
  

  

  سرد آتش

   ھمسران به تقديم ای عاشقانه�❤�

  اول قسمت

  

 دوستت خيلی زدم حرف ،باھاش ميشناسم رو ،يوسف کنی؟من فکر بيشتر نميخوای دخترم:گفت ملتمسانه لحنی با دکتر آقای
  .بزنه حرفی بھت که نميذاره غرورش اين ميکنه کاری ھر داره،فقط

 سر از فقط و نداره من به ای ع3قه ھيچ ايشون اتفاقا...کردم فکرامو من:دادم جواب و انداختم دستم توی ی حلقه به سردمو نگاه
  .بود اشتباه ھم اولش از ما ازدواج...نکنيد اصرار ھم شما...بده ط3ق منو که نميخواد وجدان عذاب و دلسوزی

 تو که اونچه از بيشتر حتی داره دوستت که کنم ثابت بھت ميتونم ميکنی، اشتباه داری که ميدونم!  ؟ کنی فکر بازم نميخوای-
  .بزنی حدس ميتونی

 نتوسته رو"عزيزم" کلمه يک يکبار حتی که روح بی و سرد آدم يه اونم.کنيد ثابت بھم ميخوايد چطور شما آخه:گفتم کنجکاوی با
  .بياره زبون به

  .بکشم حرف زبونش زير از بلدم خوب استادشم من.نکن مقايسه يوسف با منو: گفت و زد لبخندی  آصفی دکتر

  .کردم ضبط حرفاشو تموم:گفت ميداد نشون بھم  و برميداشت ميزش کشوی از رو فلشی حاليکه در بعد

  .بدم گوش ميشه:گفتم که نشست لبم روی اختيار بی لبخندی



 حرفاشو و دونست خودش امين منو که کردم يوسف به رو خيانت ،بزرگترين بدم بھت اينو اگه:گفت عميق نفسی با ھمراه دکتر
 طوری دادنش گوش از پس خواھشا پس.مجبورم گرفتيد رو تصميمتون شما و راھه آخرين اين ميبينم که اونجايی از ولی زد بھم

  .نشنيديد رو حرفا اين از ھيچی که کنيد وانمود

 به ميخواستم ،و ميدونستم بدبختی اونھمه از خودم منجی که رو کسی.داشتم دوستش چقدر.نشست قلبم در ناپذير وصف ذوقی
  .کنم ،حفظش نداشته وجود ھرگز ميکردم فکر که عشقی به اعتراف قيمت

 صدای اول.کامپيوترم به زدم رو فلش و مبل روی انداختم کيفمو کردم باز درو تا. خونه برگشتم گرفتمو آصفی دکتر از رو فلش
 دردسرساز ،واست نيای کنار اندازت بی غرور مشکل اين با اگه بودم گفته بھت که ديدی خب:گفت که شنيدم رو  آصفی دکتر
  !کنم؟ چکار من ميگی حاC.ميشه

 بتونيد شما شما،تا پيش بياد تا بھش بده رو شما شماره گفتم خواھرم به عمدا: کرد قطع ای لحظه برای را نفسم يوسف صدای
  .بدم ط3قش نميخوام کنيد،من کاری

  !نميگی؟ خودش به رو اينا چرا خب-

  ... نميتونم:کوتاه مکثی از پس

 اين براش تو سکوت.جان يوسف کردی سکوت شرايطی بد توی.پره ازت دلش خيلی خانومت.بکنم برات نميتونم کاری منم پس-
  .کنی ازدواج باھاش ميخواستی دلسوزی سر از و کردی ترحم بھش ھم اولش از که کرده ايجاد رو توھم

 درد قلب رفته وقتی از.ديوونشم.خودش حتی نگفتم کی ھيچ به حال به تا نشه باورتون شايد.دارم دوستش خيلی...نه خدا به-
  .بشه روبرو باھام حتی نيست حاضر اون ولی.خودشه دردم دوای.دارم دعوا ھمه با.ندارم حوصله.نميرم ھم مطب حتی.گرفتم

  شديد؟ آشنا باھم کی از...بگو تو اينبار خب-

 زير زد"گوشم سراپا" گفتم بھش ھام کننده مراجعه ی بقيه مثل تا.ميخواست مشاوره...من مطب اومد روز پيش،يه نيم و سال دو-
 بودم ديده کنندھامو مراجعه ی گريه زياد.نه شدم احساساتی کنيد فکر اينکه نه.لرزيد ھاش گريه شنيدن از دلم وقت ھمون.گريه
  ...نبود رنج دردو سر از اندازه اين تا کدومش ھيچ انگار ولی

 از خودمو ھميشه برای داشتم قصد که روزی ھمان.ديدمش بار اولين برای که روزی ھمان به برد گذشته به مرا يوسف صدای
  .....کنم ،راحت بودن زنده و زندگی شر
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  سرد آتش��❤�

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  دوم قسمت

  .رفتم روانشناس دکتر پيش خودم روانی و روحی آرامش برای فقط و فقط دوستم اصرار به

  "رادمھر يوسف"دکتر

 من ی گريه. گريه زير ،زدم"...ميشنوم من خب:"پرسيد دکتر که ھمين که بود پر دلم پدرم دست از ھفته يک اون توی اونقدر
 خودم خدای ،با کرد معرفی بھم رو ،شما کردم دل درد دوستام از يکی ،با شدم خسته ديگه خدا به:گفتم که بود آور تعجب براش
  .شم راحت پدرم شر از بکشمو خودمو نگرفتم نتيجه اومدمو ھم شما پيش اگه کردم عھد

  !چرا؟:گفت و آورد چھره به جذبه پر اخمی

 من،يه پدر دکتر آقای. شدم ،خسته دھنيش زدناش،بد ھاش،شکاکيتش،توھم کتکاش،بدبينی دست از ديگه:گفتم کردمو پاک اشکامو
  .بدبينه چيزم ھمه بگيره،به کتک باد به مادرمو منو تا ميکنه استفاده ای بھونه ھر معناس،از تمام به روانيه ی ديوونه



  الو:دادم جواب فوری بود مادر.برداشتم رو گوشی ببخشيد يه گفتن با که شد بلند گوشيم صدای موقع ھمون

  !کجايی؟ شيدا-

  مشاوره دکتر مطب ميرم که گفتم-

 کتک يه باز تا برسون کنی،خودتو خريد فروشگاه رفتی گفتم تو،منم رفتی کجا ،پرسيد اومده بابات!!اونجايی ھنوز سرم به خاک-
  .نخوردی ازش

  !!ديگه، دوساعت ميشه برسم تا ،من من خدای وای:گفتم استرس با

  .بيا زود کنم، گرم سرشو ميکنم سعی من-

 يه فقط ،من خونه برگشته پدرم دکتر آقا ببخشيد: گفتم ميلرزيد استرس شدت از دستام حاليکه در کيفمو توی گذاشتم موبايلمو فوری
  .مياره سرم ب3يی چه نميدونم وگرنه برسونم خودمو دارم وقت ساعت

  !دلواپسيد؟ اينقدر شما که کنه چکار ميخواد مگه:وپرسيد شد شوکه من آشفتگی اونھمه از

  .من کشتن حتی برمياد ازش کاری ھر بگم ميتونم فقط:گفتم و کردم نگاھش ای لحظه

  .بگيريد مشاوره ميتونيد ويزيت بدون بعد دفعه شما و نميارم حساب به رو ايندفعه من پس:وگفت کشيد عميقی نفس

  .ممنونم-

 مادر تماس از نيم و يکساعت دقيقا رسيدم وقتی.گرفتم دلپيچه استرس شدت از خونه خود تا اومدم بيرون مطب از فوری
  !بودی؟ کجا:پرسيد و شد ظاھر رويم جلوی پدر کردم باز رو در تا.ميگذشت

 از چقدرم:گفت تمسخرآميز حالتی با پدر که بود اومده بند ،زبونم ترس شدت از.بگم بايد چی که رفت يادم پاک ای لحظه برای
  !کردی؟ خريد فروشگاه

 که. افتاد پدر غضبناک چشمان به نگاھم.برگشتم خالی دست وحاC خريد رفتم من که گفته مادر افتاد يادم که بود لحظه اون تازه
  ....گفت من طرفداری به مادر

  

  دارد ادامه

  

❣�@tahafatemi❣�  

  

  سرد آتش�❤��❤�

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  سوم قسمت

  .نکرده خريد اومده کم پولش ام بچه حتما:گفت مادر

  !بودی؟ گوری کدوم نيم و ساعت يه پس:زد فرياد پدر که دادم تکون سرمو

 مرد آخه:گفت و شد من ب3ی سپر باز و اومد جلو فوری مادر. صورتم توی زد محکم پدر که بگم چی بودم کنان،مونده من و من
  !!کنی؟ توبيخش بايد بيرون رفته که ساعت يه واسه حاC پوسيد خونه اين توی دختر حسابی،اين

 يوسف" دکتر ی مشاوره مطب کارت ،بعد زمين کف کرد خالی و کشيد ام شونه روی از کيفمو نبود حرفا اين به گوشش که پدر
  !ھان؟ چيه اين:گفت و برداشت رو"رادمھر

  !داشتيد؟ مرادی شيدا نام به ای کننده مراجعه امروز ببخشيد: پرسيد و زد زنگ مطب به و تلفن سمت رفت که بودم شده Cل



 دلم.کرد نگام و گذاشت رو گوشی پدر. شد ھمونم. مياد روزم به چه و ميشه داده جوابی چه ميدونستم.ميشد کنده جا از داشت قلبم
 يا من واسه!رفتی؟ مشاوره:گفت ميزد فرياد حاليکه در و کرد حمله سمتم به.داد بھم رو حسابی کتک يک نويد نگاھش.ريخت

  !ميزنه؟ کتکم روز ھر که دارم روانی پدر يه گفتی رفتی!خودت؟

 داشتم بدی حال.رفت خونه از پدر معمول طبق بعدشم.خورديم کتک مادر ھم و من ھم و کنه کاری واسم نتونست ھم مادر حتی
 بلند گوشيم صدای که ميکردم گريه صدا بی و آروم داشتم اتاقم توی.مرگشه منتظر فقط و بمونه زنده نميخواد ديگه که کسی حال
  بله:بود ناشناس شماره شد

  !خوبه؟ بودم،حالتون پدرتون واکنش مطبم،نگران اومديد ،امروز رادمھر ،يوسف ھستم رادمھر مرادی،من خانم س3م-

  .گرفت آروم معمول طبق و خوردم مفصل کتک کرده،يه م خسته.روانيه يه ،پدرم دکتر آقای که گفتم:دادم جواب که ترکيد بغضم

  بشه؟ تفاھم سو رفع تا کنم صحبت پدرتون با بيام مياد؟ميخوايد بر دستم از کاری-

  .ميدونم ميکشه منو....نه خدا رو تو نه-

  بدم؟ انجام براتون ميتونم چکار پس خب-

  .پدرم يا خودم جز بکنه برام نميتونه کاری ھيچکی بود اشتباه ھم شما مطب به من اومدن ھيچی-

  !!چطور؟-

  .بکشه منو اون يا بکشم خودمو يا-

  .بنويسم پدرتون برای دارو يکسری بايد بياييد،من ديگه جلسه يه ميکنم خواھش:گفت مکثی از بعد و کشيد عميقی نفس

  ... که وگرنه تونستم اگه باشه:گفتم و زدم تلخی لبخند خياليش خوش از

  .ميام من وگرنه بياييد حتما:وگفت کرد تمام مرا ناتمام حرف

 منو شرايط نميتونيد وقت ھيچ شما دکتر آقای:گفتم عصبی لحنی با شدمو ک3فه داشت مشکلم کردن حل برای که اصراری از
  .اصرارنکنيد لطفا پس کنيد درک

  .بخير گفتم،شب که ھمون:گفت باز مکث کمی از بعد

 زير زدم حرص با و ميزم روی کردم پرت بدم،گوشيمو توضيح بھش شرايطمو نميتونستم اونکه از عصبانيت با. کرد قطع و
  .گريه

  .....بره روزه دو سفر يه تا شد مجبور پدر که افتاد اتفاقی بعد روز سه درست ولی
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  چھارم قسمت

 دو برای مادر و من و برود شھرستان به شد مجبور پدر.رفت خدا رحمت ميکرد،به زندگی شھرستان در که پدر اقوام از يکی
 پدرم با بياد نذارم تا برم رادمھر دکتر مطب به که بود اين کردم که کاری اولين.شديم آزاد خانه، خصوصی زندان از روز

 ميزش روبروی راحتی مبل روی نشستن به دعوت منو.مطبش برم نتونم ديگه ميکرد فکر شايد. کرد تعجب ديدنم از.کنه صحبت
 و شکاک آدم يه من بيام،پدر مطب من تا نکنيد اصرار ديگه خواھشا بگم که اومدم اينجا امروز دکتر آقای:گفتم که کرد

  .بياره مادرم منو سر ب3يی مشاوره جلسات اين بخاطر بدبينه،ميترسم

  .ميتونيد ھم بعد اينجا،دفعات بياييد امروز تونستيد  که ھمونطور خب:گفت رادمھر آقای

  .ميشم حبس دوباره من و برميگرده فردا پس و شھرستان رفته پدرم-



  ....تا ببينم رو پدرتون حضوری جلسه يه بيام بايد من پس... خب:گفت و کشيد عميقی نفس

 کردم،نبايد اشتباه...مياريد سرمن ب3يی چه اينکار با کنيد تصور نميتونيد شما:گفتم عصبی لحنی با و کنه تموم حرفشو نگذاشتم
  .شما پيش ميومدم

 تا شما لطفا دارم ايمان کارم به و کنم چکار ميخوام ميدونم! ميگيريد؟ کم دسته منو چرا:گفت و آورد صورت به جذبه پر اخمی
  .نزنيد ايشون به ،حرفی نزدم حرف پدرتون با که روزی

  !!بودم نديده سمجی اين به ای مشاوره حاC تا:گفتم و شدم ک3فه سمجيش اين دست از

  .داريد فرق بقيه با شما:گفت و نشست جديش ی چھره توی رنگی کم لبخند

  !چرا؟:پرسيدم کنجکاوی با

  .داره فرق بقيه با شما مشکل چون-

  !داريد؟ عجله چرا ديگه حاC:گفت که برخاستم جا از

  .بمونم که ندارم حرفی-

  !کنيد؟ گ3يه پدرتون اخ3ق از نميخواستيد مگه-

  .نه ديگه شما پيش Cاقل.نه ديگه-

  !چرا؟:پرسيد و کرد محکم را ابروانش گره باز

  .بزنيد حرف پدرم با بياييد ميخوايد که نميگفتيد بوديد گرفته جدی منو حرفای شما اگه چون-

  !ميکنيد؟ قضاوت زود چرا بگم چی ميخوام من نميدونيد که شما:گفت زدو پوزخندی

  .منه به مفصل کتک يه اش نتيجه بگيد که چی ھر-

  .برگرده پدرتون ميبينيد،بزاريد حاC:گفت که رفتم در سمت به ناراحتی حالت با و برداشتم کيفمو

 اشک آروم.بودم رسيده خط ته ته به انگار ديگه.بودم ک3فه ی ک3فه.زدم بيرون مطبش از کردمو باز درو نکردمو توجھی
 اش شماره به متعجب. بود رادمھر دکتر.خورد زنگ موبايلم که ميکردم گله خدا به دکتر لجبازی پدرو کارای دست از و ميريختم

  .بدم جواب گرفتم تصميم باCخره که نه يا بدم جواب داشتم ترديد.شدم خيره

  بله؟-

  .بيام ديدنشون به که ميکنم ھماھنگ پدرتون با ھفته آخر ،برای بزنم کامل حرفمو نذاشتيد مرادی خانم-
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  سرد آتش�❤��❤�

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  پنجم قسمت

 از بعد ھفته آخر اينکه تا گذراندم رو استرس با روز دو.داشتم پدرو با ديدار و دکتر آقای اومدن ی دلشوره من و برگشت پدر
 منزل در دم ديگه ساعت يه تا که گفت و نکرد قبول اون نياد کردم التماس و خواھش من ھرچی و گرفت تماس دکتر ،آقای ظھر

 جواب مادر.شد زده در زنگ باCخره.گرفت دلشوره خدا بنده اونم.بگم مادر به Cاقل شدم مجبور.گرفتم استرس شد بد حالم.ماست
  !بود؟ کی:پرسيد پدر.کرد باز درو و داد

  .رادمھر دکتر ميگه:داد جواب بود شده آشکار اش چھره در ترس کام3 که مادر



  !کيه؟ ديگه مھر راد:گفت عصبی لحنی با پدر

  ....من..  که....دکتری....دکتر:گفتم دلشوره با

 مبل روی نشست دکتر آقای که بود ،متعجب کيست او نميدانست ھنوز که وپدر کرد س3م.شد خانه وارد دکتر آقای موقع ھمين
  !جنابعالی؟:پرسيد بدی لحن با پدر

  .دخترتون روانشناس دکتر ھستم رادمھر من-

  !!آوردی دکتر من واسه رفتی!!!شيدا:زد فرياد پدر

  ...من...نه خدا به....نه-

  .بشم آشنا نزديک از شما با و بيام خواستم خودم من:گفت من جای به دکتر

  .کنيد درمان رو ھا ديوونه بفرماييد...باشه شما به نياز که نيستم روانی يا ديوونه من ؟بفرماييد!!آشنايی چه:گفت ادبی بی با پدر

  .نفعتونه بديد،به گوش منو حرفای بھتره مرادی آقای جناب:گفت خونسردی با رادمھر آقای

 بودند خيره ھم به ای لحظه دو ھر.ميبينم آينه قاب در را پدر کردم، حس ای لحظه که بود شده خيره پدر به نفوذش با نگاه با چنان
  .بيا دنبالم پاشو پس:گفت قبل ادبانه بی و عصبی لحن ھمان با پدر که

  !!!ميکنه تھديدمم من،تازه ی خونه مبل روی نشسته پرو ی مرتيکه:کرد زمزمه آروم لب زير بعد

 چی نفھميدم وقت ھيچ که حرفھايی.زدند حرف اتاق در تنھا ھم با رادمھر آقای و پدر که شد ساعتی يه ساعت نزديک  شايد
  .بودند
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  ششم قسمت

 ھمان يا رادمھر آقای و پدر بين حرفھايی چه آنروز" که بگيرم را سوالم جواب تا آورد خودم به مرا يوسف ی، شده ضبط صدای
  "است؟ شده بدل و من،رد يوسف

  :برد فرو خلسه در مرا صدايش

  .داره مشکلی چه پدرش حرفاشوشنيدم،فھميدم جلسه دو يکی وقتی-

 خالی ،سرش روانی بيمار يک ی خفته ھای عقده  داشت که جوان دختری برای اضطراب.گرفتم استرس که بود روز ھمان از
 ھمچين اونروز تا من آخه!!پدری ھمچين برابر در استقامتش و صبوری اونھمه اومد،از خوشم ازش اول ھمون از ولی.ميشد

 و خيال و فکر از و بودم خسته.خونه رفتم که شدم تر جدی وقتی. بودن ننه بچه و لوس نظرم به دخترا ی ھمه.بودم نديده دختری
: گفت و نشست کنارم اومد چای سينی با ،مادر مبل روی نشستم تا.داشتم ھم درد کنندگانم،سرد مراجعه  حرفھای ی ھمه مورد در

  .نباشی بشه،خسته پسرش فدای مادر الھی

 برن واسم تا بگيره بعله ازم ميخواست يعنی ميرفت ام صدقه قربون اينطوری وقت شد،ھر زوم مادر صورت روی چشمام
  .خواستگاری

  !خبر؟ چه:گفت و کرد نگام لبخند با مادر

  .شماست دست خبرا انگار:گفتم مبلو پشتی به زدم تکيه

 انگار که کشيده سحر زبون زير از جوری يه ،گفت زد عجيبی ،حرفای اينجا اومد سيمين امروز:گفت و شد رنگ پر لبخندش
  .بشی دامادش تو نمياد بدش خالت و داره ع3قه بھت سحر



 باعصبانيت.ميشد سبز روم پيش حرفش و خودش ،ھی ميومد بدم اش گونه بچه اخ3ق و سحر از ھرچی من.کشيد سوت سرم
  !گفتی؟ چی شما:پرسيدم

  !ميشی؟ عصبی چرا حاC!!وا:گفت و کرد نگام متعجب مادر

  .ميخوره بھم رفتارش و کاراش از حالم نمياد،بلکه خوشم سحر از تنھا نه من که ميشم عصبی اين واسه-

 خانوادش زشته،يکی يکی.روش ميذاری عيب يه ميکنم معرفی بھت که دختری بگی؟ھر چی نگی اينو:گفت و کرد اخم مادر
 داره،ھم دوستت ھم و خوشگله خواھرم،ھم دختر که حاC.نمياد خوشش تو سرد رفتار از است،يکی غريبه نيستن،يکی خوب

  !نگيرن؟ ايراد ،ازش بدن افتخار آقا حضرت که بگرديم دختری چه دنبال ما بگی ميشه!!نمياد؟ خوشت رفتارش آشناس،از

  .ھست يکی:گفتم که شد بلند جا از مادر

  !کی؟:گفت و کرد نگام لبخند با دوباره و برگردوند سمتم به رو ،سرش زد خشکش مادر

  .... که خوب..... دختر يک:گفتم مادر به ميکردم فکر او به داشتم حاليکه در

  !کرده؟ گير پيشش دلت که:کرد تمام مرا ک3م و کرد کمکم مادر ،که بزنم حرفمو بايد چطور نميدونستم

  .شماست با بود،زحمتش مثبت بدونم،اگه خودم مورد در نظرشو تا بديد مھلت بھم:گفتم و دادم تکون سرمو

 پنج و سی ،ماشاM نيستی که بچه ديگه ميبرم،آخه گور به رو ازدواجت آرزوی ديگه کردم فکر...چشم به ای:گفت زده ذوق مادر
  .سالته

  .باشم داشته ديدار پدرش با تا زدم زنگ ،بعدازظھر،بھش روز ھمون فردای

 حدسم.رفتم پدرش ديدن به بعد روز و ندادم گوش التماسھاش ،به ميدونستم رو ھدفم چون ولی نکنم اينکارو که کرد التماس خيلی
 بندازه خونش از منو ميخواست دلش خيلی.نداشت ھا،ابايی غريبه مقابل در ھم ادبی بی از حتی که سرد و جدی آدم يه.بود درست
 که برد اتاقی سمت به منو.بزنيم حرف تنھا تا کرد قبول.بده گوش حرفام به کردم مجبورش کننده تھديد و جدی لحنی با که بيرون
 قبل مثل لحنی با بست که درو.شد اتاق وارد مرادی آقای و نشستم کامپيوتر ميز صندلی روی.باشه دخترش اتاق زدم حدس
  بگو:گفت

 خودش برای.ديدم بار اولين برای مطبم توی قبل جلسه دو رو شما دختر من:گفتم که کرد قبول.کردم تخت روی نشستن به اشاره
  .بود شده ھا افسرده شبيه.نداشت مساعدی روحی حال.پيشم بود اومده

  !خب؟:کرد بلند صداشو

  .کنم خواستگاری شما از رو دخترتون اومدم امروز-

  .نکنی ازدواج باھاش بھتره.چله و خل يه اون!!شيدا!!من دختر از...جالبه:گفت بعد.قھقھه کم کم بعد و زد پوزخندی اول

  .نداره ازدواج قصد:وگفت زد پوزخندی باز که بود صورتم روی سردش نگاه.جديم تصميمم توی من:گفتم جدی و مصمم

  .بشنوم خودش از اينو بايد من-

  .برو و بکش نداره،راتو ازدواج قصد ميگم نکن،وقتی تکليف تعيين من واسه:گفت و شد عصبی

 شما اCن رفتار ھمين از حتی ميتونم...روانشناسم من نکنيد فراموش...مرادی آقای:گفتم بھش جدی نگاھی با و زدم کمرنگی لبخند
 فردا ھمين قانونی پزشک ی تائيديه البته و دخترتون حرفای کردن ضميمه و نامه يه نوشتن داريد،با روحی مشکل چه که بفھمم
  .نکنيد لجبازی يکی من با که شماست نفع به.کنم ناکجاآباد راھی رو شما

  .دارم اختيارشو دخترمه!چی؟ که:شد بلند صداش

  .نشده نوشته من ی نامه که فردا تا فقط ولی درصد صد بله-

  !ميخوای؟ چی من جون از!شد؟ پيدات گوری کدوم از تو:زد فرياد

  .ھمين....شيدا با ازدواج ی اجازه:شد پررنگ لبخندم

  .ميگه چی خودش ببينم بايد:گفت بعد و کرد سکوت ای لحظه



 برای رو ام نامه که ميخواد دلم اختيار ،بی بده من به رد جواب که کرديد وادارش زور به شما بفھمم اگه ولی ميمونم منتظر من-
  .ميکنند رسيدگی ،ويژه من برای ھستم،ميدونم ھم قضايی دادگاه مشاور چون اتفاقا که بزنم قضايی دادگاه به ارائه

  خداحافظ:گفت و کرد اخم

  .شما خداحافظ:گفتم و برخاستم جا از
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  ھفتم قسمت

 بعد و. ھستيد مراحم:گفت تعجب با مادر.شما اجازه با شدم مزاحم اگه ببخشيد:گفت مادر آمد،روبه بيرون اتاق از که رادمھر آقای
 و اومد جلوتر که ترسيدم نگاش از.کرد نگام و اومد بيرون اتاق از تامل با.شدم پدر العمل عکس منتظر.رفت رادمھر آقای

  !ميشناسی؟ رو پسره اين:پرسيد

  .مطبش رفتم دوبار فقط...نه!!ميگيد؟ رو رادمھر آقای:گفتم متعجب

 ديگه تا زدم اينو:زد داد سرم.گرفتم گاز رو لبم که دھانم توی زد محکم چنان که بخورم قسم خواستم که رفت ای غره چشم پدر
  .مطبش رفتی کردی بيخود.نکنی باز بقيه جلوی و ببندی دھنتو

 يه به ،فقط مفصل کتک يک بجای پدر که بود شده زده حرفايی چه بودم نفھميده.خونم پر لب روی گرفتم و برداشتم دستمالی
  .بله:دادم جوابشو عصبی حالتی با که زد زنگ رادمھر آقای اونروز فردای.بود کرده اکتفا تودھنی

  ھستيد؟ شده؟عصبی طوری...س3م-

  .نداره ای فايده گفتم که من ولی گفتيد چی پدرم به باز ديروز نميدونم...شما دست از بله-

  زده؟ کتکتون-

  .بذارم بيرون خونه از پامو خريد واسه ندارم حق حتی ديگه که مھمه اين.نيست مھم اونش...دھنی تو يه فقط-

  زديم؟ حرف چی مورد در نگفت پدرتون-

  ...نه-

  .داره شما عملکرد به بستگی ميشه برطرف مشک3ت اين بزودی:گفت و کشيد عميقی نفس

  بگم؟ بايد زبونی چه کنيد،به کمکم نميخوام ديگه من دکتر آقای:گفتم ک3فه

  .کنيد کمک خودتون به بايد که ھستيد شما خود اين نميکنم کمکتون ديگه که من:داد جواب متفاوت لحنی با

  .اومدم ديدنتون بازم من شايد حاC:داد ادامه که نفھميدم رو منظورش

  ....نه خدا رو تو... نه:گفتم فوری

 بده نجاتم خدايا:کردم زمزمه لب زير و تخت روی انداختم گوشيمو حرص با.کرد قطع را تماس من التماسھای به توجه بی او اما
  !!مشاوره رفتم کردم غلطی چه

 زنگ گوشيم به باز که نمياد پدرم ديدن دوباره دکتر آقای که ميشد تر راحت و راحت داشت کم کم خيالم.گذشت روزی سه دو
 بھش وقت ھيچ من:گفت بعد و شد درھم کمی اش چھره که ديدم.برداشت گوشيو پدر.زد زنگ خانه تلفن به که برنداشتم.زد

 چندين.نکرد برداشتنش برای ت3شی ھيچ پدر اينبار که خورد زنگ دوباره تلفن.گذاشت رو گوشی بعد.بگيد بھش خودتون.نميگم
  .ديگه رو لعنتی گوشی اون دار برش....شيوا:زد فرياد ،پدر خورد زنگ که بار

  بله:برداشتم رو گوشی و رفتم تلفن سمت به



  زديد؟ زنگ چرا:دادم جواب خفيف صدايی و ترس با شدم خشک رادمھر دکتر صدای شنيدن از

  .بيرون بياييد دقيقه يک لطفا ھستم خونتون در دم اCن.ببينمت ميخوام:گفت پروا بی

  .نميتونم:گفتم و انداختمو"کيه"  بپرسه نداشت قصد اص3 انگار که پدر به نگاه يه

  .برو:گفت جدی لحنی و بلند صدايی با پدر

  !برم؟..ب:پرسيدم ترس با گذاشتمو رو گوشی!!شد؟ بدل ردو ما بين حرفی چه فھميد کجا از.ايستاد قلبم

  .بيا زود ولی... برو-

 جلو.بود زده ماشينش به تکيه ما ی خونه در روبروی دکتر کردم باز که رو خونه در.کردم سر رو شالم و پوشيدم رو مانتوام
  !!!!بزنم حرف شما با بيام داد اجازه من به شده؟بابا چی نميفھمم که من:پرسيدم کنجکاوی با و رفتم

  خوبی؟:پرسيد و کرد پرتاب جلو به رو کوچک ای سنگريزه پايش با.انداخت پايين کمی سرشو و زد کمرنگی لبخند

  !!اينجا؟ اومديد و زديد زنگ گوشيم به اونقدر ھمين واسه شما:گفتم سوالش از شوکه

  !نشدی؟ رفتارش تغيير متوجه.کردم پيدا رو پدرت با مشکلت حل راه:داد جواب کردو بلند سر

  اتاق؟ توی اونروز گفتيد بھش چی.نکرده بلند روم دست ديگه خوردم که تودھنی از بعد.شده رو اون به رو اين از.خيلی... چرا-

  .نيست سابق مرد اون ديگه که اينه مھم...نيست مھم:گفت داشت کردنش پنھان در سعی که رنگی پر لبخند با

  .بيام زود گفته پدرم برگردم بايد من-

  ...فقط...باشه-

  .باش خودت مراقب:گفت و کرد مکثی

  گفت؟ بھت چی:پرسيد پدر.خونه سمت دويدم لرزيد،فوری کمی قلبم

  .ھمين پرسيد شما رفتار از...ھيچی-

  !ھمين؟:پرسيد باز جديش نگاه با پدر

  .ھمين...آره:گفتم خونسردی با

  نميره؟ چرا پس:گفت باز و کرد نگاه کمی.پنجره سمت به رفت کنان غرغر و کشيد بلندی نفس

  !ميگيد؟ رو دکتر آقای!کی؟:پرسيدم متعجب

  .پررو ی پسره ھمين:داد جواب عصبانيت با

  !"بپرسه؟ حالمو اومده راه اينھمه واقعا"گفتم خودم با.بود ايستاده ماشينش کنار ھنوز.رفتم پنجره کنار
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 بلند رويم دست و بود کرده تغيير رفتارش پدر که بود شده ای ھفته دو تقريبا.گذشت دکتر آقای با ديدار از روزی چند
 مادر روز يه اينکه تا! چيه؟ دکتر آقای عجيب رفتار علت نميدونستم ھنوز شده،ولی عوض رفتارش که نميشد باورم.نميکرد
 توی گذاشت و خريد طبيعی گل شاخه زد،چند جارو بود معنا بی من برای که ذوقی با رو خونه تمام. داره مھمون گفت،که

 بھم ھم رو لباسم ست شال و کرد انتخاب لباسمو اومد خودش حتی.کنم عوض لباس که من به داد گير بعدم.ميوه،شيرينی.گلدون
  !بياد؟ ميخواد کی مگه حاC:پرسيدم اينکارش از متعجب.داد



  .ھا قصه ی شاھزاده:گفت و زد قشنگی لبخند

  .نميکرد تغيير اينقدر شبه يه ما خونه وگرنه ھمونه حتما:گفتم زدمو پوزخندی

 آمد خوش بيا شيدا:گفت درو سمت دويد ،مادر دراومد صدا به که خونه زنگ.بود نشسته مبل روی رسمی لباس با ھم پدر حتی
  .گويی

 ميانسال مردی.ايستادم در چارچوب کنار مادر دست ،کنار  نداشت ھم اھميتی برام و کيه ما مھمون نميدونستم ھنوز که من
 لبخند فقط منگ و گيج.کرد س3م شوق با و بوسيد صورتمو. خوشرو خانمی نميشناختمش،بعد اص3 شد، وارد و کرد س3می

 من به کمرنگی لبخند با بعد و کرد تقديم مادر به که بود دستش روی بزرگی گل سبد.افتاد رادمھر دکتر به چشمم که زدم کمرنگی
  !خبره؟ چه اينجا ببخشيد:پرسيدم دادمو را جوابش.کرد س3م

  !!واضحتر اين از:گفت و شد پررنگتر لبخندش

  .ببر رو چايی بيا:گفت و زد پھلويم به مادر.شدم خيره بقيه و او ،به منگ و ،گيج نفھميده و فھميده را منظورش

  بيان؟ ميخوان اينا نگفتی من به شما،چرا مامان: ،پرسيدم شدم که آشپزخونه وارد

  .بشه چارتا چشات اCن مثل ميخواستم-

  .نريزی حاC:داد ادامه و دستم روی گذاشت رو سينی

 صورتم به نافذی نگاه با ھمراه و کرد تاملی که خودش بعد ،و مادرشون رادمھر،بعد آقای پدر اول.برگشتم مھمانھا سمت به
  .مياد شما به شال اين چقدر:گفت

 احوال و حال از اول ھا صحبت. مادر کنار نشستم من و برنداشت رو چای فنجان پدر،که سمت برگشتم فوری.شد داغ صورتم
 دکتر آقای و من به صحبت اجازه خواست پدر از رادمھر آقای پدر.کرد حبس سينه در را نفسم که رسيد جايی به کم کم ولی بود
  .کن راھنمايی اتاقت سمت به رو دکتر جان،آقای شيدا:گفت ،مادر پدر سر تاييد با.بدن

 من به امروز مورد در چيزی شما:پرسيدم بستم را در من و شد اتاق وارد دکتر آقای که ھمين.گشودم را اتاقم در و رفتم پيش جلو
  !بوديد نگفته

  .کردم ھماھنگ پدرت با:گفت و کامپيوترم ميز صندلی روی نشست

 چرا:گفت که نداشتم بودن معذب احساس مقابلش در اونقدر اونروز تا.بود سختی لحظات چقدر.کردم سکوت و تختم ی لبه نشستم
  .داشتی دعوا پدرت با ديدار بخاطر پيش ھفته چند تا من با که رادمھرم دکتر ھمون من!نيستی؟ راحت

  .نميکردم ھم فکرشو... شدم،حتی شوکه:گفتم که نشست صورتم به حرفش از لبخندی

  !منفی؟ يا مثبته ميشنوم ازت که جوابی يعنی! بد؟ يا خوبه اين حاC خب-

  .کنم فکر بايد-

 اون با او از.بدم ھم بعله بود،جواب شده وارد بھم که شوکی با اول جلسه ھمين داشت توقع شايد. کرد تعجب کمی کردم حس
 نه ولی... کنيد فکر باشه:گفت و نکرد محو لبانش روی از را لبخندش باز اما.نبود بعيد سرشارش غرور و باC نفس به اعتماد
  .بياد سر پدرت ی حوصله حتی که اونقدر

 خوب ھنوز وقتی کنم فکر شما به ميتونم چطوری من ضمن در باشه راحت خيالتون پس.ميشناسم اونو شما از بھتر من-
  .نميشناسمتون

 بزنيم،تحقيق ببين،حرف منو داری،بيا ھم رو مطبم آدرس...نکردم فرار:گفت و کامپيوتر ميز روی گذاشت رو دستش ساعد
  .نيست مشکلی کن،ھيچ

  .نميده بھم منزلو از خروج اجازه که پدر...آخه-

  !چی؟ ديگه....ميگيرم برات اCن ھمين ،اجازشو ميده بھت امروز از-

  .نيست حرفی-

  .بکن فکراتو خوب لطفا پس:گفت و جابرخاست از



 خدای:کردم زمزمه خودم با و کردم باز کمی را شالم و کشيدم عميقی نفس.شدم عرق خيس کردم حس.شد خارج اتاق از بعد
  !!شده؟ چم من،من
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  نھم قسمت

 اونقدر پدر که شده چی نميدونستم من ،و بود بعيد پدر از.گرفت بشيم آشنا باھم بيشتر اينکه برای پدرو رضايت يوسف خود
 اين و ، برانگيخته رو رادمھر دکتر ترحم ،حس من مشک3ت ميکردم فکر. بود بدی حس.داشتم دلشوره.بود شده پذير انعطاف

 حس ولی نزد حرفی پدر.گرفت پدر از اجازمو مادر.برم مطبش  به گرفتم تصميم.ميکرد تخريب ،مرا درون از داشت فکر
  .کنه اذيت منو بخواد کجا و کی باز که ميدونست فقط خدا.طوفانه از قبل آرامش درونش ميکردم

 پنھان لبخندشو ديدنم با و کرد بلند سرشو.کردم س3م و شدم اتاقش وارد کننده مراجعه آخرين از بعد.رفتم رادمھر دکتر مطب به
  !مطب نميای من با کردن صحبت برای که کردی فکراتو ديگه شايد کردم فکر خودم با... بفرماييد...س3م:گفت و کرد

  .ميشم اذيت فکرش،خيلی از که ھست چيزی يه.کردم فکر خيلی... من:گفتم و ميزش روبروی کاناپه روی نشستم

  !چی؟:پرسيد و نشست ابروھاش ميون اخمی

 پدرم،اين ھای اذيت رفع و من به ترحم بخاطر شما مبادا اينکه:گفتم که باشم محفوظ اش جذبه پر نگاه از تا کردم خم سرمو
  .... و کرديد رو فداکاری

  !کنه؟ حماقتی ھچين ميتونه کی:گفت عصبی لحنی نشده،با تموم حرفم ھنوز

  بشه؟ حل شما مشکل که کنم خراب خودمو آينده و زندگی:داد ادامه و کرد نگام عصبانيت با.کردم نگاش کردمو بلند سرمو

  .نميکنم باور که شديد عاشق که نگيد!افتاد؟ اتفاقی چه جلسه دو عرض در!شد؟ چطور پس آخه-

 پيشنھاد بھم که دخترايی ی بقيه با تو کردم حس ولی.نشدم ھم عاشق.نداره اھميتی ھيچ برام شما باور:داد جواب و شد تر عصبی
 Cک و لباسشون دنبال،مارک امروزی دخترای حاليکه در.ھستی زندگی سرسختی،صبوری،اھل.داری شدن،فرق

  .خوشگذرونين دنبال ھمشون.نازنازين...حرفا اين و روز مد دنبال.ناخوناشونن

 ھمينو پدرتم به.خوبيه ی بھونه اين.منی کردن رد برای بھونه دنبال اگه حاC:گفت دوباره او که کرديم سکوت ای ثانيه چند
  ...دادی بھم رد جواب شما و خواستگاريت اومدم ترحم روی از من بگو....بگو

 ھمچين من مثل شايد بوديد من شرايط توی ھم شما اگه که بگم بايد اينو ولی ميکنم فکر دارم ھنوز من:گفتم و جابرخاستم از
  .ميکرد خطور سرتون به فکری

  .خداحافظ:گفتم و رفتم در سمت به که نداد جوابمو

 بستم را اتاقش در.بود ايستاده خيابان تماشای به اتاقش پنجره کنار و بود کرده من به را پشتش.نداد ھم را خداحافظيم جواب حتی
 پنجره پشت از سنگين نگاھی که ميکردم حس.ميکردم بلند ھا ماشين برای دست و ايستادم خيابان کنار. اومدم بيرون مطب از و
 را رفتارش و حرکات تمام داشتم خودم تنھای در اتاقم توی.خونه برگشتم و شدم ماشين سوار و نکردم توجی.ايستاده تماشايم به

 برگشتی دکتر مطب از وقتی شده؟از چی:گفت و شد اتاقم وارد مادر که.بيام بيرون مزخرف فکر اين از بلکه ميکردم تحليل
  !ناراحتی

  شده؟ چی:پرسيد و نشست کنارم نگرانی با مادر.نشست چشمام توی اشک اختيار بی کشيدمو آھی

  .نميزد سرم به فکر اين نبودم شرايط اين توی اگه شايد-

  !فکری؟ چه-



  .خواستگاريم اومده من به دلسوزی و ترحم بخاطر رادمھر دکتر اينکه-

 آينده ميشه حاضر آدمی کدوم! کنه؟ کاری ھمچين که خله مگه...کنن سرت توی خاک:گفت سرمو توی زد آروم دست کف با مادر
  .منتظرته خونه در دم خدا بنده فکرات،اCن اين با کن جمع خودتو پاشو!کنه؟ خراب دلسوزی بخاطر شو

  .مامان نکن شوخی-

  .ببينيش در دم بری کنم صدات چيه،اومدم شوخی-

  ....در دم رفتم و کردم سر شالمو و پريدم جا از.نشست ام خسته روح در دوباره اميدی انگاری
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  ھمسران به تقدين ای عاشقانه

  دھم قسمت

  س3م:گفتم و رفتم سمتش به.بود ايستاده ماشينش کنار که ،ديدمش کردم باز که رو خونه در

  .س3م:گفت و کرد نگام کمرنگی لبخند با و کرد بلند سر

  .ميزدم حرف اونطور نبايد...شدم عصبی:گرفت سمتم به و برداشت رو گلی شاخه راننده کنار پايين شيشه از شد خم بعد

  .ميزدم رو حرفا اون بايد منم...نبود خودم دست:گفتم.شد پررنگتر لبخندش که گرفتم ذوق با چنان را گلش شاخه

  .ميمونم منتظر کن،منم فکراتو اول،شما ی سرخونه نزنيم،برگرديم حرفشو ديگه بھتره-

  ...رادمھر آقای:گفتم کردمو پر گلش شاخه تک خوش عطر از را نفسم

  .لطفا کن صدام يوسف-

  .ميکنم فکرامو دارم ھنوز من آخه:گفتم و گرفت ام خنده اش پرويی از

 خيلی حالم....اومدی... که ممنون....يوسف...يو:گفتم ،آروم لب زير اختيار بی که بپوشونه خندشو تا دھانش جلوی گرفت دستشو
  .شد بھتر

 ميدم دست از انتظارمو و صبر طاقت دارم کم کم...من فقط:گفت دادو تحويلم لبخندی زيبايی ،به بپوشونه رو لبخندش اونکه بی
  .بکن فکراتو زود لطفا

  .اجازتون با...ممنون باشه:گفتم و خنديدم

  .خداحافظ:گفت که رفتم خونه سمت به

  .خداحافظ-

 مطبشو برو و بگير گل شاخه ھی!چی؟ يعنی بازيا مسخره اين:زد فرياد دستم در گل شاخه و من ديدن با پدر شدم که خونه وارد
 خونه اين از ھميشه واسه و کن گم گورتو که وگرنه کنه گم گورشو ھميشه واسه بگم بھش که منفيه اگه تا بده جوابشو! چی؟ که

  .برو

 اينجا از و ميکنم گم گورمو من.مثبته جوابم:گفتم پدر نگاه مقابل در و بوييدم را يوسف گل شاخه که بگه چيزی خواست مادر
  .ميرم

 برگشتن حق رفتی اگه که بدون اينو فقط:گفت بلند فريادی با پدرم. کشيد آغوش در مرا و دويد جلو ذوق از ای گريه با مادر
  !فھميدی؟.نداری



 پدر.گذاشتن رو عقد قرار رادمھر ی خانواده.دادم جوابمو ھفته ھمون آخر.دوختم يوسف گل شاخه به نگامو و دادم تکون سرمو
 سفر يک ھمراه سکه،به تا سرخ،چھارده گل ھزار را ام مھريه من پذيرفت،ولی پيش پيش مھريه برای رو شرطی ھر يوسف

 برامون يوسف پدر يحيی ،آقا ماه آخر.نبود مھم برام ولی.شد عصبی ام مھريه شنيدن از خيلی که پدر.دادم قرار کرب3 به زيارتی
 از بيشتر حتی ،شايد بود خوشحال خيلی يوسف خواھر تنھا ياسمن.فراوان تشريفات باشکوه،با تاCر يه توی.گرفت عقد مراسم

  !!نداشت برايش فرقی جذبه پر اخم و جدی ی چھره آن با انگار که يوسف و.خانم سھي3 مادرش
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 خبری بی اين از خيلی دلم.نبود يوسف از خبری ولی ميگذشت عقدمان از روز دو.بود تختم باCی عقدمان بزرگ و زيبا عکس
  .بخير صبحت.خانوم عروس به به:گفت و شد اتاقم وارد مادر که بودم شده بيدار خواب از تازه من و بود صبح.گرفت

  .نيست خبری ازش روزه دو اCن!کرده؟ فرار دامادش که عروسی آره:گفتم و تخت روی نشستم

  !اتاقته؟ در پشت اCن کيه پس! نيست؟ خبری گفته  کی:گفت و کرد ای مزه با اخم مادر

  !اينجاست؟ يوسف:شد گرد تعجب از چشمام

  .نشسته سالن توی.بعله-

  .مامان نکن شوخی-

  .منتظرته شوھرت چيه،برو شوخی-

 جا از ديدنم با که بود نشسته مبل روی يوسف.بيرون دويدم انداختمو خودم به آينه توی نگاه يه زدمو شونه موھامو فوری
  .بريم س3م:گفت و برخاست

  !کجا؟ س3م-

  .بستم لباساتو برات:گفت و داد دستم به کوچکی دستی ساک مادر

  .روزه سه دو مسافرت يه:گفت يوسف که بودم مونده منگ و گيج مادر و يوسف بين

  . بده گير نيومده بابات تا شو حاضر برو:گفت مادر که زدم فرياد خوشحالی از

 وصف شوقی و ذوق.يوسف ماشين توی نشستم بودم شوکه ھنوز که من و کرد رد قرآن زير از رو ما مادر.شدم حاضر فوری
 گاھی گه.بود انفرادی زندان ،شبيه پدری ی خونه توی زندگی.نداشتم ياد به رو بودم رفته مسافرت که باری آخرين.داشتم ناپذير

 ميکرد رانندگی داشت يوسف.مسافرت به برسه ،چه ميکرديم ذوق کلی ميداد مادر يا من به رو خونه خود از خروج اجازه فقط که
  .ميبخشم رو نبودی که روزی دو ،اين مسافرت ببری منو اومدی چون:گفتم که

 روز چند بتونم که ديدم ھامو کننده مراجعه تمام روز دو اون ،توی مسافرت اين واسه که ببين منو:گفت و انداخت باC ابرويی
  !مسافرت بريم

  !!!من بخاطر...واقعا-

  .جان يوسف ماھی خيلی:بست ای لحظه برای رو يوسف چشمای فريادم

  .ببند کمربندتو:گفت که کرد زيبا را اش پرجذبه ی چھره لبخندش

  .راحتترم اينجوری-

  .نميشه سرش حرفا اين جاده:گفت و کرد اخم



  نشی؟ جريمه اينکه يا ميگی من بخاطر:پرسيدم آميزی شيطنت لبخند با

  .ميگم شدن جريمه واسه-

  .شی جريمه بذار پس:گفتم شدمو ناراحت حرفش از

 لحنی با که ترسيدم اش چھره ابھت پر اخم از.زد جا قفلش در و گرفت را کمربند دست يه با و برداشت خيز سمتم به ناگھان
  .نميادا خوشم شوخيا اين از اص3:گفت عصبی

  .طورا ھمين قھرم از:گفت که برگردوندم پنجره سمت سرمو.کردم سکوت

  کردی؟ قھر...شيدا:گفت ديد رو سکوتم وقتی بازم

  ...نه:گفتم و رفت لو لبخندم

  .خودت ھم بخورم من ھم بردار چيزی يه ھا خوراکی پاکت اون از حاC...خوبه-

  .بخوری چيزی رانندگی وسط نبايد نميدونی ھنوز ولی ميبندی نشدن جريمه واسه رو کمربند چطور-

  .کردم ضعف من بخوريم؟ چيزی يه حاC...گفتم خودت بخاطر کمربندو... باشه:گفت و گرفت اش خنده

 خيلی مغرور،چون يوسف آقا باشه:گفتم و گرفت ام ،خنده بود کرده مخفی ازم رو ای ساده ک3م ھميچين غرورش بخاطر اينکه از
  .نيست خبری خوراکی از جاده کنار نزنی تا عزيزم ميگم بھت دارم دوستت

  .تو بخاطر فقط:گفت و ايستاد جاده کنار پارکينگ اولين.شد باز کام3 ابروھاش گره و خنديد

  .جان نوش بفرماييد:گفتم دادمو دستش به را بود گذاشته برامون مادر که ھايی ساندويچ لبخند با
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  دوازدھم قسمت

 کوبيد محکم مادر.آمد باC ام گونه و کرد ورم صورتم چقدر که کردم حس لحظه ھمون که صورتم توی کوبيد مشت با چنان پدر
  !ميدی؟ چی جوابشو بياد ،فردا داره شوھر دختر اين مرد...من خدای وای:زد فرياد سرشو توی

 رفته گرفته دستشو!منه؟ با منه،اجازشم ی خونه توی دخترم وقتی نميدونه ھنوز شعور بی ی مرتيکه.ببند دھنتو:کشيد فرياد پدر
  !مسافرت؟

  .داره شوھرمه،اختيارمو:گفتم کردمو بغض

  .کيه با اختيارت بفھمی تا ميزنمت اونقدر اCن!داره؟ اختيارتو:زد فرياد پدر

 قول به وقتی.نشه کبود اون از بيشتر تا بودم گرفته صورتم جلوی دستمو.بکنه کاری نتونست ھم مادر حتی و افتاد جانم به بعد
 داغ اگه:گفت بود نشده خاموش ھنوز انگار که عصبانيتی با مبلو روی نشست زنان نفس.کرد خاکشيرم و خرد حسابی خودش

  .ببين ،حاC نيستم نذاشتم،مرد مادرت و خودت دل به عروسيتو

  .چشمام جلوی از گمشو:زد فرياد باز که ميکردم نگاش اشک پر چشمانی با

 Cل ميدی؟چرا جوابشو چرا:گفت حرص با مادر که کردم گريه ديدنش با.اومد دنبالم مادر که رفتم اتاقم سمت به لنگان لنگ
  ببره؟ گوش تا گوش سرتو نميشی؟ميخوای

  !چی؟ ببينه صورت اين با منو اگه يوسف حاC:گفتم کنان ھق ھق

  ...کرده ورم حاC ھمين از:گفت و کرد نگام ناراحتی با و تختم کنار نشست مادر

  .بيارم يخ برم بذار



  ميکنی؟ چکار:شد بلند پدر زدن داد صدای باز بعد کمی.رفت مادر

  .بخوابه صورتش ورم صورتش روی بذارم يخ ميخوام-

  .،چيه بيشعوريش ی نتيجه ببينه بياد نفھمش شوھر باشه ھمينجوری بذار...بيخود-

  .خدا به داره گناه مرد-

  .ميکنما داغون صورتشم طرف اون ميزنم ميرم که نکن حرصی منو-

 خودم حال به دلم بيشتر ميکردم نگاه آينه توی خودم ی چھره به که لحظه ھر.گرفت ام گريه.برگشت خالی دست من بيچاره مادر
 ترس از.بود شده کبود حسابی ھم پدر مشت جای.ميشد باز سختی به چشمم که کرد ورم صورتم اونقدر اونروز فردای.ميسوخت

 يا بدم جواب گوشيمو بودم مردد.زد زنگ بھم خودش اما.نزدم ھم زنگ بھش نبينه،حتی صورت اون با منو يوسف اينکه
  .بله:برداشتم گوشيمو نياوردمو طاقت باCخره.نه

  ! نگرفتی؟ خبری ازم برگشتيم که مسافرت از ؟!رفتم يادت از ديگه...س3م-

  .ببرم ھم رو تو گفته ھستند،مادر ما ی خونه شام شوھرش و ما،ياسمن ی خونه بريم ميام امشب:داد ادامه که کردم سکوت

  .بيام نميتونم نيست خوب حالم من....من-

  .بپوشی چيزی يه بايد پاييز ھوای توی دنده يه لجباز گفتم ھی!سرماخوردی؟!چرا؟-

  .دنبالت ميام دارم باش حاضر.کنه درست سوپ برات مادر ميگم.نداره اشکال:گفت ديد سکوتمو وقتی

  .بشه دعواتون ميترسم کرده قاطی حسابی بابا.ميکنم خواھش...نيا يوسف نه-

  !چی؟ واسه-

  .ما مسافرت واسه-

  نکرد؟ بلند روت که دست-

  !!کرده؟ بلند روت دست...شيدا:پرسيد دوباره گرفت بغضم

  .بيار اينا مامان واسه ام بھونه يه.ميکشم خجالت ازت نيا خدا رو تو:گفتم و ترکيد بغضم

  .رفت يادم از صورتم کبودی ديگه که گرفتم پدر با يوسف ديدار از ای دلشوره من کردو قطع گوشيو
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 از.برخاست در زنگ صدای که ميگرفتم گاز دندانم زير را ناخنم پدر و يوسف رويارويی ترس از و بودم کرده کز اتاقم توی
  .مرادی آقای س3م:گفت پدر به رسا و بلند که شنيدم را يوسف صدای.گرفتم دلپيچه استرس شدت

  .اجازتون با:گفت دوباره يوسف که نشد شنيده پدر از جوابی

 را ای،در ثانيه چند مکثی از بعد.شد باز در که پوشاندم رو صورتم دست دو با.ميامد،شنيدم در سمت به که را گامھايش صدای
 ديدم که انداختم پايين به چشماش از رو نگاھم.برداشت صورتم جلوی از را دستانم حرفی ھيچ بی و اومد جلو.بست سرش پشت
  !چی؟ سر:پرسيد.افتاد و شد شل ھاش شونه

  .مسافرت رفتيم اجازش بی چرا اينکه-



  !نگفتی؟ بھش چيزی که تو-

  .داره اختيارمو شوھرمه گفتم فقط-

  !!چی؟:گفت و گذاشت ھم روی دندوناشو حرص با

  !ندی؟ جوابشو نگفتم بھت:کرد بلند صداشو که شد جاری چشمام از اشکام. ترسيدم عصبانيتش از

  .نتونستم:گفتم لب زير

 حاC:گفت و کرد نگام و ايستاد دوباره بعد و رفت راه قدمی چند اتاق توی شد بلند.کرد پر رو اتاقم يوسف عصبی نفسھای صدای
  !!کرده چکار صورتت با ببين!شد؟ خوب

  دکتر؟ بريم داره؟ميخوای ھم درد چشمت:پرسيد.کنارم نشست و اومد جلو که.ميکردم گريه صدا بی و آروم

  .کن پيدا من نيومدن برای ھم بھونه يه.بشن نگرانت شايد برو ھم تو...خوبم...نه-

  . بيای باھام بايد...نميذارم اينجا رو تو:گفت يکباره که خورد فرو رو نفسش

 پدرم آبروی که مھمه من برای نيست،ولی مھم من آبروی بردن پدرم برای اگرچه تازه.بيام صورت اين با نميشه روم من... نه-
  .بشه حفظ تو ی خانواده جلوی

  .بکشی خجالت نگاشون از نميذارم حتی.بفھمن نميذارم باش مطمئن-

  !جوری؟ چه-

  .من با اونش:گفت که کردم نگاھش اشک از پر چشمانی با

 دستامو کبودی و زد باC بازو تا لباسمو آستين.افتاد کبودم ساعد به نگاھش که برخيزم جا از تا گرفت دستمو که بودم مردد ھنوز
 دست چند!.... باز؟ بمونی اينجا بذارم ،چطور ببين آخه:گفت بود شده عصبی اختيار بی که لحنی با و شد محکمتر اخمش.ديد

  .منتظرتم ماشين توی من.ميگيرم پدرت از اجازتو.بردار بلند آستين لباس

  .داد اجازه بابات:گفت و اتاقم توی اومد لبخند با مادر که بودم لباسام کردن جمع مشغول من.رفت بيرون اتاق از سريع بعد

 دستمو و سمتمو کرد دراز دستشو. فھميد حالمو يوسف.ميشد بد داشت حالم يوسف خانواده با برخورد اضطراب از ماشين توی
 محبت بھش و ميدويدم دنبالش من ھمش.ميگرفت دستمو که بود باری اولين اين عقدمون از بعد ولی.نشه باورتون شايد.گرفت

 بھت...نباش نگران: گفت و داد دستم به فشاری.ميکردم آرامش احساس اينجوری ،چون ميگرفتم دستم ميون دستشو و ميکردم
  .ميگذره خوش

 تا بشينم ماشين توی خواست من از يوسف که بود رادمھر،اونجا آقای ی خانه نزديک تا.شکست دستانمو سرد يخ دستش گرمای
  .کردم قبول من برگرده،و
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  :کرد ،حل ماشينش در مرا انتظار معمای)يوسف ی شده ضبط صدای(

  !کو؟ شيدا پس:پرسيد مادر شدم که خونه وارد

  ...فقط ماشينه توی اومده:گفتم جدی ای چھره با کشيدمو عميقی نفس

  !چی؟ فقط:پرسيد پدر



  ...من...من...شد پيش،دعوامون روز دو مسافرت توی ما-

  !چی؟ تو:پرسيد عجله با پدر

  .زدم کتکش-

!! نميگذره عقدتون از ھفته يه ھنوز!!کردی؟ بلند مردم دختر روی دست!!! يوسف؟ کردی چکار... سرم به خاک:زد فرياد مادر
  !تونستی؟ چطور آخه

 نگاش چطوری ميکنم خواھش حاC ميکشيد، خجالت نگاھاتون و شما از چون نميومد... پشيمونم:گفتم و کشيدم موھايم به دستی
  .بشه اذيت که نکنيد

 دستتو...کنی بلند شيدا روی دست ديگه بار يه اگه:گفت که پدر سيلی جای گذاشتم دستمو.گوشم زير زد محکم و اومد جلو پدر
  .ميشکنم

  .چشم:گفتم دادمو نوازش دستم کف با رو سيلی جای گرفتمو پدر از نگامو

  .آوردی بيچاره دختر سر ب3يی چه ببينم بيارش برو:گفت نگرانی با مادر

  .بشه بھتر حالش کم يه بمونه اينجا روزی چند تا نياريد روش به.گفتم چی نره يادتون-

  .بيارش برو:زد فرياد پدر

  .بزنم اينجوری رو شيدا روزی بخوام من که نکنه خدا:گفتم خودم با کشيدمو عميقی ،نفس بيرون زدم که خونه از

 بيا...بيا:گفتم زدمو رنگی بی لبخند.شد ريش افتاد،دلم اش کرده ورم صورت به چشمم دوباره وقتی حتی.ماشين سمت برگشتم
  .منتظرتن

 اومدی خوش...گلم اومدی خوش:گفت و زد لبخند زور به شيدا ديدن با مادر.شد پياده ماشين از ترديد با که اونقدر.داشت ترس
  ....ميريزم عطر خوش چايی يه برات اCن.بشين...

  .دارم کارت بيا... يوسف:زد فرياد بود شده عصبی اختيار بی که لحنی با بعد

  !که؟ ميکردی کورش داشتی انصاف بی:گفت آروم و گريه زير زد مادر شدم که آشپزخونه وارد.  رفتم مادر ھمراه

  .بری جايی تنھا باھاش ديگه بذارم اگه خدا به:داد ادامه گريه با مادر که پايين انداختم ندامت ع3مت به سرمو

  !!!چرا؟:شد چھارتا چشمام

  !کنی؟ کور مردمو دختر بزنی باز که-

 دختر عقدی اCن تو...بيشعور:گفت و شد آشپزخونه وارد ھم پدر موقع ھمين.کنم گريه مادر رفتار اين از يا بخندم نميدونستم
  .خودت زندگی خونه سر بری که برسه وقتی داد به خدا! نميکشی؟ خجالت پدرش ميزنی،از اينجوری مردمو

  .ميخوابه تو اتاق توی تنھا شيدا...بياد جا حالت تا ميخوابی سالن توی امشب:گفت و بازوم به زد عصبانيت با مادر

  .کرديم آشتی ما خدا به بابا:گفتم ک3فه

  .ميارم جا حالتو کردی آشتی خودت واسه:گفت و داد ھلم در سمت به مادر

  !شد؟ راحت خيالت:گفتم بھش و رفتم جلو و کردم نگاھی بود معذب ھنوز که شيدا به اومدم بيرون که آشپزخونه از

  .ارزيد شنيدم،می مادر و پدر از که حرفھايی ی ھمه به که زد لبخندی
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 انگار که بود گفته چی بھشون يوسف نميدونم.سوخت حالش به دلم که بود بد اونقدر يوسف با خانوم سھي3 و يحيی آقا رفتارھای
 توی ،کشوندشون کنن س3م من با نذاشت حتی خانوم رسيدن،سھي3 راه از وقتی شوھرش و ياسمن.نميديدن صورتمو کبودی

  .کنه درستش بياد که) ياسمن شوھر( فرھادم منتظر کی از شده خراب گازم:گفت و آشپزخونه

 و گرفتم يوسف سمت رو خورشت که بار يه حتی.باشم نداشته کسر و کم چيزی که بودن من مراقب ھمه ھم شام ميز سر
 زياده روش ،اون بريز خودت واسه...اونو کن ولش:گفت و کرد اخم خانوم سھي3.برنجت روی بريز خورشت...جان يوسف:گفتم

  .داره خودشو ھوای خودش

  .گلم نده رو يوسف به زياد... جان شيدا:گفت ھم ياسمن

  .ھم شما بابا بسه:گفت اعتراض به يوسف

  .خانوم شيدا يکی مظلومم خيلی من يکی خونه اين توی:گفت ياسمن شوھر فرھاد

  !چرا؟ تو..!! وا: پرسيد تعجب با ياسمن

  .خانوم شيدا سمت ميره ميکنم دراز خورشتی ھر سمت دستمو ساعته دو اCن:گفت فرھاد

  .شدم مزاحم واقعا...ببخشيد:گفتم خنديدن،که حرفش از ھمه

  .ميشما ناراحت که نزنی حرفو اين ديگه:گفت يحيی آقا

 و سمتم کرد خم سرشو که.يوسف دست کنار مبل روی نشستم.بزنم ظرفا به دست نذاشت ياسمن کردم کاری ھر شام بعد
  ببينی؟ اتاقمو داری دوست:گفت

  . خيلی...آره-

 ھا خواب اتاق که دوم طبقه سمت به سالن کنار ھای پله از.بود شده بازسازی ی طبقه دو کلنگی ی خونه يه يحيی آقا ی خونه
 اتاقش ديوار کنار چوبی ی نفره يه تخت.آفتاب به رو ھم.دلباز ھم.بزرگ ھم.داشت رو اتاق بھترين يوسف.رفتيم ،باC داشت قرار
 اينجا من قراره:گفتم تختشو روی نشستم.کتاب ھای قفسه از پر پنجره کنار ديوار ی سينه و کامپيوتر ميز يک ديگر طرف.بود

  بخوابم؟

  .باشی داشته دوست اگه-

  .دارم دوست:گفتم لبخند با

 رفتو يوسف به ای غره چشم بعد و کرد نگام لبخند با بود خانوم سھي3.شد باز در و خورد در به ضربه چند موقع ھمين
  .بخواب سالن توی بيا تو يوسف:گفت

  .ميشه تنھا شيدا!!چرا؟-

  .گفتم که ھمين...نکن باز منو دھن:گفت کردو اخم خانوم سھي3

  .کن بيدارم داشتی کاری شب وقت ھر...ميخوابم پايين من:گفت و کرد نگام يوسف

  .حتما باشه-

 بگو ميخوای چيزی:گفت و بست رو اتاق در بعد.برود بيرون اتاق از تا کشيد و گرفت را يوسف بازوی خانوم سھي3
  بدم؟ بھت راحت لباس ميخوای...عزيزم

  .آوردم ممنون نه-

  .بخير شب پس-

  ...برد خوابم که نکشيد طولی.کشيدم دراز تخت روی کردمو عوض لباسمو

  



❤�❤❣�❤❣�  

  

   سرد آتش�❤��❤�

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  شانزدھم قسمت

 علتشو.بود مخالف يوسف ولی نميومد بدم منم.کنه دعوت خونش رو يوسف منو که داشت اصرار خانوم يوسف،سيمين ی خاله
 مانتوم شيکترين و بھترين که کرد سفارش بھم کلی.کرد قبول و اومد کوتاه که کردم اصرار من باCخره،اونقدر ولی. نميدونستم

 ست باھاش ھم ابريشمی بلند قواره روسری يه.خريدم شيک مجلسی شلوار و کت دست شديدش،يه وسواس بخاطر منم.بپوشم رو
 چشت امشب ماشاM:گفت و کرد دود اسپند برام مادر.رسيدم خودم به کلی يوسف خاله ی خونه بريم بود قرار که اونشبی.کردم

  .عزيزم س3م:گفتم و شدم که يوسف ماشين سوار.بيرون اومدم خونه از و بوسيدم مادرو.نزنن،خوبه

  .خانم س3م:داد جواب و زد کمرنگی لبخند يوسف

 من کنار از.خداحافظ و س3م فقط.نميزنی نميگيری،حرف گرم سحر با باشه يادت:کرد تکرار رو قبلی تذکرات باز افتاد که براه
  باشه؟... نميشنوی حرفاشونو اص3 انگار.نميخوری تکون

  .چشم-

  نميره؟ که يادت شيدا:گفت باز رسيديم،يوسف که سيمين خاله منزل به

  .نميره يادم نه-

 خانمی شد باز که خونه در.اونجا بودن رسيده ما از زودتر يحيی آقا و خانم سھي3 حتی و شوھرش و ياسمن. شديم خونه وارد
 سنگينی رويم کمی نگاھش.داشت آنھا بودن خواھر از نشان خانوم سھي3 با شباھتش.کرد باز درو خانوم سھي3 از جوانتر
 احوالپرسی و س3م از بعد.نکرد ھم س3م يوسف به حتی و من به فقط گفت،البته آمد خوش و اومد جلو ھم جوانی دختر.ميکرد
  .بشين ما پيش اينجا بيا جان شيدا:گفت اول ھمون ياسمن.نفره دو مبل روی نشستيم

  .اينجا بيا داری حرفی اگه شما.نيست Cزم:گفت فوری يوسف که زدم لبخند فقط

  .بزنيم حرف ميخواييم يوسف...وا:گفت تعجب با ياسمن

  .ميشينه من کنار جا ھمين شيدا-

  .خاله پسر نميخوريمش:گفت سحره اسمش فھميدم که جوانی دختر

  .جان شيدا بشين من پيش بيا:گفت خانوم سھي3 که نداد جوابی يوسف

  نه؟ مگه...راحته جاش...شيدا به داديد گير ھمتون چرا:گفت و کرد اخم يوسف

  .خوبم جون مادر بله:گفت زدمو لبخند

  .نميگفت بله بھش دختری ھر که ھمينه... خاصه يوسف اخ3ق واقعا:گفت و خنديد سيمين خاله

  .بود دخترتون خاص اخ3ق دليل به ھم گفتم شما به که ای نه اون.شما دختر مثل درست:زد طعنه لبخندی با يوسف

  .دادم رد جواب يوسف به که ميکنم شکر رو خدا چقدر...کن ولش مامان:گفت حرص با سحر

 توجيحش چرا پس! داده؟ پيغام دخترش واسه سيمين خاله نگفتی شما مگه مامان:گفت خانم سھي3 روبه دادو سر ای خنده يوسف
  !نکرديد؟

  !!ميزنی که حرفاييه چه اين...يوسف:گفت حرص با خانوم سھي3

  .دخترخالت خواستگاری ،رفتی بودی نگفته من به:گفتم يوسف گوش زير آروم که و کرد سکوت يوسف

  .سحر خواستگاری برم من که نميومد بدشون خودشون اونا نرفتم من:گفت گوشم در و کرد اخمی



  .ندارم ميل:گفت و برگردوند به سرشو يوسف.گرفت ما سمت به سحر که رو چای سينی.شد گرفته موقع ھمون حالم

  .ممنون:گفتم و برداشتم ،چای ميکرد کم رو سحر نگاه تلخی که لبخندی با من

  .برسه دادت به خدا گنده خيلی اخ3قش:گفت حرص با سحر

  ميشی؟ دھن به دھن باھاش چی واسه:گفت و کرد من به تندی نگاه يوسف

  .نزدم حرفی که من:گفتم تعجب با

 کی با اينجا که دستور کلی بجای اگه:گفتم گوشش در آروم.شدم ناراحت خيلی يوسف رفتار اين از من و رفت کنان خنده سحر
 مجسمه مثل تا اينجا بيام نميکردم اصرار وقت ھيچ بودی گفته خواستگاری و سحر مورد در من ،به نزنم حرف کی با بزنم حرف
  .بخندن بھم بقيه بذارم و مبل روی بشينم

  .بريم شو بلند پس:گفت فوری يوسف

  .بريم شو بلند شيدا:گفت بلند و برخاست سريع خودش بعد

  !کجا؟!نخورده؟ شام....زشته يوسف:گفت فوری خانوم سھي3

 چرا داد،حاC نشون ما عقدکنون توی نيومدن با رو نيتش حسن خاله.بخندن ما به ھی که بشينيم:گفت جذبه پر اخم ھمان با يوسف
  .،نميدونم کرده دعوت رو ما اصرار اونھمه با

  .بشه برطرف ھا کدورت نميذاره شما پسر که جان سھي3 ديدی پس:گفت سيمين خاله

  !کدورت؟ شد نميخوام رو سحر گفتم راست رو من اينکه!کدورت؟ کدوم:زد فرياد يوسف

  .زشته يوسف بشين:گفت يحيی آقا اينبار

  .گفتن چيا که ديديد.شديم پذيرايی حسابی ھمينجا تا... ھمگی از ممنون_

  !بريم؟ شو بلند نميگم مگه:زد داد سرم عصبانيت با بعد

 تدارک شام خاله.زشته بشين.کن تمومش...بسه يوسف:گفت و اومد جلو ياسمن که دستم ساعد روی انداختم کيفمو و برخاستم جا از
  .ديده

 جلوی کادو يه با سحر که ميپوشيدم کفشامو داشتم.شدم سير حسابی که من:گفت و رفت در سمت به و کشيد محکم دستمو يوسف
  .تسليت عرض برای خانوم شيدا ناقابله:گفت و اومد در

 از رو کادو زد چنگ يوسف در جلوی که رفتم پايين ھا پله از يوسف ھمراه و گرفتم اختيار بی رو کادو.زد خشکم اش کنايه از
  .داری نگھش يادگاری، ميخوای نکنه:گفت حرص با و خونه در کنار کرد پرت و کشيد دستام ميون

 نگاه.نيايم اص3 تا ميگفتی بھم رو چی ھمه شد،خب بدتر که اينطوری:گفتم کردمو نگاه يوسف به ناراحتی با شدم که ماشين سوار
  !من؟:شد باز تعجب از چشام.شد تو تقصير ھمش:گفت و کرد بھم تندی

  ميکنی اصرار ھی شما اونوقت داره علت حتما نريم ميگم وقتی-
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  .نميکردم اصرار من ميگفتی بھم رو قضيه اصل اگه شما:گفتم ناراحتی با

  .نده کشش خرده،اينقدر اعصابم اCن شيدا:گفت تندی لحن با يوسف

  !ميکنی؟ قھر چرا:زد داد و شد تر عصبی باز که پنجره سمت برگردوندم کامل سرمو.کردم سکوت ناراحتی با

  !!شدی حساس خيلی يوسف شده چت.نکردم قھر:گفتم ترسيدمو



  ...خورده اعصابم خب-

  .ميکنی فکر سحر و خاله حرفای به داری ھنوز خودت ولی ندم کشش ميگی من به-

  .بزنن حرف من زندگی واسه...اينقدر ندارن حق اص3:گفت و زد ماشين فرمون به محکمی مشت ک3فه

  .ميندازه بابام رفتارای ياد کنی،منو تمومش نميخوای انگار که تو حرفای اين-

  .!!ميکنی مقايسه من با اونو! پدرتم؟ شبيه من:زد فرياد عصبانيت با و خيابان کنار زد.شد قرمز صورتش

  ... فقط من يوسف-

  !پدرته؟ بازيای ديوونه شبيه من رفتار واقعا...نداشتم انتظار تو از:کرد بلند صداشو باز و کنم تموم حرفمو نذاشت

 برای سيمين خاله ی خونه.نشد که نشد آروم ولی.کردم سکوت ميشه،بازم ناراحت بيشتر بزنم حرفی اگه که عصبيه اونقدر ديدم
 رسوند منو که خونه در دم.بزنم بھش حرفامو من تا نشد آرومم حتی.نزد حرف باھام ديگه يوسف.داشت بدبياری خيلی يوسف منو

 ناراحتت اگه بااينحال ولی بزنم حرفمو ی ھمه تا نذاشتی جان يوسف:گفتم بھش شدن پياده موقع کردمو جمع رو جراتم باCخره
  .ميخوام معذرت کردم

  !!رفت و فشرد گاز روی پاشو و زد جا را دنده من به توجه بی

 ھميشه پدر.بود رفته فرو خواب سکوت در خونه.خونه برگشتم سر آخر.کردم نگاه رفتنشو ايستادمو فقط ای ثانيه چند.شدم شوکه
 خدا به عزيزم:دادم پيام يوسف به باز خواب از قبل اما.بخوابم و اتاقم به برم شام بی شدم مجبور منم.بخوابه زود داشت عادت

  .ببخشيد....نداشتم منظوری

  .خوابيدم  اجبار به و نشنيدم ازش جوابی ولی
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  )يوسف(ھجدھم قسمت

 عقد از چقدر ميدونستم که سحر و خاله رفتارای با نميخواستم.کنيم قبول رو خاله دعوتی داشت اصرار شيدا چون بودم عصبی
 کم ،خودش روانی پدر اون با بودن Cل و اومدن کنار.نداشت دردسر خودش برای کم.کنن ناراحت ھم رو ناراحتن،شيدا شيدا منو

 که کردم قبول ھمين واسه.کنم پنھونش ميخوام که بوده سحر منو بين عشقی که کنه فکر نميخواستم ھم طرفی از اما.نبود چيزی
 اصرارش با ياسمن اما.کرد قبول اونم.نشه ک3م ھم سحر با اونجا که کردم سفارش بھش کلی.بريم رو سيمين خاله خونه دعوتی

 پيش بره و بشه جدا ازم شيدا نميخواستم اگه.کرد باز رو خاله ھای کنايه و حرفا آغاز سر بشينه پيشش شيدا خواست که وقتی
 من و.بپرسه ازش منو رفتارای از سری يه بتونه تا ميريزه دوستی طرح باھاش سحر ميدونستم که بود اين ،واسه بقيه و ياسمن

  .که نميخوريمش حاC:گفت بره،سحر کنارم از شيدا ندادم اجازه وقتی.بودم ای،متنفر زنونه فضوليای اين از

 ميکرد ،اذيتم بودن کرده رھا رو شيدا منو و سحر و خاله تيم توی بودن رفته ھمه انگار اينکه.آورد جوش به خونمو حرفش اين
  .ديگه خوبه جاش...شيدا به داديد گير اينقدر چرا:دادم جواب ھمين واسه

  .ميدن رد جواب بھش دخترا ھمه که معلومه يوسف اخ3ق اين با:گفت داری طعنه لحن با خاله

  .گفتم نه بھش سحر خاص اخ3ق بخاطر منم اتفاقا:گفتم و دادم کنايشو جواب منم

 منم و.زد سحر حرفو اين دقيقا.شنيدم رد جواب و سحر خواستگاری رفتم من که کنن وانمود شيدا پيش طوری ميخواستن ھمش
 نه جواب بھش گفتم داده،منم پيغام بھت سحر واسه خاله نگفتی من به شما مگه مامان:گفتم شيدا برای تفاھم سو رفع واسه فقط
  !نشه؟ توھم دچار که نگفتی بھش چرا خب...بگو

  !ميزنی؟ چيه حرفا اين:گفت برگشت کنه تفاھم سو رفع شيدا جلوی اينکه بجای ھم مادر

  !خالت؟ دختر خواستگاری رفتی نگفتی:گفت گوشم زير که مخصوصا.بشه ناراحت شيدا که بود اين از ترسم.گرفت حرصم چقدر



  . دادن پيغام بھم برم اينکه واسه اونا نرفتم من_

 شيدا به کرد تعارف که چايی سحر اينکه تا کردم کنترل خودمو باز اما.  شدم متوجه شيدا ی چھره توی رو ناراحتی حس
  .شوھرت گند اخ3ق اين با کنه رحم بھت خدا:گفت

 بھش سحر مورد در قبلش کاش گفت و شد دلخور.ميکرد،توپيدم تشکر چايی بخاطر سحر از که شيدا به و شد لبريز صبرم
  .بريم پس:گفتم نداشتم رو خاله حرفای و سحر تحمل تاب ديگه که منم.ميگفتم

 که ای تيکه اونھمه بعد.کنه اثر شيدا  روی سحر و خاله حرفای اون از بيشتر نذاشتم ولی بگيرن مارو جلوی خواستن ھمه
 محترمانه رو کادو من، زبون بی شيدای و داد شيدا به تسليت پيام ما دعوتی کادوی ی بھونه به باز سحر در کردن،دم بارمون
 آروم ماشينم توی.ببينند بلکه خونه خود در دم انداختم و زدم چنگ دستش ميون از رو کادو در دم که گرفت حرصم اونقدر.گرفت
 انگار.مياندازه پدرم ياد منو اخ3قت اين:گفت و کرد مقايسه پدرش با منو شيدا که ميزد آتيشم داشت ھاشون کنايه و حرفا.نشدم
 اونا نذاشتم خانوادم پيش خودم آبروی کردن فدا با حتی که منی! بودم؟ مرادی آقای شبيه!! من.سرم وسط خورد محکمی پتک

 قدر ھر.نزنم حرف باھاش ھفته يه تا گرفتم تصميم که شدم دلخور ازش اونقدر.ميزنه کتکش وحشيانه حد چه تا شيدا پدر که بفھمن
  .بود شکسته دلم بدجوری چون نکردم قبول بده جلو تفاھم سو و کنه مالی ماست حرفشو خواست
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 زنگ گوشيش به بازم.بود شده دلخور ازم اينقدر که بودم گفته چی من مگه!! نميشد باورم.نبود خبری يوسف از که بود روزی سه
 بلند گاھی گه که بود کرده ذوق چنان.بود بود،پدر خوشحال خيلی يوسف نيومدن با که کسی تنھا ميون اين.بود خاموش ولی زدم
  !!زده دامادتو دل دخترت که ميبينم: ميگفت طعنه به و ميخنديد بلند

  .اينجا بياد روز ھر که نيست بيکار....گرفتاره خدا بنده:ميگفت فقط مادر

 جا شيدا و تو حال که شد خنک دلم آخ... ميکنه ول رو ،شيدا آخرش پسره اين گفتم:ميگفت و ميشد تر دار ادامه پدر ھای خنده
  .اومد

 چھار به يوسف نيامدن.بزنه طعنه ما به بيشتر پدر که کرد کاری نيومدنش با ھم يوسف.ميشدم ک3فه حرفاش پدرو دست از داشتم
 بار يه....)اجرا بذار رو ات مھريه محضر بريم شو بلند( ميگفت بار يه.ميکرد بارم تيکه يه دقيقه ھر ديگه پدر.رسيد روز

 فقط مادر.ميشدم ديوونه داشتم ديگه)خورده بھم ريختت از حالش(ميگفت يا)رفته گذاشته ميکنی،پسره صبر داری کی واسه(ميگفت
 و بابا دست از.نمياد يوسف که شده چی نميدونستم واقعا من ولی.کنم کمکت تا شده چی بگو:ميگفت مدام کنه آرومم اينکه برای

 خانم سھي3.گرفتم رو يوسف سراغ خانم سھي3 از و رادمھر آقای ی خونه زدم زنگ آخرش.شدم محبوس اتاقم توی ، حرفاش
  .خونه مياد دير خيلی که شبه شلوغه،چند خيلی سرش فقط نشده چيزی: گفت و کرد تعجب

 تو...ميکنه سرزنش تو نيومدن بخاطر منو داره بابا...جان يوسف"فرستادم پيام براش.برنداشت ولی زدم زنگ موبايلش به بازم
 ام ديوونه پدر و!! يوسف از خبری يه حتی بدون ھفته يک.شد ھفته آخر.نشد خبری ازش بازم ولی"اينجا بيا سر يه...خدا رو

 داشتم تازه.بست می اقوامش از يکی چھلم مراسم ،برای شھرستان به رفتن برای رو ساکش داشت پدر که بود جمعه صبح.کرد
  .ميگيرم رو شيدا ط3ق برگشتم: لرزوند ،تنمو پدر عصبی صدای که ميچيدم رو صبحانه ميز

  !چی؟ برای!!حرفا چه:پرسيد مادر

 حتی:گفتم و گرفت حرصم.نداره شوھرم داشتن نگه ی عرضه حتی دخترت!چی؟ برای ميگی... رفته گذاشته پسره:کشيد داد پدر
  .نميشم جدا ،ازش برنگرده وقت ھيچ اگه

  ...اون يا من يا! شناسنامت؟ تو بيشعور ی مرتيکه اون اسم و باشی من ی خونه.خودته دست مگه:گفت و کرد ای خنده پدر

 نشده طوری.نيومده ھفته يه ھمش.بيچاره شلوغه سرش خب.مشاوره پسره.ميکنی شلوغش اينقده چرا:گفت مادر که کردم سکوت
  .که



 گوريه کدوم نيست ميکرد،معلوم شيدا شيدا اينقدر اينکه.ھست ازش خبری نه اومده نه زده زنگ نه!نشده؟ طوری:کشيد عربده پدر
  .ط3ق برگردم گفتم که ھمين...نيست پيداش که

  .نگيرم ط3ق يوسف از ھم شم راحت ھاتون کنايه و شما شر از ھم که ميکشم خودمو منم:گفتم عصبانيت با

  .احمق يوسف اون دل به ميذارم رو تو داغ...خوبيه فکر خوبه:گفت و جابرخاست از لبخند با پدر

  .ببينم ميخوام باش زود:گفت ميومد سمتم به حاليکه در بعد

  .باش زود... بکش خودتو: کشيد فرياد. گرفت موج پدر چشمای توی جنون رنگ

  .گفت چيزی يه کرد غلطی يه خدا رو تو بسه:گفت و سمتش اومد مادر که بود رسيده من نزديک

 سرخی گردنش،و متورم تندش،رگ نفسای صدای.کابينت روی گذاشت تيغ بسته يه و کرد باز رو آشپزخونه کشوی در پدر
  ....که برداره دستم جلوی از تيغو بسته تا اومد جلو مادر.داشت ديگر جنونی از نشان ،باز چشماش
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  سرد آتش��❤��❤

   ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  بيستم قسمت

 ھم به محکم دندوناشو حاليکه آور،در جنون حرصی با گرفتو کتفش زير محکم سرشو پدر که برداره تيغو بسته تا اومد جلو مادر
  .ميشکنم مادرتو گردن  يا بکش خودتو يا:گفت ميداد فشار

 ولی!نميتونی؟ ديدی! شد؟ چت:لرزوند تنمو پدر بلند فرياد صدای.بستم مادر،چشمامو گردن روی فشار دردناک ی صحنه ديدن از
  .ميشکنم مادرتو گردن حرکت يک به.ميتونم من

  .مياد يوسف اCن...خله بابات اين...مامان نشی ديوونه شيدا:گفت سختی به مادر که نشست چشمام توی اشک.گرفت بغضم

 بعيد کاری ھيچ پدر از.ميزد تند قلبم.عجيب سرمايی از شد پر تنم.شد خون از پر دھانش که مادر دھان توی کوبيد محکم چنان بابا
 باز مادر ولی ميدن شھادت ما نفع به که گفتن ما به ھا ھمسايه ،حتی روانی بيمارستان بفرستيمش خواستيم بارھا و بارھا.نبود
  .بيمارستان بره بعد بکشه رو ما اول بياد تا ميکنه فرار ميدونم:گفت

.. کرد شيداغلط:گفت شده خونی دھان ھمون با مادر که تيغ ی بسته سمت کردم دراز دستمو.شد خارج سينه از سختی به نفسم
  .عزيزم نداره بامن کاری ولی ميگه بابات...جان شيدا...خدا رو تو کن ولش

  .مادرت يا تو برای يا بزنم مشکی پارچه رفتن قبل ميخوام:زد داد باز پدر

 رو تو شيدا:گريه زير زد مادر که کردم جدا جلدش از تيغو.نداره طبيعی شد،حالت مسلم برام انگار که کرد ای خنده بعد
  ...جان شيدا... دخترم.خدا به نداره کاری من با.ميگه چيزی يه بابات...خدا

 اگه....داره ارزشی چه من جون:گفتم خودم با.درآورد درد،اشکمو از مادر ی ناله صدای.زد مادر صورت به ديگر مشت پدر
 يه Cاقل ميتونه مادر انوقت.کنه بستری روانی بيمارستان يه توی ھميشه برای و پدر بتونه ھم يوسف اينجوری شايد بکشم خودمو

  .ديگه شد،بسه من ب3ی سپر چقدر.بکشه راحت نفس

  .ميشکنم مادرتو گردن من نکشی شماره سه تا اگه:گفت و زد لبخندی پدر که دستم مچ رگ روی گذاشتم رو تيغ

 ديدم اومدم خودم به لحظه يه.شد چی نفھميدم ديگه که.بود شده قرمز مادر صورت. کرد بيشتر رو مادر گردن روی فشار بعد
 جيغ پدر،و آميز جنون پررنگ لبخند.ميشد سرازير کابينت روی از که بود خون و کردم حس عميقی سوزش بعد...داغه ،دستم
 ميتونی حاC:گفت خنده با وبعد بود شده ھميشه از آرومتر گويی.برداشت ساکشو پدر.آشپزخونه ی گوشه افتادم.مادر ممتد ھای

  .گمگشته يوسف اون به بزنی زنگ

  ...الو:گفت که ميشد بم برايم داشت اش گريه صدای.گرفت ای شماره.تلفن سمت دويد مادر.رفت بيرون خونه از و خنديد بلند بلند

  !پسرم؟ کجايی....شدم بيچاره که بيا.. شدم بدبخت که بيا جان يوسف:گريه زير زد و



 يه شد بلند فوری.ميچکيد خون لباش کنار از ھنوز.کردم نگاش رمق بی و حال بی.من سمت دويد و گذاشتو رو گوشی بعد و
 نزديکی ھمين گفت...مياد يوسف گفتم ديدی:گفت و زد رنگی بی لبخند بعد.دستم مچ به بست اومد و کرد پاره تميز دستمال

  .خونمونه

  !ميذاری؟ روانی ديوونه اون سر به سر چرا آخه:گفت و گريست بلند که نه يا ديد مادر لبامو تلخ لبخند نميدونم

 ديگه بار يه داشتم دوست.برسه يوسف ميکردم خدا خدا فقط که ميرفتم حال از داشتم ضعف شدت از.نداشتم دادن جواب توان
  .برس دادم به روخدا تو بيا:کردن شيون کرد شروع يوسف ديدن با کردو باز درو دويد مادر.رسيد سر.ببينمش

  !شده؟ چی.:سوخت بحالش دلم که پريد چنان رنگش و زد خشکش.شد ظاھر آشپزخونه ستون کنار يوسف

  .ميگم برات راه بيمارستان،تو ،برسونيمش باش زود خدا رو تو-

 مدام لب زير.برد منو يوسف و کرد سرم شالی گريون که ديدم مادرو.افتاد پايين به رمق بی سرم.شدم کنده زمين از دفعه يک
  ...ببين منو....ميشنوی صدامو...شيدا...نخوابی...شيدا..."نه گاھی و ميشنيدم گاھی که ميگفت چيزی

  .رفتم حال از بخوام اونکه بی و بستم رو چشمام
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  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  )يوسف( يکم و بيست قسمت

 بار سه دو.کنم قھر باھاش ھفته آخر تا گرفتم تصميم که بودم شده ناراحت اونقدر بود کرده مقايسه پدرش با منو که شيدا حرف از
 گرفته ازش بدجوری دلم.نداشت ای فايده ديگه حرفا اين ولی.داد بھم ھم پيام حتی.ميکردم خاموش گوشيمو ھم گاھی.زد زنگ بھم
 ھر.رفت يادم پاک ديگه که شد شلوغ مطب توی سرم اونقدر گذشت که روزی چھار سه.نداشتم ازش رو حرفی ھمچين توقع.بود
 و جرم.خونه برميگشتم قضايی مشاوره از که روزايی مخصوصا.ميخوابيدم و ميخوردم مسکن يه فقط ميومدم خونه وقتی شب

 خانم اصرار اگه.ميترسوند پدرش ی بيمارگونه رفتار و شيدا واسه منو بيشتر ميديدم قضايی دادگاه توی که ھايی جنايت
 روانی بيمارستان به رو مرادی آقای فرستادن حکم و مينوشتم خودم شو پزشکی ی نامه نبود،شايد شيدا مرادی،مادر

 با قھرمو کل به که ،طوری شد شلوغ خيلی ،سرم بيمارستان گاھی و مطب دادگاھو زياد کاری ی مشغله بخاطر خ3صه.ميگرفتم
 بھش زنگ يه نتونستم که بوده شلوغ سرم اونقدر گفتم که پرسيد ازم رو شيدا حال مادر که بود ھفته اواخر.کردم فراموش شيدا
 خونه نرفتن ھفته يه حاC گفتم خودم با.پرسيد حالتو زد زنگ امروز و بود يادت به اون ولی:گفت آميزی کنايه لحن با مادر.بزنم

 نتونسته که ھفته يه ت3فی به بودم، کرده فراموش قھرمو پاک که من و فرارسيد جمعه  باCخره.نميشه طوری که شيدا پدری ی
 مادرش که بودم خونشون نزديکای.باشيم بيرون شب تا ھم با دنبالشو برم تا شدم حاضر نه ساعت صبح شيدا،از ديدن برم بودم

  ...شدم بدبخت که بيا جان يوسف:گفت شيون و فرياد با و زد زنگ

  "بيا زود... بيا:"گفت فوری. شما خونه نزديک: گفتم که ھمين!"کجايی؟:"پرسيد که!"؟ شده چی:" لرزيد،پرسيدم قلبم

 سنگينی تحمل ترس از پاھام.سمتم اومد کنان شيون شيوا مادر زدم، که درو زنگ.فشردم گاز پدال روی بيشتر پامو و کردم قطع
 شده کشيده زمين تا کابينت روی از دستش خون رد.افتاده زمين روی خون غرق ديدم رو شيدا که شدم خونه وارد.نمياورد وزنمو

 و داره نگه نتونست رو ضعف،سرش شدت از.کردم بلندش دستام روی دويدم.ميکشه نفس زحمت به کردم احساس.کردم يخ.بود
  ...نگير ازم شيدامو خدا:کردم زمزمه لب زير.شد کنده جا از قلبم.افتاد پايين سرش

 تعريف برام شيدا بيمارستان،مادر راه توی.نداشت ھم چشماشو داشتن نگه باز توان انگار ولی نخوابه تا ميزدم صداش گاھی گه
 بدجوری ھم خودش لب و صورت!!!آورده روزشون به چه شيدا ،پدر من از خبری ،بی ھفته يه سر ،فقط ھفته يه بخاطر که کرد
 اتاق از دکتر که ھمين.بشونم سرجاش رو شيدا پدر که خوردم قسم عمل اتاق در پشت.ميومد جوش به داشت خونم.بود کرده ورم
 داد تشکيل جلسه صورت يه اومد ک3نتری از مامور.کردم صحبت دکتر با رفتم فوری.ميشه خوب حالش:گفت و اومد بيرون عمل

 ولی شد گرفته وقتم ساعتی دو يه.شيدا مادر حتی نشد خبردار کس ھيچ قضيه اين از البته.کردم شکايت شيدا پدر از رسما من و
 اتاق وارد که بود افتاده تخت روی رمق بی و حال بی.بود اومده بھوش شيدا.بيمارستان برگشتم.کنم چکار بايد ميدونستم ديگه
  .ميشد چی ميومدی ديرتر اگه نميدونم... جان يوسف بده خيرت خدا:گفت مادرش.شدم

  !باشم؟ تنھا شيدا با دقيقه چند ميشه...گذشت خير به شکر رو خدا...ميکنم خواھش:گفتم انداختمو زنم مادر به نگاھی



  .بگيرم کمپوت چندتا براش ميرم آره:گفت لبخند با شيدا مادر

 را او ھم يکبار ،حتی بوديم کرده نامزد که ماھی يک توی.بوسيدمش بيداری توی بار اولين برای و شدم ،خم شد بسته که اتاق در
 شب خودمون،نصفه ی خونه بردم اونو پدرش با مفصل دعوای از بعد که قبلی دفعه نميداد،مث3 اجازه لعنتيم غرور.بودم نبوسيده

 جواب بی عملو اتاق در پشت نگرانی و استرس ساعت دو نتونستم اينبار ولی.بوسيدمش که بود خواب خواب.زدم سر ازش ،رفتم
 ايندفعه ميخوای!نميدی؟ گوش چرا!نذار؟ پدرت دھن به نگفتم،دھن بھت بار ھزار:گفتم کردمو نگاش که زد کمرنگی لبخند.بذارم

  !بکشم؟ پدرت و تو دست از خودمو من

  !!يوسف:گفت حاليش بی ی ھمه با و کرد اخمی

  .جانم:گفتم نشنوه صدامو که ،طوری صدا بی و آروم دلم ته از

  !ميکنی؟ گريه چی واسه حاC:پرسيدم.فروريخت چشماش از اشکی و نشنيد صدامو

  .مادرمو يا بکشه منو يا ميخواست تو نيومدن ھفته يه سر بيمارم،که پدر واسه...خودم بدبختيای واسه-

  .خودمون زندگی سر ميريم...ميشه درست:گفتم خوردمو فرو نفسم

  .راھه بھترين برات مردن...شد تموم...شيدا ميشی ،راحت ميگفتم خودم به...بودم خوشحال امروز واقعا...شدم خسته ديگه! کی؟-

  .نگی چرت ميشه:کردم بلند صدامو اخم با

 تموم. کم يه فقط بده فرصت من به شيدا:زدم کنار براش غرورمو پاک و گرفتم دستشو که کرد پر اتاقو تموم اش گريه صدای
 با يوسف مرگ...محض سکوت...باش Cل تو اونروز تا فقط!باشه؟...کنم اجاره خونه يه فرصت اولين توی تا ميکنم خودمو سعی
  !باشه؟....نزن حرف پدرت

  !خودمون؟ ی خونه ميريم...واقعا:گفت و برگردوند سمتم نگاشو

  .نشی پدرت ک3م ھم بدوزيو بھم لباتو تو اگه فقط...آره-

  .ميکنم صبر تولدم روز تا فقط:گفت شدو رنگ پر لبخندش
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  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  )يوسف(دوم و بيست قسمت

 مسافرت از اومدنش منتظر و گرفتم بستريشو حکم.مرادی آقای از شکايتم کارھای سراغ شد،رفتم مرخص بيمارستان از که شيدا
 نيستم،شما مريض که من ميگفت و نميکرد قبول.من مطب بياد سر يه گفتم زدمو زنگ ،برگشته،بھش شنيدم شيدا از که ھمين.شدم
  .اينجا بيای خودت داری،بايد کارم اگه

 که کنم کاری مجبورم وگرنه مطبم بياييد حتما...بزنم حرف دخترتون و ھمسر جلوی نميخوام مرادی آقای:گفتم و گرفت حرصم
  .نيست شايسته ھمسرتون دخترو جلوی ميدونم

  لعنتی؟ بيام کی:زد داد سرم عصبانيت با

  .ظھر از بعد5 ساعت امروز:گفتم و آوردم لب به پيروزمندانه لبخندی

 اين نميخواستم:گفتم که مبل روی نشست اکراه با.نشستن به کردم دعوتش.اومد ظھر از بعد5 ساعت.کرد قطع و کوبيد رو گوشی
 حکمشو...شما بستری کارای دنبال برم که کرديد مجبور منو داشتيد ھمسرتون و شيدا با که رفتاری با شما ولی کنم کارا

  .بيافته خطر شيدا،به بودجان نزديک آخری،که دفعه اين مخصوصا.گرفتم

 ميتونيد:گفتم و جلوش ميز روی گذاشتم رو شکايتم و بستری ھای برگه کپی که ميچرخيد اتاق در عصبی حالتی با داشت نگاھش
  .ببينيد

  .دارم حقشو دخترمه:زد داد حرص با



 شکايت شيدا به رسوندن آسيب بخاطر شما از ھمين ،واسه اختيارشم صاحب من اCن ديگه،قانونا ميکنيد اشتباه:گفتم و زدم لبخندی
  .کنيم ھم با معامله يه ميخوام حاC...کردم

  .ميکشمت خودم....ميکشمت:گفت لب زير و فشرد بھم محکم دندوناشو

 نميتونيد ديگه بيمارستان بريد ھم وقتی...ببره رو شما تا منتظره در دم ک3نتری مامور...خوشبختانه يا متاسفانه:گفتم خونسردی با
  ...شرط يه بگذرم،به شکايتم از ميخوام اينحال با...بکشيد منو تا بياييد بيرون

  !شرطی؟ چه:پرسيد و کرد مشت دستاشو

 به که کنيد فراھم شيدا برای مناسب جھزيه يه زودتر و....شکايتم برای شرط اين.نکنيد بلند مادرزنم و شيدا روی دست ديگه-
  .خودم ی خونه ببرمش ميخوام زودی

  .شرط دوتا شد اينکه:گفت حرص با

 در که کنه تعيين رو ديه قانونی پزشک بذارم و بردارم شرطو اين ميتونم...زديد شيدا به که کتکيه اونھمه ی ديه دومی اين خب-
  . ھستيد راحت طور ميشه،ھر بيشتر خيلی صورت اون

  .کنم کمکتون نتونم که نکنيد خرابتر اين از کارو:گفتم گرفتمو ھوا در رو مشتش که کنه نثارم مشتی که شد ور حمله سمتم به

 نداره حق بره من ی خونه از اگه شيدا بدون اينو ولی قبول شرطات... باشه:گفت که نشست صورتم توی عصبيش و تند نفسای
  .جلوت ميندازم و ميبرم ،سرشو من ی خونه بذاره پاشو مادرش،اگه ديدن ی بھونه به برگرده،حتی دوباره

 و شما شدن بستری ی پرونده باشه يادتون:گفتم که رفت در سمت به و کشيد بيرون دستم ميون از دستشو مچ که کردم سکوت
  .باشيد مراقب که بھتره پس... ميمونه باز ھمچنان شما از من شکايت

 ب3يی شيدا پدر اونروز اگه کردم،چون بزرگی حماقت فھميدم خودمم.شد کنده جا از در کردم فکر که کوبيد بھم محکم چنان درو
 ،زندگی مرد اين با روز ھر چطور کردم،شيدا فکر خودم با کشيدمو عميقی نفس.برسه دادم به تا نبود کسی ھيچ مياورد سرم

  !!ميکنه
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  سوم و بيست قسمت

 ھم مادر.نداشتم قرار و آروم خودمون،ديگه ی خونه بريم تولدم سالروز در تا داد قول بھم يوسف بيمارستان در که روزی از
 از که روز ھر!!بگيره من ی جھيزيه برای پدر از پول بود تونسته چطوری نميدونم اص3.ام جھيزيه کارای دنبال بود افتاده

 تا پدر.تولدم به مونده روز ده تنھا و شد زمستان اواسط.گذشت ماھھا.گذشت ھم ديگه روز يه که ميزدم لبخند ميشدم بيدار خواب
 که ميزد غر روز ھر.کرد ت3فی رو تولدم تا مونده روز ده ھمون  اما نميکرد اذيتم زياد و بود شده آروم که بود ھا موقع ھمون

 شش پنج.بود کرده م ديوونه که وای. نياری اسممو ديگه برگردی نداری حق رفتی اگه يا.  ميزنم ،گردنتو بری خونه اين از اگه
 پدر که ميداد نشونم داشت بود، گرفته قابلمه سرويس واسم مادر.ريخت بھم اعصابمو روز يه ولی.شدم Cل. کردم تحمل روزی

  .دخترت و تو سر توی نزدم ھمشونو تا اونور بنداز چشام جلوی از  اينارو:زد فرياد و ديد

  !اومد؟ خوشت:گفت من به رو دوباره و گذاشت کناری رو ھا قابلمه ناراحتی با مادر

  .شم خ3ص سرش از کنه گم گورشو بره...زياده سرشم از: داد جواب من جای به پدر

 ھم ميکشم رو تو ھم وگرنه ببينی مادرتو بيای نداری حق رفتی اگه: گفت حرص با و سمتم برگشت که کردم سکوت بازم
  ...مادرتو

  يانه؟ کنی زندگی شعور بی ی مرتيکه اون با ميتونی ببينم بذار:داد ادامه که بشم Cل تا کردم مشت حرص با دستامو

  .بھتره شما از باشه که چی ھر نتونم چرا:شد باز اختيار بی دھانم

 و بوسيد پدرو پای و شد خم فوری مادر.زد فواره دھانم از خون که دھانم توی کوبيد چنان و سمتم برگشت.ميخواست ھمينو انگار
  .ببخشش شما کرد غلط ببخشيد ببخشيد:گفت



 نگی...نيست مادرت نيستی،اينم دخترم ديگه رفتی نياری، بھونه واسم که...بمونه يادت اينو:گفت که ميشنيدم تندشو نفسای صدای
  .ميبرم دوتونو ھر نيست،سر حاليم اينا ببينمش،من اومدم شده تنگ دلم

  .ميکنيم کاری يه بعدشو...بری بذار حاC:گفت و کرد آرومم مادر.ريختم اشک و بستم چشامو.رفت و گفت اينو پدر

 ھمين اما بپوشونه رو لبم ورم تا دھانم جلوی بودم گرفته دستمو.  کنيم انتخاب يخچال بريم  باھم تا دنبالم اومد يوسف ظھر از بعد
  !شده؟ چی:س3م،پرسيد گفت و کرد نگام ماشينش،تا توی نشستم که

  .نشده چيزی-

  .ببينم بردار دستتو-

  !زده؟ کتکت باز! گذاشتی؟ پدرت دھن به دھن باز:زد فرياد که گرفتم پايين سرمو

  !باشی؟ Cل بايد بفھمی تا بکشتت بايد حتما...نميشی؟ کار توبه: زد داد سرم تر عصبی يوسف که شد جاری چشام از اشکام

 وگرنه برگردم نبايد برم خونش از اگه که ميکنه تھديد داره دقيقه ساعت،ھر ،ھر روز ھر.نميتونم ديگه...کرده خستم:گفتم گريه با
  ...مادرمو ھم ميکشه منو ھم

  .نزن حرف باھاش تو...بگه بذار کن ولش-

  .کرده خستم کنم تحمل کی تا...شم راحت تا بکشه منو ميخوام...شده لبريز صبرم ديگه...يوسف نميتونم ديگه: گفتم حرص با

  .کن صبر تولدت روز تا گفتم بھت که من: زد فرياد

 شدم ديوونه.دارم توانی منم.ميکنه اذيتم بيشتر ديگه...کرده لج بيشتر ميرم خونه از دارم ميدونه انگار...نميتونم اونروز تا ديگه-
  .خونه اون توی

 برم...من کنم چکار...خدا ای:گفت و کرد صورتم به نگاھی صورتشو سمت چرخوند صورتمو کرد دراز دست و کشيد آھی
  .شم راحت پدرت و تو دست از که بميرم بذارم سرمو

  ...دار نگه:گفتم کرده بغض.شکست دلم خيلی حرفش اين از

  .برسيد زندگيتون به بفرماييد شما ميميرم خودم درد به من:گفتم که زد ترمز

  !!!کارا اين چی يعنی!!! شيدا: گفت کردم باز ماشينو در که ميکرد نگام متعجب

  ...برو بدم زجر ھم رو تو نميخوام:گفتم و شد اشک از پر اختيار بی چشام

  ....خونه برگشتم و کردم بلند ماشينی واسه دست خيابون اونطرف رفتم بستم ماشينو در
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   سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  چھارم و بيست قسمت

  !برگشتی؟ چرا:پرسيد متعجب مادر.خونه برگشتم که ميکرد نگام داشت متعجب و بود شد پياده يوسف

  .بره شد مجبور اومد پيش کاری براش يوسف -

 بود سخت ھمه  برای تحملش انگار که زندگی اين و خودمو بحال.کردم گريه و تخت روی نشستم.بستم در و اتاقم توی رفتم سريع
  !اينجاست؟ شيدا...س3م: گفت بلند که شنيدم رو يوسف صدای و شد زده خونه زنگ که نکشيد  طولی.يوسف حتی

  در کمی.گرفت گر چشماش در عصبانيت ھای کرد،شعله نگام که ھمين.کرد باز رو در اتاقمو در پشت اومد که داد جواب مادر
 بين که لحنی با تختمو کنار نشست اومد که ميگريستم او به توجه بی ھمچنان.کرد نگام و ايستاد بعد و رفت راه اتاقم طول

  !آخه؟ ميکنی گريه داری چرا! چيه؟: پرسيد بود داشته نگھش خونسردی و عصبانيت



 خب روانی، پدر يه با دارم داغون دربه زندگی يه.نيستم که معمولی آدم يه.کنم اذيتت نميخوام...برو:گفتم کنم نگاش اونکه بی
  .ميشه خسته وضع اين تحمل از کسی ھر معلومه

  دست سوژه باز نميخوام...نکن لجبازی...تو برای مخصوصا...زياده من صبر شيدا: گفت  آروم لحنی با و کشيد عميقی نفس
  .بدی بدستش ديگه مفصل دعوای يه واسه بھونه يه و بشی پدرت

  .کنيم خريدمونو بريم شو بلند: داد ادامه که کردم سکوت

  .نيا ديگه يا خودمون ی خونه ببر خودت با منو بيا يا...نيا دنبالم ھم ديگه...بخر خودت برو...ندارم حوصلشو ديگه-

  .شيدا ميريزی بھم اعصابمو داری: گفت ک3فه و بلند

  .نميشی متوجه اينو تو...يوسف نميفھمی اينو تو...نميگذره برام روزا ديگه...شدم روانی چون...شدم خسته چون...آره: زدم فرياد

  . ميبرمت تولدت ھستم،روز قولمم سر دادم قول بھت: گفت و کشيد آھی

  !؟ نميای حاC:پرسيد که پنجره سمت برگردوندم سرمو

  .برو.... نه-

  .باشه: گفت و داد بيرون محکم رو نفسش

 اين از و نميدونم رو خوبی اون به پسر قدر چرا که.کرد سرزنشم کلی يوسف رفتن بعد مادر. رفت بيرون اتاق از فوری بعد
 چيز يه فقط انگار چون نميشدم خوشحال ھم ام جھيزيه خريد ديدن از اص3 ديگه.بود شده تموم طاقتم واقعا من ولی...حرفا

  .برم خونه اون از فقط ميخواستم،اينکه
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  وپنجم بيست قسمت

 شده نشين نداشتم،خونه شوقی و ذوق ھم ام جھيزيه خريد توی حتی ديگه بود وقت خيلی که من و.رسيد تولدم روز باCخره
 لبخند ذوق با کردم باز چشم وقتی اونروز.بشه تموم سختيھا ی ھمه تا تولدم روز رسيدن منتظر فقط.عصبی و حوصله بی.بودم

  .نرفته که تولدمه،يادت امروز... س3م:گفتم زده برداشت،ذوق رو گوشی تا.گرفتم رو يوسف ی شماره فوری زدمو

  .ميزنم زنگ بھت بعدا شلوغه سرم شيدا:گفت عجله با

  کنه؟ عمل قولش به نتونسته نکنه! چی؟ يعنی:گفتم خودم با و ميز روی گذاشتم رو گوشی متعجب!! کرد قطع و

  .دارم کار کلی که کمکم بيا...س3م:گفت و کرد باز اتاقمو در مادر که بود موقع ھمون

  !رفته؟ يادتون ھم شما:گفتم دلخوری با

  رو؟ چی: پرسيد تعجب با مادر

 کمک خونه کارای توی مادر به ظھر نزديک تا.نبود خبری راستی راستی انگار.خوردم فرو بغضمو و انداختم پايين سرمو
  الو: تلفن سمت پريدم عجله با.زد زنگ يوسف ظھر نزديکای.کردم

  .خوب خبر يه دارم بد خبر يه شيدا س3م-

  .ندارم بدت خبر با کاری من و خونمون؛ ميريم امروز که اينه خوبت خبر: گفتم ذوق با

 که اينه خوبم خبر ولی ميخوام مھلت ديگه روز خونمون،ده بريم امروز تا نشد جور کارا که اينه بدم خبر اتفاقا: گفت و کشيد آھی
  .دنبالت ميام باشی دعوتيم،حاضر ھمکارم عروسی امروز

  !دادی؟ قول تو يوسف: گفتم ناراحتی با.کردم يخ



  .کردم سعيمو تموم من شيدا؛ نشد خب-

  .ميرم خونه اين از ھميشه واسه و ميبندمو ساکمو اCن کنم صبر نميتونم ديگه من: گفتم و گريه زير زدم

 که بوده قھر باھاش زنش بگن بره ھمکارام جلوی آبروم امشب ميخوای.نشد ميگم...نده حرصم اينقدر...شيدا:گفت عصبانيت با
  .دنبالت ميام باش حاضر ظھر از بعد4 ساعت! نيومده؟

  ...ميکنم خواھش...شيدا:گفت باز که ندادم جوابی

  .خداحافظ: گفتم دلخوری با

 مادر اصرار به.ميکرد ديگه اعصاب جنگ يه ی بھونه ھمونو وگرنه نبود پدر شکر رو خدا.گريه زير زدم گذاشتمو گوشيو بعد
 يوسف آبروی ميگفت مدام مادر.برم جايی نميخواست دلم وگرنه شدم بودم،حاضر گفته بھش بودو پرسيده رو گريه علت ازم که

  .ميريزه ھمکاراش جلوی

 حالت ھنوز اما.رسيدم خودم به کمی مادر اصرار به باز و کردم تنم بودمو خريده عقدمون برای که رنگی شيری دامن و کت
 که ذوقی و کرد نگام لبخند با کردم باز ماشينو در تا دنبالم اومد که يوسف ظھر بعداز.ميداد ام ناراحتی از نشان صورتم ی گرفته
  .خانم س3م:گفت کردو پنھون ميزدو موج چشماش توی

  .عروسی ميريم داريم...شيدا ديگه بسه:گفت و شد عصبی که دادم جوابشو آروم و صندلی روی نشستم ناراحتی با

  !نميکنی؟ درکم چرا.روانيم.خستم.بمونم زنده نميخوام ديگه:زدم فرياد که شد جاری اشکام

 خونه اون به ديگه ولی بشم گور و گم جا يه و ببندم ساکمو زده سرم به حتی: دادم ادامه که برگردوند ازم عصبی حالتی با سرشو
  .برنگردم

  .ميشه عوض حالت عروسی بری امشب وقتی حاC:گفت و زد پوزخندی

 به بده:گفت و دستمو داد.خريد گل و داشت نگه راه وسط.نداشتم ھم عروسيو اين ی حوصله بگم بھش نيومد دلم.کردم سکوت
  .خانوم عروس

 در زنگ يوسف.بودند گرفته خونه توی رو تصورم،مراسمشون برخ3ف.شدم خيره گل دسته قشنگ گلھای به و زدم تلخی لبخند
  !گرفته؟ خونه تو عروسيشو که بده ماليش وضع اينقدر ھمکارت:پرسيدم زد که رو واحد

  .بودن راحتتر خونه نه:گفت و خنديد

  .نمياد صدايی سرو ھيچ...نشده شروع مراسمشون اص3 که اومديم زود اونقدر: گفتم باز.نميومد صدايی رسيديم که واحد در پشت

 و پدر.شوھرش و ياسمن.شد خشک صورتھا روی چشام.رفت ھوا به ھا کشيدن جيغ و زدن کف صدای ناگھان و...شد باز در
  ....شيدا اومدی خوش خودت ی خونه به: گفت و ام زده بھت صورت جلوی آورد سرشو يوسف...خودم پدر مادرو.يوسف مادر
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  ششم بيست قسمت

 اينه،گفتم تقصير:گفت زدو يوسف بازوی به محکم مشت يه و اومد جلو خنده با ياسمن که بود زده خشکم تعجب نميشد،از باورم
  .نکرد قبول ميکنی شوکه رو خدا بنده

 مب3 از يکی روی منو و گرفت دستمو ياسمن.گرفت ام ،گريه ميشد شروع آنشب از که مادر دوری غم از يا بود خوشحالی از
 بلندتر ام گريه صدای که کنه آرومم تا اومد جلو مادر.کرد محکمتر اخماش فقط که پدر جز شدند متاثر اشکام ديدن از ھمه نشوند

 دستمو بعد.ميکنم آرومش من بذاريد: گفت يوسف.آخه ميکنی گريه زشته،چرا شيدا:گفت گوشم توی که گرفتم درآغوشش محکم.شد
  !ميکنی؟ گريه چرا کردم عمل قولم به که اCن ديگه: پرسيد بست که اتاق،درو به برد و گرفت

  .نکردم ت3فی رو خوبياش  ھنوز گرفت،من نميزاره،دلم پدر ميدونم!نميبينم؟ مادرمو امشب از ديگه يعنی يوسف-



 چکار اشکات اين با گرفتی مھمونامونو ی ھمه حال حاC.خانم عجول باش داشته ميشه،صبر درست اونم: گفت و کشيد بلندی نفس
  !کنيم؟

  .بريم بگذره،بيا خوش ھمه به که دويدم امشب واسه صبح از من بريم بيا: گفت که گرفت ام خنده

  يوسف:گفتم گرفت که درو ی دستگيره

  .قولی خوش که ممنون:گفتم لبخند با که کرد نگام برگشت

  .يوسف:گفتم باز که کنه باز درو خواست و زد کمرنگی لبخند

  .ممنونی ازم خيلی ميدونم: گفت خنده با

 دوستت خيلی: گفتم شدمو خيره چشماش به نزديک ای فاصله از زدمو صورتش روی ای بوسه و آويختم گردنش دور دستامو
  .جان يوسف دارم

  .نرفتن مھمونا تا بريم بيا:گفت شوخی به.جوشيد دلش در که داشت ذوقی از نشان چشماش قشنگ حس

 و بود پول اغلب.دادن کادوھاشونو ھمه ھم شام از بعد.بود داده سفارش رستوران از دسر و غذا.بود گذاشته تموم سنگ يوسف
 نشونم لبخندشو و ميکرد پاک مدام چشماشو اشک که کردم مادر به نگاھی.گرفت باز دلم رسيد که خداحافظی وقت... سکه
 کرد جدا مادر از منو يوسف.کنم مخفی ھامو گريه ھای ھای بقيه جلوی نميدونستم وگرنه بود نفر آخرين مادر شکر رو خدا.ميداد

  خوبه؟ شما خونه در پشت ميام 11 ساعت فردا ھمين: گفت و

  چی؟ نذاشت پدر اگه:  گفتم زدمو تلخی لبخند.ميبينمت خونه در دم ميام11 ساعت فردا جان شيدا: گفت کردو پاک اشکاشو مادر

  .ميبينمت ميام دقيقه يه يواشکی نميفھمه اون -

  .الھی بشی خوشبخت: گفت که بوسيدم دستاشو شدم خم

 ترين امن انگار.گرفت آغوشش توی مرا و برگردوند خودش سمت به منو يوسف که شد تر بلند ام گريه بست که درو.رفت و
 ازم ديگه که بگم بھت چيزايی يه امشب ميخوام: گفت و مب3 از يکی روی نشوند و گرفت دستمو بعد.شدم آروم که بود دنيا جای

  .کن گوش خوب نميشنوی،پس

 دوردونه بودم،عزيز پسر تک.نيست خودم دست...شيدا مغرورم آدم يه من:گفت که کردم پاک اشکامو و شدمو کنجکاو
 ھمون از بگم ميخوام ،ولی"ميشه زنت گندت اخ3ق اين با کی" ميگفتن بھم ياسمن و مادر بود،ھميشه ارثی کمی ھم بودم،غرورم

 داشتی،ميخوام فرق ميدادن پيشنھاد ازدواج برای بھم که دخترايی بقيه با تو نشستی،چون دلم من،به مطب اومدی که اولی روز
 اگه خودم،پس ی خونه بيارم پدرت ی خونه از زودتر رو تو بتونم تا کردم امروز تا شيدا،ھرکاری دارم دوست خيلی من بگم

  .عاشقتم چقدر که ميگه بھت ھميشه نگام.کارنيست در عشقی اينکه پای به کردم،نزار نزدم،سکوت حرف

  ببينی؟ خونتو ی اثاثيه و اسباب بيای نميخوای حاC:گفت و بوسيد پيشونيمو که زدم لبخند

  .ميکردم اشتباه بسه،ولی برام اش عاشقانه نگاه ھمين کردم فکر.ميدرخشيد ماه مثل چشماش.کردم نگاش
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 ھيچ توی.ميکرد کور ذوقمو يوسف گاھی داشت،ولی خاصی شوق و ذوق برام زندگی.گذشت يوسف و من ازدواج از يکماه
 بار يه حتی ولی ميکردم درست غذا براش شوق و ذوق با چنان مث3.نميکرد تعريف ھيچی از وقت ھيچ.نداشت نظری کاری

 سھي3 ی خونه شام که شب يه.ميومدم ميافتادم،کوتاه پدرم رفتارای ياد وقتی باز ولی ميگرفت حرصم گاھی.شده خوشمزه نميگفت
 از داشت شوق و ذوق با يحيی آقا.بود نمونده عيد تا چيزی آخه.شد عيد مسافرت بحث شام بوديم،سر دعوت)يوسف مادر(خانم

  !ببينيش؟ ببرمت ميخوای اص3:پرسيد ناگھان که ميزد حرف بود ھمدان حوالی که ديدنيشون روستای



  .جان يوسف بريم ھم ما:پرسيدم ديدم ھمشو تو اخمای اونکه با و چرخوندم يوسف سمت نگامو شوق با

  . نميتونه شلوغه سرش يوسف آقاجون نه:گفتم و شد پاک لبم روی از لبخندم که کرد محکم ابروھاشو گره چنان يوسف

  !نه؟ يا بيای من با ميخوای تو دارم چکار يوسف با من_

: گفت قاطع و بلند يوسف اما.بودم زندانی بودم،يه نرفته مسافرت ام پدری ی خونه توی من شدم،آخه زده ذوق اختيار بی دوباره
  .نميره جايی من بدون پدرجان،شيدا نه

  !شيدا؟ آره:پرسيد کردو نگام جون آقا

  .برميگريم و ميريم روزه چھار سه.نيست طوCنی که ماھم سفر...نداره اشکال که بار يه حاC:گفت خانم سھي3 که زدم لبخند فقط

  !بری؟ ميخوای واقعا تو شيدا:زد صدام عصبی لحنی با يوسف که شد پررنگ لبخندم اختيار بی

  .نميرم تو بدون...نه:گفتم و پايين انداختم سرمو.ميترسيدم بدجور ھم يوسف عصبانيت از ولی ميخواست دلم.بگم چی موندم

  .ميبرمت خودم تابستون حاC:گفت و آورد لب به پيروزمندانه لبخندی يوسف

  .نکردم قبول تو خاطر واسه فقط برم جون آقا با ميخواست دلم خيلی من:گفتم بھش ماشين برگشت،توی راه توی

  بيای؟ بتونی تو که نداره راھی ھيچ يعنی حاC:دادم ادامه که بود کرده سکوت

  .نپرس ھم ديگه...نه:گفت جدی

  .من بکن،بخاطر کاريش يه يوسف:گفتم دوباره ولی کردم سکوت ای دقيقه چند

  .نميشه ميگم:گفت و رفت ھم تو باز اخماش

  .ميخواد مسافرت يه خيلی دلم...برم من بذار Cاقل خب_

  !بری؟ تنھا تو بذارم عيد توی داره معنی چه...بيخود:گفت عصبانيت با

  .ميرم جون آقا با نيستم تنھا_ 

  !نه؟ ميگم نميشی متوجه شيدا:زد فرياد ناگھان

 ديدن برم نميداد اجازه که پدر ازدواجمون،بخاطر از بعد.بودم شده تنھا خيلی آخه.گرفت خيلی دلم نزدم حرفی ديگه خونه خود تا
 بی.بخوابه تا رفت يوسف ،ولی پذيرايی توی نشستم که بود گرفته اونقدر خونه،دلم رسيديم وقتی.بودم شده نشين مادر،بازخونه

 سالن برق و پذيرايی توی اومد ناگھان.بود بدی نميکنه،حس درک منو تنھايی يوسف  ميکردم حس اينکه.شد سرازير اشکم اختيار
  بخوابی؟ نميای چرا:پرسيد اخم با.زد رو

  .نمياد خوابم:گفتم و پايين انداختم نگاش از فوری سرمو

  .نميبره ،خوابم نباشی ھم تو مياد خوابم من ولی:گفت ميکشيد خودش دنبال منو حاليکه در و گرفت دستمو و اومد جلو

 مرد اين...شيدا ناشکری خيلی:گفتم خودم با.کردم نگاش اتاق تاريکی توی من و خوابيد ثانيه چند عرض در يوسف.رفتم ناچار به
  .نری مسافرت عيد اگه نميشه طوری بود،حاC ساخته برات پدرت که شد زندانی از رھايی برای تو منجی

  .بخوای تو ھرچی باشه:گفتم وار زمزمه و بوسيدم رو اش گونه بردمو جلو سرمو.نشست لبم به فکر اين از لبخندی
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 مادرم از سری يه برم ميزد سرم به که ميشدم ک3فه اونقدر گاھی.کرد اذيتم خونه توی من تنھايی عيد،باز سفر ی قضيه از بعد
 که ميافتاد جونم به خوره اين گاھی تنھايی شدت از ولی پدريم ی خونه برم تنھايی که بود کرده منع منو يوسف اونکه با.بزنم

 بچه زودتر اينکه فکر تا گشتم ام تنھايی برای ای چاره دنبال و بودم کرده فکر کلی اونروز.بزنم مادر از سری و باداباد،برم
 کشيدم زحمت کلی اونروز.ميکنم ھمينکارو نباشه مخالف يوسف اگه گفتم خودم با.زد سرم به بيام در تنھايی از من بلکه داربشيم
 توی اونکه با.استقبالش رفتم اومد که يوسف.شدم يوسف منتظر و کردم ،آرايش پوشيدم زيبا لباس کردم،يه درست رو غذا بھترين
 تو رفت اخماش و مبل روی نشست.نزد بودم کرده که تغييری و من از حرفی اص3 ديدم،ولی نگاھشو برق اول نگاه ھمون

  !شده؟ چی:پرسيدم بردم براش که چايی.ھم

  .بری اينا بابا و اونا با تو عيد بذارم که التماس و خواھش ،کلی زده زنگ امروز ياسمن سر، درد شده ھم اينا بابا عيد سفر اين -

  .ندارم خودمم زن اختيار...ھا شدم گرفتاری:گفت که کردم سکوت و کنارش نشستم

  .جان يوسف-

  ...که بگم بھت ميخواستم...تنھام خونه توی خيلی من:دادم ادامه که کرد نگام

  !ميکنيد؟ اينجوری ھمتون بری،چرا نميخوام...بابا ای:زد داد عصبانيت با و بزنم حرفمو نذاشت

 ببين حاC...بيا:زد فرياد و شد تر عصبی که برگردوندم ازش سرمو ناراحتی با.گرفت دلم بود کرده قضاوت زود اينکه از
  رسيدی؟ خودت به و گرفتی تحويلم اينقده امروز ھمينم واسه حتما!! ميريزن بھم منو اعصاب چطوری مسافرت يه سر...ھا

  .ھا نداريم قھر ما...شيدا:گفت باز که جابرخاستم از

 و باشم تنھا دقيقه دو نذاشت باز که زدم بغل تخت،پاھامو روی نشستم کردمو بغض اختيار بی.خواب اتاق به رفتم و کردم سکوت
  !ميده؟ معنی چه کارا اين... شيدا:گفت کنه کنترل عصبانيتشو ميکرد سعی حاليکه در.سراغم اومد

  .بزنم حرف مسافرت مورد در نميخواستم بگم؟من ميخوام چی من ببينی گذاشتی اص3:گفتم که ريخت اراده بی اشکام

  !بگی؟ ميخواستی چی درمورد پس خب:پرسيد روبرومو نشست و اومد جلو

  .کردی کور اشتياقمو نميگم اCن ديگه-

  .ديگه بگو حاC:گفت آرومی لحن با بعد و کرد سکوت ای لحظه چند

  بشيم؟ دار بچه زودتر موافقی تنھام،اگه من بگم خواستم:گفتم که بود مغرورانه ھمچنان لحنش ولی داشت خواھش کلی نگاھش

  .ميشم پير دارم،دارم سنی فاصله سال پنج و سی ام بچه با من اCنش ھمين.خوبی فکر چه:گفت و کنه پنھان نتونست لبخندشو

 ميريم شام امشب اص3:گفت و کنه کشی منت خودش ی مغرورانه روش به خواست ديد که منو ی کننده ناراحت سکوت
  بيرون،خوبه؟

  .نداريم بزن،قھر حرف...شيدا:گفت ای کننده رام لحن با که ندادم جوابی

  .ميشی عصبی زود بس شسکته،از دلم_

  بيرون؟ بريم ميشی حاضر باشی،حاC پيشم عيد ميخوام.حساسم تو روی ميدونی که تو خب-

  .ميشی حاضر تو تا بخورم مو چايی ميرم من.کن پاک آرايشتو:گفت که زدم لبخند

  .بودم ناراحت دستش از که رفت يادم ديگه و شدم مھربانيش مھمان اونشب
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 مسافرت باھاشون من بده اجازه تا کنند راضی رو يوسف نتونستند کردند ھرکاری که ياسمن و آقاجون.بود شده عيد نزديک
 چون بود کبود چشمش زير ديدم رو مادرم که ھم باری آخرين.کنند کنسل من بخاطر رو مسافرتشون گرفتند تصميم برم،باCخره

 خيلی دلم.بشه کبود من بخاطر صورتش نميخواستم چون نرفتم ديدنش به ديگه.ميبينه منو و خونه در کنار مياد که بود فھميده پدر
 ی خونه ھمه سوری چھارشنبه شب.شوھرم خواھر ياسمن و بود يوسف پدر آقايحيی ی خونه برم داشتم جاييکه تنھا بود گرفته

 بود کرده درست آقاجون حياط توی کوچکی آتش ياسمن شوھر فرھاد.بودم ريخته برنامه اونروز برای من و بوديم دعوت آقاجون
  .بپر ھم تو بيا شيدا:گفت بلند ياسمن.سررسيديم ما که ميپريدند ياسمن با آتش روی از و

  .شوھرته دست بسوزون،اختيارت خودتو تو.نيست Cزم:داد جواب من بجای و گرفت محکم دستمو مچ يوسف که برم خواستم

  .لوسی چقدر يوسف أه: گفت حرص با ياسمن

  .نميخواد رو تو ی اجازه ديگه اينکه برم بذار: گفتم آروم

  .بپری نميتونی تو:گفت و کرد اخم

 رو چايی اين برم من...اومديد خوش به به:شد ظاھر در جلوی بود دستش چايی سينی حاليکه در خانم سھي3 که خونه داخل رفتيم
  .سرما تو کردند يخ که فرھاد و ياسمن بدم

  .ميشه گرمشون ميسوزن آتش توی اونا نميخواد:گفت يوسف

  .ميبرم من:گفتم و گرفتم خانم سھي3 از رو سينی که کرد اخم يوسف ی مزه بی شوخی از خانم سھي3

 بودند کرده درست کبابی زمينی سيب برای که آتشی روی از و ميخنديدن داشتند شوق با ياسمن و فرھاد.شدم حياط وارد سينی با
  .آوردم چايی:گفتم که ميپريدن

  .نکنه درد دستت:گفت و حياط کنار چوبی تخت روی نشست اومد ياسمن

  خبر؟ چه:گفتم و تخت روی گذاشتم رو سينی

  .نشکنه دلت تو که کرد کنسل مسافرتو شما بخاطر بابا ديگه ھيچی-

  .کرد شرمندم:گفتم لبخند با

  !کردی لوس رو يوسف ھم تو خيلی_

 چيزی که آتيش روی از پريدن ،ديگه ميده گيرايی مياوردم،چه جا حالشو بودم من اگه: داد ادامه ياسمن که زدم کمرنگی لبخند
Cبپر برو نيست که نيست،حا.  

  .ببينم کنار بيا شيدا:کرد غافلگيرم يوسف صدای که آتيش سمت رفتم فوری و زدم لبخند

  .ميکنم گرم دستامو دارم:گفتم ميکردم دراز آتيش سمت دستامو کف درحاليکه و آتيش کنار نشستم فوری

  .بده نظر خودت شوھر واسه ھم شما:گفت ياسمن به و تخت سمت اومد.گفتم دروغ فھميد انگار که کرد اخمی

 اشتھام ميکردم،انگار پرخوری خيلی شام ميز سر! ميزديم؟ حرف چی مورد در بود فھميده کجا از!! موند باز دھانم تعجب از
  !خبريه؟:گفت گوشم توی ياسمن کشيدم که رو دوم بشقاب.بود شده دوبرابر

  !خبری؟ چه_

  بارداری؟: گفت وار زمزمه ياسمن

 من از:گفت گوشم توی لبخند با ياسمن که کردم باز گلمو راه آب ای جرعه با.گرفت سمتم به آب ليوان گلوم،يوسف توی پريد غذا
  .ھست خبری...بشنو

  چطور؟:گفتم کردمو نگاش

  .ميشه شروع ويار کم کم ولی ميشه خوراک خوش آدم ميره باC خون توی بارداری ھورمون که بارداری اوايل_ 

  !مگه؟ شدی باردار تو_

  .شد سقط که بار دو بله_



  .گلوت توی بپره غذا و بگم بھت سفره سر من که بده بھت يکی خدا شاM ان_

  .يانه باردارم واقعا که فکر توی رفتم من ولی خنديد ياسمن
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 بودم نتونسته ھم عيد برای.بود شده تنگ مادر برای خيلی ھم دلم.نه يا باردارم که داشتم ترديد ھنوز.بود فروردين اواخر
 گلو سبد ھمون بابا گفت،که و زد زنگ مادر بعدا ولی.پدری ی خونه فرستادم پيک با گل سبد يه عيد يوسف پيشنھاد به.ببينمش
 که شد اينطوری.ميزنه زنگ بھم تونست خودش وقت ھر گفت مادر.زده کتک مادرو باز و کرده ديگه اعصاب جنگ يه ی بھونه
 نميتونستم حتی من ولی ميذاره درميون مادرش با عروسی تازه ھر رو مسايل اينجور.بودم ک3فه.کنم صحبت مادر با نتونستم حتی

 ای ھفته يه اينکه با ھمين بخاطر بگيرم منفی جواب و بدم آزمايش پول الکی برم نميخواست دلم ھم طرفی از.بزنم حرف مادر با
 پررويی با باز که يوسف.کرد باز رو سفر بحث جون آقا باز که بود موقع ھمون.کردم صبر بازم بود گذشته ام ھميشگی تاريخ از

 ميخواست دلم واقعا اينبار.ميبره خودشون با منو شده ھرطور ب3 و اC که بود کرده کفش يه توی پاشو آقاجون ولی آورد بھونه
 يه خيلی دلم.ميشم ديوونه اش غصه از دارم ميکردم بودم،فکر نديده رو مادرم و بود خراب روحيم حال بس از.برم باھاشون
 متعجب.ترسيدم که بست درو چنان خونه اومد مطب از تا.شد بحثمون روز يه آخرش.نميکرد قبول يوسف اما.ميخواست مسافرت

 نميری،تا جايی من بدون بگو جون آقا به ک3م نميکنی؟يه تمومش چرا:گفت که دوختم چشم عصبانيش ی چھره به و کردم نگاش
  .بزنه حرف من با و نزنه زنگ روز ھر

  . س3م عليک:گفتم کردمو نگاش خونسردی با

  .س3م:گفت آرومتری لحن با

  !نميام؟ بگم جون آقا به بايد چرا_

  !چی؟ يعنی:گفت کردو ھم تو اخماشو

 مسافرت يه نبايد من چرا شلوغه،خب سرت حاCھا حاC که ھم ميکنم،تو دق تنھايی از خونه اين توی خرابه،دارم حالم يعنی_
  !برم؟

  !بری؟ ميخوای! بله؟:پرسيد و ايستاد من روبروی اومد شد بلند

  .دارم نياز مسافرت اين به خدا ميشم،به ديوونه دارم بيمارستانه،ميگم و مطب گرم نميفھمی،سرت منو حال اص3 تو...نه که چرا_

  .نياريا منو اسم ديگه بری اگه شيدا:گفت و فشرد بھم محکم دندوناشو

 نداريم قھر ميگفت،ما من به ھميشه اينکه با.بود کرده قھر خودش.گذشت سکوت با روزی دو.کرد سکوت ھم او.کردم سکوت
 آقاجون شام و زدم زنگ لجبازيش اين خاطر واسه منم اينکه تا.نميشنيدم جوابی ولی ميزدم حرف باھاش من.بود کرده قھر ،ولی

 بی کنی کمکم داری اصرار که حاC: گفتم بھش که کنه کمکم تا اومد بقيه از زودتر ياسمن.خونمون کردم دعوت رو ياسمن و
  .مياد بدم بوش از ،من کن سرخ رو ھا مرغ اين زحمت

  بدی؟ آزمايش شده،رفتی خبری يه شيدا خودم جان به:گفت و زد معناداری لبخند

  .ياسمن نيستم باردار بابا نه_

  !مطمئنی؟:گفت دوباره

  .نيستم مطمئنم نه:گفتم خنديدمو

 خودم ظھر از بعد رو بده،جوابش آزمايش يه خيابون سر آزمايشگاه ھمين برو ميکنم سرخ رو ھا مرغ من تا:گفت و خنديد اونم
  .برات ميگيرم ميرم



  .دارم کار عالمه يک خدا رو تو کن ولم_

  .ميگم برو.بدونی،مھمه بايد ديوونه:گفت و کرد اخم

 ياسمن اجبار به نيست،ولی خبری ميگفتم،نه باخودم گرچه.برم شدم مجبور.کرد بيرون خونه از منو و کرد تنم رو مانتوم زور به
 شدم کار سرگرم منم.بود آماده ساCد و کرده سرخ ھا مرغ برگشتم وقتی.کنم راحت رو خودش و خودم خيال تا دادم آزمايش
 در توی کليد ،که ميز روی ميذاشتم داشتم و چيدم رو ميوه ديس.بگيره آزمايشو جواب تا رفت ياسمن کی نفھميدم که اونقدر
  .سنگينه زمين بذار:گفت ديد منو تا.شد وارد ياسمن و چرخيد

  .شيدا شدم عمه:گفت زده ذوق و ميز روی گذاشت گرفتو ازم رو ميوه ديس اومد جلو فوری بعد

  !چی؟_

 از زودی اين به نميکردم فکر.شدم شوکه داد نشونم آزمايشو جواب و کرد بوسه غرق صورتمو ياسمن وقتی ولی نشد باورم
  .بيام در تنھايی
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 برای ذوقی چه گفتم خودم با نميزنه حرف روزه دو يوسف ديدم که منم.بده بقيه به رو خبر اين خودش که گرفت قول ازم ياسمن
 ديگه.مطب ھنوز که يوسف  و بود ماموريت که ياسمن شوھر جزفرھاد اومدن مھمونا ی ھمه شب.باشم داشته بايد يوسف به گفتن
 و زد ھم به محکم دستاشو ياسمن.کنارش نشستم و بردم چايی براش.کرد تعجب ھمه ديدن از.اومد که ميشدم نگرانش داشتم
  .شام از بعد يا بگم اCن دارم خبر يه:گفت

  .بشنويم باشيم داشته جون که بگو شام بعد بده اگه ولی بشه باز اشتھامون که بگو شام قبل خوبه خبرت اگه:گفت لبخند با جون آقا

  .بگم تا ميگيرم گونی مژده واسش که عاليه اونقدر خبرم:گفت خاصی لبخند با ياسمن که خنديديم ھمه

 شدی بزرگ بابا:گفت شوق پر لبخند ھمون با ياسمن.داد ياسمن به تومنی ھزار ده يه جيبشو توی کرد دست مھربونی با جون آقا
  .جون آقا

  .بگيرم گونی مژده ازش و بگم من نگفتی بھش اگه! ميدونه؟ ھم فرھاد:گفت و کرد ياسمن به نگاھی خانم سھي3

  .بارداره شيدا.فرھاد نه بگيری گونی مژده بايد يوسف ،از من مادر:گفت و خنديد ياسمن

 گذاشت تومنی ھزار پنجاه اسکناس يه ذوق با و اومد جلو آقاجون که پايين انداختم خجالت از سرمو.من سمت برگشت ھمه نگاھا
  .ميخريدم ط3 تيکه يه براش ميدونستم زودتر برم،اگه عروسم قربون:گفت دستمو کف

  .باشی خودت مراقب بايد...جان شيدا نميکردی اذيت خودتو اينقده امشب کاش:گفت ناراحتی با خانم سھي3

  ميشه؟ چی من گونی مژده:گفت و کرد دراز يوسف سمت دستشو کف و اومد جلو ياسمن

 حقيقت شيدا؟ آره:گفت گوشم در سکوت روز دو از بعد و ياسمن دست کف گذاشت تومانی ھزار پنجاه اسکناس يه ھم يوسف
  داره؟

   بله_ 

  نگفتی؟ بھم خودت چرا پس_

  !بگم؟ بھت چجوری نميزنی حرف باھام وقتی_

 قضيه اين با خود تو،خودبه مسافرت چون ميزنم حرف باھات ديگه حاC خب:گفت کردو جمع لباش روی از زور به رو لبخندش
  .شد ،منتفی



 خود حتی.کنم کار من نميذاشت کی ھيچ ديگه کردم پھن که رو شام سفره.آشپزخونه توی رفتم شدم حرفش،بلند اين از ناراحتی با
 قھر باھام که روزی دو عوض در رفتارش اين از.شدی خسته بشين برو ببرم،تو من بده سنگينه،اونو ميگفت،اين مرتب.يوسف

 خودمون بيمارستان از خوب دکتر يه برات که اينه ميکنيم که کاری اولين:گفت رفتن،يوسف مھمونا وقتی شب.ميبردم لذت بود
  .مطبش بريم باھم ميگيرم وقت ميکنم انتخاب

  ....بود اولش تازه اين ولی شد عوض چيزا خيلی آزمايش ی برگه يه با شبه يه انگار.شدم خوشحال اش توجه از
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 يکسری تا بود داده منو ی دفترچه و کرد پيدا بود خودشون بيمارستان ھمکارای از که زنان دکتر يه برام خودش يوسف
 حاضر سونوگرافی و آزمايشات جواب ھروقت بود گفته سماواتی خانم ھمکارش.بشه نوشته برام اوليه سونوگرافی و آزمايشات

 ديگه.بود شده بد که بود روزی چند حالم.بودم آزمايشات جواب منتظر ھمچنان من و گذشت ھم ديگه ی ھفته يک.پيشش بريم شد
 خوب ھم چی ھمه بود ماھم دو سونوگرافی،نزديک رفتم.بود شده شروع ويار ياسمن قول به و نبود من اشتھايی خوش از خبری

 نه ميخواست غذا نه.بخوابم شب تا صبح از ميخواست دلم.نداشتم خوبی حال خودم اما.ميتپيد کوچکش قلب شکر رو خدا بود
 ھمه تا بياد آزمايشات جواب زودتر تا بود منتظر.بودم کرده ک3فه ھم رو يوسف.ميزد بھم حالمو بود خوردنی ھرچی انگار.آب
 به يوسف شد حاضر آزمايشات جواب که روزی ھمون.اومد آزمايشات جواب باCخره و.سماواتی دکتر خانم پيش ببريم ھم با رو

 توی بودم کرده سرمو مطب خود تا که بود بد حالم اونقدر.گرفت مطبش روز ھمون برای وقت يه ازش و زد زنگ سماواتی خانم
 کردو سونوگرافی به نگاھی دکتر خانم.دکتر خانم اتاق توی رفتيم نوبت بی رسيديم تا.ميزدم عق خالی ی معده با مدام و نايلکس يه

  ...خوبه شکر رو خدا خب:گفت

  دکتر؟ خانوم چطوره:پرسيد يوسف زدن ورق کلی از بعد.کرد نگاه اول از باز و زد ورق ھی.کرد نگاه آزمايشاتو جواب بعد

 طبق مينويسم قرص و آمپول تا چند براتون.ميشه بھتر که شاM ان ولی ضعيفه کم کنه،يه بيشتر استراحتشو بايد شما خانم_
  رادمھر؟ آقای به بدم رو داروھا توضيحات من تا باشيد بيرون لحظه چند ميتونيد شما...کنيد استفاده دستور

  .بله_

 بھتر کمی بلکه بياره رو داروھا زودتر يوسف که ميکردم دعا دعا ميشد بدتر لحظه ھر حالم رفتم بيرون اتاق از و جابرخاستم از
  .استراحت گفت،استراحت چی دکترت که شنيدی:گفت ميکرد کمکم حاليکه در و گرفت بازومو اومد يوسف.بشم

  .بده خيلی ،حالم بگيريم رو داروھا بريم يوسف باش زود فقط_

 بھتر کمی خونه رسيديم وقتی.بشه کمتر تھوعم حالت تا زدم آمپول يه درمونگاه يه رفتيم گرفتيم،فوری که رو داروھا.کرد سکوت
  .بيام کنم خريد برم من ميکنی استراحت تو تا:گفت بعد و برد تخت کنار تا منو يوسف.بودم شده

 دستی نوازش با که خوابيدم چقدر نميدونم.برد خوابم که نه يا رفت يوسف نفھميدم اص3 که بود،اونقدر خواب غرق چشام انگار
 با که بود اشک از خيس چشماش و بود نشسته تختم کنار بود مادر.نميشد باورم ، زدم پلک بار چند...شد باز چشمام صورتم روی
 بتونه تا گرفته اجازشو پدر از دنبالش اومده يوسف که گفت مادر ميکردم گريه که ھمونطور.کردم بغلش و گريه زير زدم شوق

  .ببينه منو بياردش

  .داری توراھی شنيدم...مبارکه:گفت مادر که کردم ميکرد،نگاه نگاھمون و بود ايستاده اتاق در کنار که يوسف به

  .بده بھم صالح و سالم بچه يه خدا کن دعا واسم مامان آره:گفتم شدمو جدا آغوشش از لبخند با

  کنم؟ درست برات داری دوست چی...شاM ان:گفت و کشيد صورتم به دستی

  !!من؟_

  .تو آره_

  نميشه؟ ديرت_



  .بگو تو نه_

  .کردم خوشمزتو ھای شامی کوکو اون ھوس من مامان وای_

  .کنم درست واست تا نکنه اذيتت بوش که ميبندم درو من بخواب چشم به ای_

  .کنم بود،تشکر کرده غافلگيرم اونقدر اونروز يوسف اينکه از بايد گفتم خودم با و کردم پاک اشکامو رفت که مادر
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  )يوسف(سوم و سی قسمت

 عيد گفتم من که ھم وقتی.بريم مسافرت باھاشون عيد که کرد داشت،اصرار دوست رو شيدا خيلی که شيدا،پدر منو ازدواج از بعد
 نميخواست دلم اص3 منم.بره باھاشون شيدا شده ھرجوری که کفش يه توی کرد بيمارستان،پاشو برم روز ھر بايد و شلوغه سرم

 انگار اما.ميشم ديوونه نباشه خونه شيدا اگه که ميدونستم من ولی بود روز پنج چھار فقط مسافرتشون اونکه بره،با شيدا بدم اجازه
 خودمم زن اختيار اينکه از بود شده خرد اعصابم.ببرن خودشون با رو شيدا شده ھرطوری که بودن بسته ھمت کمر ھمه

 شروع ھفته آخر تعطي3ت توی مسافرت برای اصرارھا دوباره عيد از بعد و شد کنسل جون آقا سفر وقتی بدتر ھمه از.نداشتم
  .دارم نياز مسافرت اين به من که نميفھمی چرا:گفت من چشم تو چشم شيدا شد،خود

 تنھام ميخواست ،و ام وابسته بھش چقدر نميکرد درک ھمسرمم حتی کی ھيچ اينکه از.داد حرصم خيلی حرفش اين
 دو اون توی.نداشتم باھاشو نزدن حرف طاقت که منی ،اونم بار اولين برای کردم قھر باھاش. ميريخت بھم بذاره،اعصابمو

 ای بھونه دنبال.نداشت فايده بيافته،ولی منم فکر به بلکه نزنم حرف باھاش تا داشتم نگه خودمو بودم،خيلی قھر باھاش که روزی
 کنم باز رو صحبت سر باھاش ھمينجوری که نميداد اجازه لعنتيم غرور ولی بود شده تموم طاقتم ديگه چون بودم آشتی برای

 واسه رو اونا شيدا کردم،انگار تعجب پدر مادرو ديدن از اومدم خونه وقتی اونشب.بودم کرده شروع رو قھر خودم اول درحاليکه
 منو و داد دستم به ای بھونه ياسمن که بزنم حرف شيدا با چطور مادر پدرو جلوی حاC که بودم فکر توی.بود کرده دعوت شام

 بھم و خبر اين خودش چرا پرسيدم ازش و سمتش برگردوندم سرمو.داشتم خوبی حس.کردم ذوق!! بود باردار شيدا.کرد غافلگير
 و. ميشد تموم لعنتی سفر اون بحث ديگه حاC چون بودم خوشحال.نگفته بھم نميزدم حرف باھاش من چون که گفت اونم نگفته،که

 معرفی رو سماواتی دکتر ھمکارام بيشتر.ميگشتم خودمون بيمارستان توی شيدا برای خوب دکتر يه دنبال اونشب فردای از من
 بھم گفتم بھش رو شيدا بارداری وقتی.ميشناختيم و بوديم ديده رو ھمديگه باری دوسه.پيشش بردم رو شيدا دفترچه من و کردند

 بی که بود موقع ھمون.ببرم براش شد آماده ھروقت که نوشت سونوگرافی و آزمايش يکسری اش دفترچه توی و گفت تبريک
 ويارش حاC.ميخوابيد فقط غذا و آب بدون شب تا صبح از که بود حال بی اونقدر.بود عادی غير کم يه.بود شده شروع شيدا حالی

 بی و مريض شيدايی به بود شده من،تبديل سرحال و شاد شيدای.ببينم اينجوری اونو بود،نميتونستم شده تموم صبرم ديگه.کنار به
 وقتی ھمون.بود درست حدسم.گرفتم وقت يه سماواتی دکتر از براش روز ھمون اومد، جوابش که سونو و آزمايش باCخره...حال
 کردو بيرون اتاق از رو شيدا دارو ی بھونه به.ھست چيزی يه ميکرد،فھميدم جلو و عقب ھی رو آزمايشات ھای برگه که

 رو خونيش کم تا ميشد باردار نبايد ايشون! نشديد؟ ھمسرتون شديد خونی کم متوجه چطور شما که متعجبم من رادمھر آقای:گفت
  .ميکرد درمان

  مياد؟ پيش مشکلی چه حاC:بود،پرسيدم خونی کم دچار دستش رگ زدن ی حادثه از بعد که بود رفته يادم پاک

 ھمسر ،ممکنه زايمان چه سقط چه ولی نيست مھم زياد اينش ميشه،حاC سقط و نمياره دووم بيشتر چھارماھگی يا سه تا بچه اين_
  .کما توی بره شديدش خونی کم بخاطر شما

  نيافته؟ اتفاق اين و بياد دنيا به سالم بچه که نداره امکان ھيچ يعنی:پرسيدم.ريخت قلبم

 مشکل اCن.ميميره تولد از بعد و ميشه جسمی نقص يه دچار حتم بطور بمونه اگه که بمونه زنده نھم ماه تا بچه که کمه امکانش_
  .وخيمه وضعيتش حالت دو در که ھمسرتونه اصلی

  بکنم؟ بايد چکار:گفتم و دادم بيرون سينه از رو نفسم



 ميکنيم رو سعيمون تموم ما.کنه استراحت زياد بذاريد.پايينه خيلی خونيش کم بخاطر فشارشم.مينويسم براش دارو سری يه فع3_
  .خداست دست فقط و خاصه مورد اين ولی باشند سالم ھردو مادر و بچه که

 بھتر حالش بلکه بزنه بود، نوشته براش دکتر که آمپولی تا درمونگاه بردم رو شيدا.بودم ھا ديوونه مثل اومدم بيرون که مطب از
 شيدا بذاره کنم خواھش مرادی آقای از برم زد سرم به.بشه بھتر حالش که کنم کاری ميخواست خونه،دلم بردمش بشه،بعدش

 توی آورد رحم به دلشو که بود خواھشم سوز شايد.بده اجازه و بياد رحم به مرادی آقای دل شد باعث چی نميدونم.ببينه مادرشو
  .نبود ای چاره ولی.شد ناراحت خيلی.گفتم مادرش به رو بارداريش و شيدا موضوع راه
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 يوسف که بود بد حالم اونقدر باز اونروز فردای زدم،از غذا به کرد،لب درست شامی کوکو برام مامان که روز ھمون فقط
 فھميدم تازه رفت وقتی اما.گفتم،بره ھمين واسه کنم نشينش خونه خودم بخاطر نميومد دلم.نه يا بيمارستان بره بود مونده مستاصل

 مادر بيسکوبيت به کوچکی گاز.نميکشيد ميلم اص3 بود،ولی گذاشته تخت کنار برام موز يه و قرمز سيب يه يوسف.بده حالم چقدر
 يه.نميرفت يوسف کاش گفتم خودم با.ميکرد درد و بود سنگين سرم.تخت روی افتادم باز و ميخوردم،زدم که بود چيزی تنھا که

 بيارم باC تا بودم نخورده چيزی دستشويی،ولی سمت دويدم باز.ميداد بو خونه تموم بودم،انگار بيقرار ولی کردم تحمل ساعتی
 زمين روی کردم ،حس بيرون اومدم که دستشويی از.بزند باC حلقم از ميخواست انگار که ميکرد حس را ام معده شدن جمع فقط

  .يوسف موبايل به زدم زنگ و رسوندم تلفن گوشی کنار تا ميخورد،خودمو تاب سرم.نيستم

  .بيا زود فقط...بيا يوسف...الو_

  بده؟ حالت شده؟ چی_

 برای رمقی ولی مياوردم باC ھمونجا داشتم فشارپايينم زور از.نشستم زمين روی تلفن کنار ھمونجا بزنم حرف نتونستم ديگه
 با که خوابيدم چقدر نميدونم.رفتم خواب به و شد گم ذھنم در کم کم يوسف گفتن الو الو صدای.نداشتم دستشويی در کنار تا رفتن

  .شدم بيدار ام شونه شديد لرزش

  .بپوش رو مانتوت بيا.درمونگاه ببرمت بايد! کردی باز چشماتو باCخره شکر رو خدا...شيدا_

 دستای روی يا خودم پای رفتم،با پايين ھا پله از چطوری نمياد يادم اص3.بيداری  نيمه و خواب نيمه  بودم منگ و گيج
 چشم گرفت ای تازه جان بدنم وقتی.شد تر عميق خوابم کم کم و گفتم ،آخ رفت فرو دستم رگ توی سرم سوزن وقتی فقط!.يوسف

  بھتری؟:گفت و شالم زير برد رو نامرتبم موھای و کرد دارز دست.ديدم که بود چيزی اولين يوسف لبخند.کردم باز

  .شکر الھی_

 مراقبت به نياز تو.کنم کار نميتونم وگرنه اينا مامان ی خونه ببرمت روز چند بايد شيدا نميشه اينجوری: گفت و زد کمرنگی لبخند
  .داری

 خونه رفت راست يه درمونگاه ھمون از يوسف.باشم نميتونم تنھا که بودم فھميده خودمم اونروز اتفاق از بعد ديگه.کردم سکوت
  .زحمتم اسباب ميدونم ببخشيد:گفتم و انداختم پايين سرمو شرمنده من ولی کرد استقبال ازم گرمی به خانم سھي3.آقاجون ی

  .رحمتی کوچولوت و شيداجان،تو حرفيه چه اين:گفت کردو اخم

 فقط خواست ازم و داد بھم رو يوسف مجردی اتاق.کنم کاری ھيچ نميذاشت خانم سھي3 که بود گفته چی بقيه به يوسف نميدونم
 نبود بدنم تو جوون انگار.نبود ھم ای چاره ولی.ميومد ،بدم بودم شده بقيه اذيت موجب اينجور که خودم از.داشتم بدی حس.بخوابم

 تھرون اين از رو شيدا اگه ميگم من: گفت باز جوون آقا اومد يوسف وقتی شب.کردن کار به برسه چه بيايستم پام روی حتی تا
  .ميشه بھتر حالش بيرون ببری روزی شده،چند خراب

 صفای با روستای ببريمش روز چند اص3:داد ادامه باز آقاجون. ميشه عصبی داره فھميدم که داد بيرون نفسش چنان يوسف
  .خودمون



  !؟ ببريش ميخوای چطور مطلقه،آخه استراحت شيدا...من پدر:گفت و کنه کنترل خودشو نتونست يوسف

  .بکشه دراز شيدا،راحت واسه فقط ميذارم رو ماشين عقب صندلی_

  .کرد ت3فی خواب ،موقع خودش اتاق توی شب اما.کرد سکوت ولی شد تر عصبی يوسف
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  :گرفتم يوسف،گوشھامو فرياد صدای از

  !نکنه؟ اصرار اينقده جون آقا تا نميگی ھيچی چرا

  .ميشه منفجر داره سرم نزن داد خدا رو تو:گفتم گذاشتمو سرم روی دستامو

  .نداری Cزم مسافرت که ميگی بھش خودت زد حرفی جون آقا ديگه بار يه:گفت عصبی حالتی با

  .دارم Cزم اتفاقا_

  بدی؟ بکشتن رو بچه اون ميخوای روزت حالت بااين...حتما! چی؟:گفت دادو نشونم چشماشو توی نشسته غضب

  .من نه خودتی بچه شد،نگران معلوم پس:گفتم حرفش اين از ناراحتی با

 ديگه بار يه:زد فرياد و تخت کنار اومد تند قدمايی با ولی سرم روی کشيدم رو پتو فوری ترسيدمو که شد ور شعله نگاھش چنان
  .بگو

 دستش درد از.کردم نگاش زدمو پس رو نياوردم،پتو طاقت.تخت کنار چوبی پاتختی روی زد محکمی مشت که کردم سکوت
  .دستتو ببينم:گفتم و سمتش برم خواستم که بود شده قرمز صورتش

  .بشی پشيمون بعدش که کنم کاری ممکنه عصبيم اونقدر که ھا شيدا نيا من نزديک:زد فرياد

 ،برداشت موبايلش به زدم زنگ.بودم دستش نگران.بود آشوب خيلی دلم اونروز فردای.کوبيد محکم و در و رفت بيرون اتاق از
  .خوبه دستت...س3م:گفتم که

 که جونم آقا.بود شده اضافه بھش قھرش با ھم خرابم،يوسف حال اوضاع اون توی حاC.شدم ناراحت خيلی.کرد قطع رو گوشی
 شده ک3فه.شه خوب حالش خودمون روستای ميبرم رو ميگفت؛شيدا ميومد راست ميرفت چپ بود،مدام کرده لج يوسف با انگار
 مطب رفتم ولی دکتر ميرم گفتم خانم سھي3 به گرفتم آژانس يه.رو يوسف قھر مخصوصا.کنم تحمل شرايطو اون نميتونستم.بودم

  .آورديد تشريف شما بگم رادمھر آقای به بذاريد: گفت و شناخت منو مطبش منشی.يوسف

  .داخل ميرم خودم بديد ،اجازه مريض اومدن بيرون از بعد نه_

 که شد ای دقيقه ده.کنم غلبه خرابم حال بر تونستم که ببينم رو يوسف تا کردم کنترل خودمو اونقدر ولی ميخورد بھم داشت حالم
 که بود پايين سرش. بسته مچبند با دستشو مچ ديدم بستم که درو.تو رفتم ب3فاصله من و اومد بيرون اتاق از قبلی ی کننده مراجعه

  .يوسف:گفتم و رفتم جلو

 ھم اينجا ميخوای اينجا؟ اومدی چی واسه:گفت که داد تغيير نگاھشو حالت زودعصبانيت خيلی ولی آورد باC تعجب با سرشو
  کنی؟ خرد اعصابمو

  .اومدم اينجا تا خرابم حال اين با دستت بابت نگرانی بخاطر من،ببين بخاطر.بيا کوتاه يوسف:گفتم و رفتم جلو

  .ھستم ام بچه نگران من ميدونی نميام،آخه کوتاه من نه:گفت عصبی لحنی با ولی بود آروم کرد،نگاش نگام

  .گفتم چيزی يه من حاC يوسف:گفتم که کرد تاکيد محکم بچه ی کلمه روی



  .نزدم داد سرت تا برو برگرد نگی،حاC ھرچيزی که بگيری ياد بايد_

  .ايستادم سرپا زور به بده نکن،حالم اذيتم خدا رو تو: گفتم که نشست صورتم روی چشمام اشک

 يه زحمت بی:گفت و کرد باز درو.در سمت رفت بعد و کاناپه روی نشوند محکم منو و گرفت بازومو اومد جلو.شد تر عصبی
  .بياريد قند آب ليوان

 کنی اذيت خودتو ھم و بيای حالت اين با بلندشی اينکه بجای:گفت و کنارم ی نفره تک مبل روی نشست اومد که کردم پاک اشکام
  .بگير زبونتو معصومو،جلوی طفل اون ھم

 بی:گفت يوسف که آورد برام قند آب ليوان يه منشی.شکست دلم کنی؛خيلی اذيت معصومو طفل گفت؛اون باز وقتی چرا نميدونم
  .بگيريد ھم ماشين يه زحمت

  .دکتر آقای چشم_

  .دارم نياز بھش خيلی برم،ميدونم مسافرتو اين بذار نگرانمی واقعا يوسف،اگه:گفتم.رفت که منشی

  .بری جايی من بدون نميذارم کن،من فرو گوشت توی اينو:گفت قبلی عصبانيت ھمون با و کشيد موھاش به دستی ک3فه

  .بيام باھات ام بچه بخاطر کردی مجبورم:داد ادامه که برگردوندم ازش ناراحتی با سرمو

 کوتاه بود،منم اومده کوتاه باCخره چون اما.بسوزونه دلمو چطوری ميدونست انصاف بی.کرد تاکيد بچه ی کلمه روی عمدا باز
  .يوسف ممنونم خيلی:گفتم و بوسيدم رو اش گونه شدمو بلند جام از.گرفتم ناديده حرفشو و اومدم

_Cبرگرد آژانس با و بخور قندتو آب حا.  

  .چشم_

 ميخواد يوسف نميدونستم ولی داشتم ذوق مسافرت برای خيلی.جون آقا ی خونه برگشتم آژانس با و خوردمو قند آب از ای جرعه
......  
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 شدم راضی تو خاطر به ،من شيدا ببين:گفت يوسف که بوديم نرفته راھی ھنوز و بوديم جاده اوايل.بودم نشسته ماشين توی
 يه توی کردی پاتو که شما با ميدونم بشه،من بد برگشت،حالت از بعد يا بشه بد مسافرت توی حالت دليلی ھر به اگه بيام،ولی

  .مسافرت بری ميخوای ب3 و اC که کفش

  .نکن شروع حاC از خدا رو تو يوسف:گفتم که نشوم عصبی تا کشيدم عميقی نفس

  !!چيه روزت و حال نميدونی که تويی اين!  نکن؟ شروع چی يعنی: زد فرياد و شد عصبی

  .مقصرم،قبول من بشه چی باشه،ھر ، خب خيلی خب، خيلی:گفتم نده ادامه رو بحث دوباره باز اينکه برای

  .ميزنی حرف بچه اون جوون سر داری که انگار نه انگار.ميگيری گردن رو چی ھمه راحت چه:گفت آميزی کنايه لحن با

  .مراقبشم خدا به باشه!! خودتی ی بچه فکر به فقط...خدا به کردی ام خسته يوسف:گفتم اختيار بی و گرفت حرصم

 ولی ميشد بد داشت ماشين ی گرفته فضای بخاطر حالم اونکه با.شدم Cل ديگه که زد ماشين فرمون به محکمی مشت چنان
 انق3ب داشت سعی که ام معده فشار بودم،چون تاب بی.کردم تحمل سختی به ھمين ،واسه کنه شروع بحثو يوسف باز ترسيدم

 تمسخر لحن با و ،فھميد بيارم زبون به بخوام من اونکه از زودتر خيلی يوسف.نداشتم زدن حرف جرأت ولی ميکرد کنه،اذيتم
  ميشه؟ بد حالت داره باز چيه؟:گفت آميزی

  .نگرد بحث جرو برای بھونه دنبال لطفا... خوبم که فع3_



  .ای بھونه خودت ،تو بگردم بھونه دنبال نيست Cزم:گفت و داد تحويلم اخمی

 تبعيت به ھم ما که زد جاده کنار آقاجون ماشين باCخره.پنجره سمت برگردوندم سرمو.نداشتم شرايطو اون توی کنايه ی حوصله
 رو ام معده روی نشسته سنگينی تا نبينه منو يوسف که بودم خلوت جای يه دنبال.بخورند صبحانه ميخواستند.کرديم توقف اونھا از
  کجا؟:پرسيد يوسف که کنم کم

  .بزنم قدم تنھايی ميخوام:گفتم ک3فه

  .نداريم تنھايی:گفت و افتاد راه دنبالم

  .کن ولم خدا رو تو:گفتم ک3فه

  .مسافرت ميفرستادمت تنھا کنم،که ولت ميخواستم اگه:گفت رسوندو من به بلند گامھای با خودشو

 يوسف.ميکردم کنترلش عميق، نفس يک با من باز و ميرسيد شدن خراب مرز به لحظه ھر حالم.دارم نگه خودمو باز شدم مجبور
  شدی؟ نميری،متوجه من بدون جا ھيچ سفر اين توی:گفت ميومد من با گام ھم که ھمونطور

  .بله: بگم تونستم زور به

  باشه؟....ياسمن با حتی:گفت دوباره که

 ھام زانو جفت نياوردن،با رو وزنم تحمل توان کردن،زانوھام خالی سرنگ با رو مغزم خون تمام ای لحظه کردم حس.بودم ک3فه
 رمق.شدم زمين پخش بگيره رو بازوم خواست تا يوسف.بود افتاده شديدا فشارم.شد سرد بدنم تمام کردم حس.زمين روی افتادم
  ...شيدا...شيدا!شد؟ چی:ميپرسيد مرتب او و نداشتم زدنم حرف حتی

 مالش رو بازوم ميزد،آقاجون بادم ياسمن.بودن گرفته دورمو ھمه که اومدم خودم به وقتی يه نفھميدم رو مکان و زمان ديگه
 چيزی يه...شيدا:گفت که شنيدم رو يوسف صدای.ميزد ھم برام قند آب ھم خانم ميفشرد،سھي3 محکم رو ھام شونه ميداد،يوسف

  خوبی؟...بگو

  .نباش نگرانش خوبه:گفت من جای به ياسمن.بود نگرانی بود ھرچه و نبود صداش توی تمسخری و کنايه ھيچ

 اCن کردی؟ اصرار اونھمه که مسافرت بياد ميتونست اينحالش با اين ياسمن،آخه ببند دھنتو فقط تو:زد فرياد سرش يوسف ناگھان
  !کنم؟ چکار جاده وسط من

  .عزيزم بگو خوبی اگه جان شيدا:گفت جون آقا

  .ميشه بھتر نباشيد،اCن نگران:گفت و ريخت دھانم توی قند آب کمی خانم سھي3.نداشتم دادن جواب نای

  ....که کنم بود،جدا چسبانده اش شينه به سرمو يوسف،که ی سينه از رو ھام شونه خواستم
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 نه:گفت داشتو نگه محکم ھامو که،شونه کنم بود،جدا چسبانده اش سينه به سرمو يوسف،که ی سينه از رو ھامو شونه خواستم
  .نيومده جا ھنوز من،حالت به بده تکيه...

 دقيقه چند.برد خوابم کی نفھميدم ديگه.بکشم دراز ماشين توی برم کرد کمکم يوسف.شدم نيمخيز بعد و. بھترم نه:گفتم وار زمزمه
  .بشين جلو بيا:وگفت کرد نگام.کردم باز زور به چشمامو ماشين در شدن باز با و برگشت يوسف اينکه تا خوابيدم ای

 سمت به سرم بودو شده خواب غرق باز چشمام.افتاديم راه.کشيدم دراز و خواباندم رو صندلی.کردم اطاعت حرفی ھيچ بی
 بود نگرفته دستمو اونروزخودش تا ولی سخته کم يه باورش.کرد احساس از مملو سردمو دست يوسف دست گرمای پنجره،که

 پوست در که دستش گرمای از اندازه بی.کنم امنيت احساس بيشتر تا ميگرفتم خودم دستای توی دستشو ھميشه که بودم من ،اين



 بيداد خوبی به درش نگرانی که عصبانيت بدون و آرام لحنی با که شد شدنم بيدار ی متوجه.بردم ميکرد،لذت نفوذ دستم سرد
  شيدا؟ شدی بھتر:پرسيد ميکرد

 ديدی ديدی؟:رفت باC صداش کمی و شد عصبی اختيار گرفت،بی جوابشو انگار.کردم نگاش فقط و برگردوندم سرمو
  .نيست خوب روزت و حال واسه چرامسافرت

  !نشناختی خودتو خراب حال ھنوز که تعجبم در اين از:داد ادامه که شدم ک3فه

  .کن بس خدا رو تو ميکنه درد سرم يوسف:گفتم و سرم روی گذاشتم دستمو

  .مسافرت آوردمش زور به من ھست،انگار طلبکارم تازه...بفرما:زد غر لب زير

  .دار نگه...دار کردی،نگه ديوونم...وای:گفتم عصبانيت با

  !چی؟ برای_

  .بذارم ھم روی چشمامو سکوت توی ميذارن اونجا Cاقل جون آقا ماشين تو برم ميخوام_

 رو بود چی منظورش.شنيد آی،مرا بلند صدای آورد دستم به فشاری بود،که اسير دستش در ھنوز دستم.کرد سکوت
 نگه ماشين شدم بيدار وقتی.بشه تحمل قابل برام سفر سختی شد باعث خواب ھمون.برد خوابم بعد کمی و بستم چشمامو.نفھميدم
 ديدم را يوسف.شدم خيره روبرويم ی ساده و روستايی ی خانه ديوار و در به و صندلی روی نشستم.بوديم رسيده انگار.بود داشته

 و کشيدمو عميقی نفس.بود انگيز دل بسيار ھوا. شدم پياده و کردم باز ماشينو در.داخل ميبرد وسايلو داشت آقاجون و فرھاد با که
  .انگار بھتری:گفت و شد نزديک بھم ياسمن.شدم تر سرحال

  .شدم خوابيدم،بھتر خيلی آره_

 ھوا.ميريختم ھام ريه توی رو روستا پاک ھوای از نفس نفس و بودم ايستاده حياط توی که من ،جز بودن ناھار تکاپوی در ھمه
 حس خودم روی رو پتويی سنگينی که ميدادم مالش سرما سوز از دستام با ھامو شونه. داشت رو زمستان سردی ھنوز
  .تو بيا سرده ھوا:گفت و کرد نگام بود يوسف.کردم

  .ميکنه بھتر حالمو که خوبه اونقدر ھواش اينجا_

  ميکنه؟ خوب چی منو حال دس:گفت و ايستاد کنارم سينه به دست

  ...تو خوب حال:وگفت زد کمرنگی لبخند که کردم نگاش متعجب

 اش خنده.کردم بوسه غرق زد،صورتشو من برای احساسش از حرفی يکبار مشترک زندگی چھارماه از بعد اينکه از زده ذوق
 بھتر خيلی روستا،حالم به وروردمون با که داشت چی آسا معجزه روستای اون نميدونم ولی بود بد حالم اونکه با اونروز.گرفت

  .بخورم ناھار ،تونستم مدت اونھمه از جاييکه،بعد تا شد

  .بود شده خوب مسافرت بخاطر جون آقا ی گفته به حالم زد،حاC بھم که ای کنايه اونھمه از بعد که نياورد روشم به حتی يوسف
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 غير کارش اين ميذاره،و کنار غرورشو ميشه نگرانم يوسف ھروقت که فھميدم خوب که مخصوصا.شد موندنی ياد به سفر
 برای ھمه که اونقدر.ميکردم کم وزن داشتم ھم مدام و بودم شده ضعيف خيلی بودم درگير لعنتی ويار اون با ماھی چند.اراديه
 وقت ھيچ که بود پدری رويايی ی ايده.داشتم دوست جونو آقا خيلی. جون آقا حتی.بودن کرده تعيين خوردن،جايزه به من تشويق
 شده بھتر حالم کمی بودم،و شده ماھگی پنج وارد.ديدنم بياد ماه،تونست چند اون توی بار يه فقط خدا ی بنده ھم مادر.نداشتم

 جون آقا ی خونه.کردم چيز يه ھوس خودم بخورم،فقط چيزی يه من تا کشتن خودشونو ھمه که ماه پنج اون توی بار يه يادمه.بود
 درست رشته آش خانم کردم،سھي3 فکر چرا ،نميدونن خورد مشامم به داغ پياز بوی شديم خونه وارد تا.بوديم دعوت ناھار

  !کردی؟ درست رشته آش مادرجون وای:پرسيدم ذوق کرده،با



  کردی؟ رشته آش ھوس:پرسيد لبخند با نه،فقط نگفت خدا ی بنده

  .خواست دلم اCن آره_

 که يوسف ،حتی پخت کرد خيس و حبوبات خريد،ياسمن آش سبزی رفت جون آقا.بيافتن جوش و جنب به ھمه تا بود کافی ھمين
 آش خانم سھي3 شد حاضر که ظھر از بعد ،ولی نشد حاضر ظھر برای آش اون.کرد پاک ،سبزی بود متنفر کردن پاک سبزی از
 ذوق خيلی يوسف اولش.پسره بچه فھميديم دادم که رو ماھگی پنچ سونوگرافی.چسبيد ،چقدر خورديم ھمگی و حياط توی آورد رو

  شده؟ چی باز:پرسيدم که خونه رسيديم.ھم تو رفت اخماش کم کم باز چرا نميدونم کرد،ولی

  . ھيچی:گفت مبلو روی نشست

  !ھم؟ تو بره بيشتر اخمات که! بود؟ باش،اين بچه فکر نيستی خودت فکر اگه گفتی اينھمه! ھم؟ تو رفته ھيچی واسه اخمات پس_

  .ندارم ،حوصله نگو ھيچی فقط:گفت حرص با

  .بود سالم که ات بچه!نداری؟ حوصله چرا ديگه اCن:گفتم کنايه به

 صدای که بستم ترس از چشمامو اختيار ،بی اومد سمتم به و شد عصبانی  خيلی ھم ھمين از.کردم ادا محکم را بچه ی کلمه عمدا
  ميزنی،فھميدی؟ کنايه من به باشه آخرت ی دفعه:زد فرياد بعد شنيدم رو کوبيد ميز وسط که مشتی

  يانه؟ شنيدی:کشيد فرياد محکم باز که کردم سکوت

  بله:گفتم اجبار به

  .ميشد تحمل قابل غير کم کم رفتارش ولی. بود شده ناراحت و عصبی اونقدر سرچی آخرش نفھميدم
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 از گاھی که بود،اونقدر شده حساس بيشتر ھم بود،يوسف شده سخت برام خونه کارھای.ميشدم نزديک آخرم ھای ماه به کم کم
 فرياد و کشيد برق از رو جارو سيم محکم ميکشم جاروبرقی دارم ديد و خونه اومد که دفعه يه مث3.ميترسيدم حساسيتش شدت

  .نزنی جارو رو خونه اين اينقدر ديگه تا ميشکنمش ميزنم:زد

 برای دلم گاھی.شده حساس اينقدر اش بچه س3متی واسه ميکردم فکر که مخصوصا.ميگرفت بداخ3قيش ھمه اين از خيلی دلم
 به ھنوز که ای بچه واسه ولی بودم نشنيده ھمسرم از آميز محبت ک3م يه مشترک زندگی ماه نه نزديک از بعد که ميسوخت خودم

 کرده سفارش يوسف خود جلوی دکتر که بود،مخصوصا کرده ک3فم ديگه.ميداد گير من کارای ی ھمه به بود،يوسف نيومده دنيا
 نکنم،يه خسته خودم زياد ميکردم سعی که اينحال با! کنه؟ استراحت فقط خونه توی خانم يه ميشه مگه اما.کنم استراحت بيشتر بود

 ميکردم تحمل.ميکرد درد بدجوری دلم زير.بودم يوسف اومدن منتظر و بودم کرده دم رو بود،چايی روز اواخر.شد بد حالم روز
 توی اومد و کرد عوض لباس اونم.بريزم چايی رفتم.بگيرم کيفشو نذاشت حتی.رسيد راه از يوسف که ميومدم کنار دردش با و

  بود؟ چطور امروز:پرسيد.بشوره دستاشو آشپزخونه

  شکر الھی_

 دردخم از.افتاد دستم از ليوان.کشيدم جيغ اختيار بی که شد زياد کمرم درد چنان که سينی روی ميذاشتم رو اش چايی ليوان داشتم
 شده خم من مثل ھم او ميشد،درحاليکه شنيده وضوح به ھم صدايش در حتی که نگرانی با غروری ھيچ بی يوسف که بودم شده

  شيدا؟ شد؟ چی....شيداجان...شيدا:پرسيد بود،مدام

  .خوبم:گفتم زحمت به

  .دکتر بريم بيا نه_

  .يوسف خوبم_



  .دکتر ميريم گفتم:کرد بلند باز صداشو

 از بعد بيمارستان ارژانس توی.زايمان درد شبيه شديد دردی.شدم ھمونطوری ھم راه توی باز رفتيم که شد خوب
 به و مياد دنيا به زودتر بچه وگرنه کنه بيشتر استراحتشو بايد نيست خوب اين و.زودرسه زايمان ع3يم:گفت سونوگرافی،دکتر

  .نميشه تشکيل اش ريه حتم طور

  .بره راه اعصابم روی برگشتو راه تموم يوسف تا بود کافی دکتر حرف ھمون ولی شد دردم دوای آمپول و قرص بسته چند

 سالم آدم! ميشه؟ چی بياد دنيا به زودتر بچه اگه نميشی متوجه اص3 انگار شدی؟ اينطوری که امروز کردی چکار باز...بفرما_
  .... و بکشه نفس ،نميتونه باشه نداشته ريه که ای داره،بچه ريه به احتياج موندن زنده برای

  .يوسف:زدم فرياد حرص با

  .راحت ميدم،خيالت تحويلت سالم رو شما ی بچه نترس.نکردم خاصی کار من.نيست من دست:گفتم که کرد نگام اخم با

 سرمو و ميذاشت بوق روی مدام دستشو.داشت دعوا بقيه با من حرف ت3فی به.شد سرخ عصبانيت شدت از کردو حبس نفسشو
 نداشتم،واسه رو يوسف با بحث جرو ی ادامه ی حوصله.بود شده شب ده ساعت.خونه رسيديم.ميکرد منفجر زدناش بوق با داشت
  ميکنی؟ چکار داری:شنيدم صداشو که کاناپه روی انداختم برداشتمو بالشت يه ھمين

  .بخوابم ميخوام_

  !!اينجا؟_

  .ندارم رو بعضيا ی حوصله_

  :......شد بلند فريادشم صدای بعد کمی.ريخت قلبم که کوبيد بھم اتاقو در چنان.کرد پر رو خونه تموم تندش نفسای صدای
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  :شد بلند فريادشم صدای که نکشيد طولی و کوبيد بھم رو اتاق در

  !ميدی؟ حرصم بيشتر تو ميام کوتاه من چی ھر...آوردی در شورشو_

 سرجات بيا بلندشو:گفت بلند و کرد نگام و اومد بيرون اتاق از باز که نکشيد طولی کشيدم دراز کاناپه روی و کردم سکوت
  .بخواب

  .کن ولم.يوسف ندارم حوصله_

  .ھا آخر سيم به ميزنم بخدا...شيدا کن تموم رو بازيا مسخره اين_

 از...آخر سيم به زدم ديگه که منم اين چيه؟ آخرت سيم...بزن خب: گفتم کردمو بھش تندی نگاه و کاناپه روی نشستم عصبانيت با
 به برای ای وسيله فقط تو کنی فکر که خوبيه حس ميکنی باش،فکر مراقب باش مراقب بچم ،بخاطر گفتی بھم بارداری اول ماه
  ؟!!دوسته پسر آدم يه برای پسر يه اومدن دنيا

  .شيدا احمقی خيلی:زد فرياد و کوبيد ديوار به مشتی حرص با

  .بخوابم ميخوام کن ولم حاC آره،:زدم فرياد منم

  !بچم؟ گفتم کی من:گفت که کشيدم دراز دوباره

 روبروم و اومد جلو که ندادم جوابشو.بود گرفته ام ،خنده نخوابم کاناپه روی تا ميکرد کاری ھر داشت اش بچه بخاطر اينکه از
  .ميکنی يخ اينجا:گفت که بستم چشمامو.ايستاد



 گم ھوا سرمای و شد گرم چشمام کم کم بود سرد نخوابيدم،ھوا راحت اونشب.رفت و کشيد بلندی نفس که زدم خواب به رو خودم
 ی متوجه و زدم کنار رو بود ھام شونه روی که ونرمی گرم شدم،پتوی بيدار خواب از که  صبح. بخوابم صبح تا تونستم که شد

 خيلی.کنم جبران رو گذاشته شب قھر دوباره جوری يه ميخواست دلم.گرفتم وجدان عذاب کمی که بود اونوقت.شدم يوسف محبت
  .کرد معرفی بھم خوب حل راه يه تقويم نھايت در ولی کردم فکر

  !يوسف تولد

  !العاده فوق سوپرايز يه
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 سعی نداشتم باھاش بحث جرو حوصله کمی چون منم.بود کرده قھر بدجوری ،يوسف يوسف تولد تا مونده ھفته دو اون توی
 به اص3 که اونراه به ميزد خودشو ميکردم شکار نگاشو تا ولی ميکرد نگام که بود قھرايی اون از البته.کنم آشتی باھاش تا نکردم

 تو اخمای با. حرفی ھيچ بدون ولی برسونه خودشو دارم کاری آشپزخونه توی اگه که بود حواسش مث3 شده،يا خيره ديگه چيز يه
 ولی بکن ميکنی قھر"ميگفت بھم خودش ھميشه که نوع اين از اونم قھراشو جواب نيومد دلم من اما.عصبی صورتی و رفته ھم

 برگشتم بعدش و خوابيدم کاناپه روی اول شب ھمون فقط ھمين واسه.بدم بود،رو کرده نقض خودشم حرف حاC و"بزن حرف
 تحمل اداھاش،ولی اين از ميومد باC کفرم.ميزد خواب به رو خودش و من به ميکرد پشتشو اتاق توی ميومدم من تا ولی.پيشش
 زنگ بھش ياسمنم حتی اگه ميدونستم.نشه متوجه يوسف که آخر روز ھمون بودم گذاشته خريدامو ی ھمه.تولدش روز تا کردم
 بره تا ميشد آماده داشت وقتی و کنار گذاشتم غرورمو تولدش روز صبح ھمين نميکنه،واسه قبول خونه بياد زود شب بگه و بزنه
 متعجب.برداشت ديگه کت يه و کمدش سر رفت من به تفاوت بی ولی بپوشه تا داشتم نگه براش رو کتش.برخاستم جا از کار سر
  !! ھا داشتم نگه ساعته دو اينو شما واسه:گفتم اينکارش از

 کشی منت بعضيا بھتره:گفت و کرد محکمتر اخمشو.زدم گلويش زير به کمی آينه کنار ادکلن از باز و رفتم جلو که نداد جوابمو
  .خودمم ی بچه عاشق فقط فقط نکن،من

  .بيا زود شب:گفتم فقط و نگم چيزی کردم سعی ولی.شدم دلخور حرفش از

  .بيا زود شب يوسف:کردم تکرار باز که برداشت کيفشو

  .ميام بخواد دلم وقت ھر_

  . من بخاطر:گفتم ناراحتی با

  .ات بچه بخاطر:گفتم بغض با که نداد جوابمو

 افتادم بعد و کردم گريه سير دل يه نشستم اول.شد کور تولدش برای ذوقم تمام.موند گلوم توی بغضم.رفت و کوبيد محکم درو
 تنھايی به رو سنگين و سخت کارای بيشتر که وقتی.رسيد ظھر12 ساعت ولی کمکم بياد بود داده قول ياسمن اونکه با.کارام دنبال
 ويژه سوپرايز اين بقيه،با جلوی ميشه مگه.ميکنه آشتی شب ميگفتم؛حتما باخودم ولی بود پر يوسف از ھنوز دلم. بودم داده انجام
  !باشه؟ قھر بازم

  ...بودم اشتباه در سخت ولی
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 آقا که بوديم منتظرش بودن،ھمه اومده مھمونا.بياد دير ميخواست باز من لج از انگار بودم،ولی گفته بھش اونکه با بود کرده دير
 کف ھمه و زدم رو برقا.کرد باز و در تا.شديم ورودش منتظر و کرديم خاموش رو برقا ياسمن پيشنھاد اومدن،به شب 9 ساعت

  .بودا شيدا ی ايده! شدی؟ غافلگير...گلم داداش مبارک تولدت:گفت و رفت جلو ياسمن.ميکردم فکر که ھمونطوری.شد شوکه.زدن

 سرگرم خودمو و آشپزخونه توی رفتم منم.گرفت گلومو بغض ھمونجا از.جون آقا سراغ رفت حرفی ھيچ بی و نکرد نگامم حتی
 ازم رو سينی ياسمن.نخورد تکون جاش از پذيرايی توی اومدم ھم چايی بزرگ سينی اون با وقتی حتی.ريختم چايی کردم کار

 قطع نفسم انگار که گرفت کمرم چنان.شدم قبل ی دفعه مثل باز يکدفعه که ميکردم داغ رو غذاھا.شام کارای سراغ رفتم.گرفت
 ديد منو تا و آورد رو چايی خالی ليوانھای ياسمن اينکه تا.بشينم آشپزخونه وسط شدم مجبور چطور که نديد کسی ھيچ.شد

  !شده؟ چی:گفت

  .بندازيم رو سفره... ھيچی_

 شيدا"گفتن ھمه وقتی حتی.بشکنه رو يوسف سنگين قھر نتونست ھم بود آورده در پا از منو که تشکي3تی اونھمه با شام ی سفره
 ام گريه لعنتيش غرور اين از داشتم ديگه! نکرد ھم تشکر حتی يوسف" نکنه درد دستت کشيدی زحمت حالت اين با خيلی جون

  قھری؟ يوسف با:پرسيد ازم ياسمن حتی.نميزنه حرف من با چرا يوسف که ميکردن پچ پچ داشتن ھمه کم کم.ميگرفت

  .نه من_

  !مياره؟ در يوسف چيه اداھا اين پس_

  .نميدونم:گفتم و دادم فرو بغضمو

 ھمون انگار اينبار.گرفت باز کمرم که بشوره ياسمن بدم که ميکردم خالی رو ھا غذا ھای ظرف داشتم.شد جمع شامم ی سفره
 تا.کنم رھا ھوا و زمين بين رو ساCد ظرف شدم مجبور دردش از که ميکرد سنگينی کمرم به دستم توی ساCد ای شيشه ظرف
  !خوبی؟ شيدا! چيشده؟:گفت ياسمن.کردن نگام ھمه شکست ظرف

 و سرم باCی اومد خانمم سھي3.آشپزخونه صندليھای از يکی روی نشوند منو گرفتو ،دستمو ميکردم ناله آروم درد از حاليکه در
  .کردی خسته خودتو حسابی امروز...خستگيه از:گفت

 درد ھرچی...حقته: زد داد سرم ھمه جلوی يکدفعه ولی چشماش توی نشسته نگرانی برای کشيد پر دلم اولش. اومد ھم يوسف
  !بگيری؟ تولد گفت کی...حقته بکشی

  .تو و بدونم من تا ميکنه درد کمرم باربگو يه فقط:گفت دوباره عصبانيت به يوسف که کردن تعجب ھمه

 کی ھيچ.کردن سکوت ھمه که بود عصبی ،اونقدر ميکرد بلند روم دستشم شايد وگرنه برد بيرون آشپزخونه از اونو اومد جون آقا
 يوسف ھم کادوھا شدن باز حتی.ھا مھمون رفتن تا موند من بغض و.شد شروع باز ھا پچ پچ.کنه طرفداری ازم نکرد جرات
 تشکر آورديد که کادوھايی بخاطر ھمتون از يوسف بجای من:گفت يوسف بجای خانم سھي3 که اونقدر.نکرد آروم رو عصبی

  .کشيده زحمت خيلی که جوون شيدا ميکنم،مخصوصا

 مھمونا رفتن از بعد ماجرا شروع تازه ولی.گرفتم دلشوره يوسف عصبانيت و ھا مھمون رفتن ترس از و زدم لبخند زحمت به
  .بود
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 که از يوسف.بودم ايستاده زور به کمرم درد از اونکه کردم،با کار مشغول خودمو کنه باز رو دعوا سر يوسف اينکه ترس از
 پيش. سراغم اومد که ميکردم جمع رو کيک ھای دستی پيش داشتم.کوبيد بھم محکم ،درو برگشت ھا مھمون گويی آمد خوش
 تو اومد دوباره.شنيدم رو ھاش بعضی شدن شکسته صدای.ظرفشويی توی ريخت رفت بعد و زد چنگ دستم از رو ھا دستی

  ...يوسف:گفتم که کنه جمع رو ظرفھا باقی پذيرايی

  .ببند دھنتو فقط:زد فرياد



 داد سرم که ظرفشويی توی بريزه رو چايی ليوانھای شدت با دفعه اين نذارم خواستم و رفتم دنبالش و خوردم فرو بغضمو
  .نيا من بر و دور برو:کشيد

  .ميشکنی داری رو ھمه آخه_

 سمت کشيد منو و گرفت محکم دستمو مچ بگم چيزی خواستم تا و ظرفشويی توی کرد پرت رو ھا ليوان عمدا من، چشمای جلوی
  .نخور تکون جات از:گفت و مبل سمت کرد پرت منو سالن،بعد توی مبل

  !!آشغال سطل توی ريخت رو ھمه رو کيک باقی و غذاھا چشمام جلوی چطور ببينم تا شدم Cل گلو توی بغض با

 اينا خدا رو تو:گفتم و بغلم تو گرفتم محکم رو کادوھا ی ھمه و کردم دراز دست و کنم سکوت نتوستم ديگه که کادوھا سمت اومد
  .حيفن

  .ميکنم زندگی دارم احمق باتوی که منم حيف:کشيد فرياد

 نفسای.کشيد عميقی نفس و کابينت به زد تکيه بعد و آشغال سطل ريخت و برد رو کادوھا ی ھمه کردو باز دستامو زور به بعد
 از اشکام يوسف رفتار اين ديدن و کننده خسته روز يه از بعد من که شد چی نميدونم ولی داشت عصبانيتش شدت از نشون تندش

  .نکنی غلطا اين از باشی تو تا! ؟ شدی خوشحال! چيه؟:گفت و شد تر عصبی که گريه زير زدم بلند بلند و شد جاری چشمام

  !ميدن؟ اينجوری رو محبت نميبينی،جواب ھيچی و بستی چشماتو! بيشعوری خيلی:زدم فرياد منم و گرفت حرصم

  .اينه تو مثل احمقی جواب ولی نيست اين محبت جواب:گفت و اومد جلو

 استراحت جنابعالی نگفت! گفت؟ چی بھت پيش ھفته دو دکتر بودی کر:داد ادامه ميومد من سمت به گام به گام حاليکه در بعد
  !تولدمه؟ که چی؟ که کردی درست غذا نوع ده شدی بلند من واسه حاC! مطلقی؟

 خيلی تو ولی.کنم ،آشتی نبردی محبت از رويی و رنگ که مغرور خودخواه باتوی خواستم:گفتم ميريختم اشک آروم که ھمونطور
  .ھمه جلوی بود تو ،رفتار نبود خستگی کرد بد رو حالم امشب که چيزی دلی،اون سنگ

  .کردم غلط بگی نخوای اينجوری ديگه ی دفعه بمونه يادت تا کردم خوب:گفت و ايستاد بروم رو

  .ندارم ازرش ھم دوزار برات من وگرنه ميکنی اينجوری که بچته خاطر واسه فقط که ،ميدونم ميدونم:زدم فرياد

  .شکست دستت ديوونه: گفتم لب زير که زد مبل ی لبه روی محکمی مشت چنان و فشرد بھم محکم دندوناشو

 رو ام چونه بزنه نميومد بدش انگار که ميفشرد رو ام چونه محکم چنان آورد، باC سرمو و گرفت رو ام چونه و کرد دراز دست
 نميزنم مبل روی ديگه ی دفعه:گفت ھم با آميخته عصبانيت و حرص با و داشت نگه چشمام توی چشماشو تند نگاه.کنه خرد

  .بگی چی بگيری ياد که دھنت توی ،ميزنم

 ی خونه برميگردم و ميدم بھت رو ات بچه قبلش ميرم،ولی اينجا از...نميمونم ديگه:زدم فرياد گريه با که در سمت ميرفت داشت
  .بابام

  .بياد يادت تا برگردی بايد اينجا،حاC اومدی کجا از رفته يادت...برو حتما آره:گفت و داد سر ای خنده

  .نميمونم ديگه ميرم خدا به يوسف ميرم:زدم داد دوباره اش کنايه شنيدن از حرص با

  .بده بھم منو ی بچه اول ولی برو حتما برو آره:گفت و برداشت رو خونه کليدای و پوشيد کتشو

 که دلی و بودم من و بود، رفته يوسف.گريه زير زدم فرياد با و شد بيشتر حرصم که کرد تاکيد بچه ی کلمه روی محکم چنان
  .بود شکسته حسابی
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 حال اون با شدم بلند.بود بريده ھم رو امونم کمرم درد که مخصوصا بود بد واقعا حالم.کردم گريه سير دل يه يوسف رفتن از بعد
 عشق با روز يه که ای خونه. چرخيد خونه توی در،نگام سمت رفتم.شدم آماده و کردم جمع وسايلمو.لباسام سراغ رفتم خراب

 ترحم جز بود،چيزی من برای يوسف ی سينه توی که چيزی اون بودم شده مطمئن حاC ولی.داشتم دوستش خيلی. شدم واردش
 اونم.کنه حفظ منو جون بود خواسته فقط!! بشه عاشق جلسه يه با او، غرور با کسی ميشد مگه.داره دوستم بود گفته دروغ.نبود

 زدم بلند بلند.بود نخواسته منو ھم اول از چون.ميخواست رو اش بچه من از فقط ھمينم واسه.بود پدرم روحی بد اوضاع بخاطر
 بھم چرا! نگفتی؟ بھم اول روز از چرا! چرا؟....بودم عاشقت من انصاف بی:گفتم گريه با و زمين روی افتادم زانو دو. گريه زير

  بدی؟ تغيير منو زندگی خواستی ترحم روی از که نگفتی

!! نشد باز در ولی.دوباره.نشد باز ولی فشردم درو دستگيره و شدم بلند.رفتن برای مصمم و شدم آروم باز کردم گريه که کمی
  !.بود برده رو کليدا ی ھمه.جاکليدی سمت برگشتم.بود کرده قفل درو

 خونه توی نگام باز و مبل روی نشستم.بود يک نزديک ساعت.خونه وسط کردم پرت رو ساکم و در به کوبيدم مشتی حرص با
  آره؟ ات بچه بخاطر حتما برو؟ نگفتی مگه! برم؟ نذاشتی چرا پس: کردم زمزمه لب زير. چرخيد

 سراغ رفتم.نداشتم موندن بجز راھی ھيچ و بود قفل ھم خونه در.بود کرده پف ،چشمام گريه فرط از و بود پريده سرم از خواب
 که اونايی.برداشتم آشغال سطل از رو کادوھا و کردم جدا رو ھا شيشه خرده.بود شکسته دستی پيش تا چھار و ليوان تا سه.ظرفھا
 کنان ناله.شد بدتر کمرم شد،درد جور و جمع که خونه.يوسف ميز کشوی توی گذاشتم بردم ھم رو تميزھا و شستم رو بودن کثيف
 شده اضافه کمردرد به ھم درد دل حاC.بود شده شديد دردش ونيم يک ساعت از ولی ميکرد درد کمرم صبح از. مبل روی نشستم

 اون از باز تا بيمارستان ببره منو ميگم برگرده...برميگرده ديگه ساعت يه تا يوسف حتما:ميگفتم خودم با و ميکردم تحمل.بود
  .بزنن بود،بھم زودرس زايمان از جلوگيری برای که قوی ھای آمپول

 برنگشت سه ساعت تا اگه گفتم خودم ميشد،با بيشتر و بيشتر دردم.گذشت ھم دو از ساعت.ميشدم نااميدتر ميگذشت ھرچه ولی
 بودم مونده.بود موبايلش،خاموش به زدم زنگ.نشد يوسف از خبری ھم باز و شد سه ساعت.کردم تحمل بازم.ميزنم زنگ بھش
 قطع ای لحظه حتی دردم ولی.،برخاستم نشستم.رفتم راه کلی.زايمانه درد دردم بودم شده مطمئن ديگه.کنم چکار شب ساعت اون
 که بفھمن بقيه نميخواست دلم.ميکردم قطع باز ولی گرفتم رو جون آقا ی خونه آخر ی شماره تا و تلفن کنار نشستم بارھا.نشد ھم

 رو يوسف ميخواستم خدا از فقط.ميمردم داشتم.رسيد صبح چھار به ساعت.رفته و کرده حبس خونه توی منو يوسف
 در به مشت با که بود اذان نزديک.صبح پنج شد ساعت که کردم خفه دستام توی صدامو و رفتم راه و رفتم راه اونقدر.برسونه
 مجبور.نبود ای چاره ديگه.نبود آپارتمان توی من جز کس ھيچ اونشب انگار ولی.بشنوه صدامو ھا ھمسايه از يکی بلکه کوبيدم

 رو حوله درد از و آوردم ای حوله.روش نشستم و.کردم پھن بزرگ انداز زير يه.کنم آماده خونه توی زايمان برای رو خودم شدم
 فشاری حتی.حتميه اينجوری مردنم ميدونستم و بودم عرق خيس.کردم پاره دندونام زير رو حوله جای چند که ميگرفتم گاز چنان

 6 به ساعت.بميريم باھم اونشب ما ھردوی بود قرار انگار ولی ميکردم حس رو ميکرد وارد اومدن،بھم دنيا به برای بچه خود که
 گاز دندونامو ميون ی حوله و زمين روی بودم افتاده.نداشتم کشيدنم نفس نای ديگه.ميکرد طلوع خورشيد داشت کم کم.رسيد صبح

: شنيدم رو يوسف صدای.زدم جيغ گريه با و انداختم کنار رو حوله.فنر،نشوند مثل منو قفل توی کليد چرخش صدای که ميگرفتم
  .نترس منم منم

 محکم دستشو.شده چی که ديد،فھميد رو بودم نشسته روش که اندازی زير و قيچی و روم و رنگ وقتی ولی ترسيدم کرد فکر اول
  .بيمارستان برسون منو ميميرم دارم....خدا رو تو:گفتم فرياد با و گرفتم

 صدام که زدم جيغ راه توی اونقدر.شده محبوس ی خونه توی نه بميرم بيمارستان توی ھم بميرم حتی اگه ميخواستم فقط ديگه
  !نياورديش؟ زود کم يه: زد داد يوسف سر خودم جلوی دکتر.اورژانسيه وضعيتم که ميدونستم ھم خودم.گرفت

 خواب بيھوشی،به ماسک زير زود خيلی اونجا و.عمل اتاق بردند منو فوری.شم راحت درد اون از زودتر ميخواستم فقط و فقط
  .ببره يادم از رو ترسناک اونشب کابوسھای ی ھمه که...عميق خوابی.داشتم نياز بھش که آرامشی.رفتم
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 مسافرت اون از بعد.نداشت خبر شيدا حال از خودم جز کس ھيچ که بود اين بخاطر شايد.نميفھميد منو کس،حال ھيچ چرا نميدونم
 شيدا مراقب تا برم باھاشون و کنم ول کارمو روز پنج شدم مجبور من و ببره زور به رو شيدا ميخواست جون آقا که اجباری



 ،شيدا نداشتيم شدن دار بچه قصد وقت ھيچ کاش بگم و کنم اعتراف خودم به که کرد وادارم بارھا که لعنتی ويار اون و باشم
 حقيقت ميخواست دلم که ميکرد باشه،کارايی خودش فکر به بيشتر روزش و حال اون با اينکه بجای.شد عوض رفتارش خيلی

 روحيه  ھم بود ممکن چون نزنم حرفی خودش به که بود کرده سفارش دکتر ولی. باشه خودش فکر به کمی بلکه بگم بھش حالشو
 که کنم يادآوری بھش که بود اين شيدا لجبازيايه و لج با مقابله واسه راه تنھا. بيشتر رو زايمانش از ترس کنه،ھم خراب رو اش

 حرصم. ميکرد حسادت ھم اش بچه به.نداشت ھم مادری ی غريزه حتی شيدا انگار اما.باشه بچه فکر به Cاقل بايد و مادره
 حتی گاھی بلکه ميکرد رو فکر اين تنھا نه اون ولی.ميخوام رو ام بچه فقط من ميکرد فکر که بود شده خنگ اينقدر که ميگرفت

 بعد و بيمارستان بردمش درد بخاطر که بود وقتی اونم.کردم قھر باھاش قضيه اين سر بار يه.مياورد زبون به عمدی ھم کنايه به
 بھونه واسم اما.نميکنه استراحت چرا که توپيدم بھش راه توی.زودرسه زايمان ع3مت که شد مشخص غيره و آزمايش و سونو از

 بياد دنيا به زود بچه چی؟اگه يعنی زودرس زايمان نميفھمی انگار:گفتم منم گرفت لجم.حرفا اين کردو تميز بايد رو خونه که آورد
  .نداره ريه

 بھت سالم رو بچت نترس:زد داد سرم اون اما.کنه استراحت شده ھم بچه بخاطر که کنم فعال رو مادريش حس اينطوری خواستم
  .ميدم تحويل

 بود شيدا خود حال وسط اين مياد دنيا به ناقص يا ميميره گفت دکتر آخرش و اول که ای بچه.ميشدم خفه عصبانيت شدت از داشتم
 من،که دردسر بود نره،شده کما توی زايمان موقع تا کنه کاری خونيش کم بھبودی برای زمان خريدن با ميخواست دکتر که

 کردو قھر خانم.خونه بفھمونم؟رسيديم بھش روزشو و حال چطور که بودم شده ک3فه.ميکرد حسادت بچه به بيشتر ميگفتم ھرچی
 داشت بحث باز کم بخوابه،ھيچ،کم تخت روی اتاق توی نيومد کردم کاری ھر.ميکرد ديوونم کاراش اين.کاناپه روی خوابيد رفت

 جھنم به:گفتم خودم با و کردم قاطی باز چيزا،که اين و ميدم تحويلت سالم رو بچه که تکراری حرفای ھمون و بچه به ميرسيد
 فقط که بود بيدار که وقتی تا.زدم سر بھش يواشکی رفتم صبح تا صدبار.ميبرد خوابم لعنتی من مگه اما.بخوابه کاناپه روی بذار

 پتو با و تخت روی من نيومد خوابيد،دلم پتو لجبازی،بی روی از سالن سرمای توی وقتی ولی کردم نگاش اتاق در کنار از
 اونقدر.بود خوابيده آروم چقدر.کردم نگاش.سرش باCی رفتم و برداشتم رو تخت روی گرم و نرم پتو. سرما توی اون و بخوابم

 يه حتی ولی داشتم دوستش وار ديوونه که رو کسی.کردم نگاش فقط و کاناپه کنار نشستم آروم و شدم دلنشينش صورت مست که
 واسه جون آقا اجبارای و سفر با که دCيلی از يکی.کنن دورش ازم روز يه نبودم راضی حتی که کسی.بودم نگفته خودش به بار

 داشت دلم.روزه چند مسافرت به برسه چه نداشتم رو شيدا از دوری روز يه طاقت خودم که بود ھمين ھم بودم مسافرت،مخالف
 بعد و کردمو تامل کمی.کشيدم عقب سرمو فوری من و خورد تکونی که بردم جلو سرمو.ببوسم صورتشو که ميکرد وسوسه منو
  بخاطر شيدا با نميتونستم که ميومد بدم خودم از.اتاق به برگشتم و روش انداختم رو پتو

 اون پاسبون اينکه چی؟بجای که بيداری تو خوابيده اون بدبخت:توپيدم خودم به اونشب اما.کنم قھر احمقانش و زشت حرف اون
  .نميزنه مفت حرفای اين از ديگه بگه و بياد خودش تا نزن حرف باھاش ھفته يه بشی

 بار اگه که.نياره زبون به راحت اينقدر رو حرفی ھر ديگه تا کردم قھر باھاش اونروز فردای از.کنم را ھمينکار که شدم مصمم
  .کردم قھر حسابی باھاش که شد اين.نميکرد تکرار رو حرفا اين ديگه ميکردم قھر ،باھاش گفت رو مزخرفات اين که اول
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 شيدا انگار ولی.بزنه،نزنه نبايد که حرفی ديگه تا ميکنم ادب باھاش رو شيدا ميکردم فکر که قھری.شد ھفته دو نزديک شايد
 تصميم که حاC نميشد ولی.بودم شده خسته ديگه ھم خودم.،نميکرد کردن آشتی برای ت3شی ھيچ که بود من سکوت خواھان بيشتر
 کتم.بود منتظرم در جلوی ميومدم کار سر از وقتی.کنم نشينی عقب ای نتيجه ھيچ کنم،بدون اص3ح رفتارشو قھرم بودم،با گرفته

 سرگرم ميکردم وانمود طوری منم. ميشد خودش کارای سرگرم آشپزخونه توی ميرفت بعد و مياورد برام چايی.ميگرفت رو
 نگاش دزدانه ھم گاھی و.کمکش برم داشت کمک به نياز اگه که.ميکرد که کارايی به.بود بھش حواسم ولی.خودمم کارای

 از دلم.کنم سکوت فقط ميداد ترجيح ھم شيدا انگار ولی.ميزد جان،پر يوسف:ميزد صدا که صداش لحن شنيدن، برای دلم.ميکردم
 ھيچ بازم ولی.دلخورم ازش چقدر بفھمه تا ميکردم بھش ميومد،پشتمو وقتی ولی بياد تا ميموندم بيدار اونقدر شبا.ميگرفت ھمين
 ولی.بزنم بھش حرفامو و بشه باز بحث سر تا يوسف؟ ميکنی اينجوری چی برای نپرسيد بار يه حتی.نميديدم ازش العملی عکس
 يه اينکه تا!!بود اومده کنار من قھر با ھفته دو داشت منو عاشقی ادعای که شيدايی که بود گرفته لجم.شد ھفته دو.ھيچی به ھيچی
 کمدم سراغ رفتم بھش اعتنا بی منم.بپوشم تا داشت نگه رو کتم.شد بلند اونم ،ديدم مطب برم بشم آماده ميخواستم وقتی صبح روز

 منو اعتنايی بی وقتی باز.نميزنی حرف باھام اس ھفته دو که مرگته چه چته؟آخه يوسف:نپرسيد اونوقتم حتی.برداشتم ديگه يکی و



 انگار: گفتم و شدم Cل چی واسه ھفته دو که بفھمونم بھش بذار گفتم و زدم حرفمو من اينبار.زد گلوم زير برداشت ادکلن ديد
  .بچمم عاشق فقط من کورخوندن ولی ميکنن کشی منت دارن بعضيا

  .بيا زود شب:گفت فقط و وانکرد رو سربحث بازم اما

  .بيا زود شب يوسف:بازگفت که در سمت رفتم حرفش به اعتنا بی

  .ميام بخوام ھروقت:گفتم کردمو لج.کرده،گرفت Cل منو که گلومه توی چی که بود نفھميده بازم اينکه از دلم

  .من بخاطر:گفت باز ميکرد رامم داشت که لحنی با

  .بچت بخاطر اص3:گفت که بودم نزده حرفی ھنوز

  .رفتم و کوبيدم محکم درو شدمو عصبی

 بگه و شه بلند اعتراضش صدای اينبار Cاقل تا برم دير شب گرفتم نداشت،تصميم ای نتيجه ھيچ که قھری از ک3فه و خسته
  !چرا؟:

 بودنش برده و بود بدشده حالش شيدا نکنه ريخت ،قلبم شدم مواجه محض تاريکی با و کردم باز رو خونه در وقتی شب اما
 کف بود تولدم شب که من برای داشتن ياسمن و مامان و بابا و بود کرده تزيين خونه.شد روشن برقا ناگھان.بيمارستان

 چرا فھميدم که بود اونوقت تازه.بودا شيدا ی ايده:گفت پذيرايی سمت ميکشيد  درحاليکه و گرفت دستمو ياسمن.شدم شوکه.ميزدند
  .نکنه درد دستش:گفتم ياسمن به و کردم ميريخت چايی آشپزخونه توی که او به نگاھی.خونه بيام زود شب خواست شيدا

 ھنوز:گفت خنده با و گرفت سمتم رو چايی بزرگ سينی ياسمن که کرده کار اينھمه حالش اون با چطور شيدا که رفتم فکر توی
  !!ھا شوکی توی

 اينھمه تنھا دسته يعنی.بود خوب حالش انگار.کردم ميکردنگاه حاضر رو شام وسايل داشت که شيدا به باز و زدم کمرنگی لبخند
  !!بود کرده کار

 انگار.شدم ناخوشيش متوجه.انداختم شيدا به دزدانه نگاھی وبعد افتاد غذاھا بودن رنگارنگ به نگام شد پھن که شام ی سفره
 سرسفره نتونه حاC که بگيره تولد برام بود گفته کی.ريخت بھم اعصابم.بشينه راحت نميتونست که ميکرد درد کمرش
 رو ھمه ای شيشه ظرف يک شدن شکسته صدای.داد نشون شام بعد و.ميده نشون خودشو اثر باCخره کار اونھمه ميدونستم.بشينه
  خوبی؟ شيدا:گفت بلند ياسمن.کرد ساکت

 حاليکه در و رفت ھم مادر.بود شده سفيد گچ مثل رنگش.صندلی روی نشست ياسمن کمک با کنان ناله.کردم نگاش و شدم بلند
  .شدی خسته خيلی:گفت ميداد ماساژ ھاشو شونه

  !ھان؟ بگيری تولد گفت کی.بکش درد.حقته...بله:گفتم و آشپزخونه توی رفتم شد تموم طاقتم ديگه

 ازم سکوت ھفته دو بجای بود کافی فقط که منی.کنه آروم منو تا بود، گرفته تولد چی واسه ميدونستم که من.پايين انداخت سرشو
  يوسف؟ چيه دردت: ميپرسيد

  .تو با بدونم من تا آخ بگو فقط:گفتم اينکارش از حرص با

  .مھمونا رفتن بعد تا موند حرفام ولی.کنم خالی رو خودم دل تا ميکردم بارش ھم ديگه ی تيکه يه شايد وگرنه برد منو و اومد بابا
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 بخوره سرم به ھوايی يه بلکه مھمونا ی بدرقه پايين رفتم.ميشدم خفه داشتم که برن مھمونا تا کردم سرکوب رو عصبانيتم اونقدر
 رو دستيا پيش تا بود شده خم باز حالش اون با که افتاد شيدا به چشمم باز که ھمين خونه برگشتم وقتی ولی کنه بھتر رو حالم و



 رو دستيا پيش سراغش رفتم و بستم درو حرص با! ؟ چی يعنی مطلق استراحت نميفھميد انگار.آورد جوش به رو کنه،خونم جمع
  ...يوسف:گفت که کنم جمع رو آتاشغاC بقيه تا اومدم.ظرفشويی توی کوبيدم محکم و کشيدم دستش از

  .ببند دھنتو:زدم داد سرش ھمين واسه ميريزه بھم اعصابم بيشتر مزخرفش توجيھات از ميدونستم

! بکشه خودشو ميخواست و سرش به بود زده واقعا انگار اص3 وای!! بشوره رو ليوانا که افتاد راه دنبالم باز ولی شد ساکت
  .نيا من بر و دور ميگم بھت:که بزنم داد سرش باز شدم مجبور

 من تا کنه اذيت خودش اينقدر من بخاطر من،و برای بود گفته کی.مبل روی نشوندمش و سالن توی بردمش و گرفتم دستشو
 چی ھمه ، نميزنی؟ حرف باھام چرا يوسف:ميپرسيد خرابش،ازم حال اون با اونم اداھا اين بجای بار يه فقط اگه.کنم آشتی باھاش

 جلوی رو کيک باقی و غذاھا ی ھمه بود، کرده کار اونھمه بياره در دلم از که من خاطر واسه که حرصم از.ميگفتم بھش رو
 حتی که اومدم.بود نفھميده وقت ھيچ که بفھمه منو فقط ميخواستم ازش من! داشت ارزشی چه برام اينا.آشغال سطل ريختم چشمش
  .حيفن يوسف نه اينا: کردوگفت بغل رو کادوھا که دور بندازم ھم رو کادوھا

  .ميکنم زندگی دارم تو با که منم حيف: زدم داد عصبانيت فرط از

 من اعصاب و ميکرد گريه داشت کردم نگاش.بدجور بودم کرده داغ.نشدم آروم ولی.آشغالی ريختم و گرفتم ازش رو کادوھا بعد
  .نکنی کشی منت اينجوری ديگه باشی تو تا: گفتم و ريخت بھم بيشتر اشکاش ديدن با

  !ميدن؟ اينجوری منو محبت جواب...يوسف احمقی خيلی: زد فرياد

  .آره رو احمق توی جواب ولی نه رو محبت جواب_ 

  !؟ گرفتی تولد! مطلقه؟ استراحت اين!! مطلق استراحت گفت دکتر نشنيدی تو: گفتم و رفتم سمتش به بعد

  .کردی قبل از بدتر رو حالم رفتارت با تو امشب ولی ، بيارم دست به رو خواه خود مغرور توی دل خواستم_

  .نياری بدست منو دل اينجوری ديگه بمونه يادت تا کردم خوب_ 

  .ندارم ارزشی برات که من گرنه و نگرانی، اينجور بچت خاطر واسه فقط ميدونم: زد فرياد

 شيدا صورت توی نميزدم اگه ولی کشيد تير دستم مچ که مبل ی لبه زدم محکمی مشتی چنان.روم ريختن سرد آب پارچ يه انگار
  .ميزنم دھنت توی ديگه ی دفعه:گفتم بھش ھمونم.ميکوبيدم

  .بابام ی خونه نميمونم،ميرم ديگه يوسف ميرم منم:گفت فرياد با باز که بيرون خونه از بزنم که برداشتم ماشينو سوييچ رفتم

 ، ديوونه من که ببينه.کنه احساس پدرشو و منو اخت3ف بلکه اومده کجا از که کردم آوری ياد بھش ولی شد شل دستام ای لحظه
  .ميرم خدا به ميرم:زد داد و نفھميد حرفمو بازم ولی.داره کشتنشو ی تشنه که روانيه يه پدرش ولی دارم دوستش چقدر

 رو شيدا مرادی آقای که بودم مطمئن.پدرش ی خونه بره شب اونوقت روانی ی ديوونه اون نکنه که برداشتم رو کليدا تموم
 ی نامه با بس از و بود افتاده لج من با اينکه برای اونم البته.ميکشتش برگرده شيدا دليلی ھر به که بود خورده قسم بارھا.ميکشه

 از و کردم قفل روش درو.کنه ت3فی بودم،ميخواست داده بھش رو روانی بيمارستان ی وعده و بودم کرده تھديدش قضاييه قوه
 گشتی.بود گرفته ميدونست،حرصم بچم برای منو رفتارای ی ھمه و بود کور انگار که شيدا از. بود پر خيلی دلم.بيرون زدم خونه
 ھمه.نفھميد قلبمو حال کس ھيچ زندگيم طول در که ميسوخت خودم بحال دلم.کردم پارک خيابون گوشه يه بعد و زدم خيابون توی

 منو داشتم توقع اون از Cاقل.نکرد اذيتم شيدا ی اندازه به کدوم ھيچ اما.گرفتن ناديده محبتامو و ديدن غرور از منو رفتارای
 خط رو روانش و اعصاب نيومده،اينقدر دنيا به ھنوز که ای بچه خاطر واسه آدمی کدوم آخه.دارم دوستش چقدر که بفھمه.بفھمه
  !ميکنه؟ خطی
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 درد سرم.نداشتم رو حرفا اين و برگرد بچت چون،بخاطر جم3تی شنيدن و زدناش زنگ ی حوصله چون کردم خاموش گوشيمو
 گيج ھنوز.بود صبح6 نزديکای ساعت کردم باز چشم وقتی.برد خوابم اختيار بی و ماشين فرمون روی گذاشتم سرمو.ميکرد
 اين شايد.گذاشتم تنھا رو شيدا   شب افتاد،تمام يادم که دادم بود، شده خشک حالت اون توی که کمرم به قوسی و کش.بودم خواب
 و زدم رو برق فوری.ترسوند منو بلندش جيغ صدای کردم باز درو تا.خونه برگشتم. بشه نگرانم کمی که بود خوب براش تنبيه
  .نترس منم:گفتم

 و گرفت محکم دستمو کردو گريه بلند صدای با که رفتم جلو بود نمونده صورتش به درد،رنگ شدت از که افتاد او به چشمم
  .بيمارستان برسون منو خدا رو تو:گفت

 صبح وقت اون و بود کشيده درد رو شب تمام انگار.بود،افتاد دستش کنار که قيچی و بود کرده پھن که زيراندازی به نگام تازه
 توی.برندارم و بردارم چی بودم مونده.شدم ھل اولش.بود کرده آماده دستش کنار رو چی ھمه بود،که بچه اومدن دنيا به منتظر
 گفت ولی. زدم زنگ سماواتی دکتر خانم به راه توی.برنگشتم خونه ديشب چرا که کردم لعنت خودمو که کشيد جيغ اونقدر ماشين
 حال. ميده ھمکارش به رو خونيش کم بيماری خاص توضيحات ميکنه،و ھمکارش به رو شيدا سفارش نيست کاريش شيفت چون
 زود اينقدر چرا:زد داد ديدش،سرم تا ھم سماواتی خانم ھمکار حتی.بفھمه ميتونست کسی ھر اينو و.نبود خوب اص3 ھم شيدا

  آورديش؟

  دکتر؟ ميشه چی اCن.نبودم خونه من:گفتم و دکتر سمت رفتم و صندلی يه روی نشوندم رو شيدا.بگه چيزی شيدا جلوی نخواستم

_Cشما ھمسر برای طبيعی زايمان از بيشتری خون دادن دست از بخاطر متاسفانه که بديم انجام رو سزارين عمل مجبوريم حا 
 حال که ام گفته شما به من که.کنيد پر رو نامه رضايت ھای برگه بايد ھم شما.نيست ھم ای چاره ولی باCست ريسکش خيلی

 مريض ھمچين با رو کاريم ی سابقه تا نميپذيرفتم رو مريض اين اص3 نبود سماواتی خانم سفارش بخاطر وخيمه،اگه ھمسرتون
  .بندازم خطر شديد،به خونی کم ی سابقه با بدحالی

 اگه که ،گفتم کنم نگران رو شما که نگفتم اينو رادمھر آقای:گفت دکتر خانم که دکتر اتاق در کنار صندلی روی افتادم.رفتم وا
  .نشيد پزشکی قصورات مدعی ،فردا افتاد اتفاقی نکرده خدای

 زنگ ميشدم ديوونه داشتم که من و.عمل اتاق بردند سرعت به رو وشيدا کردم امضا زور به رو برگه.شد شيدا از بدتر منم حال
 صبح9 نزديکای ساعت.کشيد طول ساعت دو ساعته نيم سزارين عمل يه.بيمارستان برسونه خودشو سريع گفتم و ياسمن به زدم
 نشده،تحت کامل اش ريه بچه کردم،ولی رو ت3شم تموم من: گفت ياسمن و من جلوی و اومد بيرون عمل اتاق از دکتر که بود

  ....ھم بچه مادر.است ويژه مراقبت

  ؟ نيست،ھمسرم مھم بچه:گفتم فوری و شد قطع نفسم

  .نميان بھوش ايشون کرديم،ولی ت3ش چی ھر بودن،ما کرده بينی پيش سماواتی خانم که ھمونطور متاسفانه خب_ 

  !؟ چی يعنی:پرسيدم زحمت به.کشيدن بيرون سينه از رو قلبم انگار

  .يو سی آی بخش به بشن منتقل بايد...کما توی رفتن ايشون يعنی_ 

  ديد؟ ميشه رو بچه:گفت و داشت نگه زور به منو ياسمن.شد خالی پام زير 

  .دستگاه ی شيشه پشت از ولی بله_

 ببين رو بچه برو بيا...ميشه درست جان يوسف:گفت ياسمن که پوشوندم دستم دو کف با صورتمو.رفت و ؛متاسفم، گفت باز دکتر
  .بشه بھتر حالت بلکه

  .نميخوام ھم رو نياد،بچه بھوش شيدا تا:گفتم بغض با

  .مياد بھوش شاM ان ميکنيم نذر واسش يوسف:گفت و کشيد آھی ياسمن

 به ببرند تا آوردن بيرون عمل اتاق از ديگه دستگاه و دم چند و اکسيژن ماسک و پرستار دو با رو شيدا تخت که بود موقع ھمون
 باز چشماتو....جان شيدا...خدا رو تو شيدا:گفتم ميبردم صورتش کنار سرمو حاليکه در و دويدم تختش دنبال.يو سی آی
  .يوسف بخاطر...کن

 يوسف:گفت و کرد نگام ناباوری با ياسمن و کردم گريه اختيار بی.کشيد دستمو ياسمن و داد جا آسانسور در رو تخت پرستار
  .من داداش باش صبور...جان



 رو بچه برم تا کردن ھرکاری.من جز ديدن رو بچه رفتن ھمه.شد باز بيمارستان به ھم مادر و جون آقا پای.نميفھميدم حالمو ديگه
 شيدا مادر اومدن با.کنم خبر ھم رو شيدا مادر شدم مجبور.نداشتم بچه اين موندن به اميدی اولم از من:گفتم خودم با.،نرفتم ببينم
 که بود بار اولين.صالح امامزداه رفتن و نياوردم طاقت.ميکرد ديوونه منو داشت مادرش ھای ناله و ھا شيون.شد بدتر من حال

 ھم نخواستم،حاC رو بچه اولم از من خدا ای:شدم صحبت مشغول خدا با و خوندم نماز رکعت دو.ميرفتم صالح امامزداه
 و امامزاده يه بره بار اولين کسی اگه ميگن خدا ای.برگردون رو بده،شيدا پس بھم رو شيدا ولی بگير ازم رو بچه.نميخوام
  .نزن ام سينه به رد امامزاده،دست اين اومدم باره اولين نميکنی،منم ،ردش باشه داشته ای خواسته

 ديدنم با.دکتر اتاق رسوندم خودمو سريع.ميگشته من دنبال گفتند،دکتر که پرسيدم بقيه از رو شيدا حال.بيمارستان برگشتم
  + .0 خونيتون گروه شما باشه خون تزريق به احتياج اگه که نوشتيد شما ھمسرتون پزشکی ی برگه توی رادمھر آقای:گفت
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  )يوسف(نھم و چھل قسمت

  

  :داد ادامه دکتر

 مھارش ميکنيم سعی که ايشون شديد خونريزی و سزارين عمل بخاطر متاسفانه ولی زديم ھمسرتون به خون کيسه چند اCن تا 
  .داريم خون به احتياج کنيم،بازم

  .بدم خون حاضرم من_

  . بگيرن نمونه شما از آزمايشگاه بخش بفرماييد_

 ،نتونستم کردن کاری ھر که من جز رفتن ھمه.بود شده شب.گرفتن خون خونم،ازم ی نمونه جواب اومدن از بعد و رفتم
 بخش توی گاھی.نگران و ک3فه و خسته....بياد بھوش شيدا که اميدی به موندم.باشند داشته احتياج بخون شايد که آوردم بھونه.برم
 اشک فقط.ببينم شيشه پشت از رو شيدا تونستم و ھمکارام از گرفتم اجازه ھم بار يه.بيمارستان حياط توی گاھی و ميزدم قدم

 جونم آقا.گذشت اضطراب پر روز دو.ميداد اميد بھم قلبم ته چيزی يه ولی. .ديدم حالت اون توی اونو وقتی ريخت دلم.ريختم
 طوری بقيه.کرد اميدوار خيلی را ما و اومد باC کمی شيدا ھوشياری سطح سوم روز اينکه تا.کرد نذر شيدا س3متی برای

 ولی.ببينم رو بچه برم کرد اصرار ياسمن باز.شکر الھی:گفتم فقط من ولی اومده بھوش کام3 شيدا انگار که ميکردن خوشحالی
 امامزاده رفتم دوباره.بود کننده نگران و وخيم ھنوز شيدا وضعيت حاليکه در ببينم رو بچه برم نميومد دلم اص3.نکردم قبول من

 نذر که شيدا،نمکی ھوشياری سطح اومدن باC بخاطر حتی.برگردونه بھم رو شيدا و بگيره رو بچم خواستم امامزاده از و صالح
 روز. بدن کمال و تمام حاجتمو بشه باعث نذر ادای ھمين شايد بذار:گفتم خودم با و دادم جلو جلو و بودم کرده اومدنش بھوش
 بقيه اگرچه نبود مھم برام زياد اص3.بود شده بدتر بچه حال عوض در ولی کرد اميدوارمون خيلی دکتر.شد بھتر شيدا حال چھارم
 از رو بچه بره بود تونسته بار يه حتی که جون آقا ولی. نبود مھم برام بودمش،زياد نديده حتی که من ولی شدن ناراحت خيلی

 که بود پنجم روز.شد پکر بود،خيلی زده صداش گوشش توی و بود گذاشته محمد اسمشو و بگه اذان گوشش در و ببينه نزديک
 بزرگ گل سبد يه.من جز شدن پکر ھمه.رفت دست از بچه و اومد بھوش شيدا.خواستم خودم که شد ھمونی.گرفتم رو حاجتم
  ميگی؟ شده،چی چی بچش بپرسه ازت شيدا اCن اگه جان يوسف:گفت و گرفت رو جلوم ياسمن که ديدنش برم که گرفتم

 دست از غم بتونه که نيست خوب زياد حالش ھنوز.بگه بھش رو چی ھمه کم کم و بره مادرش بذار:گفت که کردم نگاش فقط
  .کنه تحمل رو بچه دادن

 ھم بتونه بلکه تا رفت اون و مادرش به دادم رو گل سبد ھمين واسه.نداشتم شيدا به حرفو اين گفتن توان من.ميگه راست ديدم
  .کنه آرومش ھم بده شيدا به خبرو
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  پنجاھم قسمت

 لمس بدنم تموم انگار و ميخورد تکون سختی به زبونم.بود وصل بھم دستگاه و دم کلی و بودم يو سی آی توی کردم باز چشم
 کسی ھيچ اما.اومدم بھوش که بوده معجزه ميگفتن.بودم کما توی روز پنج که شنيدم سرم باC اومدن که پرستارھايی از بعدا.بود
 اتفاقی چه که ميپيچيدم خودم به مار مثل نگرانی شدت از که بود افتاده جونم به ای خوره يه منم.نداشت خبر بچم روز و حال از

 اومد مادر اونجا.بخش بردن اومدنم،منو بھوش از بعد مراقبت روز يه از بعد.ميداد بھم بدی ،حس من دليل بی ی دلشوره.افتاده
  .خريده برات يوسف اينو:گفت و آورد بزرگ گل سبد يه.سرم باCی

  نيومد؟ چرا خودش:پرسيدم زدمو تلخی لبخند دلخوری با

  .اومدی بھوش که شکر رو خدا. کردی نگران مارو ی ھمه... ميان ھمه بياد سرجاش حالت بذار حاC:گفت مادر

  .ببينم بچمو برم ميخوام_

  .نميشه_

  نميشه؟ چرا_

  .اس ويژه مراقبتھای توی بچت...بچت_

 مياد رحم به بچم،دلشون مادر من بگم ويژه مراقبتھای اتاق در پشت ميرم باشه... بگو پس.دارم دلشوره ديدم:گفتم دلشوره با
  .ببينمش ميذارن

  .نداده رفتن راه ی اجازه بھت ،دکتر بخش توی اومدی امروز تازه:گفت و کرد نگام مادر

  .ببينمش من بياريدش دقيقه يه شما خب_

  !چی؟ يعنی ميفھمی ويژه ھای مراقبت نميشه،ميگم_

  .نميگيرم آروم نبينمش تا من آخه:گفتم که شد بيشتر ام دلشوره باز انگار

  .بشه بھتر حالت ميبينيش،بذار حاC:گفت و زد کمرنگی لبخند مادر

 ازم رو چيزی يه انگار داشتم بدی حس.ببينم رو بچه برم نذاشت مادر کردم کاری ھر اونروزم فردای.کردم استراحت اونروز
 از ،که بخونه نماز تا بيمارستان ی نمازخونه رفت خوابم ديد وقتی زدم،مادر خواب به شب اول خودمو شد که شب.ميکرد پنھون
 ميتونستم سختی به و بود سست ھنوز پاھام.نوزادان ی ويژه ھای مراقبت بخش تا رفتم پرسون،پرسون خودم و اومدم پايين تخت
 و شيشه کنار اومد پرستار.زدم رو مخصوص رسيدم،زنگ که ويژه ھای مراقبت اتاق در پشت.بودم پا سر ھنوز اما.برم راه
  .ببينم ميخوام رو مرادی نوزاد:گفتم

  .خانم نداريم مرادی_

  .زدن،رادمھر دستبندشو ھمسرم فاميل به شايد_

  .نداريم اسما اين به نوزادی اص3_

  .کن نگاه درست برو ميشه؟خانم ؟مگه چی يعنی:گفتم عصبانيت با و ريخت قلبم

  .نيستن گفتين شما که ھايی فاميلی اين به که داريم نوزاد تا سه ک3.کنم اشتباه من ميشه مگه...وا:گفت کردو اخمی پرستار خانم

  .ميخوام بچمو من...بديد بھم بچمو:گفتم کشيدمو جيغ مياورد در پا از منو داشت که ای دلشوره با

 جيغ مدام.نميشدم آرومم و نبود شدنی خوب من حال ولی ميگفت چيزی کدوم ھر. گرفتن دورمو پرستار چند فريادم صدای از
 نيست،برو اينجا شما بچه...سرت؟ رو گذاشتی بخشو خانم چته:زد داد سرم عصبانيت با و اومد بخش سرپرستار ناگھان که ميزدم

  .کجاس بپرس ھمراھت از

 منو ی کو؟بچه من ی بچه.ميپرسم اينجايی مسوول مث3 که تو بپرسم،از اون از چرا:زدم فرياد سرش عصبانيت و حرص با
  کردين؟ چکارش

  .ھمين داشت مشکل بچت...خواستی خودت:گفت و کرد اخم

  !مشکلی؟ چه! ؟ چی يعنی:پرسيدم و کردمو نگاش متعجب



 محکم يکيشونو دست که تختم روی نشوندن دوباره منو. اتاقم سمت بردن کشون کشون منو و گرفتن بازومو ديگه پرستار تا دو
  اومده؟ چی بچم سر بگو بھم خدا رو تو! چی؟ يعنی مادر يه دلشوره مادری؟ميدونی تو:گفتم و گرفتمو

  .بپرس ھمراھت از.بگيم نداريم اجازه ما: گفت و کشيد بيرون دستم از يکباره به دستشو.ريخت قلبم.شد غم از پر نگاھش

 افتاده ميتونه اتفاقی چه که کنم فکر بھش نميخواستم حتی ولی.شده چيزی يه ميگفت دلم.شد جاری اشکام اختيار بی ديگه
 عذابم اينقدر چرا شده؟ چی نميگيد بھم چرا:گفتم گريه با.زد خشکش ديد اشکامو که در دم ھمون.برگشت شدم،مادر منتظر.باشه

  .نبود که ويژه ھای مراقبت بخش کجاس؟تو من ی ميديد؟بچه

  :گفت غم از سرشار لحنی با و اومد جلو مادر
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  يکم و پنجاه قسمت

  .شيدا نبود قسمت:گفت غم از سرشار لحنی با و اومد جلو مادر

  .بخشيد ما به دوباره رو تو خدا عوضش:داد ادامه و گرفت آغوش در منو که شد خشک مادر صورت روی چشمام

  اومد؟ دنيا به مرده....بچم:پرسيدم ناباوری با و شد تند نفسام

  .بمونه که نشد ولی داشتن نگھش دستگاه توی روز چند... نه_

  !ھيچی؟...ھمه....يوسف ھای کنايه و حرف تحمل... لعنتی ويار اون سختيه..انتظار ماه نه....يعنی:گفتم قبل از بلندتر باصدايی

  ...ميگيد دروغ ھمتون...است زنده من ی بچه...دروغه...نه:زدم فرياد

 تلخی خواب.بود خواب يه مثل چی ھمه.بزنن بخش آرامش من به شدن مجبور و سرم باCی ريختن پرستارا که زدم جيغ اونقدر
 بچه.نيومد ديدنم يوسف که نداشت تعجبی.نبود خواب ولی.بوده خواب چی ھمه که ببينم و بيدارشم ازش لحظه ھر ميخواستم دلم که
 منو بياد و بخواد که نداشتم براش ارزشی من حاC و بود داده دست از رو بود منتظرش که عشقش،پسری.بود رفته دست از اش

 زنده من ی ميرسيدم،بچه بيمارستان به زودتر اگه شايد شايد.گرفتم دل به سخت ازش بچم مرگ بخاطر روز ھمون از من و.ببينه
 ازش رومو ھم ديدمش وقتی حتی ناراحتی شدت از و.ببخشمش نميتونستم که اونقدر.بود ناراحت ازش سخت قلبم.ميموند

 مرگ مسبب خوب من ولی.بچم دادن دست از بخاطر افسردگيم پای گذاشتن رو اينکارم ھمه.ندادم رو س3مش جواب و برگردوندم
 نفھميد کس ھيچ و.کشيدم درد صبح تا من و رفت و کرد رھا منو چطور يوسف اونشب که نشد خبردار کس ھيچ.ميشناختم پسرمو

 بودم عاشقش که کسی.شد عوض برام شبه يه چی ھمه انگار.کردم پيدا يوسف به نسبت ام بچه مرگ از بعد حسی چه من که
 سرم باCی مادر که ای ھفته يه توی چون فھميد خودشم شايد.ميشد بد ،حالم نگاش صداش،نفساش،و از حتی که کسی به شد ،تبديل

 که.کشيدم سرم روی رو پتو کردمو بھش تختم،پشتمو کنار نشست وقتی که اول روز ھمون جز نيومد اتاقم به اص3 بود
  .ببينمت اومدم...بخوابی که نيومدم:گفت

  !ميشد تنگ برام دلت زود خيلی نشده؟قبلنا تنگ واسم دلت:داد ادامه که ندادم جوابشو

  .بخوابی تا ميرم باشه:گفت نشنيد ازم جوابی وقتی

  .ندارم حوصله...اتاقم توی بياد کسی نميخوام ديگه مامان:گفتم واضح و بلند که رفت در سمت

 عوض دوباره چی ھمه مادر رفتن از بعد.نيومد اتاقم به بود کنارم مادر که آخری روز تا و بودم کی با که فھميد منظورمو خوب
  .بودم کرده فرق قبل با خيلی که من خودش،جز اول حالت به برگشت.شد
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 درست ھم غذا حتی.نميکردم کاری ھيچ.ارواح ی بود،خونه شده خونه.نبودم خودم ھوای حالو در ھنوز من ولی رفت مادر
 غذاھاش به لب من که ميگرفت شام خودش و من واسه شب ھر که ميشدم،يوسفم سير نون تيکه يه با که خودم.نميکردم
 کاناپه روی اون اگه و ميخوابيدم کاناپه روی ميرفتم اتاق،من توی ميومد اگه شبا.ميکردم حس خوب اينو بود شده ک3فه.نميزدم

 ھر مثل بالشتمو اتاق توی اومد و خورد رو شامش وقتی شب يه اينکه تا گذشت اينطوری ھفته يه.ميموندم اتاق توی من ميخوابيد
 سعی که لحنی با گرفتو محکم دستمو مچ که بشم رد کنارش از خواستم.واستاد روم جلوی که بخوابم بيرون برم که برداشتم شب

  چيه؟ اداھا اين:پرسيد کنه پنھون ناراحتيشو داشت

  .نيستم که کنی وانمود ميخوای چرا آدمم منم! تو؟ شدی اينطوری چرا:گفت و کرد بلندتر صداشو که ندادم جوابشو

  .ميزنم حرف تو با...شيدا:گفت و صورتش سمت چرخوند سرمو محکم گرفتو چونمو و شد تر عصبی که برگردوندم ازش سرمو

  .کن نگاه من به: زد فرياد ناگھان که نکردم ھم نگاش حتی

 توجه بھم.بده بھا بھم...کن درکم: گفت قبل از آرومتر لحنی با که بود چشماش توی عجيبی حال.کردم نگاه چشماش به بزور
  .ميخوام خودمو قبلی شيدای من...کن

  .مرد شيدا اون:گفتم ميرفتم بيرون اتاق از حاليکه در و کردم آزاد دستش زير از چونمو کشيدمو عقب سرمو

 زير و زدم لبخند که زد بلندی فرياد و کوبيد محکم رو اتاق در که کشيدم دراز و کاناپه روی گذاشتم بالشتمو.زد خشکش ھمونجا
 چطوره...تفاوت بی آدم يه حس.ميدادی من به مشترک زندگی يکسال توی تو که رو حسی کن احساس خوب:کردم زمزمه لب

  ؟ ھان

 دو ھر روز سه.نداشت فرقی من برای ولی.ميشم عوض کردنش قھر با من ميکرد فکر شايد.کرد قھر ھم يوسف اونروز فردای
 زندگی مجزا عالم دو در دو ھر که انگار.اون با من نه.من با اون نه.نداشتيم ھم به کاری کدوم ھيچ ديگه.کرديم سکوت

 داشتم بھش تفاوت بی.خونه اومد که سرکار از.شد تمام تحملش يوسف چھارم روز ولی شدم راحت تازه ميکردم فکر.ميکرديم
  ميفھمی؟ شدم خسته:زد فرياد مقدمه بی و گوشه يه کرد پرت کيفشو.من جلوی واستاد که ميخوردم چايی

 با و داشت نگه منو و کشيد رو بازوم که اتاق به برم خواستم و ميز روی گذاشتم ليوانمو. ترسيدم ازش نکردم،ولی نگاش
  .کنی تمومش رو اداھا اين که کنم بايد چکار بگو...بگو نميدی؟ جوابمو چرا:گفت عصبانيت

  .بده ط3قم:گفتم سکوت روز چھارده از بعد و کردم نگاش

  !چرا؟:پرسيد و گرفت منو محکم که بکشم بيرون دستش از رو بازوم خواستم.شد شل دستش

  !!چرا؟ نفھميدی ھنوز ھفته دو اين از بعد يعنی:گفتم شدمو خيره چشماش به سردی نگاه با

 تموم بذار...بيرون بيا ھا گذشته از... شيدا:گفت آرومی لحن با و گذاشت ھام شونه روی دستاشو کف که برم خواستم باز
  ...اول از چی ھمه بذار...بشه

  .کاريم آخر ما...يوسف نداره وجود اولی:زدم فرياد سرش کردمو قطع حرفشو

  .بيرون زد خونه از و نياورد دووم اونم.اتاقم توی رفتم کردمو فرار دستاش چنگ از بعد

����  

  

  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  سوم و پنجاه قسمت



 ولی.بزنم بھش حرفمامو آخرين تا بياد ميخواست دلم گرچه.نگشتم دنبالش ھم من و نيومد خونه.نداشتم خبر يوسف از روزی چند
 اتاق به سر يه اومد ھم اول...اومد که ميشدم حاضر داشتم.چيدم توش لباسھامو و برداشتم رو مسافرتی کوچک ساک منم.نشد
  !کجا؟:گفت درو چارچوب به زد تکيه و ايستاد اتاق در کنار.زد

  .مادرم ی خونه برم کردم جمع وسايلمو...رسيدی موقع به_

  !نذاری؟ خونش پاتو ديگه که کرد تھديد پدرت که رفته يادت!...جالب چه:گفت زدو پوزخندی

  کردی؟ فراموش رو کتکاش شايدم يا: داد ادامه که ندادم جوابی

  .برم ميخوام.... دوش ھر:گفتم ميکردم مرتب سرم روی بلندمو روسری حاليکه در

  .کرده خوردن کتک ھوس دلت پس:گفت تمسخر به صورتمو جلوی آورد سرشو و اومد جلو

  ...آره_

  چطوره؟ اين:گفت و کوبيد صورتم توی ناگھان

 کردم لوست زيادی من خب آره:گفت و گرفت فاصله ازم ک3فه که کردم نگاش فقط.بود کرده بلند روم رو دستش که نشد باورم
  .بدم نجاتت اونجا از تا ميکردی التماسمو روز يه که جايی به برگردی بايد چرا وگرنه

 به که ھمونطور دستشو کف که.نکردم نگاش.شد راھم سد که اتاق در سمت رفتم حرفی ھيچ بی و برداشتم ساکمو بغض با
 ببری؟ اينجا از منو ميای کی يوسف بگی بھم بزنی زنگ دوباره تا برو...برو باشه:گفت کنه سد راھمو تا بود گرفته در چارچوب

  .کنم تحمل نميتونم ديگه

 شيدا:گفت و چشمام توی شد خيره و گرفت بازوھامو که بشم رد تا کندم در چارچوب از دستشو کردم دراز دست و ندادم جوابشو
  ... شده؟بگو مرگت چته؟چه

  !نميدونی؟ واقعا:پرسيدم و کردمو نگاش نفرت با

 به من رسوندن دير رفتی،با و کردی ول باردارتو زن که تولد شب اون از بعد:گفتم زدمو پس دستاشو که کرد نگام تعجب با فقط
 به فقط و فقط منو که مغرور خودخواه توی با بايد چی برای گرفتی،ديگه ازم اينکارت با شدی،بچمو بچت مرگ مسبب بيمارستان

  !ميخواستی،بمونم؟ بچت بخاطر خودت، ی گفته

 منو اولشم از...يوسف کنم زندگی سقف يه زير باتو نميخوام ديگه...نگو ھيچی:گفتم که بگه چيزی خواست و زد پوزخندی
 واسه ھم حاC  بدی،اما نجاتم پدرم دست از خواستی و سوخته واسم دلت فقط و...نبوده کار در عشقی که ميدونم من....نميخواستی

  .کنه تحمل گندشو اخ3ق نتونست ھم زنش نگن فامي3ت تا بمونم ميخوای که آبروته حفظ خاطر

  بگو يکيشو فاميل؟ کدوم آبرو؟اص3 دلسوزی؟کدوم کدوم ميگی؟ مزخرف چرا:زد داد ک3فه

  بگم؟ بازم...سحر خالت دختر اوليش_

 و گوشه يه کرد پرت رو ساکم گرفتو محکم بازومو که اتاق در سمت رفتم دوباره.کشيد بلندی نفس و بست ای لحظه چشماشو
  بکنی؟ غلطی چه ميخوای ؟ چی حاC. بری نميذارم ولی. آبرومه،آره خاطر واسه کن فکر اص3....بری نميذارم من:گفت

  .ميکنه افسرده و خورده شکست آدم يه که کاری: گفتم کرد جاری رو اشکام که تلخی لبخند با و خوردم فرو بغضمو

 پشت از که ميشنيدم صداشو.بشه داغ آب تا کردم باز رو داغ آب شير.کردم قفل و در و دستشويی رفتم و زدم کنارش محکم بعد
  :ميزد فرياد در

  .ميشکنم درو نکنی باز.کن باز درو ميگم بھت...کن باز درو کنی؟ چکار ميخوای...ديوونه

 و بستم چشمامو.برداشتم آينه باکس باCی از رو تيغ و روشويی ی لبه روی گذاشتم رو دستم مچ من و ميکوبيد در به ھمچنان او
 فقط...پدرش ی خونه برگرده سرشکستگی با نميتونه ديگه که من مثل آدمی ميگی راست تو:گفتم دلم تو ميريختم اشک حاليکه در
  .کنه خ3ص خودشو بايد

  ....شد باز در و شکست يوسف محکم لگد با در  قفل که دستم رگ روی گذاشتم رو تيغ
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 منو چنان.افتاد دستم از تيغ که شد چی ،نفھميدم بود عصبانی حد از بيش نگاھش.شد باز در و شکست يوسف محکم لگد با در قفل
 اومدم خودم به که کمی.نيست يادم يوسف دست سيلی ضربات جز چيزی ديگه که کشيد بيرون دستشويی از و گرفت کتک باد به

 رو اينکار خودم ؟ تو چرا بکشی؟ خودتو ميخوای پس:زد فرياد سرم قدرت تموم با که شنيدم عصبيشو و تند نفسھای ،صدای
  ...بيشعور احمق..... روانی ی ديوونه.واست ميکنم

 با فرقی ھيچ تو...يوسف متنفرم ازت: زدم فرياد ميگرفتم اشکامو جلوی سرسختانه حاليکه در و کشيدمو ديوار ی گوشه تا خودمو
  .نداری پدرم

 پدرت ی لنگه ھم تو! کردی؟ مقايسه روانيت پدر اون با منو! ؟ چی:گفت و گرفت مشتش توی محکم موھامو و کرد دراز دست
  ؟ کردی،ميفھمی ديوونه منو تو.ھستی روانی

 وضوح به رو پشيمونی حس نگاھش ی دفعه ھر توی.ميکرد نگام و برميگشت گاھی از زد،ھر قدم اتاق توی ک3فه بعد
 محکم چشمامو ترس از.  دويد سمتم به يکدفعه.ديدم پدرم ديروز  اونو اونروز چون.بودم شده متنفر ازش واقعا ديگه ولی.ميديدم
  .شيدا شيدا شيدا:گفت و کشيد آغوش توی محکم منو که بستم

  !؟ چرا! ميکنی؟ ديوونم داری چرا:گفت و دوخت بھم سرخشو نگاه که کردم جدا اش سينه از خودمو

 کرد پاک لبمو کنار خون اش اشاره انگشت با.گرفت صورتش روبروی دوباره سرمو و کرد دراز دست.برگردوندم ازش سرمو
 ھيچی ديگه که ريخت بھم اعصابم اونقدر بزنی دستتو رگ ميخوای که ديدم رو تو وقتی ولی...بزنم نميخواستم خدا به:گفت و

  .نشد حاليم

  .بگو چيزی يه...خدا رو تو...شيدا:زد صدام آروم و پيشونيم به چسبوند پيشونيشو که ندادم جوابشو

 خودمو بمونم اگه...برم اينجا از بذار:گفتم جدی و محکم و نلرزيد دلم ولی بود اشک از خيس که چشمانی نگاه.کردم نگاش
  .ميکشم

  !؟ چرا ديوونه آخه:زد فرياد محکم زمينو روی نشست.رفت وا

  .نميخوام رو زندگی اين...نميخوام_

 وچشماشو زد تلخی لبخند بعد.بودم کرده گمش ھم خودم بود وقت خيلی که ميگشت چيزی دنبال انگار.کرد نگام فقط ای لحظه چند
  ...برو:گفت و بست

 برگردم حتی اينکه بدون.برداشتم رو ساکم و انداختم سرم روی مو روسری کردمو جمع دوباره آشفتمو موھای.شدم بلند جام از
! ؟ شده چی شيدا:گفت تعجب با.زد خشکش کرد باز درو تا مادر. پدری ی خونه رفتم راست يه. رفتم بيرون خونه از کنم نگاش

  !؟ زده کتکت کی

  .يوسف:گفتم و دوختم چشماش به نگامو

 قند آب تا رفت مادر.اومدم پذيرايی تا مادر کمک بزور.شد بد حالم در کنار ھمونجا.گرفت درد قلبم که گفت بلندی آخ چنان مادر
  .ترکيد بغضم که کنه درست برام
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 بچه مرگ باعث من انگار که ميکرد رفتار طوری من با شيدا.شد اونرو به رو اين از شيدا اومدن بھوش از بعد چی ھمه انگار
 وبزرگتر بزرگ ھی که بود سوتفاھم يه از چی ھمه.ميگفتم بھش اول از رو بچه موضوع کاش:گفتم خودم با که بود اونجا.بودم
 و من به تفاوت بی شيدا رفت، مادرش که ھم وقتی.ببينمش بار يه حتی نکردم جرات من بود،که ما پيش شيدا مادر وقتی تا.ميشد

 ميومدم سر،تا دو ديوو بودم شده من انگار. ميداد حرص بيشتر کارش اين با منو و ميشد بچه کمد به خيره فقط اتاق توی زندگی
 انگار ديگه.ميداد آزارم خيلی نگاش بدتر،سردی ھمه از.ميکرد فرار من از دايم.پذيرايی توی بزنم،ميرفت حرف باھاش اتاق توی

 نون ھمون يا و پنير و نون بود شده خوراکش فقط که خودش.نميزد ھم ميخرديم که غذايی به لب حتی.بود مرده اون برای يوسف
 توی بره که برداشت بالشتشو.خواب اتاق توی رفتم دنبالش و شد تموم طاقتم شب يه.نميزد ،لب ميگرفتم غذا من ھم وقتی.خالی

  !  ؟ داره معنی چه کارات اين:گفتم و گرفتم دستشو بخوابه،که پذيرايی

  .ھا  توام با...کن نگاه من به:زدم داد سرش.کرد عصبی کارش اين با منو و نداد جواب

  .ميخوام خودمو قبلی شيدای من:گفتم که کرد آرومم کمی مدت اونھمه از بعد نگاه ھمون.کرد نگام بزور

  .مرده شيدا اون_

 خودم با.بستم محکم درو کردمو خالی در سر حرصمو.رفت و زد کنار منو کنم،که فکر ک3مش معنی به نميخواستم. زد خشکم
 که دنيايی.بود ای ديگه دنيايی توی.نداشت فايده ھيچ ولی کردم قھر باھاش روزم دو.بياد خودش کنم،به قھر اگه قبل مثل شايد گفتم
  کنم؟ چکار بايد بگو:زدم ،فرياد کنه حل رو مشکلمون نتونست که قھری از بعد عصبی و ک3فه.نداشتم جايی ھيچ توش من

  .بده ط3قم:گفت و دوخت بھم سردشو نگاه

  .کنيم شروع اول از بشن،بذار پاک ذھنت از گذشتھا بذار چرا؟_

  .خطيم آخر ما نيست کار در اولی:کشيد فرياد

 جواب بازم ولی.بشه نگرانم حتی بشه،يا تنگ برام دلش بلکه خوابيدم مطب توی و نيومدم خونه شب چند که اونقدر.شدم ديوونه
 سوخت خودم بحال دلم.نيست پيدام شبه دو که گوريم کدوم اص3 که.ام زنده يا مردم ببينه که نزد زنگ موبايلم به بارم يه حتی.نداد
 ديدم.  خونه برگشتم که بودم شده ک3فه ی ک3فه اينقدرديگه. نداشتم ارزشی بود،ھيچ زندگيم توی که کسی عزيزترين برای که

  کجا؟:پرسيدم باز ولی کنه چکار ميخواد فھميدم. ريخت قلبم.ميکنه پر لباس از رو مسافرتی ساک يه داره

  .مادرم ی خونه_

  .شده تنگ کتکاش واسه دلم آره:که داد جوابمو خونسرد خيلی ولی کنم يادآوری بھش پدرشو تھديد خواستم کنايه با

 ازش کم يه.نداشت توقع ازم.ريخت بھم اعصابمو متعجبش نگاه.گوشش توی زدم ديدم اومدم خودم به که لحظه يه.شد چی نفھميدم
 بست ساکشو خونسردی با ولی.ميشه مواجه پدرش ی وحشيانه کتکای با باز بره اگه که کردم يادآوری باز بھش و گرفتمو فاصله

 بھش تا ميگرفتم خودمو جلوی داشتم که قدرتی آخرين با و گرفتم جلوشو.در سمت رفت و انداخت سرش روی رو روسری و
  .بگو شده؟بھم چت:گفتم نکنم التماس
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  .بگو بھم شده چت_

 بچه،دير مرگ علت ميکرد فکر.گذاشتم تنھاش و رفتم من که گفت شبی از.زد حرفاشو بعد.ريخت قلبم که انداخت بھم نگاھی
 بودم کرده سکوت ماه ده نزديک وقتی! آخه؟ ميگفتم چی. نگفتم حقيقتو بازم و زدم پوزخندی تفکرش اين از.بيمارستانه به رسيدن

Cشد؟ مرگش باعث اش ريه نشدن تشکيل و رس زود زايمان علت و داشت مشکل تو خونی کم بخاطر اول از بچه ميگفتم حا !
 آبروی واسه بمونه ميکنم اصرار اگه ھم حاC و نداشتم دوستش اولم از اينکه به داد ربط رو بچه ی قضيه بعدم! ميکرد؟ باور



 بھش جدی و گرفتمو محکم بازوشو که بره خواست.بود مضحک من برای و داشت باور خودش که مزخرفاتی.خودمه
  کنی؟ چکار ميخوای حاC.ميگيه تو که دCيلی بھمون کن فکر تو...بری نميذارم:گفتم

  .ميکنه اميد نا آدم يه که کاری:گفت و کرد بغض

 سرخودش ب3يی نکنه که گرفتم استرس چرا نميدونم.کرد قفل و در و دستشويی توی رفت که بودم نفھميده منظورشو ھنوز
!! نميشد باورم.بود درست حدسم.کنم باز درو قفل لگد با شدم مجبور.نميداد جوابمو و بود کرده قفل درو که مخصوصا.بياره

 خودم به وقتی.ميکنم چکار نفھميدم ديگه.آوردم جوش.مغزم توی شد ريخته بدنم خون تموم انگار.بزنه دستشو رگ ميخواست
 ديوار به بود زده تکيه.ميشد کنده جا از قلبم ميافتاد بھش چشمم که گاھی گه.ميرفتم راه اتاق توی شدن آروم برای داشتم که اومدم

 چرا شيدا آخ:گفتم ناله با که کرد جدا آغوشم از خودشو ولی.کردم بغلش دويدم! بودم؟ کرده چکار.ميچکيد خون لبش گوشه و
  !شم؟ ديوونه که ميکنی کاری داری

 بودم مغرور آدم يه پيشش اونروز تا که منی.نکرد نرم دلشو ھم من اشک حتی ولی بود اشک از خيس که چشمايی با کردم نگاش
  .ميکشم خودمو وگرنه برم بذار:گفت حرفام جواب در اون ولی ريختم اشک بخاطرش،حتی

 جا خودش در رو ھام خواھش آخرين که چشمام توی ريختم التماسمو تموم.بودم شده ھا خورده شکست مثل بدجوری.کردم سکوت
  .برم ميکشم،بذار خودمو بمونم:گفت نکردو نگامم حتی اون ولی بود داده

 که بزنمش يا روز ھر که.نميشد وضع اين با موندنشم ولی بود محال که کاری.ميکندم دل ازش داشتم و بودم مونده خيره بھش
  .برو:گفتم و بستم چشمامو کشيدمو آھی! کنم؟ قفل روش درو يا نکشه خودشو

 خ3ص دستم از که بود خوشحال و ميدويد که پاھاشو بست،صدای که رو خونه در.رفت فوری که بود شده متنفر ازم اونقدر
 اشک اختيار بود،بی گريستن برای خوبی ی بھونه دستم،که درد از بعد و زدمو ديوار به پی در پی مشت تا چند.کرد شده،داغونم

  !نفھميد دلمو حال ھم اول روز از که کسی.ريختم

 اگه.بره گذاشتم چرا که زد سرم شدم،به خيره نداشت شيدايی ديگه که ای خونه به ھا ديوونه مثل ای، دقيقه چند يه اينکه از بعد
 درد بدجوری دستم.دکتر رفتم اول.زدم فرياد دردش از که کردم شدنم بلند ی پايه دستمو!چی؟ بياره سرش ب3يی پدرش
 ياسمن. جون آقا ی خونه رفتم گرفته گچ دست يه با من و گرفتند گچ.خورده ترک دستم مچ استخوان که داد نشون عکس.ميکرد
  .شيدا به بزن زنگ:گفتم رسيدم بود،تا اونجا

  شده؟ چی دستت:گفت کردو نگام

  .ببينتش ميخواد جون آقا بگو...اينجا بياد بگو بمونه،بھش اونجا نبايد اون...شيدا به بزن زنگ ميگم بھت:زدم فرياد سرش

  .گرفت رو شيدا موبايل شماره و تلفن کنار نشست ياسمن
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 آقا احترام به ولی.شدن خبردار ھم اونا حتما که کردم شک کمی.جون آقا ی خونه برم کرد اصرار و زد زنگ موبايلم به ياسمن
 از که موقعی برعکس.بود گچ توی آرنج تا انگشتاش سر از که بود کرده چکارش نميدونم که دستی با بود ھم يوسف.رفتم جون
 دلمو که نشست چشماش توی ديد،غمی کرده ورم لب اون با منو تا اومد که آقاجون.بود بيقرار و عصبی رفتم،خيلی خونه

  دخترم؟ خوبی:پرسيد و کشيد صورتم به دستی.لرزوند

  .ممنون_

  .ميخواد ط3ق شيدا: کرد شروع مقدمه بی رو بحث ما دومتری،از يکی ی فاصله با يوسف و جون آقا روبروی مبل روی نشستم

 بيمارستان توی وقتی.جان شيدا داره دوست خدا به گنده،ولی يوسف اخ3ق ميدونم: گفت و کرد نگام ياسمن.نکرد تعجب کی ھيچ
  .... تا ببينه،ميگفت رو بچه تا نرفت ميکرد،حتی چکار واست ،نميدونی بودی کما توی

  .نداره فايده حرفا اين...ياسمن کن تمومش:زد فرياد يوسف



  .نيست ط3ق اخت3فا اين حل راه ولی کنی، فکر ط3ق به بخوای که جان شيدا ميدم حق بھت:گفت جون آقا که شد ساکت ياسمن

  ...شده تموم چی ھمه من برای...خطيم آخر ما ولی دارم دوست رو شما خيلی...آقاجون_

  .بگو دCيلتو Cاقل:گفت جون آقا

  .چيه دليلم ميدونه خوب خودش...گفتم خودش به_

  .داد تحويلم چرت مشت يه:گفت عصبانيت با يوسف

  .عشق نه بوده دلسوزی و ترحم...نبوده کار در عشقی اول از که اينه مھمتر ھمه از:گفتم حرص با

 برو بری ميخوای اگه حاC.نديدی که بودی کور تو: زد فرياد باز و ايستاد روم روبه و اومد سمتم به و برخاست جا از يوسف
  .نکش لجن به رو ھا گذشته رفتنت واسه ولی

  .يوسف جات سر بشين: غريد جون آقا

 که فھميدم خوب يوسفم پدر که من حاليکه در نبوده عشقی ميگی چطور:گفت جون آقا و نشست جون آقا کناری مبل اينبار يوسف
  .کرد انتخاب رو تو خودش اون

 دليل.بدونيد شما نميخوام ھنوزم که منه، ی خانواده از مھمترينش،...نگفته بھتون رو چيزا خيلی يوسف: گفتم کشيدمو آھی
  .سوخته بحالم دلش که بدونيد ھمينو فقط...بوده من ی نبوده،خانواده عشق انتخابش

  .مزخرفه: زد فرياد يوسف

  . يوسف بيرون برو:  زد فرياد جون آقا

  ...آخه: گفت يوسف

  .بيرون برو ميگم بھت_

 به ولی باشه نشده آغاز عشق با زندگيتونم  اول اگه حتی باشه: داد ادامه جون آقا که رفت بيرون خونه از کنان غر غر يوسف
  .باشه دلسوزی از نميتونه تو واسه بيقراريش.ميدونم رفتاراشو.ميشناسم پسرمو.مطمئنم اينو من.رسيد عشق

  .ميخوام گرفتم،ط3ق تصميممو ،من باشه درستم شما حرف اگه حتی_

 داره دوست خيلی يوسف خدا به ،ولی بذاری يوسف از دفاع حساب به حرفامو نميخوام: گفت ياسمن و کرد سکوت جون آقا
 اينقدر.کرد بيقراری و ريخت اشک روز ،ھر تو رفتن کما به خاطر واسه وقتی نبوده کار در عشقی بگی ميتونی چطور...شيدا
  .جان شيدا نباش انصاف بی

  .شده بلند روم دستش و شکسته بينمون حرمت وقتی کنيم زندگی باھم ديگه نميتونيم باشه،ما درست اينم اگه حتی_

  .بديد بھم فرصت يه ولی ميگی درست شما اص3:گفت و کشيد آھی جون آقا

  .کنم زندگی لحظه يه باھاش نيستم حاضر من وقتی  چکاری؟ برای فرصت_

 شيدا:گفت جون آقا. من روبروی مبل روی نشست دوباره و برگشت يوسف که گذشت سکوت به ای دقيقه چند.کردن سکوت ھمه 
  .ميخواد ط3ق که مصممه...برگرده نيست حاضر

  ...راحتيه ھمين به نکنه فکر...نميدم ط3قش من_

  .بزنيد حرف باھم بلکه ببينيد ھمو گاھی گه بذار...بمون اينجا Cاقل:گفت ياسمن که برخاستم جا از

  .خداحافظ:گفتم و برداشتم رو کيفم و زدمو ياسمن به تلخی لبخند

  .سوارشو:گفت زدو بوق.دنبالم اومد ماشين با يوسف. زدم بيرون که جون آقا ی خونه از

  .ميرم تاکسی با...نميخوام_

  .کنم سوارت زور به بيام نذار: زد فرياد

  گفت؟ چی پدرت: گفت ميداد نشونم مدام که محکمی اخمای ھمون با و افتاد راه که شدم سوار



  .مياد ھفته آخر.شھرستان رفته روزی چند.نبود پدرم_

  .جون آقا ی خونه بمونی،بيا اونجا نميذارم من:گفت و کشيد صورتش به دستی ک3فه

  .پدريم ی خونه برم بايد ط3ق بعد آخرش و اول.نميخوام_

  .برمياد ازش کاری ھر که روانی يه! کيه؟ پدرت رفته يادت! ؟ نميفھمی انگار:زد فرياد ناگھان

  .ميخوره بھم دلسوزيت اينھمه از ديگه نکن،حالم دلسوزی ديگه لطفا... پدرمه باشه چی ھر: زدم فرياد اختيار بی

  .جان احمق نيست دلسوزی اينا!! نفھمی خيلی:گفت و کرد کنترل سختی به خودشو

  !شنيدم مغرور ازتوی ھم رو جانم و نمردم: گفتم و زدمو پوزخندی

  .بزن زنگ بھم داشتی کاری وقت ھر: گفت ،باز خونه رسيدم وقتی.نشد آروم ولی کرد سکوت

  !چيه؟ کارام معنی نميدونی واقعا يا نفھمی به زدی خودتو يوسف! باشم؟ داشته باھات کاری بايد چرا_

  !؟ چی يعنی ميفھمی ميخوام ط3ق:  دادم ادامه که برگردوند ازم سرشو

  .گريه زير زدم اختيار بی و خونه برگشتم منم.شد دور اونجا از و گاز روی گذاشت پاشو و نداد جوابمو
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 سرم بس از.کنم کم رو مطبم روزای شدم مجبور حتی.بودن فھميده ھمه که عصبی و بودم بيقرار اونقدر.بود ريخته بھم خيلی حالم
 کرده بدتر رو حالم اندازه از بيش ھم شيدا رفتار سردی.نداشتم بقيه حرفای به دادن گوش واسه ای حوصله ديگه ميکرد درد
 از و ميومد اگه.بودم شيدا پدر برگشت فکر بدتر ھمه از.رفت و گذاشت منو راحتی به بود عشق اونھمه ادعای که کسی.بود

 بيمارستان و دادگاه و شکايت ی قضيه بگيره،سر من از ميخواست که انتقامی خاطر واسه داشتم ميشد،حتم خبردار شيدا برگشت
 بفھمه،ولی کسی رو شيدا پدر ی قضيه نميخواستم که بود اين بدتر ھمه از.بياره در منو اشک که مياورد شيدا سر ب3يی روانی،يه

 دو عرض در. بود مانع شيدا لجبازيای و لج وسط اين اما.جون آقا ی خونه بکشونن رو شيدا شده نحوی ھر به ميخواستم ھمه از
 جون آقا ی خونه بياد که بخوان و بزنن زنگ شيدا به گفتم مادر و ياسمن به بار آقاجون،ده ی خونه توی م3قات از بعد روز سه
 کفش يه توی بود کرده پاشو شيدا ولی.نميرم خونه بخواد اون که ھروقت تا من که بگه ياسمن گفتم حتی.خودش ی خونه بره يا

  !!خودش ی خونه بره بگيره ط3ق بخواد که آدمی ميده معنی چه که؛

 سو بيشترش ما بين اخت3ف گفتم.کردم صحبت شيدا مادر با خودم زدم زنگ بار يه حتی.کنم چکار بايد نميدونستم واقعا ديگه
  .نميشه خونی کسی لب تفاھم سو يوسف،با آقا: آورد درد به قلبمو که زد حرفی مادرش ولی.تفاھمه

  .کنم بلند روش دستمو شدم مجبور من که کنه چکار ميخواست شيدا نگفتم حتی.شدم Cل ديگه

 اون چرا نميدونم ولی برگردونم رو شيدا تا ميزدم دری ھر به داشتم من.شد ،خرابترم شيدا مادر حرف از ،بعد من خراب حال
 افتاده  وجودم توی بدی ی دلشوره.بوديم شده نزديک ھفته آخر به.ميديد دلسوزی و ترحم رو ھمه و ببينه رو اينا نميخواست

 از که بود بعد ی ھفته اوايل.نيافتاد اتفاقی ھفته اون اما.بشنوم بد خبر يه که اCنه ميکردم ميخورد،حس زنگ تلفن تا جاييکه تا.بود
 اصرار گرفتم گچ دست بخاطر ھم مادر.نذاشتم خونم توی پامو ديگه شيدا رفتن از بعد آخه.جون آقا ی خونه برگشتم خسته مطب
 که بود شده شب.برگشتن پر دست و رفتن.خريد برن مادر با ظھر از بعد تا بود اومده ياسمن اونروز.بمونم پيششون که داشت

  :ريخت من قلب ک3م اولين با و برداشت ياسمن.خورد زنگ تلفن

  .مياييم اCن! ؟ شده چی

   شده؟ چی:  پرسيدم ترس با که گذاشت رو گوشی

  . اينجا برسونيد زودتر  رو خودتون ميشه اگه گفت.بود شيدا مادر ی ھمسايه_



  مگه؟ شده چی: گفت دلھره با مادر که" عباس حضرت يا"گفتم بلند چنان

  ....برو يواشتر خدا رو تو يوسف:ميزد داد ماشين توی مرتب که ياسمن ھای جيغ جز نفھميدم ھيچی ديگه.نفھميدم
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  نھم و پنجاه قسمت

 بتونه تا بمونم اتاقم توی روزی چند گفت؛.بود مادر نظر اين.نيام بيرون اتاق از شدم مجبور من و برگشت پدر که بود ھفته اواخر
 به دست پدرو چيزی يه با دفعه ھر مادر.شد پدر کردن شک باعث ياسمن ی اندازه از بيش ھای زدن زنگ ولی.کنه آماده پدرو
 مياورد يواشکی رو شامم و ناھار.ميشد اذيت خيلی وسط اين خدا ی بنده مادر.نداشتم اينکارش به خوبی حس من ولی.ميکرد سر

 ترتيب اين به روزی چند.بيام بيرون اتاق از بيرون،ميتونستم ميرفت سر يه خونه از پدر وقتی فقط منم.ميزد سر بھم و
  .قفله درش چرا که من اتاق به بود داده گير که اونقدر.شد گير بھونه پدر بعد ھفته اوايل.گذشت

  .نداريم اتاق اون با کاری که ما. باشه قفل نيست صاحبش وقتی خب:داد جواب مادر

  .من بده کليدشو اص3:گفت و نشد قانع پدر اما

  .کنم پيداش بگردم بايد:گفت باز مادر

 چی ھمه بيرون برم بذار.بشم قايم اينجا نيومدم ،من من مادر:گفتم بھش زد سر بھم يواشکی مادر وقتی بار چندين.گرفتم دلشوره
  .ميکنی حرصيش بيشتر اينجوری.بگم بھش رو

  .بده دستمون کاری ميترسم عصبيه يوسف و ازتو خيلی پدرت...نه:ميگفت مادر اما

  .ديگه ميخورم مفصل کتک يه مث3؟فوقش کاری چه_

  .ميگم بھش ديگه روز چند واستا حاC:  گفت و کرد فکر کمی مادر

 باز ياسمن مامان:پرسيدم و اومدم بيرون اتاق بيرون،از رفت پدر که روز ھمون ازظھر بعد.نکشيد ديگه روز چند به کار اما
  زد؟ زنگ داشت چکار

  .حرفا اين و رادمھر آقای ی خونه بری که.تکراری حرفای ھمون_

  !شم؟ يوسف چشم تو چشم باز که...اص3_

 نميرسه نظر ميده،به پيام واست خانم سھي3 و ياسمن طريق از داره اينجوری که يوسف اين جان شيدا ولی:گفت و کشيد آھی مادر
  !!باشه ترحم روی از اينکاراش که

  .گرفت ط3ق ازش يوسف زن نگن که فاميل توی آبروشه حفظ واسه...من مادر ای ساده چه_

  !بگيری؟ دکتر،ط3ق آقای از ميخوای تو... اينطور که پس_

 پس:گفت مادر به و زد ترسناکی لبخند پدر.زد بود،خشکم شنيده مادرو منو حرفای تموم انگار و بود کرده باز درو که پدر ديدن با
  گذاشتی؟ کجا اتاقو کليد نميدونی

  .بگم بھت ميخواستم خدا به:گفت فوری مادر

  .ميگفتيد که يوسفی يوسف از اينم:گفت و خنديد پدر

 سرتو بيای نگفتم من برگشتی؟ چی واسه:زد فرياد بود،سرم شده خون رنگ چشماش حاليکه در ناگھان و اومد جلو قدم چند بعد
  عوضی؟ ی مرتيکه اون جلوی ميندازم و ميبرم

  .بگيرم ط3ق ميخوام...نميخوريم ھم درد به اون و من...کردم غلط:گفتم زدمو زانو پدر پاھای جلوی



 بی پررو ی پسره اون منو گذاشتی تو گفتم؟ چی بھت رفته يادت ميخوای؟ ط3ق:پيچيد خونه توی پدر آور وحشت ی خنده صدای
  .نيس راحتی اين به ميخوای؟ ط3ق که برگشتی درازتر پا و دست حاC کنه،بعد کنه،تھديدم آبرو

  .نه يا بمونی بذارم کنم فکر بعد تا ميخوری کتک اول: گفت و کشيد بندشو کمر حرکت يک با بعد

  .نداره جوون.کن رحم کرده،بھش زايمان نيمه و ماه يه تازه بچم... خدا رو تو:گفت التماس با و دويد جلو مادر

  .نکن دخالت اونور گمشو: زد فرياد و داد ھل مادرو

 که کسی پيش.يوسف پيش برگردم نميخواستم ولی.گذروندم قب3 رو سختی روزای چه که اومد پدر،يادم کمربند ی ضربه اولين با
 از ھر و ميومد جلو مدام ھم مادر.گرفت گريم درد از که خوردم کتک اونقدر.بود احساس و روح بی و سنگی بت يه من برای
 زنان نفس ،پدر شد بلند ام گريه صدای وقتی.بره عقب ميشد مجبور باز پدر ی ضربه بايه ولی ميشد ھا کتک مانع گاھی
  بری؟ يا بمونی بازم ميخوای چی؟ حاC خب:گفت

  .برنميگردم خونه اون به من...بمونم بذار...خدا تورو: گفتم گريه با

 اينجا حاضره که کرده چکار دکتر آقای اون مگه!! دخترت ميگه چی ببين: گفت و مبل روی انداخت خودشو و خنديد بلند بلند پدر
  !!بخوره؟ کتک اينجوری و بمونه

  .تو مثل يکيه اونم:گفت گريه با مادر

  زده؟ کتکت دکتر آقای جالب چه!! واقعا:پرسيد ناپذيری وصف خوشحالی با و خنديد باز پدر

  .اينجا فرستاد خونی صورت و سر با بچمو:گفت من بجای مادر

  .بمونم بذار...خدا رو تو:گفتم ميديدم وضوح به شيطانو توش که نگاھی از وحشتزده.کرد نگام پدر

  !مرد؟ کنی چکار ميخوای:گفت باترس مادر.ريخت قلبم.برداشت چاقو يه و آشپزخونه توی رفت. برخاست جا از

  .بودم کی من بياد يادش تا بفرستم دکتر آقای واسه دخترت از يادگاری يه: گفت کشيد بيرون سينه از قلبمو که لبخندی با پدر
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  شصتم قسمت

  .ميرم خونه اين از ميرم باشه: گفتم بود گرفته خود به جنون رنگ که سرخش چشمای از ترسيده که اومد سمتم به چاقو با پدر

 تو گذاشته که نگرفته جدی منو تھديد.کيم من که بدم نشون عوضيت شوھر اون به بايد...نه زنده ولی...برو: گفت و کرد ای خنده
  .داره عواقبی چه من با افتادن در که بدم، نشون بھش نيست بد....اينجا بيای

  !پدرش؟ ی خونه برگشته که کرده گناھی چه بچه اين.بذارم اگه بخدا کنی؟ چکار ميخوای: گفت و دويد جلو مادر

  نگفتم؟ بھت.نميخواستمش اولم از من که اينه گناھش: گفت و زد پوزخندی پدر

 ،من بفھمم من نذاشتی.نگفتی بھم موقعم ھمون نميخوام؟ بچه نگفتم.متنفرم بچه از من نگفتم: شد تر بلند مادر به رو فريادش صدای
  .کنار برو...حاC به برسه چه...نميخواستم اول از اينو

  !!رحمی بی اينقدر چرا. خدا رو تو. زدی،بسشه کتکش:زد فرياد و ايستاد پدر جلوی مادر

  .اونور گمشو_

 اول بايد: گفت اينکه تا نميرفت کنار ولی برميداشت عقب به جلو،گامی به پدر قدم ھر با و بود ايستاده پدر جلوی سماجت با مادر
 ولی ايستادم عمرم تموم جوونيم دوران توی عشق يه پای به.کردم تحملت عمر يه...نمخوامت ديگه...کردی خستم...بکشی منو
Cبزن منو اول...نميخواد،متنفرم خودشو ی بچه که کسی از.مياد بدم ازت ديگه حا.  



 پدر پاھای پا،سمت و دست چھار.شد جمع صورتم کردم احساس من مادرم، جای به.نشست مادر صورت توی پدر محکم مشت
  ...ميکنم خواھش: گفتم و رفتم

 پس اينجوری دخترتو وگرنه ھستی روانی يه بری،تو شيدا سمت نميذارم ام زنده تا خدا به:گفت و ايستاد پدر جلوی دوباره مادر
  .نميزدی

  .ببند دھنتو شو خفه: زد فرياد و داد ھل پاسيو بزرگ ھای شيشه سمت به مادرو قدرتش تمام با پدر

 يکی من فرياد با ھای شيشه شدن خرد مھيب صدای و شد رد پاسيو بزرگ ھای شيشه توی از مادر.بود خواب چی ھمه انگار
  !!!مادر:شد

 سمت به زنان فرياد.افتاد شده خرد ھای شيشه پشت سرد ھای موزاييک روی مادر.گرفت خون رو جا ھمه ثانيه چند عرض در
 داشت خونريزی شدت از ،نشان بدنش گاه گه خفيف لرزش. دوخت من به رو جونش نيمه چشمای.زدم صدايش و دويدم مادر

  بکنی؟ غلطی چه ميخوای:زد نعره و آورد ھجوم سمتم به پدر.تلفن سمت دويدم زدمو فرياد.

  .اوژانس بزنم زنگ_

  .ببرن منو بيان که:زد فرياد بعد و شدم زمين نقش که زد صورتم توی چنان

  .ميده جوون داره...نميبينی:زدم فرياد محابا بی منم

 من:گفت مينشست بغض به بود بار اولين که صدايی با و مادر جوون بی جسم سمت رفت.شد پدر،کند عصبی و تند نفسھای
  ...شدی باعث خودت تو...بزنم صدمه تو به نميخواستم....

 ازش خون خيلی....ميشه دير وگرنه...خدا رو تو...بياد اوژانس بزنم زنگ:گفتم گريه با زدمو بوسه پاشو و پدر سمت دويدم
  . بزنم زنگ...بذار...رفته

  ...بدشگون توی...لعنتی توی.. بود تو تقصير...شو خفه:گفت و کرد قرمز،نگام چشمانی با ناگھان

 پيشونيم از خون.زمين روی افتادم منگ و گيج که ميز به کوبيد سرمو گرفتو مشتش توی موھامو چنان و آورد ھجوم سمتم به بعد
 انگار.توش ريخت   پول و لباس و برداشت ساک يه دستپاچه که ديدم پدرو بازم نيمه چشمای Cی از حال بی من و ميزد فواره

 رو خونه در حتی که عجله با اونقدر.زد بيرون خونه از سراسيمه که داره فرق قبليش کتکھای با ايندفعه که بود فھميده ھم خودش
  ...خدا رو تو...کنيد کمکم:زدم فرياد که بود باز نيمه کوچه در.در سمت رفتم بود تنم توی که قدرتی تموم با.نبست

  !شده؟ چی.عزيزم تويی...شيدا بده مرگم خدا:پرسيد و اومد ديد،جلو خونی صورت سرو اون با منو وقتی ھا ھمسايه از يکی

  ...مادرم...مادرم...اوژانس بزنيد زنگ: گفتم زحمت به

  .رفتم حال از بعد و
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 ماشين از که ھمين.بودن شده جمع خونه دور تا دور زيادی جمعيت و بود اونجا مرادی،آمبوCنس آقای ی خونه دم رسيديم وقتی
 کنار رو جمعيت.بودن کشيده سفيد ی م3فه روش که آوردند بيرون خونه از  رو جون بی جسم يه برانکارد ،روی شديم پياده

  شده؟ چی... ام خانواده اين داماد من...آقا کنيد صبر:زدم فرياد آمبوCنس سمت دويدم سراسيمه زدمو

  ميشناسيشون؟: گفت  يکی و زمين روی گذاشتن رو برانکارد

  ...بله_

  .بيمارستان بردن ھم رو ،يکی شده فوت بوده،يکی خانوادگی دعوای يه انگار_



  ببينم؟ رو جنازه ميشه:گفتم ترس ،با ميزد بيرون دھانم از داشت قلبم حاليکه در

  .داری طاقتشو اگه:گفت و کرد نگام

 محکم زانو دو.شد شل پاھام و دست خون غرق صورتی ديدن با من و زد کنار رو جنازه روی سفيد روکش که دادم تکون سرمو
 رفت آمبوCنس.رسيد سر برسونه بھم خودشو و بياد بيرون جمعيت ميون از بود تونسته تازه که ياسمن که زمين روی افتادم

  .نگرانی از مردم! ؟ شده چی بگو خدا رو تو يوسف... يوسف:پرسيد دلھره با ياسمن.

  .کرده فوت...شيدا مادر: گفتم نرم حال از تا بودم داشته نگه خودمو سختی به درحاليکه

  !چی؟:زد فرياد خودشو صورت توی زد محکم ياسمن

 ياسمن داريد؟ خانواده اين با نسبتی شما:پرسيد و اومد ،جلو بود ديده رو شيدا منو حال که ھا ھمسايه از يکی که بود موقع ھمين
  .بله:داد جواب من جای به

 و زن به برسه چه ميترسيديم دلھره از ،ما ميومد که بدبختش زن صدای دفعه ھر...بابا بود روانی مرده اين...واقعا ميگم تسليت_
  !!دخترش

  چيه؟ منظورتون:پرسيد ياسمن

  .ديگه بردن جنازشو اCن که خانوم ھمين شوھر...نميدونيد شما مگه_

  !!ميگيد؟ رو مرادی آقای_

 بدن،ازش شھادت شما نفع به دادگاه بيان راضين محل تموم گفتم خانوم اين خود به بارھا.بود معنا تمام به روانی يه...خانوم بله_
 ميکشه دخترمو شوھرمم کنم شکايت اگه بود ،گفته من خانوم به.بود دخترش خاطر واسه فقط نميتونم کن،ميگفت شکايت
  .مرحوم اون عاقبت آخرو شد اينم بفرما...ميدونم

  ...، شيدا پدر اCن نکنه! ميگن؟ رو شيدا پدر! ميگن؟ چی اينا! ؟ يوسف:پرسيد و من کنار زمين روی نشست ناباوری با ياسمن

  ...بيمارستان بريم بايد:گفتم بلندشدمو جا از که بود نکرده تموم رو حرفش

 گفت.لرزوند رو تنم که زد حرفايی اونم.گرفتم رو شيدا سراغ ميشناخت منو که ھا ھمسايه از يکی از من و اومد دنبالم ياسمن
 و نکردم معطل ديگه گرفتيم که بيمارستانو آدرس.رفته حال از بعد و کمک زده فرياد در دم اومده خونی صورت سرو با شيدا
  !ميدونستی؟ تو...بده منو جواب يوسف:پرسيد باز. نبود کن ول ياسمن اما.ماشين سمت رفتم

  شد؟ راحت خيالت...روانيه بيمار يه پدرش ميدونستم...ميدونستم آره:زدم فرياد سرش محکم

  !برگرده؟ گذاشتی چرا پس: گفت گريه با ياسمن

  !ميکردم؟ چکار بايد ديگه! جون؟ آقا ی خونه بياد بگو بزن زنگ نگفتم بار صد من!! ؟ من_

  !!ميکرده تحمل رو وضع اين جوری چه...شيدا واسه بميرم الھی:گفت ناراحتی با ياسمن

  .باشه خوب حالش کن دعا فقط: گفتم کشيدمو آھی

 ،وضعيت شکر رو خدا ولی بود شکسته سرش.شدم شدم،دق جويا دکتر از حالشو کردمو پيدا رو شيدا و بيمارستان رسيدم تا
 چطور حاC بودم مونده.افتاد مادرش سر که بود اتفاقی از بھتر حال ھر به ولی بود خوبم که گفت نميشد گرچه.نبود بد جسمانيش

 ترخيص از قبل تا باشم مادرش دفن و کفن کارای بيمارستانه،دنبال توی شيدا تا گرفتم تصميم.بدم بھش مادرشو فوت خبر
 روز دو ولی انجاميد طول به مرگ،کمی نوع بخاطر دفن جواز و قانونی پزشک کارای.بشه بھتر حالش کمی بلکه بشه شيدا،انجام

  .نديد مادرشو ی جنازه تشييع نيست،ولی زنده مادرش که بود فھميده خودش انگار گرچه.شد شيدا،تموم شدن مرخص از قبل
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  دوم و شصت قسمت

 که سردردی زور از که بشم بلند تخت از ،اومده،خواستم مادر منو سر به چی اومد يادم تا.بودم بيمارستان توی کردم، باز چشم
 وای: کردم زمزمه بغض، با لب زير و کشيدم ام شده پيچی باند پيشونی به دستی.بکشم دراز شدم مجبور ،دوباره گرفتم يکدفعه

  ...مادر

  شيداجان؟ خوبی...س3م:گفت و اتاق توی اومد بود نھفته غمی پشتش انگار که لبخندی با ياسمن که بود موقع ھمون

  !شديد؟ متوجه چطور شما:گفتم ياسمن روبه که.شد اتاق وارد سرش پشت ھم يوسف

  .زد زنگ جون آقا ی خونه به ھاتون ھمسايه از يکی_

  داريد؟ خبر مادرم از...مادرم:گفتم فوری

  .نديدم مادرتو....من....من:گفت و انداخت يوسف به نگاھی و داد پايين گلوشو آب ياسمن

 از خبری ، ما ی خونه اومديد وقتی داده،خب خبر بھتون ھا ھمسايه از يکی نگفتی مگه!...چی؟ يعنی: گفتم که شد جاری اشکام
  .بود خون غرق.پاسيو توی بود افتاده.بود بد خيلی حالش آخه! نگرفتيد؟ مادرم

  .ديدتش... يوسف...نديدمش، من:گفت و گرفت گاز لبشو ياسمن

  .بردنش کجا نميدونم:گفت و کشيد موھاش به دستی دستپاچه و کرد ياسمن ی حواله اخمی يوسف

  !بود؟ چطور حالش! ديديش؟ تو! ديديش؟:گفتم شدمو خيز نيم فوری

  .نبود خوب: گفت و کرد نگام ک3فه يوسف

  .نيست مساعد زياد خودتم کن،حال استراحت حاC:گفت تخت روی ميخواباند دوباره منو حاليکه در ياسمن گريه،که زير زدم بلند

 کاری ھر! شد خون غرق تنش تمام! شد رد پاسيو ی شيشه توی از مادرم....ياسمن وای...بود بد خيلی حالش آخه:گفتم گريه با
 از خونه در دم بيام تونستم که رفت و بست بود،ساکشو ترسيده خيلی که خودش اورژانس،آخرش بزنم زنگ نذاشت پدر کردم

  .بگيرم کمک ھا ھمسايه

  !ما؟ به نگفتی پدرتو مشکل زودتر جان،چرا شيدا بميرم الھی: گفت ميکرد مھار چشماشو توی اشک حاليکه در ياسمن

  .بره شما پيش ام خانواده آبروی نميخواستم:گفت ميشد سرازير صورتم روی داشت ھنوز که اشکی با کردمو نگاش

  !نميشد اينطوری تا بودی گفته کاش...عزيزم!!  شيدا:گفت و کشيد آغوش در منو ياسمن

  .کنه استراحت ايشون که بريد زودتر لطفا حاC ببينيد مريضتونو دادم اجازه ديگه خب: گفت و اومد پرستار موقع ھمون

  .ميريم ما فع3:گفت و بوسيد صورتمو ياسمن

 چرا:  کنم پيدا جوابشو نميخواستم که بود افتاده جونم به خوره مثل سوالی يه. گرفتم دلشوره يوسف،باز و ياسمن رفتن از بعد
  !؟ نگفت چرا ،پس خوبه حالم که من". گذشته خير به که حاC"  نگفت چرا" نميشد اينجوری بودی گفته اگه" گفت ياسمن

 و يوسف از روزی چھار سه ولی.بودم بيمارستان ھفته آخر تا.نکنم فکر بھش شدم مجبور ديگه و گرفت درد خيال و فکر از سرم
  .عيادتم ميومدن وگرنه...شده چيزی يه حتما:  ميداد ندا مدام وجودم توی ھم چيزی يه.نشد خبری ياسمن

 خندان و بود،خوشحال مادر.ديدم خواب بودم بستری بيمارستان که آخری شب اينکه تا باشه خوب مادر ميکردم،حال دعا دعا فقط
  ...مادر خوبه حالت شکر رو خدا: گفتم کردمو بغلش ذوق با.سالم و

  .يوسف پيش برگرد...زندگيت سر برگردی...بگم بھت اومدم...خوبم خوب...آره: گفت و کرد نگام

 صبح اذان نزديکای.  انداختم اتاق ساعت به نگاھی.بودم گرفته آروم کمی.پريدم خواب زده،از حرفو اين چرا بپرسم خواستم تا
  .خيره شاM ان:  گفتم لب زير.بود
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  سوم و شصت قسمت

 که مخصوصا.نيست زنده ديگه مادر ميداد گواھی که قلبی و شده، پيچی باند سر يه با.شدم مرخص بيمارستان از که بود ھفته آخر
 وقتی يوسف ماشين توی. اومدن ،ھمه شدنم ترخيص روز.خوبه مادر حال کنن وانمود و باشند آروم من جلوی داشتند سعی بقيه

  .ببينم مادرمو ميخوام:گفتم شکستمو رو سکوت ميرفتيم خونه سمت به داشتيم

  ...نميشه اCن:وگفت کرد نگام آينه توی از يوسف.کردن نگام ھمه

  ...دخترم باشه:گفت يحيی آقا اما

 بھش بايد! چی؟ که باCخره:گفت و زد رو آخر تير يحيی آقا که کردن اعتراض بلند صدای با يوسف و خانوم سھي3 و ياسمن
  ...بگيد

  !رفته؟ دنيا از مادرم!...داره؟ حقيقت پس:گفتم و گريه زير زدم بلند حرف اين از

 روی شده پرپر گلھای و بود سرش باCی کوچکش مشکی پ3ک ھنوز که خاکی سر.زھرا بھشت رفتيم يراست.کردن سکوت ھمه
 برات دخترخوبی من.ببخش منو خدا رو تو...مامان: کشيدم ،فرياد ميزدم ضجه حاليکه در و خاکھا روی افتادم زانو دو.تازه قبر

  .ببخش منو خدا رو تو... شدی اذيت من بخاطر خيلی...نبودم

  .نزن حرفو اين...راضيه ازت ھم خيلی ،مادرت جان شيدا:گفت و نشست کنارم خانوم سھي3

  .خورد کتک پدر از خيلی نشم اذيت من اينکه بخاطر.بود من ب3ی سپر ھميشه.نميگم که دروغ! چرا؟_

  ....مادر...نيستی تو ولی خوبه حالم من ببين کن باز چشاتو...مادر....برات بميرم الھی: زدم فرياد بلند بعد

 بلند منو زور به.آغوشش توی افتادم حال بی من دادو جای بغلش توی منو خانوم سھي3.شد بسته چشام که گرفت درد اونقدر سرم
 ھام شونه و بود ياسمن دستای ميون برگشت،دستم راه توی.بمونم بازم ميخوام بگم حتی نتونستم.ماشين توی برگردوندن و کردن
  دخترم؟ خوبی: ميپرسيد و ميکرد نگام نگرانی با گاھی از ھر جونم آقا.خانوم سھي3 بازوی ميون

 ی خونه رسيديم تا.پيچيد دارويی نسخه يه برام يوسف.بود اومده بند زبونم ولی.ميديدم آينه توی از ھم رو يوسف نگاه گاھی گه
 ديگه که دادن بھم قرص يه کشيدم دراز که تخت روی.قبلی اتاق ھمون.يوسف اتاق به رفتم   سھي3 و ياسمن کمک ،با آقاجون،

  ....آور وحشت ولی عميق خوابی.برد خوابم و افتاد ھم روی پلکام.نفھميدم ھيچی

  .اونور گمشو...نميخواستم رو بچه اين اولم از من: شد زنده گوشم توی پدر ھای فرياد صدای

  ...زدی،بسشه کتکش...خدا رو تو:داشت ادامه مادر التماسھای

  ...پاسيو سمت شد پدر،پرت دستان شديد ی ضربه با مادر ناگھان

  ....نه:...زدم فرياد وجودم تمام با.بود آور وحشت و بلند ھنوز ھا شيشه شدن خرد صدای

  .بود يوسف...آشنا ی حلقه دو توی نشست نگام.ميخورد تکون محکم ھام شونه

  .نيست چيزی ديدی خواب_

 تا کردم رو سعيم تمام.نشست دستم پوست روی مطبوع گرمايی.بستم چشمامو و بالشت روی گذاشتم سرمو دوباره زنان نفس نفس
 داره يوسف اينکه فکر از ای لحظه بودم،ولی محروم ازش ھا مدت که چيزی.داشت نياز دستاش گرمای به دلم چقدر.نکنم گريه
  .منم...بخواب...نيست چيزی:گفت که ديدم خواب باز کرد فکر.کشيدم دستمو گريه با شدمو ميکنه،خشمگين ترحم بھم بازم

  ...بذار تنھام:گفتم ميگريستم بودمو، بسته چشمامو که ھمونطور و برگردوندم ازش سرمو

 ی خونه به برگشتن بخاطر  و بودم، کرده زندگی روانی پدری با من،که حال به ميخواستن ھمه حاC اينکه حس.داشتم بدی حال
 آور ضجه و بلند جيغ چند. کشيدم جيغ بلند من و.رفت يوسف.ميکرد ديوونم بسوزونن،داشت بودم،دل داده دست از پدريم،مادرمو

  .گريه زير زدم بلند بلند بعد و
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  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  چھارم و شصت قسمت

 ضمير با بگه چيزی ميخواست وقت ھر چون.عصبيه من دست از بودم مطمئن.بود عصبی حسابی که بود روزی چند يوسف
 برگردم کردم پيدا روحی آمادگی ،که فرصت اولين در بودم منتظر.نبود مھم برام اص3.ميگفت ياسمن يا خانم سھي3 به رو غائب
 تلخ ،خاطرات بقيه سکوت ميون در و ميکردم بازی غذام با داشتم ،فقط ناھار سرميز اونروز.کنم ط3ق تقاضای و پدری ی خونه

  .ترسوند حسابی منو بلند صدايی ناگھان که ميکردم مرور رو گذشته

  !ميز؟ روی ميزنی مشت چرا! شده؟ چی يوسف وا_

  .شن دکتر،حاضر برای گرفتم وقت ناھار بعد بگيد بعضيا به کنيد لطف: شد بلند مادرش جواب در يوسف عصبی صدای

  .!!نداره زدن مشت اينکه خب وا_ 

  .ندارم اعصاب منن،من چشم جلوی بعضيا وقتی تا: شد بلند عصبيش صدای

  .پدريم ی خونه برگردم زودی به:گفتم آروم

  .نيست مناسب تو واسه اونجا جان شيدا نه:کرد اعتراض خانوم سھي3

  .نيست مناسب واسم ھم اينجا_

 برن، اينجا از من بخاطر نميخواد خودم خونه ميرم من بگيد بعضيا به: زد کنايه عصبی لحنی با و برخاست ميز پشت از يوسف
  .منم زياديه فقط که کسی انگار

  .کنم قاطی باز که نکنه دير منتظرم،بگيد ماشين توی من: گفت باز که ندادم جوابشو

  .جان شيدا نگرانته: گفت و کرد نگام خانوم سھي3 رفت که يوسف

  .ديدم بله: گفتم و زدم پوزخندی

: گفت حرص با جلو، صندلی روی نشستم تا.رفتم و شدم حاضر نداشتم حوصلشو ھيچ که يوسف فريادھای و عصبانيت ترس از
  .پدرشون ی خونه برگردن ندارن حق بعضيا

  !بگيرم؟ اجازه بايد تو از برگشتنم واسه: گفتم مينشست لبم به که تلخ لبخندی با

 به ،نگفتم!پدرت؟ پيش برنگرد نگفتم من!! ديوونه ميکنی لج کی با: زد فرياد من، چشم تو چشم و سمتم برگردوند سرشو ناگھان
 خودت!! نميفھمم رو تو لجبازی اين مفھوم من حاC...داد دست از جونشو تو جای به مادرت شد؟ چی ديدی! ؟ مياره سرت ب3يی
  !...منم؟ مقصر مگه! ميکنی؟ فرار من از اونوقت شدی مادرت مرگ باعث

  ...بشه اينطوری تا نميرفتم من نميکردی مجبور منو رفتارت اون با تو اگه...تويی بله: گفتم شدمو عصبی اختيار بی

 صد که تويی...مقصری تو! کنی؟ خالی شونه مادرت مرگ سنگين بار زير از ميخوای چرا! ؟ رفتار کدوم: زد فرياد تر عصبی
  مياره؟ سرت ب3يی يه ميزنه ديوونس پدرت نگفتم نگفتم؟...نرو گفتم بھت بار

 پدر ھنوز که روزايی توی که افتادم مادر حرفای ياد تازه.بشنوم نميخواستم.بستم چشامو و گوشام روی گذاشتم دستامو کف
  .زندگيت سر نيست،برگرد پدرت باشه،مثل بد ھم ھرقدر يوسف شيدا: ميزد بھم بود برنگشته

 بار ھزار رو غرورم بودم حاضر.بيارم ،کم يوسف چون مغروری پيش نميخواستم چون کنم قبول حرفاشو نشدم حاضر من اما
  .نه يوسف پيش ولی بشکنم پدر پيش

  .کن تمومش خدا رو تو..بسه...بسه: زدم فرياد ناگھان



 ولی.کردم فدا مادرمو خودم خودخواھی بخاطر که منی...مقصرم من اص3 آره: کردم زمزمه خودم با من و کرد سکوت
  .نياد مادرم سر ب3 اون ولی بميرم خودم بودم حاضر...بشه اونطوری نميخواستم خدا به نميخواستم

  .کردم اشتباه...ميزدم رو حرفا اون نبايد من...اص3...باش آروم:  گفت آرومی لحن با يوسف که ميچکيد صورتم روی اشکام

 صدای بود،و گوشم توی پدر فرياد صدای ھنوز. ميشنيدم التماسھاشو...شد خون غرق مادر که روزی به برگشتم دوباره من اما
 داشت که چشماش ھای حلقه و. رو خونش غرق تن گاه گه لرزش.ديدمش چشمام جلوی دوباره انگار...پاسيو ھای شيشه شکستن

  .بود پوشونده رو ھا مزاييک تموم که بود خون غلظت و.ميکرد نگام

  ...زندس ھنوز اون... خدا رو تو...بزنم زنگ بذار...اورژانس بزنم زنگ بذار....نه...خدا رو تو...نه_

  .ببين منو...شيدا: شد يکی يوسف فرياد با من فريادھای صدای

 رمق بی چشامو.نزنم جيغ ديگه تا ميداد تکون محکم بازوھامو که بود يوسف اين و.نبود خونم غرق مادر از خبری.کردم نگاش
 يه ھا مغازه از يکی از رفت که ميديدمش شيشه پشت از.شد پياده ماشين از يوسف.صندلی گاه تکيه سمت افتاد سرمو و بستم
  .برگشت و گرفت قند آب ليوان

  .بخور_ 

  .نميخوام_

 با حق...باشه: شنيدم صداشو که ميباريد چشمام از اشکام.ريخت دھانم توی ای جرعه و لبھام به رسوند ليوانو حرفم به توجه بی
  !بھتری؟ اCن...ميزدم حرفی نبايد من...تو

  .خوبم_

  .گريستم خودم بحال بلند بلند من و بده پس ليوانو تا رفت
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  پنجم و شصت قسمت

 ی خونه برگردم که بودم فکر تو.يحيی آقا ی خونه برگردم شدم مجبور من و نوشت برام اعصاب قرص مشت يه دکتر
 اونشب.ميگذشت يحيی آقا ی خونه توی من موندن از روز ده.نبود ای چاره ولی ميشه خراب حالم برگردم اگه ميدونستم.پدری

 برم فردا ميخوام بديد اجازه اگه...دادم زحمت بھتون وقته چند اين خيلی:گفتم شام سر من و.اومدن ھم شوھرش و ياسمن شام سر
  .پدريم ی خونه

 جوون شيدا:گفت ياسمن.بشقابش توی کرد پرت چنگالشو و قاشق محکم و داد نشون رو اعتراضش که بود نفری اولين يوسف
  .اونجا برگردی نيست ص3ح اص3 بعدشم...عزيزم نشده خوب حالت ھنوز

  .خونمه باشه چی ھر: گفتم و انداختم پايين سرمو

  ...بگيره رو ديوونه اين جلوی يکی بابا: زد فرياد يوسف

  .نزنی داد اينقدر که بگيره، رو تو جلوی يکی بھتره: توپيد يوسف به عصبانيت با خانم سھي3

 ازش خوشی ی خاطره حتی که جايی! ؟ تريد راحت اونجا بريد ميکنيد فکر چرا...خانوم شيدا: گفت ياسمن شوھر فرھاد آقا
  !نداريد؟

  .برم بايد بگيرم ط3ق شوھرم از ميخوام وقتی! چی؟ که ب3خره_ 

 ندارم،ميرم مزخرفاتو اين شنيدن  اعصاب من: گفت ميپوشيد رو کتش حاليکه در و برخاست ميز پشت از کنان غر غر يوسف
  .خونم



  .بشين يوسف_ 

 جدا ھم از نميذارم من خانواده مشاوره يه نريد دوتون ھر تا: داد ادامه يحيی آقا که ماند معطل يوسف و گفت اينو يحيی آقا
 شدی روحی اختC3ت ،دچار شکل اون به اونم مادرت مرگ بخاطر تو...کرده فرق وضع اCن...شيدا بودم ھم تو با اينو...شيد

 اCن ، ھمدم يه به داری،نياز مراقبت به نياز بشی، درمان بايد تو...گفته؟ چی يوسف به دکتر ھستی متوجه ھيچ اص3....دخترم
 رفتی، مشاورتو جلسات و شد بھتر روحيت حال و شدی درمان اگه ميدم قول بھت من.نيست ط3ق برای مناسبی وقت اص3
  !باشه؟...کنم کمکت خودم بود، ط3ق تصميمت بازم بعدش

 يه ولی نميزنم حرف حرفتون دارم،رو دوستون خيلی جون آقا:گفتم که ميز پشت نشست دوباره يوسف.کردم سکوت ای لحظه
  دارم، خواھش

  .پدريم ی خونه برگردم مشاوره،بذاريد جلسه دو يکی از بعد

 بد حالم...معذبم اينجا...نميگرده بر خونه اون به ديگه پدرم...ميدونم: دادم ادامه که گذاشت سرش روی دستشو دو ک3فه يوسف
  ...خدا رو تو ميشه،

 من ؟ نميگی چرا...ديگه بگو معذبی؟ چی از: گفت بود عصبانيت اوج در که صدايی با نزنه فرياد ميکرد سعی حاليکه در يوسف
  .ميرم من خوب کردم؟ معذبت

  ...خدا رو تو...داره مادرمو عطر ھنوز که جايی...خونه برگردم ميخوام...نبودی تو منظورم...نه_

  کنی؟ ديوونه خودتو ميخوای: زد فرياد محکم و بگيره فريادشو جلوی نتونست ديگه

  .دخترم ميخوره حرص اينجوری داره تو بخاطر ببين: گفت و گرفت، سکوت ی نشانه به رو يوسف دست مچ جون آقا

  .برگردی ميذارم مشاوره جلسه دو از بعد...باشه: گفت جون آقا که کردم سکوت

  .نه: زد فرياد باز يوسف

  .مشاوره جلسه دو از بعد ولی: داد ادامه خونسرد جون آقا

����  

  

  سرد آتش��❤��❤

   ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  ششم و شصت قسمت

 نری نگم اگه شايد گفتم ولی نگم بھت دادم قول بوده،بھش يوسف استاد اين: گفت و داد بھم رو روانشناس دکتر يه کارت ياسمن
  .ميشه بيقرارت خيلی تازگيا يوسف...ميسوزه ھردوتون برای دلم...شيدا برو ميکنم خواھش ولی

  ...کرده گل دلسوزيش حس:گفتم زدمو تلخی لبخند

 داره، دوستت ميکردم فکر من حتی اونکه از بيشتر خيلی يوسف...ميکنی اشتباه داری که ميدونم خدا به:گفت ناراحتی با ياسمن
  .بزنه حرف نميتونست که بود اينطوری بچگيش از خب ولی

  .بدم تغيير که نخوايد ديگه گرفتم تصميممو وقتی ميکنم خواھش ولی...ميزنم زنگ باشه: گفتم و گرفتم کارتو

 اول ی جلسه ھمون. دکترآصفی مطب رفتم گرفتم وقت بعد روز دو برای و زدم زنگ روز ھمون.بوسيد صورتمو و زد لبخند
 شما يوسف چقدر که کنم ثابت بھت ميتونم اCن ھمين من: گفت که گرفتم تحويل لبخند يه جوابم در و زدم دکتر به حرفامو ی ھمه
  .بزنم حرف اونم با بايد ھمين واسه کنم ثابت بھت حرفمو مدرک و دليل با ميذارم داره،ولی دوست رو

  .شدم متنفر ازش ديگه من نيست،که دلسوزی و ترحم حس جز چيزی کنيد ثابت من به ميخوايد اونچه که مطمئنم منم گرچه_

  .ميدم خبر شما به بعد و ميزنم حرف خودش با جلسه دو:گفت و زد لبخند مھربانی با

  .ممنون_



 اينقدر صورتت رنگ اينکه انگشتات، شديد لرزش...شدی عصبی اختC3ت دچار شما دخترم ولی: گفت دکتر که برخاستم جا از
  .بشه درمان بايد ھمه و ميترسی،ھمه و ميپره زود

  .نيستم درمان به حاضر نديد بھم منو جواب که وقتی تا و...خوبم من_ 

 و.نميومد جون آقا ی خونه ديگه يوسف.جون آقا ی خونه برگشتم.زدم بيرون مطبش از برداشتمو کيفمو که کرد نگام لبخند با دکتر
 رو چيز ھمه شايد که نوبتی...داد من به ديگه نوبت يه دکتر و رفت مشاورشو جلسه دو اونم.بودم راحت دستش از روزی چند من

  .کرد عوض
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  ھفتم و شصت قسمت

 جلسه دو از بعد دکتر ولی گفت، چی آصفی دکتر به نفھميدم.شد يوسف نوبت رفتم که ای جلسه دو از بعد.بود شده عيد نزديکای
 اومد يعنی.رفتم يوسف ھمراه بعدی جلسه ھم من اجبار به و ببينه رو ما دوی ھر جلسه يه ميخواد، که بود گفته يوسف به مشاوره

 دکتر اتاق وارد وقتی.نزديم حرفی ھم دکتر مطب توی حتی.من نه و زد حرفی اون نه.ماشينش توی نشستم ک3می ھيچ بی.دنبالم
 چيزی قضيا اين تمام.کردم صحبت ھمسرتون با مرادی،من خانم: گفت و انداخت يوسف و من به نگاھی آصفی دکتر آقای.شديم
  .تفاھمه سو ھا اتفاق اين ی ھمه که کنيد قبول نميخوايد شما که ميگه يوسف ولی.نيست بيشتر ساده تفاھم سو يه جز

 کتک کسی سوتفاھم با وگرنه ميکنيد دفاع ازش ھستيد استادش شما...معلومه خب! تفاھم؟ سو: گفتم و شدم عصبی چرا نميدونم
  .ديگه کنيد کمکم نميخوايد بگيد خب!! تفاھمی؟ سو چه...نميشه ايجاد دلسوزی حس تفاھم سو نميخوره،با

 و روح بی ی مجسمه يه با من چيه؟ ميدونيد اص3:دادم ادامه که بود کرده ،سکوت داشت اعصابش کنترل در سعی که يوسف
 تا کردم،شايد زندگی خشن و بداخ3ق و روانی و عصبی پدر يه با عمر يه من که ميدونه خوب خودشم.کنم زندگی نميتونم احساس

  .ببينم ،باز پدرمه مثل که رو  کسی نميخوام. نه حاC ولی زندگيم سر برگردم ميتونستم مادرم،شايد فوت از قبل

  !!ميشنوم چيزا چه!!  من خدای ؟!روانيم آدم اون شبيه من واقعا:گفت دکتر سمت روبه عصبی لحنی با يوسف ناگھان

 اين که داشت زن به دست داره،پدرم ھم آقا اين رو ھا خصلت اين بود عصبی،اخمالو،پرخاشگر پدرم.ميگم بھتون شباھتاشو من_ 
  .... من کرده،و پيدا تازگی ھم آقا

 نخواھد و نفھميد وقت ھيچ که کسی.کردم زندگی آدمی ھمچين با که متاسفم خودم برای واقعا:گفت و کرد قطع حرفمو يوسف
  .خبره چه من درون که فھميد

 امروز دارم من و داشت مادرمو عاشقی ادعای روزی يه ھم من پدر دکتر آقای...بفھمم ھم ديگه صدسال نميخواد دلم:کشيدم فرياد
  .ميبينم خودم زندگی توی دوباره مادرمو ی گذشته

 که بلندی نفس با دکتر آقای که کردم پاک اشکامو صورتمو روی کشيدم دست سختی به.ميلرزيد تنم تمام و بود گرفته ام گريه
 ھردوتون به فرصت يه.نميکنم صادر حکم جوون زوج دو زندگی ،برای سال آخر وقت ھيچ من...ھرحال به: گفت کشيد
 ھم با سقف يه زير بايد شما دوی ھر جلسه اون تا ولی.ميدم شما مشترک زندگی مورد در تعطي3ت،نظرمو بعد جلسه اولين.ميدم

  .باشيد

  .بپيونده حقيقت به روياھام نميخوام ،ديگه ميبينم کابوس کافی اندازه به شب ھر من.نميکنم کاری ھمچين من...ھرگز: گفتم فوری

  .براش شدم کابوس يه من...آره: گفت صندليشو پشتی به زد تکيه محکم و کشيد صورتش به دستی ک3فه يوسف

  .رادمھر آقای باشه شما پدر خونه نباشه،ميتونه خودتون ی خونه ميتونه سقف يه: داد جواب و کشيد عميقی نفس آصفی آقای

 رو دونفر شما برای قضايی ی نامه تعطي3ت، از بعد جلسه اولين کنيد گوش حرفم اين به اگه:داد ادامه دکتر که کردم سکوت
  .باشيد نداشته مشاوره پيش رفتن به نياز ديگه دادگاه توی تا مينويسم

  ...زديم را دکتر حرف تاييد مھر سکوتمان با و کرديم سکوت دو ھر
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  )يوسف(ھشتم و شصت قسمت

 و فھميد منظورمو شيدا که کردم اشاره ماشين به دستم با فقط.بودم ناراحت و عصبی خيلی بيرون، اومدم که آصفی دکتر مطب از
  .برگردم تاکسی با ميدم ترجيح:گفت

 فکر. شد مرور برام دوباره ماه سه اون تلخی ی ھمه اختيار بی و فرمون پشت نشستم.کرد بيشتر عصبانيتمو اينکارش.رفت بعد و
 من من، ميگفتم اگه نميشد باورش ھيچکی.برداشتم من قدمو اولين حتی.ميشه عوض شيدا مادر فوت از بعد چی ھمه ميکردم
 حتی.کردم نگاش.نشستم سرش باCی شب مادرش،تموم فوت از جون،بعد آقا ی خونه آورديم رو شيدا که تودار،شبی و مغرور

 چشمام تا.گرفت خواب صبح،چشمامو نزديکای.بود خواب بخش،خواب آرامش داروھای تاثير تحت اون ولی.زدم صداش آروم
 سرشو دوباره شد آروم وقتی.بشه بيدار ميديد که کابوسی از زودتر تا دادم تکون ھاشو شونه محکم.کشيد جيغ شيدا اومد ھم روی
 و ظريف دست.بود شده تنگ براش دلم چقدر!! ماه دو نزديک از بعد.گرفتم نترسه،دستشو اينکه برای که گذاشت بالشت روی

 و زد پس دستمو اون ولی کنيم شروع رو چی ھمه اول از تا بدم دستش به ای بھونه اينجوری خواستم.شد گم دستم توی کوچکش
  ...بذار تنھام:گفت

    زندگيم به شيدا برگردوندن برای راھی ديگه که فھميدم شب ھمون از.شنيدم غرورمو شدن شکسته بلند صدای

  !ميکنه خرد منو استادمم پيش حتی که رسيدم کجا به ببين ماه سه از بعد حاC.ندارم  

 فرياد محکم من و گلوم توی نشست و شد بودم،غده کرده سکوت که روزھايی ی ميکردم،ھمه رانندگی داشتم که طور ھمون 
  نشنيدی؟ قلبمو صدای وقت ھيچ ولی ديدی اخمامو فقط چرا کنی؟ درک قلبمو نخواستی وقت ھيچ چرا...لعنتی:زدم

 ندم جواب دادم ترجيح. بود ياسمن.ميخورد زنگ داشت و بود سايلنت روی که موبايلم سمت برگردوندم اشکمو پر نگاه ای لحظه
 ھمه تو لعنتی لعنتی: زدم فرياد دلم ته از دوباره.بود موبايلم اصلی ی صفحه ھنوز که بود شيدا عکس ميسوزوند قلبمو اونچه ولی

  !شبھاتم؟ کابوس من ولی شدی چيزم

 کنار ای دقيقه چند شدم مجبور و کنار زدم.کردم سکته کردم فکر که گرفت درد اونقدر قلبم.ميريخت من ی اراده بی اشکام
 رفتم ميداد سر ھاشو ناله آخرين و ميزد چنگ ام سينه توی داشت جور بد که قلبم درد از.نيومد جا حالم ولی.باشم خيابون

  .نشی عصبی کن سعی ولی مينويسم قرص يه عصبيه،برات فشار از:گفت اکو و قلب نوار يه خودمون،بعد بيمارستان دکتر.دکتر

 بدست رو شيدا تونستم تا جنگيدم پدرش با....شيدا پای گذاشتم زندگيمو تموم من که بود اين دردم.بود بزرگتر حرفا اين از دردم
 نزنه ام،براش مرده صاحب قلب ميکردم ھرکار!! رفت و گذاشت"پدرمی مثل" لقب من روی راحت خيلی اون بيارم،ولی

  ...بشه اضافه خوابم قرصھای به شب ھر ھم قلب قرص نبودش از که اونقدر.ميتپيد براش قلبم بدجور.نميشد
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 حال متوجه تا برگردم يوسف با نخواستم ولی نبود خوب روانيم حال ميدونم.ميلرزيد تنم تموم اومدم بيرون که دکتر مطب از
 نگرانش ھمه تقريبا. جون آقا ی خونه برگشت دير خيلی اون اما.کردم ھمينکارم و برگردم تاکسی با ميخوام گفتم بھش.بشه خرابم

 که بود قرمز چشماش فقط.ھميشه مثل.بود خوب حالش برگشت وقتی ولی بودم نگران براش کم يه منم.بگم دروغ چرا.بودن شده
 يه زير اگه ما کرده فکر! خوشه دلش آصفی دکتر چقدر گفتم؛ خودم با.نکرد س3مم من به حتی.بود خستگی و ھوا آلودگی از اونم

  .حرف به برسه چه نميکنيم ھم به ھم ساده س3م يه! ميشه؟ حل مشک3تمون ميزنيمو کنيم،حرف زندگی ھم با سقف



 ھنوز.شدم ولی نشم ناراحت اينکارش از کردم سعی منم.نکرد نگامم بلکه نزد حرف باھام تنھا نه يوسف که بود روز ھمون از
 باشم خودش مثل منم ميکردم سعی خود بی.بود صورتش توی که قشنگی ی جذبه.بودم نگاھش اون عاشق.داشتم دوستش قلبم توی
 خدا: ميگفتم خودم با نمينشست صورتم به ازش نگاھی ھيچ وقتی و ميدوختم چشم سادش،بھش نگاه يه ھوای به گاھی ھراز چون

  !!ميمردی نگاش تو،برای و ميسوزوند دل برات نگاھش با فقط اون!! بدبخت داری دوست ھاشم ترحم حتی...شيدا بکشتت

  ...تر مصمم ط3ق برای مرا و ميکرد پر رو چشمم فکر اين از گاه بی و گاه اشک

  .داشت دوستش خيلی خالش،سحر،که دختر ھمون سمت دوباره ميرفت اونم شايد...رو برانگيز ترحم بازی اين ميکردم تموم بايد

  !!داشتنی دوست خودخواه مغرور يه از خاطره مشت يک با ميشدم تنھا تنھای من فقط و

 ی خونه برگردم ميخوام و رفتم مشاورمو جلسه دو که گفتم من ولی بمونم پيششون که کرد اصرار جون آقا.رسيد فرا عيد شب
 آصفی دکتر به که قولی برم اگه ميدونستم. بمونم پيششون رو عيد اول ھفته کردم قبول که گفت و گفت اونقدر جون آقا اما.پدريم
 بھش ھنوز که عشقی از من و باشه چشمام جلوی يوسف اون از بيشتر نميخواستم ديگه واقعا ولی ميکنم نقض ھم رو بودم داده

  .بکشم کنم،عذاب سرکوبش درونيم نيروی تمام با ميخواستم داشتمو

 اجازتون با: گفتم شدمو حاضر ظھر سر ھمين واسه.نداشتم عيدی مادرم بی من ولی عيد شام برای بودن تکاپو در ھمه عيد شب
  .زھرا بھشت ميرم من

  !!!تنھا:گفت يحيی آقا.شدن ساکت ھمه دفعه يه

  !مگه؟ داره اشکال_

  .ببرتت يوسف تا ،واستا نشده خوب ھنوز حالت نه_

  .نميخواد نه...نه:گفتم دستپاچه ، فوری

  .بری نميذارم يا يوسف با يا:گفت جون آقا که بود او دستور منتظر و ميکرد نگاه جون آقا به فقط يوسف

  .بگيد شما چی ھر چشم:گفتم انداختمو پايين سرمو
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  ھفتادم قسمت

 تموم چون شايد.نشدم آروم برگشتم ھم زھرا بھشت از.بود پر اينا از بيشتر دلم ولی بشم خالی بلکه کردم گريه کلی مادر خاک سر
 بودم داده دست از رو مادر ھم.شد تلخ کامم به خيلی خيلی عيد شب شام.غريبه دو مثل درست.بوديم کرده سکوت يوسف منو راه

 غرور ھمون نگاش،به به چقدر که ميکردم حس گاھی برگرده،ولی اول حالت به چی ھمه بود بعيد ديگه گرچه.رو يوسف ھم و
 نديدم پدرم از وقت ھيچ که محبتی.ميخواستم محبت.نميخواستم ترحم ولی. دارم بگيره،نياز دستمو گاھی حتی نميذاشت که لعنتيش

 عاطفی خ3 در چقدر که ميکردم حس نبودش در حاC کند،و سيراب محبتش از مرا ھم پدر جای که کرد رو ت3شش تمام مادرم و
 اونروز تا که کرد ثابت ديگر يوسف... نه ميشد،ولی معجزه شبه يه داره،شايد دوستم يوسف که بودم مطمئن اگر.گرفتم قرار

 تر ک3فه من ميگذشت،و ديگری پشت يکی عيد روزای. Cغير و بوده آبروش حفظ زندگيمان،بخاطر حفظ برای ت3شش
 بود شده ھم او. ميکشيدم زجر بودنش، از درحاليکه ميکردم تحمل جون آقا ی خونه توی رو يوسف حضور بايد  چون.ميشدم

 به من برگشت از که او و بيچاره،عاشقشم من ھنوز که ،ميفھميدم ميکردم دزدانه،نگاش وقتی گاھی که ای مجسمه ھمچون
 و زدم زنگ آصفی دکتر به يواشکی ناچار به که شدم بيقرار اونقدر.برداشته ت3ش از شده،دست اميد نا آبروش بخاطر زندگيش

 که کردم ذوق من و بازه مطبش عيد ھفتم از که گفت دکتر شکر رو خدا و.بزنم حرف باھاش برم ميره مطب احتماC اگه که گفتم
  .ميشنوه قلبمو روی ی شده تلمبار حرفای که ھست کسی

  .پدريم ی خونه برم صبح فردا ميخوام من جون آقا:گفتم جون آقا به شام سر شب ھمون

  !نميمونی؟ اينجا چرا:گفت جون آقا.يوسف کردند،حتی نگام ھمه

  .برم کردم،بذاريد گم چيزی يه انگار...ميشم اذيت بيشتر جون،اينجا آقا برم بذاريد_



  .اونجا رفت ريختس،نميشه بھم ماھه سه دو جون،اونجا آقا:گفت بود کنترل حال در عقلش حصار پشت که عصبانيتی با يوسف

  .جون آقا ميکنم تميزش خودم:گفتم و دادم جون آقا به رو يوسف جواب

  .خودش ی خونه به برگرده مرادی ،آقای ممکنه لحظه ھر جون آقا:گفت شده کنترل حرصی و عصبانيت با باز يوسف

  . کرد فرار ھمين ،واسه بدن لوش  که ميترسيد ھا ھمسايه از اون...جون آقا برنمگيرده:گفتم جون آقا روبه

  .ميگيد من به ھمش بزنيد،چرا حرفاتونو باھم بشينيد آدم مثل دوتا شما خوب بابا ای:گفت ک3فه آقاجون

 کارگر تا چند تا بده مھلت بگيد بھش باشه:گفت و شکست رو سکوت دقيقه چند از بعد يوسف که کرديم سکوت يوسف و من
  .کنن تميز رو اونجا بگيرم

  .ميکنم تميز خودم جون آقا نيست Cزم_

 گوش حرفم به ،بايد منه ی شناسنامه توی لعنتيش اسم اون وقتی تا بگيد بھش:گفت و برخاست ميز پشت از عصبی و ک3فه يوسف
  .گفتم که ھمين...بده

 لجبازی شوھرته،چرا نگرفتی،يوسف ط3ق ھنوز...شيدا:گفت و کرد نگام جون آقا.رفت و برداشت رو ماشين سوئيچ وبعد
  .ميکنی

  ...چشم شما بخاطر: گفتم و شدم بلند ميز پشت از منم
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  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  .يکم و ھفتاد قسمت

 خانم سھي3 و جون آقا از و کردم جمع وسايلمو من و کردن تميز رو خونه ،کارگرھا بود گفته يوسف که ھمونطور روز دو
 رو کليدا داشتم ھنوز.شدن عوض کليدا شدم متوجه داد دستم به که رو خونه کليد و رسوند منو يوسف.رفتم و کردم خداحافظی

  !حرفی ھيچ بی.رفت و شد ماشين سوار که ميکردم نگاه

 در تا.چرخوندم قفل توی رو کليد بعد و کردم بغض ای لحظه.بود کرده عوض درو قفل يوسف بود درست حدسم.خونه سمت رفتم
  .آورد ھجوم سمتم به خاطرات انگار شد باز

  !مرد رحمی بی اينقدر چرا...خدا رو تو:شد زنده برام دوباره مادر فرياد صدای

  .بود ايستاده سماجت با مادر ولی بزنه، کنار رو مادر داشت سعی پدر

 ازت حاC ولی...ساختم و جوونيم،سوختم دوران تو عشق يه پای به...کردم تحملت عمر يه...کردی خستم...بکشی منو اول بايد_
  .متنفرم نميخواد رو اش بچه که کسی از...مياد بدم

 خونه توی چشمامو و اتاق کنج گذاشتم وسايلمو ساک.بستم سرم پشت درو و فشردم ھم روی محکم پلکامو بستمو چشمامو
 دوباره ھم رو پاسيو ی شکسته ی شيشه.نبود مادر خون از ردی ھيچ که بودند شسته رو پاسيو ھای موزاييک چنان.چرخوندم

 پاسيو ی بسته فضای توی خون بوی ھنوز.شد شل زانوھام اختيار کردم،بی باز که در.پاسيو کشويی در سمت رفتم.بودند انداخته
 ھای موزاييک ھمون روی گذاشتم سرمو.نداشت خودشو قبلی زيبايی پاسيو ديگه و بودند شده خشک مادر گلدونھای تموم.بود

 سرد موزاييکھای  روی دستمو.گرفت ام گريه و ترکيد بغضم که کردم استشمام ھا موزاييک روی از رو خون بوی و سرد
 تنھام چرا....ببينمت نذاره بخواد که نيست بابايی ديگه...ديدنی عيد...خونه اومدم من!...مادرم؟ کجايی:گفتم کشيدمو

  دارم؟ رو تو دنيا توی فقط نميدونستی...گذاشتی؟

  .نميگرفت آروم قلبم اما.ميشد بلندتر و بلند گريم صدای

  !بود يوسف.اف اف سمت رفتم.باشه ميتونست کی.زد خشکم.شد بلند در زنگ صدای ناگھان

  .رفت درو کنار گذاشت منو داروھای حرفی،پاکت ھيچ بی و اومد باC ھا پله از که کردم باز درو



 ساکم کنار اتاق کنج نشستم.خاطره از شد پر باز نگام کردمو باز درو.اتاقم سراغ رفتم بعد و.انداختم پاکت به نگاھی.اومد باC نفسم
 روزی دو.زدم ورق شيرينمو و تلخ خاطرات ريختمو اشک آروم خونه سکوت توی فقط شب تا اونروز.خاطرات به زدم زل و

 و آصفی دکتر مطب رفتم بود فروردين ھفتم که سوم روز و گرفتم رو تصميمم که بود محض سکوت ھمون توی.بود ھمين کارم
  .بگيرم ط3قمو کنيد کمکم...ط3ق به راضيه که مطمئنم ھم يوسف...بريدم...شدم خسته ديگه:گفتم مقدمه بی

  :گفت و کرد نگام دکتر
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  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  دوم و ھفتاد قسمت

 دوستت خيلی زدم حرف ،باھاش ميشناسم رو ،يوسف کنی؟من فکر بيشتر نميخوای دخترم:گفت ملتمسانه لحنی با دکتر آقای
  .بزنه حرفی بھت که نميذاره غرورش اين ميکنه کاری ھر داره،فقط

 سر از فقط و نداره من به ای ع3قه ھيچ ايشون اتفاقا...کردم فکرامو من:دادم جواب و انداختم دستم توی ی حلقه به سردمو نگاه
  .بود اشتباه ھم اولش از ما ازدواج...نکنيد اصرار ھم شما...بده ط3ق منو که نميخواد وجدان عذاب و دلسوزی

 تو که اونچه از بيشتر حتی داره دوستت که کنم ثابت بھت ميتونم ميکنی، اشتباه داری که ميدونم!  ؟ کنی فکر بازم نميخوای-
  .بزنی حدس ميتونی

 نتوسته رو"عزيزم" کلمه يک يکبار حتی که روح بی و سرد آدم يه اونم.کنيد ثابت بھم ميخوايد چطور شما آخه:گفتم کنجکاوی با
  .بياره زبون به

  .بکشم حرف زبونش زير از بلدم خوب استادشم من.نکن مقايسه يوسف با منو: گفت و زد لبخندی  آصفی دکتر

  .کردم ضبط حرفاشو تموم:گفت ميداد نشون بھم  و برميداشت ميزش کشوی از رو فلشی حاليکه در بعد

  .بدم گوش ميشه:گفتم که نشست لبم روی اختيار بی لبخندی

 حرفاشو و دونست خودش امين منو که کردم يوسف به رو خيانت ،بزرگترين بدم بھت اينو اگه:گفت عميق نفسی با ھمراه دکتر
 طوری دادنش گوش از پس خواھشا پس.مجبورم گرفتيد رو تصميمتون شما و راھه آخرين اين ميبينم که اونجايی از ولی زد بھم

  .نشنيديد رو حرفا اين از ھيچی که کنيد وانمود

 به ميخواستم ،و ميدونستم بدبختی اونھمه از خودم منجی که رو کسی.داشتم دوستش چقدر.نشست قلبم در ناپذير وصف ذوقی
  .کنم ،حفظش نداشته وجود ھرگز ميکردم فکر که عشقی به اعتراف قيمت

 صدای اول.کامپيوترم به زدم رو فلش و مبل روی انداختم کيفمو کردم باز درو تا. خونه برگشتم گرفتمو آصفی دکتر از رو فلش
 دردسرساز ،واست نيای کنار اندازت بی غرور مشکل اين با اگه بودم گفته بھت که ديدی خب:گفت که شنيدم رو  آصفی دکتر
  !کنم؟ چکار من ميگی حاC.ميشه

 بتونيد شما شما،تا پيش بياد تا بھش بده رو شما شماره گفتم خواھرم به عمدا: کرد قطع ای لحظه برای را نفسم يوسف صدای
  .بدم ط3قش نميخوام کنيد،من کاری

  !نميگی؟ خودش به رو اينا چرا خب-

  ... نميتونم:کوتاه مکثی از پس

 اين براش تو سکوت.جان يوسف کردی سکوت شرايطی بد توی.پره ازت دلش خيلی خانومت.بکنم برات نميتونم کاری منم پس-
  .کنی ازدواج باھاش ميخواستی دلسوزی سر از و کردی ترحم بھش ھم اولش از که کرده ايجاد رو توھم

 درد قلب رفته وقتی از.ديوونشم.خودش حتی نگفتم کی ھيچ به حال به تا نشه باورتون شايد.دارم دوستش خيلی...نه خدا به-
  .بشه روبرو باھام حتی نيست حاضر اون ولی.خودشه دردم دوای.دارم دعوا ھمه با.ندارم حوصله.نميرم ھم مطب حتی.گرفتم



  شديد؟ آشنا باھم کی از...بگو تو اينبار خب-

 زير زد"گوشم سراپا" گفتم بھش ھام کننده مراجعه ی بقيه مثل تا.ميخواست مشاوره...من مطب اومد روز پيش،يه نيم و سال دو-
 بودم ديده کنندھامو مراجعه ی گريه زياد.نه شدم احساساتی کنيد فکر اينکه نه.لرزيد ھاش گريه شنيدن از دلم وقت ھمون.گريه
  ...نبود رنج دردو سر از اندازه اين تا کدومش ھيچ انگار ولی

 از خودمو ھميشه برای داشتم قصد که روزی ھمان.ديدمش بار اولين برای که روزی ھمان به برد گذشته به مرا يوسف صدای
  .....کنم ،راحت بودن زنده و زندگی شر
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  سوم و ھفتاد قسمت

 پا به قلبم توی آتش شبيه چيزی انگار.بود شده عوض خيلی حالم شد تاريک ھوا وقتی...دادم گوش رو فلش تموم شب تا
 اگه.باشه يوسف دل حرف شنيدم که حرفھايی که نميشد باورم.سالن توی نشستم و کردم روشن ذوق با رو خونه چراغھای.بود

 توی ک3مش آخرين ياد دوباره...اشک از شد پر چشمام ای لحظه.بود خودش صدای صدا ولی.دروغه ميگفتم نبود خودش صدای
  :افتادم کرد صحبت تنھا دکتر با که ای جلسه دو

 که کشيده جايی به کارمون ولی...بره اگه ميشم ديوونه که فھميدم حاC ولی دارم دوستش فقط ميکردم فکر ماجراھا اين از قبل تا_
 ھمين و دارم دوستش چقدر که کنم ثابت بھش نميتونم...دلسوزی و ترحم حساب به ميذاره منو رفتارھای کوچکترين حتی اون

  .ماست اصلی مشکل

  ....من يوسف...يوسف:  کردم زمزمه لب زير و دادم بيرون نفسمو

 چه من تو سکوت با ميدونی انصاف بی...بزنی خودم به حرفاتو کنم کاری بايد: دادم ادامه ،که گرم اشکی از شد پر چشمام
  .بشکنی رو سکوتت بايد...داشتم؟ احساسی چه...کشيدم؟ زجری

  ميگی؟ چی حاC خب:پرسيد که  بردم آصفی دکتر برای رو فلش اونروز فردای

 چشمام جلوی فجيع وضع اون با رو کردم،مادرم زندگی روانی پدر يه با عمر يه...بديد حق منم به ولی کردم قبول رو حرفاش_
 دريغ غرورش بخاطر اون ولی دارم نياز محبتش به که.يوسفه مونده برام که کسی تنھا....شدم تنھا تنھای دادم،حاC دست از

 پيش ندادنم دست از بخاطر و ميکنه سکوت من پيش غرورش بخاطر ولی عاشقه که مغروری مرد ھمچين با ميتونم من...ميکنه
 ھمسرم از بھتر کی...شدم روانی مشک3ت دچار من ميدونيد بھتر که شما!...کنم؟ ميکنه،زندگی فاش قلبشو راز ی ھمه شما

 صدام که بشنوم ميخوام...ميخوام محبت.ميخوام توجه ازش فقط خدا به...خواستم چی ازش من مگه...کنه درمان منو ميتونه
 از که چيزی.عصبانيت بدون.فرياد و داد بدون.ببينم ميزنه دم ازش که داشتنی دوست اين.ببينم ميخوام ،اص3" جانم عزيزم،"بزنه
  .ھمسر از نه و ديدم پدر از نه که محبتی...محبتم ی تشنه من ھمين بوده،واسه عصبانيت و بيداد و ديدم،داد زياد پدرم و اون

 اومدی که نگو بھش.کن پاک اشکاتو شما...من با اونش: گفت دکتر که بودم کرده متاثر اشکام با ھم رو دکتر و ميريختم اشک
 کن اصرار ط3ق روی ھنوز شما البته و. تعطي3ته از بعد ھمون جلسه اولين که انگار.نزن حرفاشم و فلش از حرفی و من پيش

  .من با ،باقيش

  !کنه؟ تغيير يوسف ميشه يعنی: گفتم و زدم لبخندی

  .ميکنم ت3شمو من ولی اونه القلوب مقلب يا...شاM ان_

  .کردم،ببخشيد اذيت خيلی وقته چند اين رو شما:گفتم لبخند با

  .کنم کمکی ميشم خوشحال دخترم حرفيه چه اين_

 يوسف زودتر ميخواست دلم.کردم حس رو ميداد بھم خوشی نويد و بود زده قلبم توی که اميدی ی جونه اومدم بيرون که مطب از
  .بود شده تنگ اندازه از بيش براش دلم انگار حاC.ببينم رو
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  چھارم و ھفتاد قسمت

 برم بدر سيزده واسه و بزنم بھشون سری يه تا زد زنگ جون آقا بار چند.ميکردم روزشماری عيد تعطي3ت پايان برای داشتم
 يوسف تعطي3ت، از بعد ی جلسه اولين.شد تموم برام عيد تلخ و سخت تعطي3ت باCخره.نکردم قبول آوردمو بھونه ولی پيششون

 و نداشت ذوقی چندان اون ولی کردم، مخفی صورتم پوست پشت ديدنش از رو شوقم سختی به.مشاوره پيش بريم دنبالم اومد
 ديده براش خوابی چه صداش صوتی فايل شنيدن از بعد من که نميدونست ،ھنوز داشت حق خب. بود عصبی ھم خيلی برعکس

  شد؟ چی تعطي3ت اين حاصل خب: گفت من به رو مقدمه بی دکتر که بود دکتر مطب توی.بودم

  .نداره ای فايده...نکنيد کشدار اينقدر جلساتو اين ديگه لطفا ميخوام ط3ق گرفتم، تصميممو: دادم جواب من

  ...خب ولی کردم ت3شمو تموم من که ميدونی خودت جان يوسف.نيست ای مسئله...باشه:  گفت و داد تکون سری دکتر

 جلسات شما که بنويسم براتون نامه حاC ھمين ميتونم...ھستم خانواده دادگاه مشاورين از يکی من: داد ادامه و کرد مکثی دکتر
  .نميکشه طول زياد شما ط3ق کار اينجوری...گذرونديد رو ط3ق از قبل ی مشاوره

 چرا!! چی؟ يعنی:گفت عصبانيت با و کنه کنترل خودشو نتونست ميخورد،آخرش حرص و ميکرد نگاه دکتر به تعجب با يوسف
  !!بنويسيد؟ رو ما ی نامه بايد شما

  .من پيش ط3ق برای کنندگان مراجعه ی ھمه توی مرحله آخرين البته و...دارم پيشنھاد يه: داد ادامه دکتر

 برای فکری تحول يه و...يوسف باشه تو برای فرصت يه ميتونه اين: داد ادامه دکتر که بوديم کرده سکوت دو ھر يوسف و من
 دشت يه...اونجا بريد بايد.ميدم بھتون تبريزه اطراف روستاھای از يکی توی که پدرمو روستايی ی خونه کليد من....دخترم شما
 و بچينيد گل دسته يه برام اونجا از بريد.ميشناسن عّشاق دشت اسم به اونو روستا اھالی که روستاس اون نزديک گل از پر

 من به رو گل دسته خانومت اينکه از قبل تا جان يوسف شما و...بيار برام گلو دسته بود ط3ق به تصميمت اگه شما دخترم.بياريد
 رو مشاورتون ی نامه من بديد من به رو عّشاق دشت گل دسته اگه.کنی عوض خودت به نسبت نظرشو داری فرصت برسونه
  .مينويسم

  باشه؟ روزه چند بايد سفر اين:ط3ق،گفتم برای گله دسته يه چيدن برای ميکرد فکر يوسف و کنم مھارش نميتونستم که ذوقی با 

 ھمون توی پدرم ی خاله دست کليد.بمونيد خونه اون توی ميتونيد بخوايد که وقت ھر تا.داره بستگی خودتون به زمانش_
  .ميشناسنش ھمه.گلنازه خاله اسمش.روستاست

  .بدم بھت بيا آدرسو! جان؟ يوسف کجا:گفت دکتر که در سمت رفت عصبانيت با و برخاست جا از حرفی ھيچ بی يوسف

 ت3ش بايد خودت...برنمياد کاری من دست از ديگه: داد جواب دکتر که گفت چيزی رسيد که دکتر ميز کنار و برگشت يوسف
  .کنی

  .باشيد موفق: گفت و زد چشمکی دکتر که کردم تشکر دکتر از لبخند با بود انگيز ھيجان خيلی برام که سفری از زده ذوق

  .ندارم رفتن سفر وقت کردی،من ذوق بيخود: زد فرياد عصبانيت با تانشستم که بود منتظرم ماشين توی يوسف

  !چی؟ يعنی:گفتم تعجب با

 ط3ق باعث که بود عّشاق دشت اگه اونجا! مسخره چه!! عّشاق دشت...برگرد و بچين گلتو دسته برو آدرس،بفرما اين... نميام_
  ! ُعّشاق نه ُط3ّقه، دشت ،اونجا نميشد

  با من ولی کنه کشی وقت اينجوری ميخواد ميدونستم. کردم نگاش حرص با گرفتمو خندمو جلوی. خنده ھم بود گرفته حرصم ھم
  .شم خ3ص تو لجبازيای دست از و برنگردم ديگه بلکه تا ميرم خودم...نبر منو...باشه:گفتم سماجت



 کم کم ولی بودم ک3فه و عصبی ای دقيقه چند.خونه برگشتم و گرفتم تاکسی.شدم پياده و کردم باز ماشينو در عصبانيت با بعد
 رو تلفن.زد زنگ يوسف شب ھمون.شدم ،آروم ميکنه ت3ش داره،اينطوری من ندادن دست از بخاطر يوسف که افتاد يادم وقتی

  .باش حاضر صبح5 ساعت فردا س3م:گفت فوری و کوتاه خيلی برداشتم که

  ...کرد قطع بعد و
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 در Cی آروم.بود گريه صدای.کرد بيدارم ضعيفی صدای شب ھای نيمه.خوابيدم خودم اتاق توی اونشب.بستم شب ھمون رو ساکم
  .بود آشنا صدايش.ريخت قلبم.ميزد ناله پاسيو کنار تاريکی، توی مردی.چرخيد سالن ،توی ترس با چشمام.کردم باز رو

 روز ھمون از من ديدی؟.بدقدمه و شوم ی دختره اون تقصير ھمش داشتم، دوست من....بشه اينطوری نميخواستم....خدا به_ 
  . شومه. نحسه. قدمه بد اين...بنداز رو بچه گفتم،اين بارداری،بھت گفتی که اولی

 نفسامو صدای ممکنه لحظه ھر ميکردم حس.در پشت نشستم و بستم آروم درو.ميزد تند تند قلبم.اتاق توی برگشتم آروم
 فرياد ناگھان که.ميومد اش گريه صدای ھنوز.بشه قطع نفسام صدای تا بينيم جلوی گرفتم محکم دستمو.ميشدم ديوونه داشتم.بشنوه

  .بودی زنده اCن ،تو نبود بدقدم ی دختره اون اگه...ميکشمش خدا به....ميکشمش:زد

  .ميارم برات دخترتو سر ، برگشتم که ديگه ی دفعه: داد سر ديگری فرياد که بودم کرده خفه صدامو دست دو با.گرفت گريم

  .لرزاند منو تنم، سرد،روی آب سطلی ريختن در،مثل شدن بسته مھيب صدای

 ھمونطور که کرد مجبور پدر،منو ی زده جنون چشمان با رويارويی ترس.شدم منتظر بازم.کنم گريه نکردم جرات ،حتی ترس از
 پريده سرم ،از استرس فشار از خواب و ميريختم اشک صدا بی و آروم.صبح تا بودم،بمونم کرده بغل ھامو در،زانو پشت که
 کرده عوض رو خونه کليد يوسف، وقتی ميکرد باز درو چطور نميدونم اص3.برگشت پدر که بود صبح چھار نزديک ساعت.بود

 بودم کرده مشت دستامو ترس از.کرد باز رو بغلی اتاق در.دنبالم بياد يوسف و بشه صبح 5 ساعت زودتر ميکردم دعا دعا!بود؟
 ميفھميد اگه وای.رفت ھم آشپزخونه توی حتی.زد چرخی سالن توی.شنيدم قدمھاشو صدای دوباره.ميفشردم دستم کف انگشتامو و

 باC سختی به نفسھام.ميشد کنده جا از داشت من ميکرد،قلب بسته و باز که رو ھا کابينت در!.چی؟ خونم توی من که
 صبح 5 به بود مونده ربع يه.بيرون برم يواشکی دنبالم بياد يوسف بود قرار که 5 ساعت راس تا پوشيدم لباس.شدم حاضر.ميومد

 ی دستگيره آروم و کردم حبس سينه توی نفسمو. در سمت رفتم پاورچين پاورچين ، دست به ساک و کردم باز اتاقمو در آروم که
  !! نشد باز.کشيدم پايين سمت به درو

  .نبود ساکم توی.گشتم کليد دنبال. بود گرفته ام گريه!! بود قفل در

  ميگردی؟ اين دنبال_

  .... و کشيدم جيغ.نشست چشمام توی پدر خون پر نگاه.برگردوندم سرمو
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 دستاش توی کليد! بود اومده واقعا پدر ديشب يعنی! اتاق در به زده تکيه ولی بودم خودم اتاق توی.چرخيد نگام.ميزدم نفس نفس
 از و بودم کرده بغل زانو اتاق در پشت شب تمام!!  من خدای!بودم کرده حس درست حضورشو من يعنی پس.بود من کليد ،ھمون
 ساعت وای.افتاد ساعت به نگام.شد حبس نفسم.بکشم جيغ شد باعث که بود آيفون زنگ ممتد صدای! بودم زده چمباتمه ترس



 ی دکمه که ميترسيدم خونه تاريکی از ھنوز.رفتم در دم تا سختی به.برخاستم جا از ميلرزيد، تنم تمام حاليکه در. بود دقيقه5:30
 مانتومو سختی به.نيومد باC يوسف ولی گذاشتم باز نيمه درو. در سمت رفتم ميرفتم حال از داشتم حاليکه در و زدم درو شدن باز
 با که ھمين. بيرون اومدم خونه از ،" ميگشتی؟ اين دنبال: "بود گوشم توی پدر آور وحشت صدای ھنوز حاليکه در و کردم تنم

  کردی؟ معطل منو چنده؟ ساعت ميدونی: کرد شروع ،يوسف ماشين توی نشستم حالم اون

  .بده حالم: گفتم و صندلی به زدم تکيه راحت خيالی با سرمو

  !!رويا يا واقعيته نميدونستم ديگه که کابوسی از.کنم گريه و بکشم جيغ بلند ميخواست دلم

  نميزنی؟ حرف چرا شيدا خوبه؟ حالت! شده؟ چی_ 

 يوسف.شد جاری صورتم روی صندلی،اشکام به بودم زده تکيه سرمو بودمو، بسته چشمامو که ھمونطور و گريه زير زدم آروم
  !ميکنی؟ گريه شده؟ چت شيدا: گفت نگران واقعا صدايی با

  ...خيلی...بود وحشتناک خيلی...بد کابوس يه...ديدم کابوس:گفتم لب زير و دادم قورت زحمت به گلمو آب

  .ميشه بھتر حالت بچينی، گلتو دسته ميری داری نترس...منو ترسوندی...من خدای وای: گفت و کشيد بلندی نفس

 بده گير باز خونه، اومد پدر ديشب که بگم يوسف به رو وقعيت اگه ترسيدم.افتاد براه او که نشست لبم روی تلخی لبخند حرفش از
 پدر اگه.ميکرد ام ديوونه کرده،داشت باز رو خونه در چطور که ميپيچيد دلم توی مار مثل که ترسی.جون آقا خونه برگردم که

 و بزنم پدر از حرفی نخواستم ولی.نداشتم امنيت خونه اون توی من بود،ديگه آورده دست به طريقی ھر به رو خونه کليد واقعا
  .کنم خراب حرف اين با خودمو و آصفی دکتر جناب خوب ی نقشه

  ....بود Cزم سکوت اين شايد
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 ھيچی متوجه اص3 که اونقدر.خوابيدم راحت ھمين بخاطر بودم خسته.شد ،بسته يوسف حضور از آرامش و اطمينان با چشمام
  .شيدا: پيچيد گوشم توی يوسف صدای اينکه تا.نشدم

 و آورد باC دستشو دو خواب،کف از من پريدن با فوری بود،که ايستاده من سمت ماشين، در کنار يوسف.پريدم خواب از
  .بخوريم صبحانه داشتم نگه فقط...نيست چيزی:گفت

  .برو تو بخوابم ميخوام: گفتم و صندلی به زدم تکيه سرمو دوباره

  .داريم نگه کجا ديگه نيست معلوم راھيم، توی شب تا:گفت که ميشد گرم داشت دوباره رفته،چشمام کردم فکر.بود کرده سکوت

  .باشه: گفتم که نشست چشمام توی صاف نگاھش.کردم باز چشمامو

 پيش روبروم رستوران سمت به و کشيدم عميقی نفس.بوديم جاده توی.خورد صورتم به خنکی نسيم.شدم پياده ماشين از
 با.ميکردم نگاش گاھی از بودم،ھر داشته نگه دستام توی رو چايم ليوان حاليکه در من ولی ميخورد صبحانه داشت يوسف.رفتم

  .بشه تموم شبھات کابوس تا زندگيت سر برنميگردی چرا داری،پس دوستش ھنوز که تو ميکنی؟ معطل چرا...شيدا:گفتم خودم

 بايد دفعه نه،اين...آخر سيم به کردناش،بزنم سکوت و لعنتی غرور ھمون سر بعد و بمونم وقت چند تا باز که:گفتم خودم با باز
  .بشه عوض يوسف ببينم،ولی کابوس ھرشب حاضرم.کنه تغيير يوسف

  نميخوری؟ پس چرا:افتاد،پرسيد من به نگاش

  .ميخورم_

  ديدی،ھستی؟ که کابوسی فکر تو ھنوز_



 به سفر اين بعد...باش خوشحال:گفت و گرفت سمتم به ای لقمه يوسف.افتاد اتفاقی چه ديشب که بره يادم کردم سعی کشيدمو آھی
  .ميرسی آرزوت

  ...آره:گفتم و گرفتم ازش رو لقمه لبخند با من ولی ميزد کنايه

 چيزی که کرد،من زدن کنايه به شروع اول خودش! رفت و برخاست ميز پشت از فوری و شد محو لبش روی دار طعنه لبخند
 ميکشيد انتظارمو  و بود نشسته ماشين فرمون پشت.بردم و گرفتم براش لقمه يه و خوردم رو ام لقمه!شد؟ ناراحت چرا پس! نگفتم

  .ميشی گرسنه ظھر تا بخور:گفتم گرفتمو سمتش رو لقمه.افتاد راه صندليم روی نشستم تا که

  .سيرم من...بخور خودت:گفت و کرد اخمی

  .باشه_

  ميرسيم؟ کی:گفتم و خوردم رو لقمه

  !ای؟ زده ذوق اينقدر که رفته يادت ديگه ديشبت کابوس انگار:گفت و انداخت بھم نگاھی عصبانيت با

  داره؟ اشکالی_

  .ميرسونم گلتون دسته به رو شما نترس_

  .گلم عاشق من وای: گفتم کردمو ميخورد،ذوق که حرصی از

 حرص بايد حاCھا حاC...جان يوسف بله:ميگفتم خودم با و ميبردم لذت عصباتيتش ديدن از.بود گرفته ام خنده.شد عصبی بيشتر
  .ای کنايه ھيچ بی بزنی راست رو بگيری،حرفتو ياد تا بخوری
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 ھای زيبايی به نگام بود،فقط کرده پيدا کوھستانی حالت و بود شده خارج اتوبان از جاده که جايی يه از.نميزديم حرف باھم زياد
 چرا بود قفل ديشب اگه واقعا خونه در نميدونستم بودمو نکرده پيدا کليدمو ھنوز.ميرفتم ديشب فکر تو ھم گاھی.بود اطرافم مناظر
 بوده درست شنيدم که حرفايی و گريه و ناله صدای که بودم مطمئن بود واقعی اگه واقعيت؟ يا ديدم کابوس اص3! شد؟ باز صبح

 که ساکم توی از.ميکرد درد بدجوری سرم.کشيدم پيشونيم به دستی.گرفت درد ديشب،دوباره اتفاقات فکر از سرم.خواب بقی ما و
 و انداختم ميکرد رانندگی داشت که يوسف به نگاھی.خوردم دستم، کنار معدنی آب بطری با برداشتمو قرص يه بود عقب صندلی
  برسيم؟ مونده خيلی:پرسيدم

  .ميرسی آرزوت به نترس:زد فرياد ناگھان

 ترسوندی...يوسف:گفتم بود شده بسته ترس،چشمام از اختيار بی حاليکه در و فشردم قلبم روی محکم دستمو کف.ترسيدم
  .ميزنی داد چرا...منو

  .نيست،ماشينه که جت.ميرسيم کی ميپرسی دقيقه ھر....منی اعصاب روی ھم تو:گفت و آورد تر پايين صداشو

  !ميکنی اينجوری و فرصتته آخرين اين که ميدونی مث3 خوبه...دکتر آقای آفرين:گفتم کردمو نگاش ناراحتی با

  .نداره ای کره،فايده و کور طرفت وقتی باشی داشته فرصتم تا صد...نداره اول و آخر_

 ھم از زندگيت لعنتيت غرور اون بخاطر که نميکنی قبول چرا! کردی؟ اشتباه که کنی قبول نميخوای چرا: زدم داد و شدم عصبی
  !پاشيد؟

  .نديدی تو ولی گذاشتم کنار غرورمو کجاھا که ميديدی نبودی کور اگه: گفت و انداخت من به تندی نگاه



 که اينی از که ای خونه به برگردم بايد چرا...کردی ديوونم...بسه...بسه:گفتم سرمو روی گذاشتم دستمو دو.شد بدتر سردردم
 کم چی بگو چته؟ جان پرسيدی؛شيدا ومی کنارم مينشستی فرياد ھمه اين بجای کی...بشنوم فرياد ھمش که. بشم تر ديوونه ھستم

  ؟ ھان پرسيدی کی داری؟

  داری؟ کم چی چته؟...بگو خب: ،پرسيد ھست توش عصبانيت از ھايی رگه ھنوز ميکرد وانمود که آرومتری لحن با

 شب يه کردن درک ھمون فقط تنھا که روزی و بحال.ميکرد گريه بود من جای کی ھر شايد.گرفت گريه چرا نميدونم
  .بود مرگ چشيدن با کابوسش،مساوی
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  نھم و ھفتاد قسمت

  !چته؟...بزن حرف خب!!  شيدا:گفت نگرانی با يوسف که کردم گريه اونقدر.کردم گريه فقط

 اما.کرد عصبيش بيشتر من ی گريه و سکوت.نشد ولی ميگفتم کاش.کردند فرار ذھنم از کلمات ی ھمه انگار.شدم Cل. نتونستم
 يوسف.بود غرور کوه انگار که شوھرم از و بود جنايی ھای رمان ترسناکترين شبيه که زندگيم از.چی ھمه از.بود پر خيلی دلم
  .شو ساکت يا بزن حرف يا.گرفت درد سرم...ديگه بسه:گفت عصبانيت با و شد ک3فه ھام گريه دست از

 ولی بودم شده ساکت من که اون با.شدم ساکت و داشتم نگھش اجبار به من ولی نشست گلوم توی ديگه بغضی انگار.شکست دلم
 امتداد در قدمی چند.ميکردم نگاش ماشين بغل آينه توی.شد پياده ماشين از و جاده کنار زد آخرش که اونقدر.شد تر ک3فه يوسف

 کنار سنگ عصبانيت و حرص با بعد و کشيد موھاش به دستی ک3فه.گذاشت سرش روی دستشو دو و ايستاد بعد.رفت راه جاده
  .ماشين سمت برگشت تند و تند ھای قدم با و کرد پرت محکم پاشو

  .ميشه ديوونه باشه تو با کی ھر ميدونستی؟ ای ديوونه يه تو: زد فرياد نشست تا

  .بگو چيزی يه لعنتی: کشيد فرياد باز که پنجره سمت برگردوندم سرمو خوردمو فرو عصبانيت اونھمه ترس از بغضمو

  .ميترسم اينکارات از... من... من...ميکنم خواھش...يوسف: گفتم بغض با بود اومده بند نفسام ترس از

 فکر ؟ چرا: خورد تکون محکم ھام بلندش،شونه فرياد با که بستم ترس از چشمامو.کرد عصبيش بيشتر من ی جمله يه ھمين
  ...بده کردم؟جوابمو چکار من گلوت؟ زير ميذارم چاقو اCن بابات مثل من کردی فکر ميترسی؟ ازم که روانيتم بابای من کردی

 گفتی بھش روز يه که ھمونی...يوسفم ھمون من...شيدا: زد فرياد که پنجره سمت بودم کرده جمع خودمو.ميباريد چشمام از اشکام
  لعنتی؟ چرا...کابوس برات شدم يکھو چرا! باشی باھاش سقف يه زير تولدت روز تا ميخوای

  .کن تمومش...بده حالم: گفتم دادمو بيرون يکباره نفسمو

  .ميفھمه رو يکی اون ما از يکی يا ميکشم سفر اين توی دومونو ھر يا....نميکنم تمومش: زد داد من،محکم به توجه بی اون ولی

  .دار نگه: گفتم زحمت به.شدم شديد تھوعی حالت دچار که درد، سر زور از ترس،يا يا بود فشارم افت از

 ام معده که ھمين.جاده کنار خاکريز روی انداختم خودمو فوری.آوردم باC بشم پياده اونکه از قبل و گرفتم دھانم جلوی دستمو
 آروم اونم.شستم صورتمو و دست.آورد ماشين پشت از رو آب بطری يوسف.بود شده کثيف لباسم ،اما شد بھتر دردم سر.شد خالی
  .ميکرد ام ديوونه داشت فرياداش با قبل دقيقه چند تا که انگار نه انگار.بود شده

  بھتری؟:پرسيد و کنارم نشست

  .يوسف:گفتم زحمت به.شد سرازير صورتم روی سوالش از چشمام اشک

  .بله_

  .کنم عوض بايد لباسمو_



  .کن عوض ماشين توی ميکشم،لباستو ماشينو چادر_

 زور از سرم گريه،و فرط از چشمام.گرفت خوابم.شد سکوت باز و افتاديم براه دوباره.کردم عوض گفت،لباسمو که طوری ھمون
 دستی کردم حس لحظه يه که بودم خواب گرم.خوابيدم و خوابوندم صندليمو.داشت احتياج خواب بودم،به کرده تحمل که دردی

 داشت که ديدم رو کردم،يوسف باز رو چشمام Cی که لحظه يه.نکردم باز چشمامو ولی شدم ھشيار.انداخت رويم پتويی گرم
 بعد ميکنی ديوونم اول: گفتم خودم با و انداختم بود کشيده رويم که مسافرتی پتوی به نگاھی.مينشست ماشين فرمون پشت دوباره
  !محبت
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  ھشتادم قسمت

 گلناز،به خاله از رو خونه کليد.بود گم شب تاريکی توی روستا زيبايی و بود شده شب.بوديم کرده سکوت دو ھر.رسيديم باCخره
 برق يوسف.بود سرد ماھم فروردين توی حتی اونجا ھوای.شديم خونه وارد.گرفتيم محلی ماست و تنوری ی تازه نون چند ھمراه

 ت3ش ھرچی يوسف.نداشت شدن روشن قصد بخاری اما.بخاری يه و کوچولو کرسی يه.خواب اتاق يه و بزرگ اتاق يه.زد رو ھا
 رو لرزم و کرسی لحاف زير رفتم فوری.کنه روشن رو کرسی زير برقی ،چراغ بجاش شد مجبور و کنه روشنش نتونست کرد

  . پوشوندم سرم روی لحاف کشيدن باC با

  .بخوريم شام واسه رو ھا ھمين بيا_

  نياريم؟ ماشين توی از وسايلمونو: گفتم که کرسی کنار مينشست داشت و کرسی روی بود گذاشته رو ماست و تازه نون

  .ميکنم رانندگی دارم ساعته کنيم،دوازده استراحت فقط اCن...صبح باشه_

  .مياد خوابم که من: گفتم کشيدمو دراز خوردم که لقمه چند.نگفتم چيزی ديگه

  .نشست گوشم توی وار زمزمه صدايی بودم که خواب گيج.خوابيد کجا و کرد چکار يوسف نفھميدم ديگه.برد خوابم کم کم

 لعنتی من تا نميزنی بھم حرفاتو چرا...برميگردونی و ميبری جنون مرز تا منو ميکنی؟چرا اينجوری من با چرا...انصاف بی_ 
  آخه؟ چرا...شم آروم

 منو وقت ھيچ تو آوردی؟ باC ترس از ديدم وقتی داد دست بھم حالی چه ميدونی: داد ادامه را ھايش زمزمه و کشيد عميقی نفس
  .ميبينی اخمامو،عصبانيتمو فقط تو ولی ميکنم دق غصه از برات دارم من.وقت ھيچ...شيدا نفھميدی

 تو دوری از دارم...برگرد خدا رو تو...شيدا برگرد: زد که بزنه، حرفاشو تموم اون تا نخوره تکون پلکام که بود اين سعيم  تموم
  !کنی؟ نابودم ميخوای!...انصاف بی ميکنی چکار من با داری ميخورم،توی قلب قرص ات غصه از دارم.ميشم نابود

 وقتی چرا! ميزد؟ رو حرفا اين اCن داشت چرا پس.کنه بيدارم مبادا که بود ضعيف اونقدر صداش و داشت بغضش مھار در سعی
  !خوابم؟

 که ميفھمه قلبم صدای از اCن کردم فکر افتاد،که تپش به اونقدر قلبم.کردم حس بوسيد احتياط با و آروم پيشونيمو که لباشو گرمای
 توی باز اشکام.ميسوزوند پيشونيمو وسط ھنوز اش بوسه گرمای.شد دور ازم و کشيد باC گلوم زير تا  رو لحاف اون ولی.بيدارم
 دزدانه منو نبينم تا باشم خواب من بايد چرا نميزنی؟ حرفاتو جوری، ھمين خودتم چشمای جلوی چرا پس."شد جمع چشمام

  "ميبوسی؟

  .بخوابم زودتر بلکه تا فشردم ھم روی محکم پلکامو!! غرور کوه روزھا و بود عاشق شبھا...مرد اين.بود بزرگی درد اين

  ....خوابيدم و
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  يکم و ھشتاد قسمت

 کتری اما.نبود يوسف.نشستم گرفتمو صورتم جلوی دستمو.خورد چشمام توی خورشيد ،نور کردم باز که چشمامو. بود شده صبح
 تازه،دم چايی و کردم پيدا قوری ھا کابينت توی از و آشپزخونه توی رفتم.بود خوردن جوش حال در آشپزخانه گاز روی کوچکی

 بود گرفته محلی پنير و کره و تازه نون.برگشت زود خيلی.شدم يوسف ،منتظر کشيدمو کرسی روی مصرفی يکبار ی سفره.کردم
  .گرفتم محلی نون بيا: گفت و کرسی روی ،گذاشت

  .بخير صبح س3م:گفتم زدمو لبخند اش، شبانه ی بوسه يادآوری از اختيار بی

  .س3م:گفت و چرخوند صورتم توی نگاشو

  ديگه؟ عّشاق دشت ميبری منو امروز شاM ان: گفتم و کرسی کنار نشستم چايی ليوان دو با که برگردوند ازم سرشو

  ...عاشقی شما ھم چقدر...عّشاق دشت: گفت و زد پوزخندی

 حالت مدام ميبينم، که کابوسھايی اضطراب و استرس از يا عصبيه فشار از نميدونم.ندارم خوشی حال اص3...نکن اذيتم يوسف_
  .ھا ميگيرم شديد درد ميکنه،سر درد ام معده...دارم تھوع

  .ميبرمت بخور، صبحانتو:گفت و داد بيرون محکم نفسشو

  گرفتی؟ کجا از نون: گفتم گرفتمو خودم برای ای لقمه

  .ديگه گلناز خاله_ 

  !ھست؟ ھم شما خاله:گفتم و خنديدم

  .جديدمه خاله گلناز، خاله: گفت لبخند يه با تنھا و کرد کنترل خندشو

 چرا چيه؟:پرسيد و شد لبخندم با ھمراه خيره نگاه متوجه گذشته،که شب خاطره يادآوری با نگاھی.کردم نگاش و خنديدم حرفش از
  ميکنی؟ نگام اينجوری

 نگامو و داشتمو نگه خودمو سختی به ولی.بشه تموم چی ھمه و اش شونه روی بذارم سرمو موقع ھمون ميخواست دلم خيلی
  .ھيچی:گفتم لب زير و گرفتم ازش

  .گرفتم روستا اھالی از رو شما دشت آدرس:گفت خورديم،يوسف که صبحانه

  !واقعا؟:گفتم خوشحالی با

 شد،که متعجب چنان.بوسيدم رو اش گونه و انداختم گردنش دور ميکنم،دستمو چکار بفھمم اونکه بی ذوق از که زد تلخی لبخند
  !من خدای.حياط توی دويدم برداشتمو روسريمو زده خجالت

  !کردم کاری ھمچين شد چطور اص3

  .ديگه بيا واستادی چرا پس: گفت و ماشين فرمون پشت نشست.اومد که بودم انداخته پايين خجالت از سرمو ايستادمو خونه در دم

  .خدا ای...ميکنه چکار گل شاخه تا چھار ببين: گفت شنيدم که پنجره سمت بودم برگردونده سرمو.شدم ماشين سوار

  باز؟ کردی قھر چرا حاC: گفت باز که نگفتم ھيچی

  .نيستم قھر_

  .ميريزه بھم اعصابم ميکنی سکوت وقتی...بزن حرف پس_

  نميزنی؟ حرف چرا تو چی؟ تو_ 

  .زدم قب3 رو حرفام...ندارم حرفی من: گفت پررويی با

  .زدی آصفی دکتر به نزدی، من به_



  .ميفھميدی و ميشنيدی حرفامو رفتارم از بينا، چشم و داشتی شنوا گوش اگه تو: داد جواب

  .بفھمم چيزی تا بذارم ھم کنار رفتارتو پازل ھای تيکه نميخوام.خودت از. بشنوم ميخوام من: گفتم و دريا به زدم رو دلم

  .کردی قبول تو نگفتم؟ بھت اول روز.نيستم حرف اھل...شيدا ھمينم من:گفت عصبانيت با

 تا صد خوابيدن، برای فقط که روانی يه شدم.نيستم معمولی آدم يه من...داره فرق اCن نميفھمی؟ چرا:گفتم و شدم عصبی منم
 داری؟ دوستم که بگی بھم نبايد يکبار ازدواج يکسال از بعد چرا ميکنی؟ اذيتم اينقدر چرا...شوھرمی تو يوسف...ميخوره قرص

 فقط زندگی يکسال توی که نيستم قبل شيدای اون ديگه من...ميخوام محبت ازت من چيه؟ دردم بپرسی نگرفتی دستمو بار يه چرا
  ...عزيزه برات چقدر که گفتی بھش و گرفتی دستشو بار يه
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  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  دوم و ھشتاد قسمت

 دوختم اطرافم زيبای ی منظره به رو نگاھم.کردم سکوت ، ندادم ادامه ديگه خاطر ھمين به.بود عصبی ولی نگفت ھيچی يوسف
 و بچين گلتو برو بفرما: گفت و کرد خاموش ماشينو يوسف.نبود گل دشت از خبری.کردم نگاه اطرافمو.کرد توقف ماشين که

  .برگرد

  !کجا؟_

  .دره ھمين پايين_

  !!دره_

  زدی؟ جا ترسيدی چيه؟:گفت و زد داری کنايه لبخند

  .ميرم اCن...نه: گفتم ،مصمم شدمو ناراحت اش کنايه از

 وحشتناکی سرازيری اما.شد نمايان زيبا ھای گل از رفتم،دشتی جلو که کمی.رفتم پيش دره سمت به و شدم پياده ماشين از
 پايين سرازيری اون از ميخوام چطوری  من که نيست مھم براش اص3 ميکرد وانمود که يوسف سمت برگردوندم سرمو.داشت

 محکم ھا صخره و سنگا روی دستامو حاليکه در.نميديدم رو ماشين و يوسف ديگه.رفتم پايين احتياط با آروم قدمی چند.برم
  .حتميه بشم،مردنم پرت اينجا از اگه...خدا کردم غلطی عجب:گفتم خودم با ميذاشتم تر پايين وجب يه پاھامو بعد و ميفشردم

 ديگری سنگ به محکم دستامو.کشيدم بلندی جيغ.شد خرد پايم زير سست سنگی و شد خالی چپم پای زير که بودم فکر ھمين توی
  .نرو...ديوونه نرو: زد فرياد و بود نگران.ديدم ايستاد،رو دره باCی و دويد که رو يوسف که گرفتم

  .پايين ميام اCن من...واستا ھمونجا...واستا: زد فرياد دوباره که نکردم بھش اعتنايی

 تا نميکردم فکر واقعا...شيدا ای ديوونه خيلی:ميومد،گفت پايين دره از نوردان صخره حالت من،به مثل ھم خودش حاليکه در بعد
  .باشی خل حد اين

  .اينقدر نزن غر_ 

  .ميگيرم دستتو بعد ميرم تو از جلوتر من: گفت رسوند من به که خودشو

 که دستشو.کرد دراز سمتم ديگرشو دست و گرفت ای صخره به دستشو يک بعد و رفت تر پايين من از قدم چند.کرد کارو ھمين
 رفتيم جور ھمين رو دره پايين تا.  نياز دستش گرمای به و دارم دوستش چقدر که اومد يادم دوباره.شد داغ تنم تمام ،انگار گرفتم

  ...بپر: گفت و پريد يوسف زمين به مونده دومتر اما

  .ميترسم_

  .ميگيرمت ، زمين بخوری نميذارم_ 



  .... کردم نگاش ترس با
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  سوم و ھشتاد قسمت

 چند.فشردم اش سينه به ترس از سرمو من و بود زده حلقه کمرم دور محکم دستاشو. گرفت منو يوسف.پريدم و بستم چشمامو
  خوبی؟ شيدا: پرسيد اينکه تا ماندم حالت ھمان به ای ثانيه

 رو مغرور مرد اين اينقدر من چرا...خدايا. شدم خيره چشماش داشتم،به صورتش تا که کمی ی فاصله با و کردم بلند سرمو
  دارم؟چرا؟ دوست

 و چيد برايم گل شاخه چند يوسف.تکاندم رويش نشسته خاک از لباسامو و کردم جدا ازش خودمو که بود شده تند قلبم ضربان
  .بشکنه پات و دست بود نزديک خاطرش واسه بفرما: گفت

  .داشت رو ارزشش:گفتم گرفتمو ازش رو گلھا

 با ط3قه،که و جدايی منظورم کرد فکر او ولی.رفتيم دره پايين تا ھم دست در دست و ھم کنار که بود لحظاتی منظورم من
  .ندارم خوشی خاطره مسخره دشت اين از که برگرديم بيا...بفرما:گفت عصبی حالتی با و کرد نگام ناراحتی

Cدستش کف به يوسف ديدم که آب ليوان يه توی گذاشتم رو گلھا.خونه برگشتيم.بود آن از آمدن پايين از راحتتر دره از رفتن با 
  شده؟ چی:کردم نگاه دستشو کف رفتمو جلو نگرانی با!کرده؟ زخمی دستشو که نزد چراذحرفی پس.بود خونی دستش.ميکنه نگاه

  .گرفته دره ھای سنگريزه به...ھيچی_

  .ببندم برات بيام...نگفتی زودتر چرا_ 

  .کن ولش ببنديش، که نداريم چيزی گفتو که ميکرد نگام

 صدايی با يوسف که کردم پاره ازش بزرگ ی تيکه يه دندونم با و آوردمو در.داشتم نخی ولی قديمی شال يه.ساکم سراغ رفتم
  ...نه اون أه: گفت ناراحت

  نه؟ اين ، چرا:گفتم ميبستم دستشو که ھمونطور سمتشو اومدم

  .ميومد بھت خيلی:کرد زمزمه

  .نداره تو،ارزشی پيش:گفتم و بستم دستشو.من مثل درست.بود جرقه يه منتظر فقط انگار اونم چشمای.کردم نگاش ای لحظه

 امروز که ممنونم: گفتم کردمو نگاش بستم که دستشو.نتونست ولی کنه پنھانش داشت سعی.کرد عوض نگاشو رنگ که کرد ذوقی
  .عّشاق دشت بردی منو

  ميگيری؟ تحويلم اينقدر اونجا بردمت چون: گفت که بردم و ريختم چايی براش.کرسی کنار نشست و زد رنگی بی لبخند

  .شدم شرمنده من کردی، داغون که دستتم...شدی اذيت واقعا امروز نه:  خنديدم

  .ميشدی شرمنده بيشتر تا ميدونستی رو چی ھمه کاش: گفت لب زير

  گفتی؟ چيزی: پرسيدم و نشنيدن به زدم خودمو

  .ھيچی...نه_

 يوسف و پريدم رو دره آخر دومتر ھمون وقتی.گذشته خوش ھم او به چقدر که کنه اعتراف نميخواست حتی خودخواه، مغرور
 از ميخوردم حرصی.نياورد زبون به بمونم،ولی آغوشش توی ميخواد که فھميدم کمرم دور دستاش فشار از گرفت، محکم منو

 رو سخت روز يه.بود شده شب.گذشت ھم خاطره پر اونروز.بزنه حرف کنم مجبورش کردم عھد خودم با اما.کاراش اين دست
 به نگاھی ، بودم کشيده دراز کرسی زير که ھمونطور.تھران سمت بيافتيم راه صبح 5 ساعت دوباره بود قرار و بوديم گذرونده



 صدای که بودم بھونه يه دنبال.باشه کنارم ميخواستم.کشيد پر براش دوباره دلم.انداختم بود زده خواب به رو خودش که يوسف
  چيه؟ صدای بيداری؟اين...يوسف:گفتم ترس با.رسيد گوشم به گرگ چند ی زوزه

  .روستا کنند حمله ميخوان اند گرسنه...گرگه نيست چيزی_

  حياط؟ تو بيان بپرن ميتونن  ديوار روی از:پرسيدم پريدمو جا از فوری

  چطور؟...آره_

  .حياط تو بيان کشيدی؟نکنه دراز راحت اينقدر چرا پس_

  .باش خودت فکر تو نميترسم گرگ از که من_

 و يوسف کنار گذاشتم و برداشتم بالشتمو و ميترسم کردم وانمود بازم بترسونه،ولی بيشتر منو ميخواد که فھميدم خوب اگرچه
  .ميترسم من وای: گفتم

  .اينجام من...نترس: گفت که رفتم فرو لحاف زير

  .برگرديم امشب بيا اص3: گفتم دوباره

  .بخوام ميخوام ام خسته_ 

 سينه به چسباندم يکباره سرمو و ميکنم چکار نفھميدم.بترسم شد،واقعا باعث بود شده نزديکتر صداش انگار که دوباره ای زوزه
  .ميدونم...ميبينم کابوس باز امشب من وای:گفتم گريه با و يوسف ی

  ...بيدارم من بخواب: گفت و ام شونه روی انداخت دستشو.گرفت حرصم.بلند بلند.خنديد

  .برد خوابم و شد گرم گرم چشمام.کرد مستم لباسش عطر از عميق آرامشی کم کم
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  سرد آتش�❤��❤�

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  چھارم و ھشتاد قسمت

 ی متوجه.بستم چشمامو بيداره،دوباره يوسف ديدم که ھمين.شد باز لحظه يه و زد کنار خوابو مستی چشمانم که بود شب ھای نيمه
 سرانگشتان بعد کمی.نميدونستم! چرا؟.بود پيدا ماه ازش که خونه ی پنجره به بود شده خيره و بود نشسته تاريکی توی.نشد من
 رو اش زمزمه ضعيف صدای که ميکرد دعوت خواب به دوباره منو داشت نوازشش.لغزيد موھام روی تبدارش و داغ

 دوستم ھنوز بگو... بگو.ميزنه تند و تند چقدر قلبت کردم، حس بودی آغوشم توی لحظه،وقتی يه ديروز...شيدا...شيدا:شنيدم
  داری؟ دوستم ھنوز که کنم باور...نداره؟ ،ارزشی من پيش شال اين گفتی چرا کردی؟ پاره من بخاطر قشنگتو شال داری؟چرا

 دل يه بعد بخوابی تا بشينم بيدار که اونقدر بودی؟ ديده تر ديوونه من از:  گفت و کرد نوازش ھامو گونه روی انگشتش نوک با
  !؟ بزنم،ببوسمت حرف باھات کنم، نگات سير

 بره بذاره اگه اينجوريم، پيشمه زنم شدم؟ اينجوری چرا دارم؟ من حاليه چه اين خدايا: کرد زمزمه دوباره و کشيد بلندی نفس
  کنم؟ چکار

 بوسه.کشيد دراز کنارم دوباره و داد جا مردونش دستای توی دستامو بودم،که کرده حبس حرفاش شنيدن ذوق شدت از رو نفسم
  ...نرو خدا رو تو...نرو...يوسف پيش بمون...من شيدای:گفت و زد انگشتانم سر به ای

  ؟ کنه؟چرا انکار روزھا و باشه عاشق اينقدر شبا بايد يوسف چرا خدايا.نشه سرازير چشمام اشک تا داشتم نگه خودمو چقدر

  .کرد بيدارم ،يوسف شد که صبح5 ساعت.برد خوابم دوباره بود، گرمش دستان ميون دستام که ھمونطور

  .بيافتيم راه بايد شو بيدار...شيدا_

  .ميمونديم بازم کاش...زوده خيلی: گفتم کشيدمو باC سمت به محکم دستامو و نشستم



  .چيدی ھاتو گل که شما چی؟ واسه بمونيم_

  .ميزدی حرفاتو داشتی تو تازه ولی: کردم زمزمه لب زير

  گفتی؟ چيزی_

  .نه_

 ھمين واسه.ميومد خوابم ھنوز.افتاد راه و فرمون پشت نشست ھم يوسف.ماشين توی نشستم رفتم و رفتم برداشتمو رو ساکم
 که صندليم روی نشستم.کرد بيدارم و صورتم توی نشست صاف کرد،نورش طلوع که خورشيد.خوابيدم باز و بستم چشمامو
  .بخوريم صبحانه ميدارم نگه جا يه:گفت يوسف

  ميذاشتی؟ جا داشتی ھاتو گل: داد ادامه که صندليم به زدم تکيه

  .رفت يادم وای_

  .آوردمشون_

  گرفتی؟ تصميمتو چيه؟ گلھا اين تکليف حاC:پرسيد و کرد نگام لبخند با اونم که زدم لبخند

  .داشتی که بود مھلتی آخرين اين نکردی؟ ت3شی چرا شما...بود قبل که ھمونيه تکليفش...بله:گفتم مصمم

  .که نمکنی عوض تصميمتو تو...نداره فايده_

  .نه يا ميشد عوض نظرم ببينی تا ميزدی حرفتو نميشه؟ عوض نظرم ميدونی کجا از تو_

  .بزنم بھت رو در رو حرفامو نميتونم من که ميدونی خوب تو_

  زدی؟ قبل شب چطور ديشب، چطور.ميتونی چرا_

 بيدار تو:  زد فرياد و شد عصبی.  نميگفتم کاش ولی زدم حرفو اون چرا نميدونم.دوخت من به رو متعجبش نگاه ای لحظه
  نگفتی؟ ھيچی پس چرا! بودی؟

  .نزنی بھم حرفاتم ھمون و مغرور يه بشی باز تا بگم؟ بايد چرا_ 

 بمون، باھام ميخوای...قبليم يوسف ھمون من....بيرون بنداز سرت از رو حرفا اون: گفت عصبانيت با و زد پوزخندی
  ....نميخوای

 ،به من به ولی بدی دست از منو غرورت، بخاطر آخرته؟حاضری حرف اين واقعا يوسف:گفتم کردمو نگاش ناراحتی با
  .خودخواھی خيلی تو نشکنه؟يوسف غرورت تا نکنی ھمسرت،محبت

  .ھمينم من: زد فرياد

  .زندگيم سر برگردم وضع اين با نميتونم ديگه من...متاسفم پس: گفتم جدی و مصمم

 ديگه منم...نخير بزنم؟ زانو پات ،پيش خودت بخاطر حاضری...خودخواھی ھم تو...درک به برو...جھنم به:زد داد محکم
  .ُمرد من ی واسه شيدا...نميخوامت

 بری زندگيم از زودتر کاش: کشيد داد باز ماشينو فرمون روی زد محکمی مشت.نشد آروم او ولی شدم ساکت و کردم بغض
  ...ببينمت نميخوام ديگه...شم راحت تا بيرون

 فرياد دوباره.برنميداشت ازم نگاھشو که ميگشت صورتم توی چی دنبال نميدونم.ميکرد نگاه منو مدام.نبود جاده به اص3 حواسش
  ...ديوونه...کنی روانی خوب منو بلدی فقط تو:  زد

  .ميگيريم ط3ق برگشتيم...باشه...کن نگاه جلوتو يوسف_

 برو...برنگردی سياه صدسال ميخوام زندگيت؟ سر برگرد ميگم کردی فکر...چی پس: ميزد داد ھمونطور و نشنيد صدامو اص3
  .جھنم به

  .کن نگاه جلوتو بسه: زدم بود،فرياد جاده به يوسف جای به من نگاه



 اشکامو تا که.چکيد صورتم روی حرفاش از اشکام اختيار بی.نبود جمع حواسش ولی بود جاده به چشماش.نکرد توجھی او اما
  !رسيدی آرزوھات تک تک به که تو ميکنی؟ گريه چی واسه ديگه: زد داد شد،باز تر ديوونه ديد

 چراغ داشت مدام و بود مقابلمون درست کاميونی و بوديم مخالف Cين توی ما.افتاد جاده به چشمم ای لحظه که بود من به نگاھش
  ....يوسف: شد يکی من جيغ با کاميون ممتد بوق صدای.ميزد
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  سرد آتش��❤��❤

  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  پنجم و ھشتاد قسمت

 پياپی ھای زدن غلت و کاميون بوق ممتد صدای ،و روشن ھای چراغ وحشتناک،جز ی صحنه آن از چيزی و بودم بيھوش
  .بود آشنا فريادھايی کرد،صدای ھوشيارم که چيزی اولين.نيست يادم چيزی ماشين

  .بکشم بيرون ھمسرمو بتونم تا برگردونيم ماشينو بايد ممنونم... کنيد کمکم....جان شيدا...شيدا_

 داشتند سعی مرد چند ھمراه به يوسف.کردم باز چشم.دادم سر درد، از ای ناله.شد صاف و خورد زمين به محکم ماشين ناگھان و
 سست تنم تمام.بکشند بيرون ماشين جلوی ی شکسته ی شيشه از منو شدن مجبور.نميشد باز در اما.بکشن بيرون ماشين از منو
 ميزد موج نگرانی صداش توی ھنوز حاليکه در و نشست سرم باCی زمين،يوسف روی گذاشتند منو وقتی.ميکرد درد و بود

  .بگو چيزی يه خوبی؟ شيدا...شيدا:گفت

 و بدم تکون ھم دستمو نبودم،انگشت قادر حتی زبونم،بلکه تنھا نه.نميخورد تکون زبونم.بودم شده Cل انگار.کردم نگاش فقط
  خوبی؟ بگو خدا رو تو...شيدا: ميزد صدام مدام.نداشتم ھم رو يوسف تابی بی ديدن طاقت

 خدا رو تو:کشيد فرياد.بلند بلند.ميکرد گريه چشمام جلوی داشت نميشد باورم.گرفت اش گريه.بودم ای مجسمه مثل ھمچنان من و
  ....اُرژانس بزنه زنگ يکی کنيد، کمکم

 ليوان يه...شده شوکه...اومده بند زبونش....ترسيده خانم اين....آقا نيست چيزی:گفت بودن شده جمع دورمون که اونايی از يکی
  .بديد بھش قند آب

  .بياره برام قند آب ليوان يه يکی...قند آب:زد فرياد

  ...شيدا...شيدا: زد صدام گريه با باز و کرد نگام

 خدا رو تو...شيدا کردم غلط:گفت گوشم زير گريه با ميفشرد آغوشش توی محکم حاليکه در و کرد بلند زمين از منو.نياورد طاقت
  .من جان...بگو چيزی يه....ميکنم سکته دارم...بزن حرف

 ،با ميکرد گريه گوشم زير داشت که ھمونطور و چرخوندم دھانم توی رو بود روش وزنه ترين سنگين انگار که زبونم سختی به
  .سف...يو...يو...ی: گفتم لکنت

  ...يوسف جان: گفت بلند

 و بوسيد بودن،پيشونيمو شده جمع دورمون که آدم اونھمه جلوی.شد بلند اش گريه صدای که کرد نگام و کرد جدا آغوشش از منو
 منو سرد تن حاليکه در اون اما.کنن آروم رو يوسف اومدن مرد تا چند که ميکرد بيقراری اونقدر.فشرد اش سينه به منو باز

 رو تو...شيدا زندگيمی تمام تو...شيدا کردم غلط: ميکرد زمزمه گريه با گوشم توی مرتب ميفشرد، گرمش آغوش توی محکم
  .کن آرومم بگو چيزی يه فقط... ميشم Cل ديگه...ببخش منو....خدا

 سر آمبوCنس باCخره که بود بد واقعا حالم.فشار،ميلرزيد افت يا بود سرما از تنم تموم.بزنم حرف نتونستم کردم کاری ھر ديگه
 ِسُرم بھم آمبوCنس توی.اومد ھمراه ھم يوسف.آمبوCنس سمت بردند مخصوص تخت روی منو و زد کنار رو جمعيت.رسيد
 گاھی گه و ميکرد نگام آلودش اشک نگاه با و بود نشسته پاھام پايين يوسف.گذاشتند دھانم روی اُکسيژن ماسک و کردند وصل

  بھتره؟ حالش: ميپرسيد

  .بيمارستان برسونيمش سريعا بايد...داخلی خونريزی از ھم باشه ترس از ھم ميتونه فشارش افت...نيست معلوم چيزی فع3_



  .کرد دعا لب زير و گرفت اشکاشو جلوی عميقی نفس با و کرد نگام باز
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  ھمسران به تقديم ای عاشقانه

  ششم و ھشتاد قسمت

 رو خدا.شده وارد بھم که بوده شوکی و ترس بخاطر فشارم افت ی ھمه که شد عکسبرداری،معلوم و سونوگرافی کلی از بعد
 بود برداشته جراحتی ھم من سر البته چرا.بود برداشته بدی جراحت انگار.شد پانسمان يوسف دست فقط بود گذشته خير به شکر

 فقط ای ثانيه چند.اومد جلو و کرد نگام.شد اتاق وارد يوسف که بودم کشيده دراز بيمارستان تخت روی.شد ،پوشيده پانسمان با که
 منو: گفت و شد خيره بھم نزديک ای فاصله از و آورد باC صورتش کمی و بوسيد مرا و شد خم بعد.کرد نگام کمرنگ لبخندی با

  ؟.ميبخشی

 دعاھات زود چه ديدی: گفتم و کردم نگاش نشست چشمام توی که اشکی با که بود يادم ماشينش توی حرفای ھنوز.بستم چشمامو
  ! ميشد؟ مستجاب داشت

  درک؟ به برم نذاستی چرا: دادم ادامه که بست غصه از چشماشو

  .بسه...شيدا:گفت کردو اخم

  نميدی؟ حق بھم چرا...دلخورم خيلی ازت من يوسف: گفتم گريه با

 قيمت زير ھم رو ماشين.دنبالمون اومد يحيی زد،آقا زنگ يوسف.نديدمش ديگه.رفت بيرون اتاق از و خورد فرو رو نفسش
 خودم با.نزد حرف باھام ديگه يوسف.شد ثبت ذھنم توی آور رعب ای خاطره با عجيب سفری.تھران برگشتيم و فروختيم

 دوباره ميخواست دلم و بودم پشيمان.کردم يادآوری بھش حرفاشو دوباره من کرد خواھی معذرت ازم خودش وقتی چرا:گفتم
 يه برامون يحيی آقا.تھران رسيديم.بگيره آغوشش توی محکم تصادف،منو ی صحنه ھمون مثل و بذاره کنار بخاطرم غرورشو

 ھمراه باز و بودم نشسته کاناپه روی فقط من شنيدن،و جريانو يوسف از ھمه.کرد دود اسپند برامون خانم سھي3 و کشت گوسفند
 براتون تصادف اين: گفت يحيی آقا ، يوسف پدر ی خونه توی سرشام. ميکردم مرور رو تصادف تلخ ی خاطره داشتم يوسف
  .زندگيتون سر برگرديد پس...بدونيد رو ھم قدر بيشتر تا شد عبرتی درس

 حاC...بگيرم رو شيدا جلوی نميتونم که شد ثابت من به....جان پدر اتفاقا:گفت جدی و محکم يوسف که کردم سکوت من
  .شيم جدا ھم از توافقی....حاضرم

 از وقتی بکشه، عذاب من، تحمل با نميخوام....نميکنم مجبورش من....کنه زندگی من با نميخواد شيدا اگه:گفت و کرد نگام بعد
  .معذبه بودنم

 و بودم،خوابيدم نشسته که ای کاناپه ھمون روی من اونشب.رفت اتاقش به و برخاست ميز پشت از يوسف.شدن متعجب ھمه
 عشق ھوای آخر و بگيرم تصميممو خودم تنھايی توی ميخواستم چون.نرفتم يوسف، اتاق توی برم کرد اصرار خانم سھي3 ھرچی
 شب نيمه سه نزديک ساعت.اش شبانه نوازشھای ھوای.بود کرده رو يوسف ھوای خيلی دلم.کشوند اون سمت به تصميمو يوسف

 جلو.بستم سرم پشت درو شدمو اتاقش وارد.بود خواب.کردم باز اتاقشو درو.يوسف اتاق سمت رفتم پاورچين و شدم بيدار که بود
  .شد ھوشيار که نکشيد طولی.کشيدم دراز تخت روی کنارش.بودم مصمم تصميمم توی ديگه.کردم نگاش و رفتم

  ديدی؟ کابوس باز شده؟ چی!!  شيدا_

  .يوسف باشم تو پيش ميخوام_ 

 اتاق کف من: گفت اتاقشو کف کرد پھن تختشو روی پتوی.نديدم که گذاشت کابوسی حساب به حرفمو بعد و کرد نگام.شد متعجب
  .بخواب تخت روی تو ميخوام

  .باشم تو پيش ميخوام...نه: گفتم که بود نشده حرفم ی متوجه بازم انگار

  .ميخوابيم زمين روی دو ھر پس: گفت و درآورد ديواری کمد توی از ای ديگه بالشت بعد و کرد نگام کمی



 کمی.داشتم سراغ که بود آرامشی بھترين دستش گرمای.گرفتم رو يوسف دست و بستم چشمامو که کشيديم دراز ھم کنار دو ھر
 آرامش ، عميق دستات...منی آرامش تو...يوسف نيستی من عذاب تو: کردم زمزمه و ام گونه روی گذاشتم دستشو کف بعد

  .ميکنه زنده دوباره منو ، گرمت ھای بوسه ميبره، کابوسھامو ی ھمه ، آغوشت گرمای...بخشه

 ھيچی من...نکن دريغ ازم...ھستم محبتات ی تشنه من يوسف: گفتم که چشمام توی نشست صاف نگاش.کردم باز چشم
 جادو دوباره منو محبت با ميتونی تو...موندی برام تو فقط...منه خون ی تشنه پدرم رفته، مادرم...ندارم اميدی ھيچ ديگه...ندارم
 اومدن تا که ھمونی.ميزد صدام و ميکرد گريه ھمه چشم ،جلوی جاده کنار نگرانی از که ميخوام رو يوسفی ھمون من....کنی

  .نکرد جدا آغوشش از منو آمبوCنس

 و کشيد موھام به دستی.داد جای آغوشش توی منو و کشيد دستمو نشستو يکباره که کردم نگاش شده تر چشمانی با
  .بود عصبانيت و حرص روی از زدم ماشين توی که حرفايی خدا به...دارم دوست خيلی...شيدا:گفت

  ...جاده کنار ھمون مثل درست...بده نشونم داشتنتو دوست اين...بگو بھم فقط...يوسف ميدونم_

  ...خونه برميگرديم باھم فردا...بخواب: گفت و بوسيد صورتمو
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  .شدم بيدار خواب از خانم سھي3 جيغ صدای با که بود شده صبح

  .رفته شيدا يوسف،...يوسف_

  .نباش نگران...خوابه...اينجاست شيدا...مادر: گفت درو سمت دويد يوسف

  .ميشن شوکه امروز ھمه: گفتم زدمو لبخند.کرد نگام و بست درو يوسف که گرفت آروم خانم سھي3

  .شدم شوکه ديشب من که ای اندازه به نه: وگفت زد لبخندی

 امروز من....بخوام کردم،معذرت اذيتتون که وقته چند اين بابت ميخوام...جون آقا:گفتم که بود صبحانه سرميز.خنديدم حرفش از
  .خونمون برميگردم يوسف با

  .نداشتم براتون مزاحمت جز چيزی...ببخشيد: دادم ادامه که کردن نگاھمون خانم سھي3 و جون آقا

  .ھا بدی شام بايد: گفت و يوسف پھلوی توی زد محکم بعد و کرد نگام خوشحالی با جون آقا

  .حتما...چشم: گفت کمرنگی لبخند با يوسف

 دستتون: گفت و داد ماشينشو سوئيچ يحيی صبحانه،آقا از بعد.ميدونم.بود شوق ی گريه.گريه زير زد اختيار بی خانومم سھي3
  .بخريد ماشين تا باشه

  .بردارم تا بريم.نياوردم بابا ی خونه از وسايلمو: گفتم که افتاديم راه خونه سمت به يحيی آقا ماشين با ما و کرد تشکر يوسف

  .نياوردم رو اينا بابا خونه کليد آخ:گفتم و ندارم کليد که افتاد يادم بعد

  .دارم من_

  .دادی بھم کليدتو که تو_ 

  .دادم تو به دوتا برداشتم خودم برای دوتا.کردم عوض رو قفل که روزی.دارم ھم ديگه يکی اون از غير_

  برداشتی؟ چرا خودت برای: گفتم خنده با

  .زنم ديدن برم خواستم که وقت ھر_



 از قبل افتاد يادم که کردم باز رو خونه در انداختم کليد. بيارم وسايلمو برم شدم پياده فوری ،من رسيديم که خونه در دم
 دويدم که ميومد مادر خواب اتاق توی از صدايی و سر.کنم چکار که بودم مونده مردد.ديدم خونه توی پدرو بار مسافرت،آخرين

  .يوسف به زدم زنگ درآوردمو جيبم از موبايلمو گوشی فوری.کردم قفل درو و خوابم اتاق سمت

  .خونس توی بابا يوسف الو_

  کجايی؟ اCن.من خدای! چی؟_

  .کردم قفل درو اتاقم توی_ 

  .ھا بيرون نيای. بياد پليس ميزنم زنگ من بمون ھمونجا_ 

  .باشه_

  گذاشته؟ باز کی درو: شنيدم رو پدر صدای.ميپيچيد دلم توی ماری مثل اضطراب

  .شنيدم رو پاھاش صدای که دھانم جلوی گرفتم دستامو دوتا.شد بيشتر ترسم بست، که رو ورودی در

  کيه؟ مال اين پس...دستمه شيدا کليدای از ھم يکی ، دارم يکی من! ديگه کليد يه_

  .من ی خونه توی اومده دزدانه که اونی مال: داد ادامه ميزد چرخ خونه توی حاليکه در بعد

  .در پشت اومد که بستم ترس از چشمامو

  .ای خونه توی ميدونم_

  .بود ھا اين از بلندتر پدر فرياد صدای ولی گذاشتم گوشم روی دستامو ترس با نشستمو اتاق ی گوشه

  .ببرم سرتو فقط ميدم قول...رو لعنتی در اين کن باز_

  .بگيره تحويل سرتو بياد بگو کجاس؟ شوھرت: داد ادامه که موند گوشم توی بلندش ی خنده صدای

 درو آخرش که من شيدا: گفت زدو در به ديگری لگد بود،که افتاده شماره به نفسام.ميکرد ديوونم ھاش،داشت خنده صدای
  .کن باز درو خودت ميشکنم،پس

  !کردی؟ خبر پليس: کشيد فرياد.شد شنيده پليس آژير بلند صدای که.گرفت ام گريه

  .کرده فرار شايد: گفتم خودم با.شد ساکت ای لحظه چند

 به...ميکشمت: کشيد فرياد که زد در به بار چندين.داشت درو شکستن قصد واقعا ديگه انگار.کوبيد در به محکمتر بعد کمی ولی
  .شيدا نميذارم ات زنده خدا
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 جز که ميکشيدم جيغ بلند اونقدر. کشيدم جيغ فقط ، بستمو محکم ترس از چشمامو و نشنوم چيزی تا گوشامو روی گذاشتم دستامو
 در و ديوار به چسبوندم خودمو ترس از.کنه غلبه برجيغم که بود بلند اونقدر در شدن شکسته صدای.نميشنيدم چيزی خودم صدای
: گفت که بغلش توی انداختم خودمو.افتاد و شد شل دستام.بود يوسف.کردم باز چشم.خورد ام شونه به دستی ميزدم، جيغ حاليکه

  .بياد بيرون اونجا از نميتونه ديگه اون...روانی بيماران زندان ميفرسته اونو اش پرونده...گرفتن پدرتو...شيدا شد تموم

  .ببره منو سر ميخواست...ترسيدم خيلی: بود،گفتم گرفته گريه شدت از که صدايی با

  .نباش نگران ديگه...شد تموم چی ھمه_

  .دره دم آمبوCنس خوبه؟ حالشون:گفت و کشيد سرکی اتاق درون به در کنار از پليس ماموران از يکی موقع ھمون



  .بياد پرستار يه بگيد ميشه: گفت يوسف

  .خوبم_

  .بگذرونه خير به خدا...اين تصادف،امروز پريروز...بگيرن فشارتو Cاقل بذار_ 

  درمونگاه؟ بريم ميخوای: پرسيد يوسف.ميدونم ، بود ترس از ھمش.پايينه فشارم که گفت ھم اُرژانس پرستار

  .خودمون ی خونه بريم...نه_

  .کنيد امر شما چی ھر چشم: گفت و زد لبخندی

 پر و کثيف....بودم نذاشته خونه اون توی پامو که بود ماه چھار.کشيدم دراز تخت روی يوسف اصرار به.خودمون ی خونه رفتيم
 و اتاق توی اومد شربت ليوان يه با يوسف که بودم فکر توی.کنه کمکم کردنش تميز توی داد قول يوسف ولی. بود شده خاک از

  .خوبه برات شيرينه:گفت

  ميخوری؟ قرصاتو: گفت يوسف که گرفتم رو ليوان ميلرزيد وضوح به که دستايی با.تخت روی نشستم

  .نه_

  !باز؟ کنی لجبازی ميخوای: گفت کرد اخم

  بشم؟ خر من که بگی ميخوای چی باز: گفت و زد پوزخندی.عشق لبخند،با با.کردم نگاش آوردمو پايين رو ليوان

 دريغ...رادمھر دکتر شماست دست من درمان...دکتر آقای ميکنم درمان تو،خودمو به نگاه با دارم...جون از دور: گفتم و خنديدم
  .لطفا نفرماييد

 عوض در و نديده محبتی ھيچ پدرش از که کسی درمان...بگو....دکتری خودت تو: دادم ادامه که داد تکون سرشو و زد لبخندی
  چيه؟ شنيده فرياد و خورده کتک فقط

 محبتت قرص اين فع3: گفت و بوسيد رو ام گونه و آورد جلو سرشو.گفت بھم يکيشو که بود نگاھش پشت حرف دنيا يه.کرد نگام
  .بپيچم رو شما ی نسخه ی بقيه تا بگير رو

  ...نه که ، عاشق که مغرور مرد يه واسه نسخه يه تو حاC: پرسيد که زدم لبخند

  !!يوسف_ 

  .بگه بھش روز ھر بتونه که بپيچ ، ھمسرشه ی ديوونه_

  .کن آرومم...ست تو دست درمانم...يوسف ميگم...مريضات از يکی مثل.ميگم بھت...بيارم کم وقت ھر من_ 

 قرص دوتا شما: گفت و شد بلند جا از بعد. بوسيد موھامو و کرد خم سرمو و گردنم دور انداخت دست.شد رنگ پر لبخندش
  .ھا ميشی مسموميت بگيری،دچار قرصا اين از زيادی...گرفتی محبت

  .کمه بدی قرص بھم اCن چی ھر که کشيدم اضطراب و ديدم کابوس نداشتم، رو تو که روزايی توی اونقدر من_ 

  ...کنه اثر ھات قرص تا بخواب بگير حاC: گفت و خنديد

 روزھا خيلی.گذشته روز اون از روزھا.دارمش که خوشبختم چقدر کردم اونروزحس.بخره چيزی ناھار برای تا رفت يوسف
 بھش جوری يه حرفو اين اوايل.نداره دوستم ديگه ميکردم فکر ميشد دعوامون نبود،تا خودم دست.کرديم دعوا ھم با بازم

 باعث جمله يه ھمين"شيداست ی ديوونه يوسف" ميداد جواب اون و مينوشتم آينه جلوی کاغذ روی يا.موبايلش به پيام با يا.ميگفتم
 ديوونه يوسف" ميگه بلند ، پسرمون پويان، جلوی حتی اون و ميگم روش توی.نميدم بھش پيام ديگه فقط ھمينه اCنم.ميشد ما آشتی

 ھنوز ولی...شده کمتر اضطرابم و بيشتر آرامشم.بھترم...شکر رو خدا.ميکنه تکرار باھاش پويانم گاھی که اونقدر" شيداست ی
  .است زنده محبت به ، زنده آدمِ  چون.باشم زنده که روزی تا شايد...داره ادامه درمانم
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  .ميباشد تخيلی آن ھای شخصيت و حوادث تمام ولی بوده حقيقی کام3 داستان اين ی ايده



��❤���❤���❤�  

 پايان


