شده؟!  یپرپشت ام زدم، آخه چرا همه چ یبه موها  یشم، چنگ یم ونهی د دارم

 احساس مبهم  نی تحمل بودنش و دارم نه نبودش و لعنت به ا نه

 لمس و زدم    دیبلند شدم کل یلیم یرفت، با ب یم  یرو مخم اسک فونیآ یصدا 

 اش معلوم نبود..   چهره

 داشت، معلوم شدعرفان   یکه بر م  ییبلندو پرسرو صدا یازگام ها   یول

 بودمش  دهیند  شونیو پر  یطورعصبان نیحاال ا  تا

 اشتم و خودم رفتم کنار گذ دروباز 

 ی سالم، خوش اومد  -

 تو ودرومحکم بست   اومد

 وانداخت رو سرش   صداش

 گن مرد؟  ی آخه به تو هم م -

 هام توهم گره خورد   اخم

 شده؟  یچ -

 بشه؟  یخواست یم  یچ گهید -

 ؟ ی رگ نبود یتو که انقدرب می قسم خورده بود یمنوتو برادرها   سورنا،

 جا داشت، دندون شو تودهنش خورد کنم  

 چته، توپت پره؟  -
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 هم پره، وقتشه که منفجرشه  یلیآره خ -

 لش؟ یودل -

 خواهرم..  -

 !؟  یازش گرفت   یکه نبود سراغ یمدت  نیکجاس؟ تو ا  یدون یم 

 نشست رو لبم   یکج لبخند

 .. مشغول   یلیالبد خ -

 دهن توآب بکش کثافت  -

 نکن حرمت ها رو بشکونم.. یکار-

   یوقته شکست یلیاون وکه خ -

 شده، باور نکردم   یچ دمیکه ازعسل شن  یزمان

 از خودت بپرسم    اومدم

 گه  یبگودروغ م -

 کنه  یو به نفع خودش تموم م یخوبه، داره باز  یلیخ-

 بزار من بگم.. حاال

 و گفتم   یچ همه

 سرخ شده بود  چشماش

   نمیخوام اون عکس و بب یم -

 تاب و ازرو کانتر برداشتم و روشن کردم   لب

 ر ی وحرفت و پس بگ نیبب ایب -
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 کردم   کی کل روعکس

 امکان نداره..  نیا-

 کردم  یبدونه، مردونگ یو نزاشتم کس  اوردمیهه، اگه تا االنم صداشو در ن -

 خودشه؟  یدون یازکجا م -

 واضحه  -

 فتوشاپ باشه  دیشا -

 خوردم، اصال بهش فک نکرده بودم  جا

،یگراف زادیپر - که  یآدرس  نیفتوشاپ، عکس و به ا ای تونه متوجه بشه که اصل  یم  ست 
 کن. لی میدم ا یم

 گناه باشه   یکردم عسلم ب یم دعا

 بعد تلفن عرفان زنگ خورد  قهیدق چند

 بگو لطفا   گهیبارد هی!  ؟یمطمعن - 

   کریرو گذاشت رواسپ صدا

 کرده   زکاری ر یلیخ تی درست شده و تو اد ییحرفه ا  یعکس  فتوشاپ، با برنامه ها  -

 ! ستی ن یعکس واقع نیبدم ا  نانیتونم اطم یم  یول

 عسل مثل پتک تو سرم آوار شد  یها   حرف

 ! بد حماقتي كردم رهید  یلیکه خ یفهم یو م  قتیحق یروز  هی

   نی اومد پا میشون یخون کنارپ وار،یسرمو کوبوندم به د  

 ترازهمه به عسل   شیب ،یبد کرد  یلیسورناخ -
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 دلم*  یاست، برزخم ها  یکه مرورهرکدام شان نمک ی شدم درخاطرات گم

 آوار.. هیموندم و   من

 

 ها منم، لعنت به من   نی تمام ا  یبدم؟ باعث و بان یجواب دل شکسته شو چ ایخدا

؟   یعنی  االن کجاس؟ جاش امن 

   ادیسرش ب ییشهرپرگرگ، نکنه بال نیا

 وجدان داشتم..   عذاب

 مونو پاره کردم   یزندگ سمونی دست خودم، ر با

   دمیگناهم ومن نشن ی: بچقدرگفت

 من   یکردم؟ وا  تشی بده؟ چرااذ حیباربهم توض هیندادم  چرااجازه

 شکست و دم نزد    کشیدل کوچ دمید

 صداش..  بغض

 چشماش .. اشک

 اعتنا بودم..  یو من ب دیفنچ کوچولوم لرز  قلب

 .. دمیکش یآه

 برگرده؟  گهی بارد هی شه   یم یچ  ایخدا

 خاموش بود..  شیگوش

 بود، بد جوربه دربسته خوردم   دمی راه ام تنها
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 عرفان زنگ زدم   به

 بوق خورد تا جواب داد   چند

 کارتو بگو   -

 داشت ازم دلخورباشه!  حق

 کن   یو بازم درحق ام برادر  ایعرفان ب-

 زد پوزخند

 اده؟ یروت ز  یکم هی یکن یفک نم ،یودرحق ام تموم کرد  یتو برادر -

 کشوندم، توروخدا کمکم کن   یوبه نابود   میدونم، زندگ یم -

 خواستم.  یوازش م یزیچ  هیباربود که عاجزانه  نی اول یبرا  دیشا

 بکنم یکار  هیتونم  یفقط م -

 دلم روشن شد   ته

 ؟ یچ -

رنگ عسل   گهید یابیخواد ازت جدا شه البته غ ی بدون دردسرعسل وطالق بده، م -
 !ینیب یونم

 کارو با من نکن  ن یا -

به   گهید ی کور کورانه ات، عسل و نابود کرد   ینداره، تو با اون باورها ی عسل حال خوش -
ز کنارم  تفاوت ا یبزن و ب یالیخ یخودتو به ب یدی منو د یبه بعد حت ن یمن زنگ نزن، ازا 

 رد شو..

 تلفن وقطع کرد  یخدافظ بدون

 شه؟  داتیرو به انفجار بود. آخه کجا رو بگردم تا تو پ مغزم
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 کنه  یودرست نم زیچ  چیجا ه نی موندنم ا  رون،یو برداشتم وازخونه زدم ب چیسو 

 خودم دنبالش بگردم   بهتره

 گفت: یبهم م یحس هی

 ! ؟یچطور آخه

 .. دمیچرخ یشهر م  ن یداشته باشم، سرگردون تو ا یکه مقصد  نی ا  بدون

 کجا رو داره که بره؟  آخه

 بود  شیآت ی گوله  قلبم

فقط   ستی ازمن ساخته ن یگفت: کار یوداشتم که دکترش با تاسف م یماریهمراه ب حال
 ! دیدعا کن

 گرفته بودم  یدرمون یدرد ب عجب

 تنگ  واسه غرزدن هاش..  دلم

زد، با  یکه شکوندم بهم چشمک م   ییتابلوها یخال  ی، جا به خونه انداختم یاجمال  نگاه
 درد چشم هامو بستم.

 شو بازکردم  دراتاق

 هاشو تودستم گرفتم و بو کردم عطرتنش وچقدردوست داشتم..  لباس

  ییا   دهی فا گهیکه کردم، اما نوش دارو بعد مرگ سهراب د یاز کار مونی و پش نادم
 نداشت! 

 تو پام، راه رفتن برام سخت شدونشستم روتخت  یزی فرورفتن سطح ت با

 شده بود..  جادیا  یسطح یدگی و باال آوردم؛ بر پام

 افتادم که ناحق تو صورتش نشوندم    یلیاون س ادی
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 شکست.   یکاش دستم م یا

 خودم شکستم   یواحساس ب  میا  یاعتماد یوارب یشو با رفتارام، د  کیدل کوچ ا،یخدا 

.. یداشت بهم بفهمونه ب یلحظه سع  نیخر که تا آ یکس  گناه 

همه رو   ،یعقد، عروس ،ینامزد  یکردو تابلوها  یبرخورد م یش ینوربه گوشه  انعکاس
 ها بودن.. نی بود درحال حاضرفقط هم میکه قابل ترم  یزیخورد کرده بودم. تنها چ

 کار کنم؟  یکه عاشقم کرده روچ  یکس اون

 زدم.. یلیبار نه دوبار بلکه ده ها باربه قلبش س هی نه

 به روزايي كه چشمم رو همه چي بستم   لعنت

 آورد همگي قصد جونمو كرده بودن!  یکه توذهنم هجوم م  یزدم، خاطرات یو ورق م آلبوم

 آلبوم سرخورد و توجه امو به خودش جلب کرد.. یورقه ها  یازال یمتوسط ی برگه  

 کرد  یم ییاسم عسل اون باال خودنما  بود و یباردار شی آزما 

 کردم.. یترازقبل تعجب م شیخوندم وهر لحظه ب یم

 عسل حامله اس و بچه من و تو شکمش  حمل مي كنه   نکهیحال ازا   خوش

 دم یآسوده ايي کش نفس

 شناختم .. یحال بودم سراز پا نم  انقدرخوش

 االن حالشون خوبه؟  یعنی

 خودش وبچه هست؟   یفکرسالمت به

 ماه عسل ببرمش   هیتونستم ن یحت

 کرده بودم .  یو قاط یوهمه چ  ربودیدرگ ذهنم
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 زده شده بودم.. ایخواست ومن در  یم  ای در چقدردلش

 ! ؟یچ  ارهیسربچه ب ییموقع بخواد بال  هی اگه

 کنم آلبوم تو دستم و پرت کردم رو کنسول   داشیتونم پ ی که نم نی ازا یعصب

تواسامي شون تو   ارباشهیشناختم، اگه شانس باهام  یشو ونم یم یصم  یها  دوست
 کردم   رورویدفترتلفن هست. هجوم بردم سمت سالن دفترچه تلفن وز 

 بود.. درست مثل ذهنم  یخال

 باقي بودکرده بود، بعد ده روزهنوزاثرش  یروخودش خال  نیلیکه آ  یتند عطر یبو

روز که کتاب ها رو برام آورد، سراغ عسل و گرفت خوب شد خونه نبود وگرنه متوجه  اون
 بود..  یقو  شی رایشد به شدت گ یماجرا م

 وبازگذاشتم هوا رد و بدل شه   تراس

 

 *  عسل 

 

بهم   یجا حساب نیا  یکنم پوست انداختم هوا  یجا بودم، حس م  نی که ا یمدت  نیا  تو
 ساخته  

 . دیپرس ینم یچیخوب بود وه  یلیبزرگ خ مامان

 ساحل.. میرفت یغروب ها با نازگل م دم

 .میوخاطرات اون دوران رو زنده کرد  میکرد  یآب باز  میهامون، تا تونست  یبچگ ادی به

 خونه.. میگشت  یبرم میکه توروزداشت یتیها خسته وهالک از فعال شب
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برام به جا گذاشت که   یادگاری اما کرد،   یکردم فراموش کنم که سورنا با من چ یم یسع
 خودم بخوام به يادشم  نکهیهر لحظه و همه جا بدون ا

 داشت واز ته دل خوش حال بود   دهیا  یدونست حامله ام کل یم  نازگل

 ؟ یبزار یخوا  یم یخاله رو چ یگم عسل اسم دردونه  ی : منازگل

اومدن بچه  ایده تا زمان به دن یاجازه رو بهش م ن یاگه بفهمه حامله ام، قانون ا -
 خوام. یو نم  نیکنم و من ا  یباهاش زندگ

 ؟ یببر نیبچه روازب یخوا یم -

 تونه آدم وآزار بده؟!   یشه تا چه حد م لی که به نفرت تبد  یخودتو بزارجام، فکرکن عشق-

 کوروکرشده بود.  یکنه ول یکنم داره اشتباه م یکردم، بهش حال یسع یلیخ

و که   یتمام تفکرات   ی شهیبرداشت ور شهیخودم قراردادم، ت یکه ُبت کردم و خدا یاون 
 راجبش داشتم ازبن قطع کرد. 

خوب بود؛   یهمه چ م،ی) نامزد نازگل( بودحیمثل تومس  یزمان هیدرد داره، ما هم  یلیخ
 شدن قلب هامون شد. نیدل هامون وچرک  یتلنگرباعث دور هیاما 

 شد؟!  یشوخواستم اما چ یمون ازش اعتماد خواستم، باورقلب یخواستگار شب

. بچه ايي كه معلوم نيست چي درانتظارشه، چرا بي  ستین یداشتن بچه کاردرست نگه
 خودي پاي اين جنين و به اين دنيا بازكنم؟

  یتونست بکنه ا  ینم یکار چی هم هدفش ترسوندن تو بود و ه  اوشی قبول کن، اون س -
 یگفت یکاش به سورنا م

 ی اون مقصر یکن توهم به اندازه   قبول 

 شد  یله م  نیماش راون یکرد، سورنا ز  یخطرناک اگه اشاره م یلیخ  اوشی نه نازگل س -
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ندونه واال اگه   یخواست کس یهارت و پورت کرد و م   هیمملکت قانون داره دختر، اون  -
 گفتم. یم سیتو بودم به پل یمن جا 

 کردم  یعقل یب دی دونم شا ینم -

 یقضاوتش نکن  یراه نرفت یکه با کفش کس یبدون تا زمان اما

 توابعاد مختلف.. یول   دیکنم، جفتتون مقصر  یقضاوت نم -

  دنیشده حاال چه با د نیهمسرت هم بدب ،یوانتظاربخشش داشت ، یکرد  یکوتاه هی تو
 اون عکس ها چه بدون اون ها  

اون   یبرا  یهیچه توج ؟یکه تواتاقش بود چ ییعطرزنونه ا یبه جهنم، اون بو  نایحاال ا -
 هست؟ 

من   یبرا  نیگز یپست بود که دنبال جا  ینکرده متهم شدم اما اون به قدر انتیخ من
 بود.

 تمنا نکند(  چیکه دلم ه د،یآ یروز  هی)

   یشد  تی قربونت برم که انقدراذ -

 خدانکنه  -

   دمیاز ترس کش ینیه د،یدست هاشو به هم کوب  یبا خوش حال هوی

 کم   هیآدم باش  دم،یترس دهیورپر  -

 دیببخش -

 شوگذاشت روشکمم دست

   یمن عادت کن  یکارا   نیا  دیبا گه یفندوق خاله، د -

 دونه محکم زدم تو سرش   هی
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 تو.. ی شد  یچته وحش -

 بچگونه کردم  صدامو

 ! یمامان منم عادت کن یکارا  دیبه بعد با نیخاله ازا -

 آري؟  یمن و درم یادا  -

 آرم  یبله که درم -

 کنه یخواد تالف یدونستم م یکرد، م   زیچشماشور

 که بزنه   زبرداشتیخ

خاله نساء مثل قبل گله   ی شدم ُاردک ها ی. ازتو روستا که رد مدمیبلند شدم و دو عیسر 
 شدن تا ُاردک.. یگوسفند م دیها با  نیزدن، واال ا  ی توروستا دورم ییا

دست و پا   ریام ز   یبازکردن و فرارکردن، لباس ساحل بال ها شونو  دنی ها تا من ود  ُاردک
شور و   دم،یفقط دو  رپامی ز  فتهیکه لباسم هرلحظه اس ب نیتوجه به ا یافتاده بود، ب

 نگاه به پشت سرم انداختم، ازم فاصله داشت   هینشاط اون موقعه ها رو داشتم .برگشتم 

که  نی بود با صورت بخورم زم کیشد، پام و گذاشتم رو لباسم و نزد  یچ هو ی دونمینم
 کار شد…  نی مانع ا یتنومند  یدست ها 

 

 

 * سورنا 

شده بود    کی ها مو پر کرد، هوا تار  هینم کاه گل ر  یخونه زل زده بودم، بو  واریدر و د به
 ! اد؟یخونه ن  گهیجام ود نیمن ا   دهیازعسل نبود، نکنه فهم  یخبر چیوه

 ؟ یشونی: پسرم چرا پرمادربزرگ
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 یموقعه خونه نم نی تا ا رونیره ب یساعت نه شب وعسل هنوز برنگشته، هروقت م -
 آد؟!

 شه  دایاالنه که سروکله اش پ- 

 دم یزنگ از جا پر  یفکربودم که با صدا تو

 شتراومده یچند ر  یخودشه، انگا زلزله  -

 شدم برم درو باز کنم که مانع شد  بلند

 استراحت کن  ،ید یتازه از راه رس -

  یمن چ  دنیدونستم واکنش عسل بعد ازد  ینم قتشینکردم و نشستم. حق یمخالفت
 تونه باشه؟!  یم

 قبل خودش اومد  صداش

 رو کنار زدم، با آب و تاب مشغول صحبت بود  پرده

 زد  غیج هوی

 جام؟  نیمن ا   یشل مغز گفت نیمامان بزرگ تو به ا -

 ه؟ یک  گهیشل مغز د -

 ن ی مت -

 نه من نگفتم  -

 ده یاما اون گفت از شما شن -

 یاله نهیبهره نب رهیخ -

 گه  یتازه پرو پرو تو چشمام زل زده م -
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 اون فرد و درآورد   یشو به کمرش زد و ادا دست

 تو با منه   تیمسول  یهست  نجایکه ا  یتا زمان -

 خواست دندون هاشو تو دهنش خورد کنم  یم مبودم دل دهیاون شخص و ند  نکهیا با

 م یداخل مهمون دار ایغلط کرده، اون و ول کن دستت و بشورب -

 اومده ؟  یک یسر ن یا -

 اط یبگه رفتم تو ح  یزیمامان بزرگش چ  نکهیازا  قبل

 ما دو نفرو  یآب دهنشو قورت داد و با بهت نگام کرد، مادر بزرگش چهره   دیمن و د  تا

 کرد  یبرده بود و با دقت ما رو نگاه م نیذره ب ریز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * عسل 
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بهش گفته من   یکرد؟ ک یم   کاریچ  نجایو شک به رو به روم زل زده بودم، ا  یناباور با
 نجام؟ یا

 زل زدم تو چشماش و رفتم تو خونه ینفرت آشکار با

 مامان بزرگ پرازسوال بود.. یچشما  تو

گچ و   سهی و رفتم باال چند تا ک دم یباال بود از پله ها دو  یکاره، طبقه  مهیاتاق ن هی
 بلند کردم و گذاشتم پشت در مانیس

 دلم بدجوردرد گرفته بود. ریز 

 م گذاشتم دادم و چشمامو با درد رو ه هیتک مانی همون گچ و س به

 لحظه بعد دراتاق به صدا در اومد  چند

 درو باز کن نیکنم ا یعسلم خانومم اشتباه کردم، خواهش م -

 یوب دیقلبم وشن یترک ها  یداشتم کجا بود؟ صدا  اجیکلمات احت نی موقعه که به ا  اون
 ! کار؟یاعتنا بود حاال اومده چ

کردم من بد کردم تو   یزود قضاوت م دیدونم اشتبا کردم، نبا  یخانومم آروم جونم م -
 نکن..

 بودم  چارهیدلم پوزخند زدم، چه ب تو

 گه من اشتباه کردم تو نکن  یبرگشته م یراحت نیهم به

 تو تمام وجودت اشتباس  یخواست داد بزنم بگم لعنت یم دلم

 سرد افتاده بودم   نیوار رو زم نیو جن شترشدیدلم ب درد

 بود  خی تار  ی روز ها نی از بدتر ی کیامروز  شک   ی*ب
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زدم.. به  غیوج رم،یدهنم  بگ یکه نتونستم جلو  یشده بود طور ادیز  یلیدرد دلم خ -
 داشتم یزینفس نفس افتاده بودم وخونر 

 تو روخدا در وباز کن  ستیتو حالت خوب ن یکن ینگرانم م یعسل دار -

 من و بکش..  ای گفتم خدا یزدم و م یم  غیج فقط

 آم  ینکن االن م  ییتوروقرآن کار احمقانه ا -

 نتونستم تحمل کنم و چشمامو بستم  گهید

 

 

 * سورنا 

دونستم که   ینم یبودم كه بتونم دراتاق و بازکنم ازطرف یزدن عسل، دنبال راه غیج بعد
 نه؟  ایپشت در

 نهیبب  بیدرو بشکونم وعسل آس دمی نرس یم

 رون یب ارم یتونستم عسل و از اونجا ب  یکردم م  یپنجره اون ور بود اگه اون و باز م هی

 به پله ها نبود ..  یاعتبار چیه

 تونستم پنجره رو با سنگ بشکنم و برم داخل  یبدبخت با

 کرد   یام م ونهی عسل د ی مچاله شده   جسم

 داد و جون بچه ام درخطر بود  یم   یبد یشلوارش خبرها  یخون رو  رد

 .دمیبخش یشد خودم و نم یم  زشونیچ اگه

 نی کردم ورفتم پا بغلش
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 زد رو صورتش  دیتا من و د مادربزرگش

 شده؟  ینطوریخدا مرگم بده بچم چرا ا -

 ..  مارستانیتر ببرمش ب  عیسر  یهر چ د یبا ست،یحالش خوب ن -

 کجاس؟  نجایبه ا مارستانیب ن یتر کی نزد

 زاگرس  انمارستیب -

 د؟ ی آ  یشما باهامون م -

 تونم، مواظب نوه ام باش پسرم  یکنه نم یدرد م  یلیپاهام خ -

 چشم --

 بخشم یموازسرش کم شه خودم ونم  هیاتفاقات خودمم، اگه  نیتمام ا  یو بان  باعث

 دم یو بغل کردم وتا اورژانس دو عسل 

 ازپرستارا اومد سمتم  یکی

 رم دکترخبر کنم  یم  د،یو بزار  شونیاون سالن هست ا  یتخت انتها  هی -

 نداشت  یوارفرقی هاش سرد شده بود و رنگ صورتش با گچ رو د دست

 از دکتر نشد یگذشت و خبر ییا  قهیدق چند

 زدم  داد

 ست ی دکتر کجاس؟ همسرم حالش خوب ن-

 از پزشک ها اونجا بود  یکی

 رو سرت؟  یو گذاشت  مارستانیچه خبرته آقا ب -

 کنم  یو رو سرتون خراب م مارستانیب ن یبشه ا  شی همسرم بارداره، اگه طور -
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 د یلطفا آروم باش -

 دم یشده ام غر دیکل ی دندون ها یشو گرفتم ازال قهی جلو و  رفتم

 ی ده لعنت یچطورآروم باشم هان؟ زنم جلو چشمام داره جون م -

 تونست..  یاش جدا کنه اما نم قهی کرد دست هام و از  یسع

 از پرسنل از اون طرف صدا زد  یکی

 آقا، دکتراومدن  -

 کردم ورفتم سمت عسل  اونوول

 د؟ یشما همسرشون هست -

 بله -

 چند هفته شونه؟  -

 دونم ینم -

 از رو تاسف تکون داد  ینگاه بهم انداخت و سر هی

 فهیچقدرضع دیش یمتوجه م  د،یدخترنگاه بنداز  نی ا  کلیبه ه -

 د؟ یانقدرزود اقدام کرد   چرا

 گه ید زینه چ ماریتون نجات جون ب فهیو وظ یشما فقط دکتر ست،ی به شما مربوط ن -

 چه با ادعا  -

 کردم  ی جا خفه اش م نیاگه زن نبود، هم  دمی کش قینفس عم هی

  افته یزن و بچه ام ب یبرا یاگه اتفاق  د؟یفکر کن ماری نطق کردن به حال ب یشه به جا  یم -
 و دادگاه مي بيني! عواقب شو ت 
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 به دنبال داره؟  یچه عواقب ماریدر قبال ب یکه کوتاه  یدون یم

 از مردمک چشماش مشخص بود   نیو ا  دیترس

 دم  یانجام م ادیاز دستم ببر ب یهر کار -

 خوبه -

 که چکاب کامل انجام شد گفت: نیا بعد

 ه؟ یتونم بپرسم شغل شما چ  یجناب م -

 گفتم:   یحالیب با

 جراح قلب -

 و مطرح کنه   یاجازه بدم سوال بعد  نکهیا  بدون

 دم یپرس

 چطوره؟  نیجن تیوضع -

 سنوانجام بشه.  دیبا  نانیاطم یفعال نرمال اما برا  -

 دم یکش ییآسوده ا  نفس

 ن؟ یاالن سنو انجام بد نیممکنه هم -

 بله -

از   دیخوام، با  یها و سنو و م شی االن جواب آزما نیلطفا کاراشو انجام بدبد، هم -
 مطلع شم   نیجن تیوضع

 دم  یو م بشیترت -

 کارا انجام شد.. می تا نیبود و تو ا  هوشیهمچنان ب عسل 
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و تپش قلب    فیکم ضع هیدکترش حال هر دوشون خوب بود فقط بچه  ی گفته  طبق
 مادرباال بود

 چشماش و باز کرد و دستش و سمت دلش برد  

 جام بلند شدم  از 

 ؟ یجانم درد دار -

 که از ته چاه دراومد گفت: ییصدا با

 به من دست نزن  -

 دم ی انجام م یبگ یباشه خانومم، تو فقط خوب شو، هرکار -

 ی زن یفقط بروگمشو حالم وبه هم م -

 داشت ..  حق

 و بهش نسبت دادم که ناحق بود ییزا یچ

 رو تخت، هنوز ضعف داشت..  نشست

  یکه کار  نی همه مدت آزارش بدم؟ باا  نیصورتش بودم، چطورتونستم ا  یتماشا  محو
 نکرده بود ..

 دی کش رونی برد و محکم از دستش ب وکتیسمت آنژ  دستشو 

 شتاب بلند شدم  با

تو   یممکنه رگت پاره بشه اون موقعه چه خاک   ؟یکن یم  هیچه کار  نی آخه ا زدلمی عز -
 ؟  زم یسرم بر 

مثل اون موقعه    یزد دموی که ق ییولم کن مثل اون موقعه ا  ستم،ی دل تو ن ز یمن عز -
 ی زد  تیکه خودتو به خر  ییا
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 کرده بود  لیتو سرم، هه تحص یکه همکارت و چمقاق کرد  یی اون موقعه ا  مثل

 زد.. یحرص حرف م با

 شد پس؟!  یچ  یجواب داشت یاون موقعه واسه همه چ  ؟یچرا الل شد  -

  یانجام م ییبخوا  یبد بودم و بد کردم تو ببخش، واسه جبران اشتباهم هرکار یلیخ -
 دم.

تفاوت..  من به جرم گناه نکرده و تو   هیجمله تو رو تکرارکردم با   نی... اون روزهمادتهی -
 ! یگناهکار

 خوام   یم  یزیچ هی  فقط

 زم یبگوعز -

 ! یوقت نبود  چیبرو که انگاره میاززندگ یجور -

 کجا برم آخه؟  ییتو  میزندگ -

و من اون آدم سابق   یزنیبا من بودن له له م یکه برا  یآد اون روز  یبهت گفتم م -
 ! ستمین

 غلط کردم..  -

 ..یراحت نیهه، به هم -

 ؟ ی منو ببخش یتونست  یبودم م گهی د  یکیواقعا با  اگه

 تا رد دادنم نمونده بود  یزیچ

 تلخ.. قتیگن حق  یکه م درسته

 مونه و کشنده اس   یزهر مارم مثل

 کارو نکن  ن یرم با من ا  یم یعسل بدون تو م  -
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 کهیت  هیتمام مثل  یرحم یجلوت مردم و زنده شدم با ب یکه مثل ماه یاون زمان -
 آشغال منو دورانداختي 

 . نمتیب یتو دادگاه م ری کارت و سراغ مو نگ یپ برو

 دونم حامله اس!  یکرد نم  یم فکر

 کتم درآوردم  بیواز ج  شیسنو وآزما  یها   برگه

هم   نو ی. وایکن ی اومدن بچه مون با من زندگ ایتا زمان به دن  دیحکم که با  نیالبد با ا  -
 . رمیتونم حضانت بچه رو ازت بگ یکه م یدون یم

 شد یگرد تر نم  نیاز ا چشماش

فرصت بهم بده  هیکنم،  یهزار بارخودمو به خاطر رفتاراحمقانه ام لعنت م یروز  زمی عز -
 دم جبران کنم. یقول م

 ؟ ی چرا تو به من فرصت نداد -

 من خر، من نفهم، تو رو خدا تو بد نشو  -

 رفت..  رون یو ازاتاق ب  نی پا دیاون حالش از تخت پر  با

 دراومد  کارم

 نی بزنه نشست تو ماش یحرف  نکهیا  بدون

 رم؟ ی برات بگ ی خور ی م یزیچ  -

 نیماش  یبه پشت انداختم، چشماشو رو هم گذاشته بود و به صندل ینگاه نهیتوآ از 
 داد. هیتک

 نگفتم و حرکت کردم.. یزیچ منم

 ن یعسل اومد سمت ماش دنیبزرگ دم در نشسته بود، به محض د ماد
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 وقت بود اما بنده خدا منتظر بود..  رید  نکهیا با

 : حال دخترم چطوره ؟ مادربزرگ

 ده یخوبه، االن خواب -

 تو، هوا سرده نگرانم حالش بد شه!   ارشیبغلش کن ب -

 داریسبک بود سرشو تو آغوش گرفتم که ب یلیسروصدا در و باز کردم، خوابش خ   بدون
 شد

 شد ادهی و از اون سمت پ د یعقب کش خودشو

 .. رفتم دنبالش

 برگشت  زیت

 تو کجا؟  -

 کنار زن و بچه ام  -

 رم! یجلو اون موقعه اس که من م  یپاتو بزار  گهیقدم د  هی هیکاف 

 و گفت:  دیلبش و گز مادربزرگش

 زشته مادر  رون،یاز خونه انداخت ب شهیدخترم مهمون و که نم - 

 جواب مادربزرگ شو بده که  اومد

 ن یبست و نشست رو زم چشماشو

 سمتش  دمیدو

 بلندش کردم  نیحرکت از رو زم   هی اب

 داشت خودش و از من جدا کنه یکه داشت سع یهمون حال با
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 .. ست ی حالت خوب ن زم، ی آروم باش عز - 

 تقال کرد که خودش خسته شد  انقدر

 به مادربزرگ گفتم: رو

 کجا بزارمش؟  - 

 جا تا براش تشک پهن کنم. نی بزارش هم  - 

 دم یو تا گردنش باال کش پتو

 سخت بود عسل کوچولوم مامان بشه باورش

 :حالش چطوره؟ مادربزرگ

 بارداره ؟  دیدونست  یشما م ست،یاصال خوب ن - 

 نگفته بود.  یزی به من که چ - 

 تر برش گردونم، تحت نظر متخصص باشه بهتره  ع ی سر   یهرچ  دیبا - 

 تون شکرابه؟  ونهی پسرم، م - 

 دم یازسر درد کش یآه

 بهش بد کردم حق داره..  یلیبود، خ رمنیتقص - 

 اریدلش و به دست ب - 

 ازم دل کنده!  - 

 ی بحث و جدل، نمک زندگ - 

 بد کردم  یادیز  - 

 جبرانش کن!  - 
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 جا.. نی ندازم هم یجا تو م روقتید

 ممنون  -

تمام    فیظر  یدست ها   نیا  دم،یده ها بار بوس دیهاشو تو دستم گرفتم و شا  دست
 من بود . یزندگ

 چشمامو باز کردم و اطراف و نگاه کردم، عسل نبود  هیگر   یصدا با

 رفته باشه؟!   یینکنه جا دم،یترس

 اومدنم نشد  یداد و متوجه  یو گشتم نبود، مادربزرگش گل ها رو آب م اط ی ح تو

 ر ی سالم صبح به خ -

 ر یسالم پسرم صبحت به خ -

 عسل کجا رفته ؟  دیدون یم -

 خواب بود  رونی ب امی ب نکهیقبل ا -

 نبود.. جاش

 احتماال خونه اس  -

 ازعسل نبود  ی اتاق و گشتم اثر -

  یصحنه   نیبه گوشم خورد، رفتم آشپز خونه و با خنده دارتر  ییا  هیگر   فیضع یصدا 
 عمرم مواجه شدم 

 بود.  ییآورده بودم، همشو خورده بود و دوردهنش کاکائو  شبیکه د  ییها کاکائو

 ! دمیفهم  ینمشو  هیگر لیدل

 خنده  ریعسل زد ز   دنیبزرگش هم اومد و با د  مادر
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 ما برگشت و روبه مامان بزرگش گفت:  یبا صدا  عسل 

 ؟   یکن ینگاه م ی نطوریچرا ا ه،یچ -

 ؟  یکن  یم هیشو نگاه کن، حاال چرا گر  افهی:  تو روخدا قمادربزرگ

 بغض گفت: با

 تموم شد  - 

 زده بود به پوست شکالت ها.. زل

 کردم خنده مو کنترل کنم  یسع

 خرم  یبرات م زم،ی نوش جونت عز - 

 نداد و به مامان بزرگش گفت : ت ی به من اهم اصال

 خوام   ی ها م نیآد، ازا ینفسم داره بند م  - 

 بغلش کرد  مادربزرگش

 نکن ه یخرم گر  یدخترم، برات م یکرد  اری و - 

 ست یحالم خوب ن - 

 خره  یاالن شوهرت برات م زکم،ینم عزدو یم -

 به خودش گرفت  یتهاجم  حالت

 خورم یاون بخره نم -

 کنه..  یپام درد م یدون ی خودت که بهترم -

 کتم درآوردم  بیو ازج چیسو 

 د؟ ی الزم ندار یی ا  گهید زیچ -
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 رو به مامان بزرگش گفت:  عسل 

 ره یبسته بزرگ نوتال برام بگ  هیبهش بگو   - 

 ! یکه متوجه شد نی ا ینگاه به من انداخت، به معن هیبزرگ  مامان

 بستم  هیو با طمان چشمام

 بود  ییا  گهیطورد طی کاش شرا یا

گفتم کم    یاگه م  دمیشو خر  کی بسته کوچ هیبچه خوب نبود،  یپالم داشت و برا  نوتال
 بشم هیتنب د یهام با یکارکرد، حاال حاال ها به خاطر ندونم  یبخورلج م

 چوبي  زیو گذاشتم رو م  لونینا

 و برداشت، رفت آشپزخونه  لونیبده نا  تیبه من اهم نکهیا  بدون

 اومد  یم  نجایصداش تا ا   یزد، ول ی خودش حرف م با

 

 

 

 * عسل 

  یکه سورنا اومده داره خودشو نشون م یآزار بود، از وقت یفسقل ب نی همه وقت ا نیا  تو
 ده!

 خواست خفه اش کنم..  ینوتال رو برام گرفته بود، دلم م کیکوچ  ی بسته  هی گدا

 سورنا رو به رو شدم   رهیو سمت دهنم بردم که با نگاه خ  قاشق

 به من زل زده بود که  جانیچنان با ه 
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تا به    زیرو کوبوندم روم نوتال شهیش نه،یب یجهان و م یینما یس لمی ف ن یاکشن تر  انگار
 خودش اومد 

  یسادا ی!؟ هنوز که وا نمتیخوام بب ینم گهیبه من؟ مگه بهت نگفتم د یزل زد هیچ - 
 یکن یمن و نگاه م

 و تو دادگاه، االنم برو   دارمنید  ی وعده 

 م یش یصاحب بچه م میخودت بنداز، من و تو دار  عتینگاه به وض هی  زمی عز -

 توعه؟  ی گه بچه   یم یک -

 دم یشو د یطوفان یچشما 

 انقدرچرند نگو..  -

 واضح بود.. یتو اون عکس همه چ -

 عکس ها فتوشاپ بود  دمینکن، فهم یمنو روان -

 . ستیتو ن  یبچه   نیبودن و ا   یهه اتفاقا برعکس بزار خودم بگم، عکس ها کامال واقع -

 نتیبه کاب دمی که زد از ترسم چسب یداد با

زاد  ینگم حالت بد شه، اما زبون آدم یزیکنم چ  ی ودمو کنترل مدارم خ یخفه شولعنت -
 شه... ینم تیحال

  یهزار تا ماده و قانون برات م فتهیبچه ام ب یبرا  یخورم اگه اتفاق  یجا قسم م نیهم
 کنم..  یرم و به تو هم رحم نم

 ها رو نداشتم   نیا  دنیشن انتظار

 هیگر  ری و همون جا زدم ز   دیاومد، بغضم ترک یسورنا بدم م از 

 رحم با من چه کرد؟  یب ن یا نهیکردم، پس مامان بزرگ کجا بود بب یهق م هق
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 که خورده بودم و باال آوردم  یوهر چ  اطی بد شد، فورا خودمو رسوندم تو ح حالم

 دور کمرم حلقه شد و مانع ازافتادنم یدست

 و زد پشت گوشتم و کمرم وماساژ داد موهام 

 م سرت داد زدم خوا  ی معذرت م -

 رگوشش ی خوابوندم ز  یم  یلیس هیو نداشتم وگرنه  یکه توان انجام کار فیح

داخل، کمکم کرد   میتوجه نکرد.  رفت ییرها  یمن برا   یچسبوند به خودش وبه تقال  منو
 دراز بکشم

 فشارت افتاده  ،یآرم بخور یم نی ریش ز یچ هیاالن   -

 کنه  دایو رو کرد تا تونست قند پ ری ها رو ز  نت یکاب کل

 بلند شو آب قند و بخور  زمی عز -

 زم یبه من نگوعز  -

 زم ی باشه عز -

 ینفهم یلیخ -

 ها!  ی ادب شد یب -

 اصرار کرد آب قند و بخورم قبول نکردم..  یچ هر

 

 

 

 



 بغض من عشق او 

376 
 

 * سورنا 

  ینیکنم و حالش از ا   یریسخت گ دمیترس یکرد، م یم  یشده بود و لجباز  فیضع یلیخ
 بدتر بشه!  که هست

 زد گفتم: یکه غم توش موج م ییصدا با

  ری رو بچه تاث یعصب ینداره، فشارها  یدردت به جونم، نکن! اون طفل معصوم که گناه -
 زاره  یم

 

 که هست بد تر کنم  ینیکنم و حالش و از ا  تشی خواستم اذ  ینگفت، نم یزیچ

 کم تنها باشه! هیبود   بهتر

 مغازه بود توجه مو به خودش جلب کرد   نیتریکه تو و  یپاساژ، خرس بزرگ رفتم

 دم یبچه خر  یبرا  متشیق دنیداخل و بدون پرس رفتم

 اومد  یاونجا بود، رنگ قرمزش به عسل م یاد یز  یمحل  یها  لباس

 برداشتم  اونم

 تم. کردم و برگشتم فقط مادربزرگ خونه بود، سراغ عسل و گرف دیخر یمقدار   هیشام  یبرا 

 بود  رونی معمول ب طبق

 داشت که عسل حاضر بود هر روز بره اونجا.. یچ ایدر

 ساحل شدم  یاز مادربزرگ راه  یکوتاه یخداحافظ بعد

 هام فرستادم  هینم خاک و به ر  یفرو بردم و بو   بمیوداخل ج دستم
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 * عسل 

درآروم کردن خودش   یبود که سع ا ینشون خشم در نی رو دوست داشتم و ا ایدر موج
 داشت 

 م یریوافسارشو به دست بگ میکنترلش کن میبتون م،یکه ناراحت یکاش ما آدم ها زمان یا

 افسوس.. صد

 !ی:  بازم تو فکر نازگل

 من حامله ام   دهیو فهم نجاسیسورنا ا  -

 ه؟ یچ فیتکل -

 رم  یماده و قانون برات م  یاریسر بچه ام ب  ییگه اگه بال  یکثافت، م یلیخ -

 میتو جدل داشت  شیپ  امیب نکهیکه برگشتم تا قبل ا  شبید از 

 از حرص گفتم:  منم

 ست ی تو ن  یبچه  ن یا -

 گفت:  جانیبا ه نازگل

 شد؟  یخب چ -

 خواست خفم کنه یم ی ببر زخم هیمثل   -

 م یبه بحث خاتمه داد حیاومدن مس با

 گذره؟   ی:  سالم خانوم ها، خوش محیمس

 ی نگ یبگ یا  زم،ی : سالم عزنازگل
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 ن ی :  سالم، خوش اومدعسل

 ن؟ یسه نفره چطور یآب باز  هی : ممنون، با  حیمس

 شروع شد یو باز  میموافقت دست هامونو به هم کوبوند یو نازگل به نشونه   من

 

 کرد  سیتنه جفتمون و خ هی ح یمس  یول میبود می ت هیو نازگل تو    من

 کردم  یحال خودمو نم تی درد گرفته بود و اصال رعا کمرم

رو   کینزد  یاز فرصت استفاده کرد و از فاصله    حیآب و نازگل ام کنارم، مس تو نشستم
 خت ی ر یجفتمون آب م

 داد نازگل چشمامو باز کردم   یچشمامو بسته بودم، آب نره تو چشمم، که با صدا  من

 زد  یم داد

 ؟ یدار کارشیچ یلعنت -

 شده بود  ر ی درگ حیبا مس یکی

 اون شخص به خودم اومدم   یعربده  با

 ی دیرو زنم آب پاش یغلط کرد  -

 کردم، با داد نازگل به خودم اومدم  یمجسمه ها نگاه م نیع

 آقا؟!  یگ یم یچ -

 اش ماتم برد..   افهیق دنید با

 کرد؟  یم  کاریچ نجایا  سورنا

 بدبخت و به باد کتک گرفته بود  حیمس
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 جلو  رفتم

 ولش کن   -

 د مترهم تکون نخور  یلیم هی  یحت

 زدم  غیج یسر  نیا

 ولش کن  -

 جداشد اومد سمتم  ازش

 کنه؟!   تیکه به خودش جرعت داده زن وبچه منو اذ هینره خر ک ن یا -

 نامزد دوستمه  -

 اومد و من عقب .. یجلو م اون

 ؟ یبشه چ شیتو آب، اگه بچه طور  یچرا اومد  -

 بدم سوختم سوختم،

 به فکر بچه اش بود!  فقط

 ازش متنفر بودم اما..  نکهیباا

 رفتم  یشد وعقب م  یهام خود به خود باز و بسته م پلک

 داد یفرمان نم مغزم

  یفقط به سمت عقب گام برم یلریاخت چیه  یآد سمتم و من ب  ینازگل م دمید یم
 داشتم 

 نرو  گهی ناآرومه توروخدا د ایدر  ؟یکن یکار م ی:  عسل چسورنا

 بار هم که شده خالف قانون عمل کنم  کی  یخواست برا  یم دلم
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 دم ینشون نم یواکنش چیه دید

 قرار گرفت  میقدم ه یداشت تو  یکه برم یبلند  یگام ها  با

 اشاره مو آوردم باال   انگشت

 ..ایجلو ن -

کردم،  تتیکه اذ  ییبابت تمام اون روزها م،یزن یبا هم حرف م رونی ب ایب زم،ی عز -
 حاضرم بهاشو پرداخت کنم 

 زدم پوزخند

 شه..  یوقت جبران نم چیه -

 گلومو گرفته بود ری تا ز  آب

 ..دمی و چشماش د  ترس

 ! یطوفان اینرو، در گهید یکه دوسش دار  یعسل، جون هر کس -

 بچه؟  ای  ینگران من -

 هر دوتون  -

 ود..نب رتیغ  یدوستم بود، مثل تو ب نینامزد بهتر  ،ی که کتک زد یاون -

 ش؟ یچرا زد  آخه

 کردم و دست خودم نبود  یربط موضوع و عوض م یب

 کنم خوبه؟  یم یازش معذرت خواه -

 ؟ یدرسش کن یبا معذرت خواه یخوا  یم یزن  یم  یچرا هر گند  -

 ببخشمت؟  یانتظار دار ،یکرد  کسانیو غرورمو با خاک   تیشخص
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 کنه  یاز بن نابودت م یحرف ها دردشون کار یبعض  یفهم ینم چرا

 ..یمنو کشت تو

 که جسم و نابود کنه؟!  هیقاتل فقط اون یکن یم  فک

 دادم  ادامه

 ...یتوقاتل احساستم شد -

 شد یپام خال ری ز  هوی

 ..دمی شن ادشوی فر یصدا 

 سپردم   ای زنده موندن خودمو به دست در یبرا  یتالش چیه  بدون

 

 

 * سورنا 

 بودم  سادهیمجسمه خشک وا   مثل

 زدم تو سر خودم  یتو چشمام جمع شد و م اشک

 دم یکش  یم نعره

 دم یمشت تو آب  کوب  با

 زد تو آب و از نگاه ها دور شد..  رجهی که زدمش ش یپسر همون

 لحظه ها متوقف شده بودن..   انگار

جست و جو   یبرا  یینجات جونشون فرستاده شد قواص ها یبرا  یاد یز  یها  یکشت
 برگشتن  یرفتن همه دست خال
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 دختره تو گوشتم بود  ن یا  یجه ز  یصدا 

 ازشون نبود.. یاثر  چیرفت و ه یم   یکیرو به تار  هوا

 و رفتن  ومدیامداد و نجات بر ن میاز دست ت یکار

 داشتم  ی بر نم ایاز در چشم

 اون دختره به خودم اومدم   غیج غیج یصدا با

 ی نامزدمم که کشت ،یکرد  ایدر ی خواهرم و روانه  ؟ی خوش حال شد  -

 قاتل ..  ،یقاتل تو

 هم بهم گفت قاتل!  عسل 

 زنده بمونم؟!  یچ یکه عسلم نبود، برا  حاال

 پا تند کردم.. ایسمت در  به

 کردم  میو روش تنظ یباعث شداز کارم دست بکشم ، چراغ گوش یبراق زیچ هی

 اومد  یقسمت م نیبه ا  نهینفر با کرال س هی

 نفر پشتش بود.. کی به گمونم  و

 زد  یم غیج یتر که شد، اون دختره با خوش حال کی نزد

 " حی"مس

 که باهاشه عسل  ی..  اگه اون پسره باشه، قطعا اوناگه

 توآب  دمیدو

 و بغل گرفته بود.. عسلم

 جز خودم بغلش کنه عسل و ازش گرفتم ینداشتم کس  دوست
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 تکون دادم..   شینیکنار ب دستمو

 اون پسره به خودم اومدم   یصدا با

 !فهی:  فورا اورژانس خبر کن، نبضش ضعحیمس

 گفت.  یاون، نبض شو چک کردم درست م یتوجه به حرفا   بدون

 ره یموندم ممکن بود بم یمنتظر اوژانس م اگه

  هیتونستم آب و از ر ینم تشی وضع نی هاش شده بود وبا توجه به ا  هیوارد ر  ی ادیز  آب
 اش خارج کنم..

 م تا روستا برم بود مجبور

 من برو.. نیبا ماش یکن یاگه اورژانس خبر نم الس،یو  کی نزد نمی: ماشحیمس

 بود نیامروزهمه به خاط ا  ینداشتم باهاش همکالم شم، تنش ها  دوست

  سکیر تونستمی ساحل بود و نم  کی نزد ال،یو م،یرفت  الینکردم و با هم به سمت و  معطل
 کنم تا روستا برم 

 !فتهیبود جونش به خطر ب ممکن

 که طاقت فرسا بود گفتن حال هر دوشون خوبه یچند ساعت بعد

 جا خدارو شکر کردم ورفتم نماز خونه دو رکعت نماز شکر بخونم.  همون
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 * عسل 

 از اون ماجرا گذشت.. یروز  چند

 کرد ومتوجه اشتباهش شد  یعذر خواه حیاز مس  سورنا

حرف   یک  چیشد، با ه یتر م  فیروز به روز اعصابم ضعنبود و  یفیتعر  چیو روزم ه حال
 شدم  یم رهیزدم و ساکت به گوشه خ ینم

خواست،   ی کار م نی به اجبار برم گردوندو به خانواده هامون گفت که حامله ام! با ا سورنا
 مانع من براي آزار به بچه اش بشه 

 شدم  یم رهی به گوشه خ ساکت

 د؟ ی دت کجام ن یدر جواب مادرش که گفته بود ا  یحت

 بود: گفته

 "ماه عسل" 

  یشد و م  یکالفه م دید یاز جانب من نم یواکنش چیکه ه یکرد، وقت یصحبت م باهام
 . رنیرفت ب

 همه جا بود  زویبه همه چ  حواسش

 اول سرکار نرفت و خونه موند   ی هفته

 شم یبعد مامانم وخاله فرشته اومدن پ یها  هفته

و   یترش  یاومد کل یکه مامان سورنا م یبخورم، زمان تونستمینم ییا  گهید زی چ وهیجزم
 آورد  یکه خودش درست کرده بود برم م  یمحل  یلواشک ها 
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 افتادم رو مبل..  یم  حالی خوردم و ب یساعت همه شو م هی  سر

که  دی نیب یم  ار،یبراش ن زایچ نیاز ا   گهیگفت: خواهشا د یبه مامانش م دمیشن یم
 شه!  یبد م خوره حالش یکنه همه شو م یگوش نم

 خوردم  ینم دی خر  یم  یبودم رو دور لج، هر چ افتاده

 گرفتم  یم  دیهاشو ند  محبت

 بود.. حقش 

 ها به من و احساسم لطمه زده بود.  ن یاز ا شتریب

 بودم.  یچهارم باردار ماه

 شد یبچه مشخص م ت یبعد جنس ماه

 کردم  یم دایبه بچه پ یبیعج یگذشت، وابستگ یم یشتر یزمان ب یچ هر

 زدم  یخوندم، باهاش حرف م  یکتاب م براش

 بود که خودش کرده بود  یکار  نیاما ا دمید یسورنا م یو تو چشما   حسرت

 ! ستین  ری خود کرده را تعب و

 و تو دهنم گذاشتم  یکیو برش زدم و قاچ کوچ کیک

 دم یسر کش   روی اعتنا به اومدن سورنا، ش یب

 به گردنم برگشتم  یز ی شدن چ کینزد  با

 به خانومم  میشاخه گل تقد ن ی: اسورنا

 گذشت و سورنا عهد شکن بود   یماه از ازدواجمون م چند

 ره ی افتاده بود برام گل بگ ادشی چند ماه تازه  بعد
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 اومد..   یاز گل ها هم بدم م گهید

 به پا شده بود بلند شدم.. گل و ازش گرفتم  یتالطم درونم

 دادم، خوش حال شد  انیل ها و کدورت ها پا به تمام جد نکهیا  الیخ به

 زد  یبزنم ، چشمام باهاش حرف م یالزم نبود حرف  گهید

 تو صورتش  دمیگل و محکم کوب شاخه

 شد.. جادیرو صورتش ا یخراش

 ..رونیآشپزخونه اومدم ب  از 

 شدن دستم به عقب برگشتم  دهیکش با

 بسمه! گهیشدم د هیتنب دم یتمومش کن، دو ماه که صداتو نشن  گهی: عسل دسورنا

 !یکنی نم نییتو تع نویا -

 کردم زود قضاوتت کردم  یکنم، در حقت بد  یصد بار خودمو لعنت م  یبه موال، روز  -

 کن و تمومش کن  یخانوم تو

 ؟ ی راحت نیبه هم -

 ! ره؟ی کنم دلت آروم بگ کاریتو بگو چ -

 فقط نباش!  -

 ! ؟یخوا  یم  نویواقعا ا  -

 آره  -

 پس تماشا کن  -

 چاقو ها برداشت  س یازتو سرو  یبزرگ ی ها رو بازکرد و چاقو نتیاز کاب یکی در
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 ؟ ینیکه جون دادنمو بب ی: انقدر تحمل دارسورنا

 ترس نگاش کردم  با

 و انداخت رو کانتر  کتش

 ضربه رو بازوش زد  نینگاه به من انداخت و اول هی

 کارو تکرار کرد نی ا گهی بار دو حالم بد شد چند  دمیو د  خون

 چاقو و برد سمت قلبش.. و

 نداره  ی دونستم شوخ یم

 به مرگش نبودم.. ی بودم، اما راض نیازش دل چرک  نکهیا با

 نمونده بود به قلبش اصابت کنه که..  یزیچ

 نگاهش به چاقو  هینگاهش به من بود و   هی

 لب زمزمه کردم:  ریز 

 نه..  -

 بست  چشماشو

 ترس رو به مرگ بودم  از 

 قدم رفتم جلو  هی

 تمام قدرت چاقو و تو دستش گرفته بود با

 تونستم شاهد مرگش باشم  ینم

 اش بود، دستش و گرفتم  نهیس یمتر   یلیکه چاقو تو م ییلحظه ا   درست

 چاقو انگشتم و زخم کرد  یلبه  که
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 چشمام نگاه کرد  تو

 ؟ یچرا مانع شد رم،یبم یخواست  یتو که م -

 گردنم؟  فته یخونت ب یخواست یساکت شو، م -

 رم یپس همون بهتره که بم ،ید ینشده، تو منو نبخش ری هنوزم د -

کارش دست    نیداره با ا دیدیتوجه به دستم، چاقو و محکم تو دستش فشار داد، نم  یب
 کنه  یمن و نابود م

 تا تمومش کنم  ،ید یبگو بخش -

 ازت  رمیدلگ -

 کنم  یخوبش م -

 ؟ یخوبش کن یخوا یم -

 آره  -

 بردار  زرویم  یکه رو  یوانیل -

 ام برداشت  یجد دی کم نگام کرد و د هی

 ن ی بکوبش زم -

 کارو کرد  نیهم

 سالم بهم برگردون!  ش،ی پ قهیو مثل چند دق وان یحاال اون ل - 

 نگاه کرد.. فقط

 . ستین میقابل ترم یچسب  چیبا ه وان،ی ل  نیدلم شکسته مثل ا -

 شد و منو هل داد  ونهی د هوی
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 . رمی شکسته، همون بهتر که بم ینجور یدلت ا  ی وقت -

 نه، نکن -

 لحظه رو خوب به خاطرت بسپر  ن یا -

 ؟ ی رد چ یم  یم اگه

 ته قلبم هنوز دوسش داشتم  ته

 م یبا هم حرف بزن ایسورنا ب -

 ..رهید -

 ام گرفت  هیگر

 ات به عنوان صالح استفاده نکن هیاز گر  -

 ن یاونو بزارش زم ست،یسورنا حالم خوب ن -

 ندازمش  یم  یدیبخش یاگه بگ ،یفرصت دار قهیچند دق -

 نکن  دیتهد -

 حاال شروع شد   نیاز هم -

 ..دو..کی

 از جلو چشمام رد شد..  لمیچهارماه مثل ف نیا  ه،یچند ثان تو

 ده.. -

 دوست داشتم  یلیخ بدون

 رفته بود گفتم:  ل ی تحل که ییصدا با

 دمت یبخش -
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 بلند بگو  -

 بخشمت  یم -

 ی بمال رهی سرم و ش یتون یفکرنکن م -

 ..یری ازم فاصله بگ یحق ندار گهید

 ..  یخواب یخواب تو اتاق جدا نم موقع

 .. یگذر یتوجه از کنارم نم  یب

 رفت  یم  جیگ سرم

 باشه -

 و انداخت رو کانتر  چاقو 

 د یکنم تازه دستمو د فکر

 که همون جا ولو شدم.. اره،یباند ب رفت

 

 

 * سورنا 

 کردم  یزد به کله ام و چاقو کش ییهو یدونم چرا  ینم

 رد دادم.. یواقع یلحظه به معن هی

 شیکه تند پ نیشدم، با ا  ی روش جوابگو زود تر دست به کار م نی دونستم ا یم اگه
 رفتم

 ارزشش و داشت. اما
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 دم یچیو دور دستش پ باند

 فتاد ین یخداروشکراتفاق

 دم یشکم عسل کش  یبه برآمدگ یدست

 توعه  نی کوچولو ا  یبچه  هی

 چقدر سخته..  انتظار

 تو..   یهست یچه شکل نمیصبر کنم تا بب  د یبا گهی ماه د پنج

 که خوبه یبه من بر اگه

 ! السیواو ،یمامانت بش هیشب اگه

 دم یلبم بردم و بوس  کی آروم چشماشو باز کرد، دستشو گرفتم و نزد عسل 

 گشنمه  -

 مون هم گرسنه اشه؟  ین یجان، خانومم گشنه اش شده؟ ن یا -

 فعال به مادربچه برس  -

 دوست داره سفارش بدم؟  ی دختر بابا چ زم،یچشم عز  -

 بردم..  ی کردنش لذت م تی کنه و از اذ  یم یدونستم حسود یم

 م کور شد.. اصال اشتها -

 من نوکر تو و اون فسقل بچه هم هستم یدون یتو که م ،ی غلط کردم خانوم -

 درست کن  یزیچ ه یدوست ندارم، خودت  رونی ب یغذا -

 ؟ ی دوست دار یچ -

 مرغ   نیته چ -
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 لب مو خاروندم   ی گوشه

 سخت شد..  یادی کم ز  هی -

 اصال نخواستم  -

 درست کنم؟  یباشه، تو بهم بگو چجور -

 اریرم کتاب بخونم، غذا حاضرشد برام ب  یپرو نشو، م  گهید -

 آرم  یچشم، اطاعت امر..  براتون م -

 رم یگ یطالق م ادیب ا یکه به دن نیبعد ا ر،یاالن طرف بچه رو نگ ن یسورنا ازهم -

 دم ی کش قینفس عم هی

 بود؟  ی که امروز به راه افتاد علتش چ ییکربال  یبه نظرت صحرا -

اونم به خاطر    دمت،یتو..  درسته بخش ینابه جا  یخودت، قضاوت ها   ی ها یندونم کار -
تونم   ینم یو زخم زد  یرو که شکست یاما هنوزم اون دل  ،یمنگنه قرارداد  یمن و ال  نکهیا

 ..امی باهاش کنار ب

 و ادامه دادم..  دمیکش ظی آه غل هی

 کردم براشون؟  هیچقدرگر  یدون ی! میکه دوستشون داشتم ونابود کرد ییگل ها اون

 ! یپاره کرد  ،یمون شکوند  تابلوها

 ! یدیخونه و براش خند یو اون دختره رو آورد  یو از خودت روند   من

 حرف بزنم..   یکردم، به پات افتادم، نزاشت هیگر

 .. شهیشم نموقت فرامو  چیکه ه ز یچ کی مونه   یم و

 ی که به ناحق تو صورتم زد  یلیس
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.. یتو.. حرمت شکست یدعوام نکردن، ول  یسال ها، پدرم و عرفان، حت  نی تمام ا تو
 ! یاعتمادمو سوزوند 

 بگم؟  بازم

 کرد، حق داشت.. یم دادی تو صداش ب بغض

 کنم یهمه شو جبران م  -

اول   ی مثل اولش شد، منم مثل روز ها  یکه تو آشپزخونه شکست یوان ی هر وقت اون ل -
 شم یم

 نکن.. دلم بدجور شکسته  ادی و ز  توقعت

 دیببخش -

 تو اتاق و درم بست.. رفت

 

 

 * زادیپر

 مون بود، ذوق داشتم وعرفان چند برابر من  یعروس  نده یآ  ی هفته

 مینیرخ نشون بده، اون لباس و تو تنت بب هی  ا یعروس خانوم، ب -

 به خودم انداختم  نهی از تو آ ینگاه هیعرفان به خودم اومدم،   یصدا اب

درسته   دید  یم ینطوریباز نبود، عرفان من وا  یلیبودم، خ دهیکه پوش یعروس لباس
 داد  یقورتم م

بودم   دهیرس  جهیگذشت چند ماه، شناختمون نسبت به هم بهتر شده بود و من به نت با
 طون یخوب و صد البته ش یلیعرفان خ
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 با خودت یجنازشو ببر دیکنه، با  یعرفان االن قش م یگ یخانوم، خانوم ها نم -

 هام رفت تو هم اخم

 کنار دمیها رو کش  پرده

 حرف ها نشنوم ها..   نیازا  گهید -

 ی به به، چه خوشمزه شد -

 تو حدقه چرخوندم   چشمامو

 ! یچقدر خوشگل شد نهی.. منظورم ازهینه چ -

 که اون جا بودم به زور خودشونو کنترل کرده بودن نخندن.. یتا خانوم چند

 ست؟ یباز ن ادی خوبه عرفان؟ ز  -

 اس   یمحشر کبر -

 عرفان؟!  -

 نگات کنه.. یآد اون شب، کس  یاش بازه، خوشم نم  قه ی کنم  یحس م -

 تومتعلق به منه و بس!  تمام 

 م؟ پرو کن گهید یکی   کارکنم؟یخوب چ -

 ارنی عوض کن، تا بگم اونو برات ب نویاون باال، ا دمید یمدل فرانسو   هی زم،یآره عز  -

 عرفان؟  گمیباشه، م -

 جون عرفان؟  -

 موهام معلوم باشه  ونینیدوست ندارم ش -

 آرم  یتور بزرگ دنباله دار برات م هی -



 بغض من عشق او 

395 
 

 ی مرس -

 لب زمزمه کرد:   ریز  -

 ! نجاسیآدم ا یکه کل فیح -

 دم یخند

 ..دیآقا گربه گوشت بهش نرس ،یآخ -

 ها .. رون ی ب میر یدر م نی از ا  یکم خودار بمونم، وگرنه سه نفر هی خانوم، بزار   یپر -

 بود و منم راه افتاده بودم. طنتیش یخدا  عرفان

 ن یتو ماش می شد برگشت ل یتکم دمون یخر  نکهیا بعد

 ه؟ یتون چه شکل  یعروس یعرفان، مراسم ها  گمیم -

 ؟  یچ یعنی -

 منظورم رقص  -

 نداره یآها، کار خاص -

 گم  یم یعرفان، جدا از شوخ -

 گذره  یخوش م یلی و خ یما کردا مراسمم هامون قاط آخه

 ست ی که مردا هم باشن خوب ن یمراسم  یلباس برا  ن یا -

 خوبه  نینه، به خدا امروز ده تا لباس پروکردم، حوصله ندارم! هم ییوا  -

 رقصن  یقشنگ و هماهنگ م یلیخ  م،د ید نستایمدل رقص هاشونو تو ا  -

 م یخسارت زد یپاهامون تو هم گره خورد کل م،ی برقص یکرد  میبار من و عسل اومد  هی

 ..میعمه رو شکست ی  هیقیعت گلدون
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 کند..  یقبرمون و زنده زنده م دیفهم یهم عاشق اون گلدون بود، اگه م  مامان

 شد؟  یخب، چ -

  میگذاشت میآورد  ریگ یدونه قالب هیتا    میردپاساژ ها رو متر ک نیبا عسل ا  گهید یچیه
 جاش..

 مامانت خونه نبود؟  -

 بود وگرنه نایخاله م یخونه  میشانس آورد -

 گفت:  ییگلوش و با لحن بامزه ا ریشو گذاشت ز  دست

 پخ  -

 دم ی گذاشتم رو دلم و از ته دل خند دستمو

 جاش  ی گذاشت یقالب  یاگه به مامانت نگفتم، گلدون شو شکوند -

 آد، آواره شم؟  یدلت م -

 آره  -

 دستت درد نکنه  -

 کنم  یخواهش م -

 حرفمو بزنم   یعرفان نزاشت -

 خانومم حواسم به شماس  دی بفرما -

 شه یباشه و حلقه بزرگ تر بشه، با صفا تر م شتریتعداد رقاص ب یهر چ -

 م یکن نی تمر ایمونده، ب  یباق یه به عروسهفته ک هی  نیا  تو

 مجلس مون و نگو    یها  گل
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موننن با گذشت چند سال   یعاشق ومعشوق ها م  هیام و شوهر خاله ام، درست شب خاله
 شده!   شترهمیب چیازعالقه شون نسبت به هم کم نشده که ه ییذره ا  ونیاز زندگش

 دارن یآهنگ درخواست  ،یکه دخترعمو پسر عموان، تو هر مجلس عروس  ییاون جا  از 

 شه یم  یفارس ی) که به معنانی(عاموزا گ

 جان  پسرعمو

 شن  یشه، کل سالن محو تماشون م یم  باورت

دستمال کوچکو نفر اول( و   رندهی)گسهی میوا  یو چوپ  رهیگ یخاله ام، دستمال و م شوهر
 ره یگ  یخالمم دستشو م

 شه  یدرست م یبزرگ یآن و حلقه   یم کم رقاص ها ماومدنشون ک با

 م یر یدارم اون روز من و توام دستشونو بگ دوست

 غرق افکارش بود عرفان

 گفتم؟!  یچ  ید یعرفان شن -

  دیبا  داسیپ نطورکهی.. ا نمشون یبه خاله ات و شوهر خاله ات، مشتاقم بب ولی آره، ا -
 باشن!  یدوست داشتن یزوج ها 

 ان   یمیخون گرم و صم یلیخ -

 ؟ یپر -

 ان؟ یگ -

 کرد  یتعجب نگاه م با

 ؟ ی چ یعنیبود؟  یکرد  یکه گفت ینیا -

 جانم! یعنی -
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 قشنگه  یلیلحجه تون خ -

 چشم ها رو دارن؟  نیتر   بایکردها ز  یدونست یم -

 شون رو به روم نشسته.. یکیآره،  -

 شدم!  انوسی اق نیو من غرق هم انوس ی به رنگ اق چشمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 * سورنا 

 

 ؟ یحاضر  زمی عز -

 ..ای لحظه ب هینه  -

 چشم -

 شده بود  یلباس خوردن   نیذره شکم تو ا  هیاون   با

 جان؟  -
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 زحمت بکش باال   یلباسم و ب  پیز  -

 لباسش و درست کردم  پیز 

 سورنا موهام خوب شده؟  -

 زم یآره عز  -

 شگاه یبرم آرا یتوعه نزاشت ری آد، همش تقص یمدل بهم نم  نینه ا -

 یر یم   دمیمهم منم که پسند  یتو همه جوره خوشگل گه،یخانومم بداخالق نشو د -
 بچه مون ضررداره  یکنن رو موهات که برا  یم  یخال ییمایمواد ش  یکل شگاه،یآرا

 به خودش نگاه کرد  نهیوسواس تو آ  با

 خوبه؟  ینجوریپس ا -

 حساس نباش   یاد یآره نفسم، ز  -

 ها بود   یکول نیا  هیش شبدوست ندارم فردا بگن، خواهر شوهر  -

 بازم دوستت دارم  ،ی هم باش  یتو کول -

 آرن؟  یم یبچه رو ک یها  لی سورنا، وسا -

 احتماال فردا  -

 رنگ اتاق هم مونده.. -

 کنم  یم فی روزه اونم رد هیآره،  -

 م؟ یبر -

 ! ستیکنم، شالم خوب ن یحس م -

 بود.. یعیحساس شده بود و کامال طب یلیاواخر، خ  نیا
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 و ازرو کنسول برداشتم  فشیگذاشتم پشت کمرش و ک دستمو

 زم یشد عز  رمونید ،یاون مجلس تو هست یتک ستاره   -

 م یباشه، بر -

 تخت، بدون پاشنه رو جلو پاش گذاشتم  یها  صندل

 پوشم ها..  یرو نم نایسورنا، من ا -

 به حرفم گوش کن  ره،یگ یکمرت درد م زم،ی عز -

  یعروس  یکن، ناسالمت یها، کم گربه رقصون ارمی رم لباس هام و در م یسورنا، االن م -
 داداشمه ها، من صندل بپوشم؟ 

 ارم؟ یخب کدوم و برات ب -

 پاشنه بلند  دیسف  یکفش ها  -

 وهمون پاشنه بلند ها رو آوردم  میشونیرو پ دمیآروم کوب یکی

 ازاون باال ارتفاع خوبه؟  - 

 ی الع-

 م یکرد یپله ها رو ط ،یسرعت الک پشت  با

 م یساعت هشت، تاالر بود  سر

 م ینفرها بود  نیشه گفت جز آخر یم  بایتقر 

 م یو نشست  میعروس و داماد خوشامد گفت به

 نگرفت.  لمیتهو  ادیهنوزم باهام سرد بود، و ز  عرفان

 ارم؟ یبرات ب  یدوست دار یچ -
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 موز  -

 پوست کندم و تو بشقاب قاچ کردم  -

 عسل و بغل کرد  شمون،یاومد پ نیلیآ

 قربونش برم؟  یفندوق عمه چطوره؟ اله -

 : خوبه عسل

 شد.. یسه ماه زن داداش انقدر موز خورد، سبب گرون  نیتو ا  ؟ی: داداش تو چطورنیلیآ

 ؟ یدار یبچم موز دوست داره حرف گهی خوبم، آره د -

 شه؟  یمشخص م تش یجنس یبچتون بشم، ک ی من فدا -

 شه  یپنج ماهش م ستم،یب -

 گه؟ یسه روز د  یعنی ،یوا  -

 آره   -

 به منم بگو باشه؟  ی: زن داداش هر وقت رفتنیلیآ

 زم ی: باشه عز عسل

 

 

 * عرفان

 که از دستم گرفته شد به خودم اومدم  یزی ر شکونین با

 ؟ یریگ  یم  شگونیچرا ن -

 !؟ ید یزنم جواب نم یصدات م  یآخه هرچ -
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 دم ینشن د،یببخش -

 ؟ ینیخاله و شوهر خاله مو بب یمشتاق ی اون روز گفت  ادتهینداره، عرفان  بیع -

 آره.. آره  -

 ) و بده و ازشون دعوت کنانیاالن نشسته ان، برو درخواست آهنگ (عاموزا گ -

 چشم  یبه رو -

 

 

 

 

 * زادیپر

 کرد، دست مو گذاشتم رو دستش  یپخش شد و عرفان مبهوت نگاه م یدرخواست آهنگ

 جانم؟  -

 م؟ یبرقص میبر -

 .. ستمیدوست دارم، اما بلد ن یلیخ -

رن   یدو قدم م یگن ( سه پا) اگه دقت کن  ینوع رقص م نیبه پاهاشون نگاه کن، به ا -
 گردن عقب   یقدم برم هیجلو و  

 خواد یتعادل م -

 .. ستی عرفان، اونقدر هام سخت ن -

 م یبرقص میساعت چونه زدن، رفت هی بعد
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 ست یدونستم بلد ن یخاله ام دستمال و داد دست عرفان، م شوهر

 شدم و دستمال و ازشون گرفتم شقدمیپ

 کرد  یشوهر خاله ام نگاه م یدستمو گرفت و به پا  عرفان

 گرفت  یزد و خنده ام م یم  انهیناش ی وقت حرکت ها یبعض

 م یو نشست میدی نرقص شتریدور ب هی

 رن یبگ یادگاریعکس   شمون یوصبا اومدن پ  انیپو

 د یخوشبخت بش دوارمی:  امصبا

 م یوعرفان تشکر کرد  من

 ام و شوهر خاله ام اومدن  خاله

 و انداختن عکس رفتن   کی تبر بعد

هم    دونی اسم اون م دون،یدرست کرد گذاشت وسط م سیتند  دیدونفر با نی: ازا عرفان
 گذاشت   دیبا

 عشق"  دان ی"م

عشقش و   ی شه عاشق باشه و انقدرهوا یم  دایپ یروزا کمتر کس نیآره واقعا، تو ا  -
 داشته باشه! 

 دنبالشون بود، عشق شون جاودان  یادی ز  ینگاه ها  

 ؟ یهنوز اسمشون و بهم نگفت -

 وسف ی  با،یفر -
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 * عسل 

 کمرم درد گرفته بود .. یسر پا نبودم ول  ادیکه ز  یا  با

  دمیپوش یه حرف هاش گوش داده بودم وصندل هام و م خودم بود، اگه ب ریتقص همش
 نبود؟  ی نطوریاالن وضعم ا 

 ؟ ی شد  تیاذ  یخور  یچرا انقدر ول م زم؟ یعز  ی: خوبسورنا

 اوهوم، کمرم درد گرفت  -

 بهت بگم؟!  یآخه چ ،یکن یبه حرفام گوش نم  -

 یخواد بگ ینم یچیه -

 تا صندل هاتو از پات دربيارم. نی حداقل بش -

 شه  یم ف یپام کث -

 کنم  یبغلت م -

 خوام  ینم -

 ..ری بهانه نگ زمی عز -

 و بابا شاهد بحث ما بودن  مامان

 پات  ریکنم بندازم ز  دایپ زیتم زیچ  هیتا  ن،یبش ا یخانومم، نفسم ب -

 نگفتم ونشستم یزیچ

 اضافه کرده بودم  یلیخ ی چهار ماهم بود ول  نکهیا با

 توپ، گرد شده بودم.. هیشب
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گه فعال وزن بچه و   یو دکترت هم م هیعیگفت طب یداد و م یم می همش دلدار   سورنا
 مادر خوبه 

 کرد و دست خودم نبود.. یام م  ونهید یوقت ها فشار عصب یبعض

 حواسش بهم بود  یلیخ سورنا

 گفتن دختره  یداشت بچه مون دختر باشه، و همه م دوست

که   ییها یها وغربالگر  شیدونستم سالم مونده باشه، آزما  یم دیاون همه ماجرا بع عدب
 انجام دادم، عکس شو نشون داد و خداروشکر بچه سالم بود. 

کاوه زانو زده و از نگار   ،ی شده بودم، وسط مجلس عروس رهیتعجب به روبه رو خ با
 کرد.. یخواستگار

 شد.. یباز تر نم نیاز ا دهنم

 بود؟!  ی ب نگار چجوا حاال

مثل اون    یو مغرور  یدختر قو ی دونستم برا یاشک تو چشماش جمع شده بود .. م نگار
و با   یخوب یتونستن زندگ یو داشتن و م   اقتشیاما اون ها ل ،یسخت  یلحظه ها  یلیخ

 هم بسازنن! 

 و دستش گرفت:  کروفنیم  کاوه

 زنه! یکنم که ماه هاس من و پس م یخواستگار  یخوام از کس ی: امروز مکاوه

 دلم و معلوم کن  فی تکل نگارخانوم

 ؟ یکن ی: با من ازدواج مکاوه

 بود، خدا کنه نگار خرابش نکنه   یقشنگ  یها لحظه

 زد یکس پلک نم چیغرق سکوت بود ه سالن
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 م ینگار همه به خودمون اومد یصدا با

 :بلهنگار

 رفت باال.. تی و دست جمع  غیسوت و ج  یبله گفتن نگار، صدا با

 ..دمیکش ییآسوده ا  نفس

 ها   نیا  ت یاز حکا  نمیا

 خونه خودمون  میعروس کشون رفت بعد

. 

 روز بعد*  سه

 ت ی جنس نییتع یسونو برا   میزنگ زدم و قرار شد بر نیلیآ به

 ست ی : دل تو دلم ننیلیآ

 ی انقدر ذوق کرد  ست،یخودت ن ی حاال خوبه بچه  -

 محصول تو و داداشم که هست.. -

 ادب  یب -

 برنامه دارم  یما کل  یخونه   میبر  تی جنس نییزن داداش بعد تع  -

 باشه -

 داخل  می شد و رفت نوبتمون

 کرد  یقلبش، قلبم وآروم م یصدا 

 پسر؟  ای  دی: دختر دوست داردکتر

 کنه، فقط سالم باشه  ینم ی برام فرق -
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 : پدربچه چطور؟! دکتر

 گفت: عاشق دختره  یهم م یقبل از باردار -

 .دی ر یخوب از پدر بچه بگ هیهد  هی:  دکتر

 چرا؟  -

 چون بچه تون دختره  -

 دیکش ییخفه ا  غیج نیلیآ

 سالمه؟  -

 قلبش و گوش کن   یصدا زم،یآره عز  -

 کردم  یهزار مرتبه شکر م خدارو

 شد  یخاموش روشن م  میگوش ید یس  ال

 زد یاومدم سونو زنگ م  یبود که از وقت یبار  نیچندم دیشا  و

 د یپرس نیلیآ

 دادش؟  -

 آره  -

 و بده   یزحمت گوش یب -

 و جواب داد یگوش نیلیآ

 ها   نیمامان ا   یخونه   ایشب ب گم،یپرو نشو.. اصرار نکن نم  گهیآره سالمه.. د -

 و قطع کرد   یبعدش گوش و

 بچه دختره؟!  یچرا بهش نگفت -
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 گردم  یربعه بر م هیجا بمون   نیهم ،یبزار بمونه تو خمار  -

 توجه به سوالم گذاشت رفت.. یب

 ربعه برگشت.  هیخودش  ی گفته  طبق

 م؟ یبر -

 آره  -

 گرفتم ینیریجعبه ش هی

 پسر؟!  ایبچه دختر بود   زم،یعز  ید یخانوم: زحمت کش فرشته

 تو بعد باز خواس کن!  می ا ی : مامان بزار بنیلیآ

 داخل  دی ایآدم، ب یمونه برا  یحواس نم د،یببخش یوا   یخانوم: ا  فرشته

 کردم  یرفتم و با عمو احمد احوال پرس جلو

 پسر؟  ا یاحمد: دخترم، بچه دختره    عمو

 گفت:   نیلیجواب بدم آ نکهیا  قبل

 اد یکدومشون نگو، بزار داداش ب چی زن داداش به ه -

 برنامه دارم  ژهی و

 ! ه؟یبچه چ تیعمو احمد و خاله فرشته دل تو دلشون نبود بدونن جنس سورنا،

 ه؟ یبچه چ دیپرس یگوشه و م  هی دیمنو کش  نیلیو دور از چشم آ  یواشکی  سورنا

 نگم  یزیشرمنده، خواهرت گفته چ -

 ؟ یکن یم یتبان  ن یلیحاال با آ -

 فرض کن ینجوریتو ا -
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 بود..  یدنیاش د افهیق

 پسر؟  ای مون دخمل  ین ین د،یبدون دی خوا  ی: خب منیلیآ

 باهم گفتن:  همه

 آره  -

 ملت و اسکول کرده بود   هیام گرفته بود، قشنگ  خنده

 دم یدخترونه وپسرونه خر  ی: خب من دوتا لباس به رنگ هانیلیآ

 !هیبچه چ تیجنس دیش ی کدومشون و نشون دادم متوجه م هر

دوتا لباس ها رو با هم   ن،یل یداره آ  یکدوم لباس و بر م نیلیآ نننیمنتظر بودن بب  همه
 برداشت 

 کردن  ی نگاش م جیگ همه

 فرشته گفت:  خاله

 دوقلوعه؟  -

 سمتم  دیسر ها چرخ   ی همه

 نه -

 پاشم؟  ای  یگ یم ن یلی خانوم: آ فرشته

 گم  ینه م -

 و باال آورد   یرنگ یصورت  یلباس کوچولو   هوی

 : عسل، بچه دختره؟ سورنا

 اوهوم  -
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 قربون دخترکوچولوم برم  -

 حدقه چرخوندم   چشمموتو

 سورنا  -

 رم، بعد دخترم  ی اول قربون مامان دخترم م د،یببخش -

 خدانکنه -

 گفتن.  کی و مادر سورنا هم تبر پدر

 ن؟ یگلم اسم انتخاب کرد  ینوه  یاحمد: برا   عمو

 م ی: اگه عسل بانو موافقت کنن، غزل بزارسورنا

 اسم خوششون اومد   نیازا یلیفرشته و عمو احمد خ خاله

 پچ زد   آروم

 زم؟ ی عز  یموافق -

 آره قشنگ  -

 مونه! یعاشق یغزل روز ها  نینره خانوم، ا  ادتی -

 ره، تو فقط باش ..  ینم ادمی -

 بمونه: ادمونی

 تعلق است"  ست ی "عشق تملک ن

ها و مهم ترازهمه چگونه رد شدن از   یها، تلخ یآور خوب ادی او، بغض من عشق  رمان
 هاس!  یدشوار نیا
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 کردن.  یرمان همراه  ان ی که بنده رو تا پا یو تشکر از دوستان سپاس

 بانو  بایفر

 بانو  نگار

 زهرابانو 

 بانو  فاطمه

 پرستمش. یکنم به مادرم که با جون دل م  یم میو تقد  رمان

درکانال تلگرام و   دیتون  یرمان م 2مطالعه جلد ی.  برا دیرمان به اتمام رس 1جلد  زان،یعز
 .دیداشته باش ت یما عضو   نستاگرامیا  جیپ ای

 رمان به نام  2جلد

 "غزلم باش" 

 

 کانال تلگرام:  نکیل

@avakving   

  

 : نستاگرامیا جیپ

@ghazalam-bash 

 " ان ی "پا
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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