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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 در اسارت عشقنام رمان: 

 )زهرا.م(نویسنده: ناشناس بی احساس

 ژانر: عاشقانه/اجتماعی

 4/21/69شروع تایپ: 

 6/22/69پایان تایپ: 

 مقدمه:

 تنهایی سهم هیچ کس نیست، نه سهم من ...نه سهم تو...

 قلبمون می تابه اما بستگی به خودمون داره.همه ماها روزهایی رو داریم که در اوج ناامیدی نوری به 

 همیشه معجزه هایی رخ میده و گاهن ما از ااون ها غافلیم... 

 ی نگاه کنیم.به اتفاقات زندگیمون با دید وسیعبیاین 
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 *فصل اول:

یگه زندگی اما می دونستم که د یا اشتباهِ برق می زد، نمی دونستم کارم تا چه حد درست،تیغ بین انگشت های لرزونم 

 رو بدون پدر و مادرم نمی خوام... تنهام گذاشتن و رفتن ...

شاید خنده دار باشه، خیلی ها با مشکالت بدتر از این دست و پنجه نرم می کنن اما به فکر خودکشی نمی افتن اما 

من دختر ناز پرورده من... دختر ناز پرورده ای بودم که طاقت دوری از پدر و مادرم رو نداشتم حتی برای چند ساعت، 

 ای بودم که به سختی تونسته بئودم این چند ماه رو طاقت بیارم.

 که خودشون به اندازه کافی مشغله ذهنی داشتن و ... این وسط منم شدم غوز باال غوزشون. ،اینجا سربار عمو و زنعموم

یتونستم منکر این بشم که وود من محبت بی دریغشون بهم کمی از این حس سربار بودن رو کم کرده بود اما بازم نم

 توی این خونه موجب این می شه که داغ دلشون  تازه بشه.

  دستم رو بلند  و تیغ رو گذاشتم روی مچ دست چپم.

زنن اما هر دفعه که حال میالد  این روزا زیاد از بیمارستان زنگ میاز بیمارستان زنگ زده بودن و عمو و زنعمو نبودن، 

انگار حالش زیادی بد می شه این روزا. اما االن،  ی بهم نمی گفتن و فقط می گفتن براش دعا کن.رو می پرسیدم چیز

در حال حاضر تنها چیزی که برام اهمیت نداره حال میالده، مادرم بهم گفته بود که خود کشی نتیجه اش جهنمه و 

 من حاال از ترس دوزخی شدن اینطور دست و پام می لرزه.

ین ادم هایی بودن که توی فامیل داشتم، از ماد رکه هیچ فامیلی نداشتم چون پرورشگاهی بود اما از عمو و زنعمو بهتر

 پس می ،دونستم حاال حاالها هم نمیان میپدر تنها کسایی که باهامون در رفت و امد زیاد بودن عموشون بودن که 

 م.ت بمیرم و برم پیش ماامان و بابا، شایدم ته جهنتونستم با خیال راح

 ، یهو تردید افتاد به جونم... تیزیش روی پوستم قرار گرفت، کل بدنم رو رعشه گرفته بود

از جا پریدم و همین حرکت از ترس، که یهو صدای تلفن خونه بلند شد،  هنوز بین باید و نباید انجام این کار بودم

  ، جیغی از ترس کشیدم.ناگهانیم باعث شده بود تیغ کمی پوستم رو خراش بده

از ترسم  گرفت، که کم کم داشت خون روی مچم رو می بیخیال جواب دادن به تلفن شدم و به خراش دستم نگاه کردم

 با چشمای گرد شده به مچم خیره شده بودم.

 تماس رفت روی پیغامگیر و صدای شاداب زنعمو پیچید توی گوشم: 

 بعد پنج سال بهوش اومد... وای خدایا شکرت. میالدمجان مژده گونی بده...  مینا-
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 بعد پنج سال چشماشو باز کرد؟ ند کردم و به تلفن خیره شدم. میالدشوکه سر بل

 نفهمیدم چطوری باعجله خودم رو به تلفن رسوندم و برداشتمش:

 وای زنعمو جدی میگی؟-

گشو بعد از پنج سال دیدم مینا...باورت میشه خندید: اره قربونت برم.. .نیم ساعت پیش چشماشو باز کرد... چشمای قشن

 باالخره خدا جواب دعاهام رو داد.

 دیگه خودمو فراموش کردم، نمی تونستم صدای باالی ضربان قلبم رو باور کنم.

 لبخند عمیق و از ته دلی روی لبهام نشست:

 خداروشکر، پس منم االن میام بیمارستان.-

 نه دخترم شبه خطرناکه -

 با اژانس بانوان میام مواظبم... زود میام.نه زنعمو -

 باشه دخترم مواظب خودت باش-

میالد  نم چرا اما حس می کردم بهوش اومدندو نمی تماس رو قطع کردم و به تیغ توی دستم نگاه کردم و خندیدم،

یز بود نه به االن که نه به چند دقیقه پیش که چشمام از اشک لبر برای این بود که من این گناه کبیره ارو انجام ندم.

 لبهام از خنده شکوفا...

فورا به اتاقم رفتم تیغ رو انداختم اشغالی و روی خراش پوستم رو با چسب زخم پوشوندم، فوری مانتو و شلوار و شالمو  

 سرم کردم و با اژانس تماس گرفتم.

ی افتادم که بخاطر تصادف مامان و بابا ن رو دادم. ناگهان یاد زمانبعد از پنج دقیقه اژانس اومدو من ادرس بیمارستا

 اومدیم بیمارستان و بابا تقاضا کرده بود برای اخرین بار منو ببینه... اشکام ریختن.... چطور می تونستم طاقت بیارم...؟

 دوباره چشمام پر از اشک شد، ای کاش کار رو تموم می کردم. سر یه فرصت مناسب..

 رسیدیم-

 رو دادم و پیاده شدم.به خودم اومدم، کرایه اش 
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بخشی  فروشی بود، فوری یه دسته گل گرفتم و وارد بیمارستان شدم و به سمت جلوی بیمارستان یه دکه کوچیک گل

بستری بود رفتم، با دیدن زنعمو که توی بغل عمو گریه میکنه یه لحظه دست و پام شل شد، با عجله خودم  که میالد

 رو بهشون رسوندم:

 زنعمو چی شده؟-

 ز عمو جدا شد و میون گریه اش خندید، بغلم کرد:ا

 بچه ام بهشون اومد مینا...-

 لبخند عمیقی زدم و توی همون حال گفتم :

 خوب پس اشک شوقه... خیلی خوشحال شدم تبریک میگم عموجون.-

بعد از پنج سال لبخند از ته دلش واقعا دیدنی بود.  خندید، حس می کردم چهره اش چندین و چند سال جوون شده.

عمو رو اندازه بابا دوست داشتم، شاید چون دوقلو بودن و چهره هاشون خیلی شبیه هم بوده اما بخاطر اتفاقی پنج سال 

 پیش برای میالد افتاد عمو زود تر پیرشد و موهاش حاال سفیدی بیشتری داره

 ممنون دخترم.-

 نیستین؟ پس چرا پیش میالد-

 عمو: تازه بهوش اومده یکم گیجه، سردرد داشت و بدن درد که دکتر ارامبخش زد بخوابه.

 لبخندی زدم زنعمو ازم جدا شد و گل رو گرفت :

 چرا زحمت کشیدی عزیزم.-

 وظیفه است.-

الغرش که پنج به سمت شیشه رفتم و از پشت شیشه به چهره اش نگاه کردم، پشت لبش تازه داشت سبز میشد، اندام 

 سال تموم روی این تخت بود...

 زخم دستم می سوخت، کالفه از سوزشش گفتم :

 من میرم یه اب به دست و صورتم بزنم.-

 باشه ای گفتن و ازشون جدا شدم و به سمت ایستگاه پرستاری رفتم :
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 ببخشید دستم یه خراشی داره خیلی بد میسوزه میشه یه نگاه بهش بندازین؟-

 روی صندلی بلند شد:یکیشون از 

 بیا بریم .-

باهم به سمت اتاقی رفتیم و بهم گفت روی صندلی بشینم، چسبارو برداشت و با دیدنش اخمی بهم کرد که سرم رو 

 انداختم پایین :

 االن وسایلو میارم پانسمانش کنم.-

 ل دستم شد.سری تکون دادم، قطعا فهمیده بود جای تیغه، بعد از چند دقیقه اومد و مشغول پانسما

 زیاد مچت رو حرکت نده که زخمش باز نشه وگرنه مجبورم بخیه اش کنم.-

 باشه.-

 بعد تموم شدن کارش ازش تشکر کردم و رفتم پیش عموشون.

 زنعمو حاضر نبود از بیمارستان جم بخوره، عمو هم همینطور و هرچقدر اصرار کردن منو برسونن خونه قبول نکردم

که هنوز خواب بود  عت نه فرداش دکتر اومد و رفت میالدجورایی چرت زدم تا این که سا شب تا صبح روی صندلی یه

 رو معاینه کرد و بعدم اومد بیرون به هرسه ما گفت:

 لطفا بیاین به اتاقم.-

 به حرف دنبالش رفتیم و وارد اتاق که شدیم روی صندلی ها نشستیم که دکتر گفت:

م باالست، اما موردی که میخواست بهتون بگم اینه که االن بعد از پنج سال خب وضعیت پسرتون نرماله هوشیاریش ه-

دست و پاهاش خشک شدن،  جلسات فیزیوتراپی رو حتما ببرین، این شماره یکی از دکترای خوبی فیزیوتراپیه باهاش 

بکی و کم مواد و کم تماس بگیرین بهتون وقت میدن، بهتره تا یکی دوهفته مایعات زیاد بخوره، اول از سوپای خیلی ا

کم هی رقیق ترش کنین، اب میوه و اب خالی حتما باید توی غذا های روزانه اش باشه، ابمیوه اش هم طبیعی باشه 

ساله بود 21اینه. اما یه چیز دیگه اینکه میالد وقتیادرارش اگر سوزش داشت حتما بیارینش برای معبهتره، توی 

ون اومده شما باید خیلی مواظب رفتارتون باهاش باشین، اون االن درک و تصادف کرده و حاال بعداز پنج سال بهش

ساله اس و شاید چندین سال طول بکشه تابخواد متناسب با سنش رفتار کنه، پیشنهاد  21بچه پسر شعورش مثل یه 

 روهم ببرین پیش روانشناس. میالدمیکنم با روانشناس مشورت کنین حتما و خود 
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هم میموند  فردا شب ، باید امشبمیالدی دکتر اومدیم بیرون، عمو فوری رفت سراغ کارای بعد از تموم شدن حرفا

 بیمارستان بعد اگر مشکلی پیش نیومد مرخص می شد.

 همه امون اونقدر خوشحال بودیم که زیاد به عمق حرف های دکتر فکر نمی کردیم. 

ن وارد ایستاده و باهاش صحبت می کنه. زنعمو با هیجا میالدبه اتاقش که رسیدیم دیدیم یکی از پرستارا باالی سر 

دم، زنعمو رو خیلی راحت پذیرفت اما بخاطر گریه هاش ترسیده ش میالدو نظاره گر رفتار  شد، پشت شیشه وایستادم

 بود

 اروم وارد اتاق شدم و دستمو روی شونه زنعموگذاشتمو اروم گفتم:

 گریه نکنین توروخدا، ترسیده...-

به من نگاه کرد،  میالدانداخت و فوری اشکاش رو پاک کرد و خندید،  میالدزنعمو نگاهی به چهره اماده به گریه 

 لبخندی بهش زدمو گفتم:

 سالم -

 برای سری تکون داد و گفت:

 تو کی هستی؟-

 جان ایشون میناست، یادته همبازیت... میالدزنعمو : 

 اخم کرد و گفت:

 مینا کوچیک بود...-

 اخل لبمو گزیدم که نخندم. زنعمو نمیدونست چی جواب بده که گفتم:از د

 خب تو مثل این فیلما پنج سال خواب بودی... توی این پنج سال منم بزرگ شدم.-

 و بوسیدش: میالدنمی تونست باورکنه که عمو با کلی کمپوت و رانی اومد تو، رفت سمت 

 سالم پسر قشنگم.-

 عد از چند ثانیه گفت:سهیل لبخندی زد و جواب داد، ب

 بابا چرا موهات سفید شدن؟-
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 عمو لبه تختش نشست و دستی به موهای سهیل کشید و جواب منو داد:

 مونطور که مینا بزرگ میشه منم موهام سفید می شه.هخب پنج سال خواب بودی پسرم مسلمه که -

 سری تکون داد.

 یهو برگشت سمت من : عمو گوش می کردم که میالد زنعمو و و میالدیکساعتی گذشت و من در سکوت به حرفای  

 پس عمو و زنعمو کجان؟-

 نگاهی به من کردن و منم با غم سرم رو انداختم پایین که عمو گفت :

 عمو و زنعمو وقتی خواب بودی فوت کردن بابا جون..--

 با تعجب گفت:

 یعنی مردن ؟-

 کردم لبخند بزنم:عمو سر تکون داد، بغض نشست توی گلوم، بلند شدم و سعی 

 رو مرتب کنم که وقتی میاد راحت باشه. میالدبا اجازه من می رم خونه اتاق -

 زنعمو: نه عزیزم اون اتاق خاک زیاد گرفته میگم سلیمه بیاد تمیزش کنه.

 منکه بیکارم زنعمو... سرم گرم میشه...فعال ...-

 به نبودشون عادت کنم. هیچ وقت.سوار تاکسی که شدم اشکام ریختن روی گونه ام . نمیتونستم 

 میالد گناهی نداشت، پنج سال خواب بوده.

اتاق حسابی خاک گرفته بود و مجبور بودم روی  سر گرم کردم.. م خودم رو با تمیز کردن اتاق میالدبه خونه که رسید

 وسیل جارو برقی بگیرم که خاکارو هم بکشه بعد دستمال بکشم.

  .ع گرفتم و اومدم بیرونکارام که تموم شد یه دوش سری

*** 
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از بیمارستان مرخص شد اما چون پنج سال بدون هیچ فعالیتی دراز کشیده بود نمیتونست بدنش  میالد بعد از دوروز 

نارضایتی می بارید اما عوضش عمو زنعمو لحظه  میالدرو حرکت بده برای همین عمو با ویلچر اوردش خونه، از چهره 

 ر نمی رفت و من چقدر خوشحال بودم که میتونم خوشحالیشون و بعد از پنج سال ببینم.ای لبخند از لباشون کنا

کمک می کرد لباسش رو  میالدبراش خریده بودو االن داشت به  میالدعمو دیروز رفته بود و کلی لباس همسایز االن 

 .میالدبپوشه، منم پلوخورشت قیمه درست کرده بودم با سوپ رژیمی برای 

 داز عوض کردن لباس اومد اشبزخانه با دیدن غذا ها بغلم کرد :زنعمو که بع

 .میالد چی بدم بخورهکردم حاال به  دونی داشتم فکر می دست درد نکنه مینا جان.. .نمی-

که حاال تنها بود رفتم، در اتاقش باز بود و اونم روی  ن که کاری نکردم به سمت اتاق میالدلبخندی زدم و با گفتن ای

ه بودو به تاج تخت تکیه داده بودو به جای نامعلومی نگاه می کرد، تقه ای به در زدم که متوجه ام شد، تختش نشست

 رفتم تو و با لبخند گفتم :

 اتاقت چطوره؟-

 نگاهی به کل اتاق انداخت و گفت :

 تغیری نکرده... -

 گفت : د، به دیوار تکیه دادم که میالصداش دورگه شده بود که از نشانه های بلوغش بود

 مینا تو چرا اینقدر بزرگ شدی؟ من ازتو بزرگتر بودم... -

 لبخند عمیقتری بهش زدم:

 هم ازم بزرگی... من هرچقدرم بزرگ بشه اما از تو بزرگتر نمیشم. زرگتری، قدت ازمن بلند تره،دوسالهنوزم ب-

 رو داد دستم: خوشحالی اومد تو و سینی غذای میالدسری تکون داد که زنعمو با 

 رو بده من تلفن زنگ زده باهام کاردارن. ید مینا جان شما بی زحمت سوپ میالدببخش-

 سینی رو گرفتم :

 باشه حتما.-
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 و کنارش روی تخت نشستم و سینی رو گذاشتم روی پاهام و قاشق رو گرفتم توی دستم و پر رفتم سمت تخت میالد

 .از سوپ کردم و بردم سمت دهن میالد

 کرد و خوردش که اخماش توی هم کرد و گفت : بی حرف دهنش رو باز

 گلوم درد میکنه...-

 اره خیلی وقته هیچی نخوردی، باید فعال سوپ و ابمیوه بخوری که درد گلوت هم خوب بشه.-

 سری تکون داد و هیچی نگفت، تا پایان ظرف رو قاشق قاشق بهش دادم و گفتم :

 سیر شدی؟-

 نه هنوز گشنمه...-

 رو شنید: زنعمو رسید و حرفش

 نه پسرم باشه یک ساعت دیگه دوباره میارم بخوری ممکنه معده ات عادت نداره اذیت بشی.-

 حوصله اش سر رفته که گفتم:  نیش رو بوسید و رفت، حس کردم میالدمظلومانه باشه ای گفت، زنعمو پیشو میالد

 حوصله ات سررفته؟-

 اره خیلی... -

 می خوای حرف بزنیم؟-

 شه ای گفت و پرسید:ناچار با میالد

 االن کالس چندمی؟-

 .میرم سوم دبیرستان-

 اهی کشید و گفت :

 .فکر کنم من هنوز دوم راهنماییم-

 لبخندی زدم و با اطمینان گفتم :

 اینکه چیزی نیست مگه توهمیشه نمی گفتی دوست دارم جهشی درس بخونم، االنم میتونی. منم بهت کمک میکنم -
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 و چهره اش ناراحت شد و با ناراحتی گفت :لبخندی بهم زد و بعد یه

 مینا بابت عو و زنعمو بهت تسلیت میگم...-

 اهی کشیدم و به سختی جلوی پر شدن چشمام رو گرفتم :

 ممنون...-

 حس میکنم خوابم میاد.-

 کمکش کردم دراز بکشه، مالفه ارو روش مرتب کردم و گفتم :

 من تو اتاق روبه رویه ام...-

 باشه ممنون.-

 از اتاق اومدم بیرون، که زنعمو با دیدنم گفت: 

 چیشد؟-

 میخواست بخوابه درازش کردم اونم خوابید.-

 با لبخند ازم تشکر کردو من به اتاقم برگشتم.

از خواب بیدار شد و گفت گشنه اشه و زنعمو توی ظرف براش سوپ کشید و خواست  بعداظهر ساعت پنج بود که میالد

 بهش بده که گفت :

 میخوام مینا بهم غذا بده...-

 از خجالت فوری قرمز شدم اما زنعمو خندید و بلند شد و سینی رو بهم داد:

 نیم ساعت دیگه فیزیوتراپ هم میاد.-

زیر نگاه های زنعمو برام خیلی سخت بودو حس می  روی صندلی نشست، سوپ دادن به میالدسری تکون دادم و اونم 

 ن.کردم تمام مدت گونه هام قرمز

د به ورزش دادن دستا و پاهای میالد، اخرین قاشق سوپشو هم که خورد  دکتر فیزیوتراپ هم اومد و وقتی شروع کر

اقت عمو هم بی طنبلند شد و تند تند اشک از چشماش می ریخت، درد زیادی رو داشت تحمل می کرد و ز فریاد میالد

 ه بود نتونستم تحمل کنم و به اتاقم برگشتم.، منم حسابی دلم ریش شدشده بود از صدای داد های میالد
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یک ساعت فیزیوتراپ دستا و پاهاش رو ماساژ داد و رفت به زنعمو هم یاد داد که هروز دوبار اینکار رو بکنه.تا دوباره 

 فردا بیاد.

شغول خوردن که حسابی خسته شده بود بعد از خوردن یه اب پرتغال خوابید و منو زنعمو رفتیم توی پذیرایی و م میالد

 چای و بیسکویت بودیم که عمو اومد.

به اتاق رفت تا لباس عوض کنه، زنعمو هم رفت براش چایی ریختو  دسالم گرمی بهمون داد و بعد از سرزدن به میال

 عمو اومدو روی مبل نشست و گفت:

 چه خبرا؟ -

 زنعمو با هیجان شروع کرد به تعریف کردن:

ه و خیلی باهاش انس گرفته خواستم من بدم نخواست و می خواست مینا بهش غذا بد امروز سوپشو مینا داد، بعداظهر-

چقدر از یان بابت خوشحام دوساعت پیشم که فیزیوتراپش اومدو بعد از یکساعت رفت اما گفت چه ماساژایی  نمیدونی

 بدیم که بدنش زودتر باز بشه.

 زنعمو عموم شد رو به من کرد:عمو با لبخند عمیقی به زنعمو نگاه می کرد و وقتی حرفای 

 ممنون مینا جان.-

 :با شرم سرم رو انداختم پایین و با صدای ضعیفی فقط گفتم

 کاری نکردم. -

 اومد عمو رفت و روی ویلچر گذاشتش و اوردش پیش ما. شام خوردیم که صدای میالد

م قول دادم بود برای همین به خودعمو و زنعمو خیلی بهم سخت  یبهش دادم اما جلو یه ظرف سوپ به خواست میالد

 تالفی کنم. و به محض خوب شدن میالد

عمو  ولین خمیازه میالدم تا ساعت دو نشستیم و با ابود و خوابش نمی اومد همه دور ه تازه بیدار شده چون میالد

 :فوری گفت

 خوابه وقت -

 رفت. بردش به اتاق و بعد از شب بخیر هرکی به اتاقش
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با عجله از اتاق زدم  ی از خواب پریدم فکر این که میالد چیزیش شدهم بود که با شنیدن صدایشب ساعتای سه و نی

 بیرون وارد اتاقش شدم که دیدم داره تقال می کنه، خودم رو بهش رسوندم:

 شده؟ جان چی میالد-

 نفسش رو مقطع داد بیرون و با صدای بغض داری گفت:

 تشنه امه.-

 االن برات میارم.-

 اشبزخانه و یه لیوان اب براش ریختم و به اتاق رفتم، چراغ خوابش رو روشن کردم و کنارش رو تخت نشستم ورفتم 

لیوان رو گذاشتم روی پاتختی و باال تنه اش رو گرفتم و کمی بلند کردم، به یه دستم به سختی نگهش دادم و بعدم 

 لیوان رو روی میز کنار تخت گذاشتم و گفتم:جرعه جرعه اب رو دادم بخورره، وقتی خورد  لیوان رو برداشتم

 چیزی الزم نداری؟-

 نه...-

 اومدم بلند بشم که گفت:

 میشه اینجا بخوابی؟ -

 لبخندی بهش زدمو گفتم :

 باشه-

 پایین تختش نشستم که گفت:

 میشه دستمو بگیری؟-

 جونیش فشار ارومی به دستم داد.دست راستم رو بردم باال و دستش رو گرفتم ، جون زیادی نداشت اما با همون کم 

 جوانش نگاه می کردم نفساش عمیق شد.بست، همونطور که خیره به صورت  چشماش رو  

 باالخره یک ساعتی گذشت و به اتاقم برگشتمو خوابیدم. 

 از خواب پریدم: با صدای داد میالد
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 خورمممممم. گفتم تا مینا نیاد نمی-

 با ترس گفتم:نفس نفس زنان نگاه می کنه،  با اخم به میالدرون که زنعمو دیدم سراسیمه اومدم بی

 چی شده زنعمو؟-

 با دیدنم نفس راحتی کشید و گفت:

 پاشو کرده توی یه کفش که تو بهش صبحانه بدی... واال چی بگم مینا جان؟ میالد-

 ون دادم و گفتم:سری تک نفس راحتی کشیدم و  نگاه کردم که داشت مظلوم نگاهم می کرد، برگشتم و به میالد

 باشه ... دست و صورتم رو بشورم میام.-

 زنعمو لبخندی زد و گفت:

 مرسی عزیزم.-

رفتم، کنارش نشستم و  صورتم و بستن موهام به اتاق میالد لبخندی بهش زدم و به اتاقم رفتم و بعد شستن دست و

 قاشق قاشق فرنی رو بهش دادم ...

 چرا دیشب زود رفتی؟-

 عد سرم رو اوردم باال و لبخد زدم:لحظه ای موندم ب

 ... زشت بود.ا زنعمو می دید خیلی بد میشد میالداخه اگر عمو ی-

پرتغالش رو دادم و خوردو از اتاق اومدم بیرون، رفتم اشبزخانه  سری تکون داد و چیزی نگفت، صبحانهاشو که خورد اب

 که زنعمو رو در حال غذا درست کردن دیدم:

 رو خورد. صبحانه اش-

 لبخندی زد و گفت:

 اگر تو نبودی نمی دونستم باید چی کار می کردم عزیزم.-

 لبخندی زدمو گفتم:

 این حرفا رو نزنین زنعمو.-
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 زنعمو: بشین صبحانه اتو بخور ضعف نکنی.

 ممنون-

 نشستم پشت میز و مشغول خوردن شدم. 

*** 

 گفت:شب که عمو اومد همه دور هم نشسته بودیم که زنعمو 

 ایرج بهتره یه مهمونی بگیریم.-

 عمو سری به معنا تایید حرف زنعمو تکون داد و گفت:

 فکر خوبیه. اینطوری همه یکباره میان و میالد رومیبینن.-

 اینبار زنعمو حرف عمو رو تایید کرد و مشغول صحبت در باره چگونگی برگزاری این مراسم شدن.

 خصوصا که روی این ویلچر نشستم.میالد : از مهمونی خوشم نمیاد.... م

 خندیدم و نگاهی به چهره ناراضیش انداختم:

اخمو نباش، اونا بخاطر سالمتی تو خیلی خوشحالن، بعدشم اینطوری بهتره که همه یکباره تورو می بینن و از روبوسی -

 هرروزه راحت میشی.

بدش میاد، البته کی خوشش میاد بیان سری به چپ و راست تکون داد، میالد از اینکه کسی بوسش کنه به شدت 

 بوسش کنن اونم با نفسای مرطوب و لبای خیس... اییی چندشناکه.

زنعمو به اتاق رفت و با کاغذ و خودکاری برگشت و مشغول نوشتن چیزایی شد که باید برای مهمانی خریداری می شد، 

برای پنجشنبه که دوروز دیگه باشه دعوت عمو هم مشغول نوشتن لیست مهمان هایی شد کهباید تماس می گرفتن و 

 می کردن.

 میالد: مینا میشه منو ببری به اتاقم!؟ خسته شدم.

 با لبخند سر تکون دادم که عمو بلند شد و گفت

 مینا زورش نمیرسه باباجون بذار من میبرمت.-
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از مسواک زدن وارد تخت اخمای میالد توی هم رفت اما چیزی نگفت، منم شب بخیری گفتم و وارد اتاقم شدم، بعد 

 شدم و از خسته گی روزانه زود خوابم برد.

وجود میالد باعث شده بود که غم نبود مامان و بابام رو فراموش کنم و همه هم وغمم رو بذارم برای مواظبت از میالدی 

 که بیش از اندازه به من وابسته شده بود.

 پلی ستیشن بودیم.منو میالد هم توی اتاقش مشغول بزای با  روز بعد سلیمه خانم اومدو مشغول تمیز کاری خونه شد

واسه هم دیگه شاخ و شونه می کشیدیم و شرط و شروط که هر کی ببره باید به حرف اون یکی گوش کنه و فالن... 

نه اونقدر سرو صدامون زیاد بود که صدای زنعمو در اومد که سر سام گرفته و قصد داره برای مهمونی فردا شب زنگ بز

 دعوت کنه اما سر و صدای ماها نمی ذاره.

 منوو میالد هم در نهایت قبول می کردیم اما با رفتن زنعمو دوباره روز از نو روزی از نو

شب عمو میالد رو به حموم برد، البته کار سختی بود اما خب دیگه، خداروشکر البته کارایی دست میالد توی این چند 

بازم همه وزنش باعث شده بود که کمر درد بگیره، البته اینو وقتی داشت اروم با زنعمو روزخیلی بیشتر شده بود اما 

 دلم می سوخت و سعی می کردم با سرگرم کردن میالدباری از روی دوششون بردارم. حرف می زد شنیدم.

و ومیالد گوش می روز بعد در حالی که به سلیمه خانم کمک می کردم تا ظرف میوه ارو بچینه به جر و بحث های زنعم

 کردم و با سلیمه خانم ریز ریز می خندیدیم.

 زنعمو: میالد مگه من با تو نیستم، 

 میالد: مادر من ...من از جلیقه بدم میاد.

 زنعمو: مگه دست خودته بچه

 میالد:فعال که میبینی هست...

 مادرزنعمو:وای خدا از دست تو... میالد جان پسرم بیا اینو بپوش منو اذیت نکن 

 نه اصرار نکنین... من جلیقه نمی پوشم. -

چشمم به زنعمو افتاد که با اخم از اتاق میالد اومد بیرون، وارد اشبزخانه که شد سلیمه فوری براش یه لیوان اب ریخت. 

 بدجور داغ کرده بود. زنعمو:

 مینا جان برو ببین می تونی راضیش کنی...؟-
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 ون دادم:خنده ای کردم و سری به چپ و راست تک

 شما نتونستین راضیش کنین! من می تونم؟-

 زنعمو با مظلومیت گفت:

میالد از تو حرف شنوی داره عزیزم، برو مجبورش کن اون جلیقه ارو بپوشه بلکه ام اون عمه خانم دهنش بسته باشه -

 امشب.

 خندیدم: چشم.

امیال بود که نه می تونستی بخاطر اخالق گندش یه عمه خانم داشتیم توی فامیل، البته عمه زنعمو بود، از اون دسته ف

کنارش بذاری نه می تونستی جوابش رو بدی ...فقط باید در مقابلش سکوت کنی، برای همین زنعمو می خواد میالد 

امشب به بهترین نحو ممکن حضور پیدا کنه. هرچند حرف امشب صدرصد زیاد می زنه اما خب تا جایی که می شه باید 

 . جلوش رو گرفت

 پشت در اتاقش که رسیدم تقه ای به در زدم:

 بیا تو...-

 در بار کردم وارد شدم که میالد رو دیدم داره با پلی استیشن بازی می کنه، لبخندی زدم و گفتم:

 زنعمو رو عصبی کردی؟-

 شونه ای باال انداخت و گفت:

 جلیقه دوست ندارم.-

 خب بهت میاد ... -

 برام مهم نیست. -

 من برات لباساتو انتخاب کنم چی؟ بازم نمی پوشی؟میالد اگه -

 بهم نگاه کرد که خودمو به بهترین نحو ممکن سعی کردم مظلوم نشون بدم، همون گربه شرک خودمون .

 نفس عمیقی  کشید و سر تکون داد که معنیش همون اره خودمون بود.
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با خوشحالی رفتم سمت کمدش و یه پیراهن قهوه ای شکالتی با جلیقه کرمی و جین مشکی در اوردم و براش رو تخت 

 گذاشتم: 

 عمو که اومد، کمکت می کنه اینا رو بپوشی.-

 سر تکون داد و گفت:

 باشه .-

 خندیدم: مرسی.

 ه بپوشه خودشه کلیه... اونم لبخند با تردید روی لباش نشست. اینکه به خاطر من حاضر شده جلیق

 از اتاق که رفتم بیرون، زنعمو پرید جلوم:

 چی شد مینا جان؟-

 چشمکی زدم و گفتم:

 قبول کرد، براش لباساش رو گذاشتم روی تخت تا عو اومد کمک کنه بپوشتشون.-

 اومد جلو گونمو بوسید و گفت:

 مرسی عزیزم.-

 خانم کمک کنم. لبخند زدمو دوباره وارد اشبزخانه شدم تا به سلیمه

شب که شد خودم به اتاقم رفتم و یه مانتوی عربی بلند اما سنگ دوزی شده مشکی تنم کردم با ساپورت مشکی، شال 

 حریری هم سرم کردم و با گیره محکمش کردم که نیوفته و از اتاق بیرون ررفتم.

 بشه .عمو هم میالد رو اماده کرده بود و رفته بود که خودش دوش بگیره و اماده 

 میالد با دیدنم اخمی کرد و گفت:

 چرا همش سیاه می پوشی؟-

اهی کشیدم، درک نمی کرد اخه که... درک نمی کرد غم از دست دادن پدر و مادر که به این اسونی ها از دلم نمیره 

 بیرون... اونم با این که دوماه و نیم بیشتر نگذشته .
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ند شد، عمو با لبخند به این حرکت زنعمو نگاه می کرد وواکنش میالد هم و با عجله از جا بلاولین زنگ که زده شد زنعم

 ابرو در هم کشیدن بود.

عجیب بود اما نگاهم مدام پی رفتار های میالد بود تا ببینم چه واکنشی داره، چه حسی داره؟ چه حرفی میزنه؟ از چی 

 خوشحاله و از چی ناراحته.

 ویلچر میالد ایستادم و منتظر ورود مهمان ها...نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم و کنار 

 خب اولین نفر، مثل همیشه عمه خانم بود، عمه زنعمو که به هیچ عنوان رفت و امدشو با خانواده عمو قطع نکرد.

 از همون اول شروع کرده بود:

 یالد رو بهتون برگردوند.سالم چشمتون روشن، اونقدر التماس و دعا و نیاز و ثنا کردین که خدارو هم از رو بردین م-

برخورد های معدودی با این عمه خانم داشتم اما بنظرم از اون دسته ادمایی بود که می خوان فقط پول وثروت و قدرت 

حاصله از ثروتشون رو به رخ بکش. مثل االن که با این حرفش باعث ناراحتی زنعمو و عمو شد، دست هاش پر از النگو و 

 شال راحتی روی سرش انداخته بود که سرویس بلریانش رو به رخ بکشه.  دستبند و انگشتر بود و

 زنعمو در جواب سکوت کرد اما عمو سعی کرد مودبانه ازش دعوت به نشستن بکنه.

 خوش اومدید بفرمایید .-

من  پشت چشمی برای زنعمو نازک کرد و به سمت ما اومد، خم شد و روی هوا منو میالد رو مثال بوسید و باز رو به

 گفت:

اخ میــــــنا جون شماهم اینجایی که، البته یادم رفته بود که با عموت زندگی می کنی.خیلی ناراحت و متاسف شدم -

 از فوت پدر و مادرت، انشاهلل غم اخرت باشه.

ساله لوس حرف می زد، احساس تنفر شدیدی نسبت بهش داشتم. بدون این که جوابی بهش بدم فقط 9-12مثل زنای 

 ن هام رو روی هم سابیدم.دندو

انگار حاال نوبت به میالد رسیده بود، اما انگار عمو خوب فهمیده بود که قراره به میالد تیکه بندازه برای همین جلو پرید 

 و به مبل اشاره کرد:

 بفرمایید بشینین سرپا واینستین.-

 پشت چشمی برای عمو نازک کرد و روی مبل تک نفره ای نشست.
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 طوری که من بشنوم گفت: میالد زیر لب

 از این عجوزه همیشه متنفر بودم.-

 نیشخندی زدم و باهاش ابراز همدردی کردم:

 حس منم شبیه به حس توئه.-

اهی کشید، دوباره زنگ زده شد و  حاال به نوبت مهمان  ها می رسیدند، تک و توک از فامیلهای ما بودن و بیشتر فامیل 

 های زنعمو بودن.

یم، سلیمه مشغول پذیرایی شد، تصمیم داشتم بلند شم برم کمک سلیمه خانم که میالد دسمو گرفت وقتی همه نشست

 و گفت:

 خواهش می کنم منو بااین قوم عجوج و مجوج تنها نذار-

از تصمیم منصرف شدم که صدای عمه خانم البته اروم گفت، خنده ام گرفته بود اما بزور جلوم خودم رو گرفته بودم. 

 مرگ توی گوشم صدا کرد: عین ناقوس

 مینا جان، حاال میالد بیهوش بوده اماتو که میدونی نامحرمین ناباید دست هم رو بگیرید...-

لبخند روی لبم ماسید. میالد دستم رو فشار داد که دستم رو از توی دستش  در اوردم. می تونستم جوابش رو بدم، 

تو که از  داشتم زنعمو رو ناراحت کنم. یکی نیست بهش بگهبشورم و پهنش کنم روی بند تا خشک بشه اما دوست ن

 چیه استینات تا ارنج تا شدهو گردن و موهات همش بیرونه. محرم نامحرمی حرف میزنی

 به قول میالد زنیکه عجوزه.

د زنگ ایفن که بلند شد منو بقیه ارو از جواب دادن به حرفش نجات داد یه جورایی، میالد اخماش حسابی توی هم بو

 اما من نگاهم رو ازش گرفتم و تصمیم گرفتم امشب دیگه نگاهش نکنم.

با اومدن خواهر زنعمو کمی جو صمیمانه تر شد، توی این دوماه چند باری دیده بودمشون که میاد، رفتار خوبی هم با 

 چه دار بشن انگار.من داشتن که باعث شده بود ازشون خوشم بیاد. شوهرشونم مرد خوبی بود و متاسفانه نمی تونستن ب

رفتم به اشبزخانه و خودم رو با کمک کردن به سلیمه خانم سرگرم کردم، حاال هرچی بنده خدا می گفت بیا برو بشین 

 من گوش نمیکردم. می خواستم تا جایی که می شه از میالد دوری کنم.

 بعد از نیم ساعت زنعمو اومد اشبزخانه:
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 دخترم، همش تو اشبزخانه بودی که... ای بابا مینا جان بیا برو بشین دیگه-

 نه زنعمو همینجا راحتم...-

 بازوم رو گرفت و گفت:

 از حرف عمه خانم ناراحت شدی؟ بخدا با همه همینطوری رفتار میکنه.-

 لبخند روی لبم زدم و گفتم:

 می دونم زنعمو جون باور کنین اینجا راحت ترم.-

 پرسید:با دلخوری نگاهی بهم انداخت و مشکوکانه 

 نکنه میالد حرفی زده؟-

 نه زنعمو... خیلی خب... بریم، وگرنه شما همه ادمای توی جمع رو متهم می کنین که حرفی به من زدن.-

خندید و باهم از اشبزخانه بیرون اومدیم، کالفه شده بودم از تظاهری که مجبور بودم انجامش بدم، پدر و مادرم دوماه 

وی این جمع خوشحال لبخند بزنم، البته به کسی خرده نمی گیرم، باالخره بهوش اومدن پیش مردن و من اینجا باید ت

 میالد یک معجزه بود که باعث خوشحالی عمو و زنعمو، حق دارن بخوان براش جشن بگیرن.

دور ترین مبل به میالد نشستم ، سنگینی نگاهش رو احساس می کردم اما ابه سختی در تلالش بودم که خودم رو 

 ی جلوه بدم و نگاهم سمتش نیوفته.عاد

*** 

 فصل دوم:

دو شب از اون شب نحس می گذره، می گم نحس ون واقعا به من اصال خوش نمیگذشت، حس می کنم به میالد هم 

اصال خوش نگذشته، مدام باید کنایه های عمه خانم رو می شنیدم و تحملشون می کردم و به خاطر دل عمو و زنعمو 

ه های سنگین میالد رو تحمل می کردم و دم نمی زدم،  هم صحبتی نداشتم و سعی داشتم با تمام حرفی نمیزدم، نگا

این ها خودم رو عادی جلوه بدم، به در و دیوار نگاه کنم و خودم رو مشغول نشون بدم و در نهایت به اتاقم پناه بیارم و 

 م رو التیام بدم.درو ببندم تا بتونم کمی سر پر از دردم رو اروم و قلب پر از زخم
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توی این دوروز با میالد سرسنگین شدم، علی رقم اصرار هاش مبنی بر این که من بهش غذا بدم قبول نکردم و یه 

جورایی تحریمش کردم، هرچند خیلی زنعمو رو اذیت می کنه اما حس می کنم زنعمو هم راضی هست اما جدیدا یه 

 ت فیزیوتراپیش من باید باشم.بامبول جدید در اورده اونم اینه که توی جلسا

 خیلی سخته برام اما با خواهش و التماس های زنعمو قبول کردم، مادره دیگه حاضر نیست بچه اش اذیت بشه. 

 در درجه اول به میالد فکر می کنه که هرکسی هم بود همین کار رو می کرد.

 بعدم از خسته گی جفتشون خوابیدن.بعد از حدود یک ساعت که فیزیوتراپش رفت، عمو میالد رو برد حموم و 

 توی اشبزخانه نشسته بودم و به چایی پار رنگ جلوم خیره شده بودم .

 چه زود یادم رفت قصد خودکشی داشتم.

 که با صد ای  عمو از فکر اومدم بیرون: پوزخندی زدم

 به چی فکر می کنی؟-

 شور و نشاط دوباره بهش برگشته بود.نگاهی به عمو انداختم، انگار جندین سال جوون شده باشه، انگار 

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 چیز خاصی نبود..-

 نگاه دقیقی بهم انداخت و گفت:

 تو از یه چیزی ناراحتی؟! درست نمی گم.-

 لبمو از داخل گاز گرفتم و سرم رو پایین انداختم:

 عمو می خواستم یه درخواستی بکنم؟-

 خب بگو؟-

کنه اما نمی تونستم دست روی دست بذارم. اینطوری حداقل می دونستم که تمام تالشم رو می دونستم مخالفت می 

 کردم.

 می خواستم برگردم خونمون.-
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 سکوت طوالنی عمو نشان از بهت و تعجب یا شایدم اینکه نمی دونه چی بگه داره.

 هرچی که هست کمی امیدوار میشم.

 نه.-

 توش چشمای عمو نگاه می کنم کم کم چشمام پر از اشک می شه:شوکه سرم رو  بلند می کنم، همونطور که 

 چی باعث شد که همچین درخواستی داشته باشی؟ زنعموت حرفی زده؟یا میالد اذیتت می کنه؟-

 اب دهنم رو قورت دادم تا بلکه کمی از این بغضم کم بشه، تا لب باز میکنم حرف بزنم اشکم سرازیر میشه:

 نگ شده، اونطوری حداقل حس میکنم بهشون نزدیک ترم...دلم برای مامن و بابام ت-

جوابم منفیه مینا...بخوای میتونی بری خونتون سر بزنی اما نه برای همیشه...باید بازم برگردی... در ضمن جوابم رو -

 ندادی؟ میالد و زنعموت اذیتت کردن؟

 سرم رو به چپ و راست تکون میدم و دوباره میگم.

 بام تنگ شده.دلم برای مامن و با-

 طاقت نمیارم و هق هق کنان میزنم زیر گریه. نفس عمیقی می کشه و میگه:

 بعد نهار باهم می ریم سر خاکشون. -

 ناراحت و دلخور از روی صندلی بلند میشم و میدوام سمت اتاقی که به من داده بودن. 

 یم برای چیه؟؟خیلی دلخور و عصبی بودم. من که میدونستم اجازه نمیدن پس االن ناراحت

 روی تخت دمر دراز کشیدم و صورتم رو توی بالشت قایم کردم تا صدام بلند نشه.

 صدای میالد رو از پشت درشنیدم:

 مینا؟ میشه بیام تو؟-

 از روی تخت بلند میشم، دستی به صورتم می کشم که اشکام رو پاک کنم:

 بیا تو.-

 درو باز می کنه و ویلچرش رو هل میده داخل:
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 گریه می کنی؟چرا -

 دوست ندارم گریه کردنم رو ببینه، به سمت پنجره میرم و بیرون و نگاه می کنم:

 هیچی...دلم برای مامان و بابام تنگ شده.-

 اممم نمیدونم چی بگم...-

 چشمام رو می بندم و روی هم فشارشون میدم... دلم نمی خواست با میالد تندی کنم:

 میالد میشه تنهام بذاری...؟-

ن اینکه چیزی بگه میره و درو میبنده، با صدای بسته شدن در برمیگردم که با جای خالیش رو به رو میشم. لبمو بدو

 اما کار یکه شده و از دست من کاری بر نمیاد .گاز میگیرم. دوست ندارم ازم دلخور باشه... 

*** 

نبود اما نمی دونم لحظه اخر عمو چی در گوش بعد از نهار با عمو رفتیم سر خاک مامان و بابا، هرچند میالد راضی 

 میالد گفت که میالد سکوت کرد و دیگه حرفی نزد.

سرخاکشون که رسیدیم، عمو رفت و من تنها نشستم کنار دوتا قبر کنار هم... اشکام تند تند می ریختن. از رفتنشون 

 گله داشتم... چطور تونسته بودن تنهام بذارن؟ 

 شون باهم دیگه برن. فکر منو نکردن که ممکنه چه بالیی سرم بیاد؟.چطور تونسته بودن دوتا 

تمام دوساعتی که سرخاکشون نشسته بودم گریه میکردم و گله و شکایت می کردم از رفتنی که ته قلبم میدونستم 

 تقصیر اونا نبوده.

 بعد دوساعتعمو اومد و نشست فاتحه ای خوند و گفت:

 د بد شده.بریم مینا جان؟ انگار حال میال-

 تند تن د اشکام رو پاک کردم و بلند شدم، نگاه اخرم رو به سنگ قبر های سیاه انداختم و توی دلم گفت:

 خدافظ-

با عمو سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت خونه. استرسی که عمو موقع رانندگی داشت به منم سرایت کرد، نگران 

 رد نکردم و حاال...حال میالد شده بودم، صبح هم باهاش خوب برخو
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وقتی رسیدیم عمو باعجه ماشین رو خاموش کرد و دوئید سمت خونه، حق داشت، دوهفته هم نمی شد که میالد 

 بهوش اومده، اگر اتفاقی می افتاد دوباره هم عمو هم زنعمو نابود می شدن.

 تونستم بشنوم.منم دنبالش دوئیدم، قبل از این که حتی داخل برم صدای داد و گریه میالد رو می 

 به سمت اتاق میالد حرکت کردم که صدای میالد رو شنیدم:

 مینا رو نیاوردی نه؟ می دونستم برین دیگه نمیاین... می...-

 با تعجب وارد اتاق شدم، با دیدن میالد که توی بغل عموئه و داره به شدت  گریه میکنه شوکه گفتم:

 میالد؟-

 هضمش. سکوت ناگهانی میالد زیادی سنگین بود

از بغل عمو اومد بیرون وبهم نگاه کرد، چشمام از شدت  گریه سرخ، عین دوکاسه خون شده بود، صورتش قرمز و رگ 

 های شقیقه اش برجسته شده بودن، صداشم از شدتفریاد دورگه شده بود.

 میالد: فکر کردم دیگه نمیای؟!

 ده  بود، با همون اخم گفت:اینقدر مظلوم گفت که دلم سوخت، عمو با اخم به میالد خیره ش

 بهت گفته بودم میریم سرخاکشون برمیگردیم، این کارا چیه میالد؟ مگه بچه ای که بهونه مینا رو گرفتی؟-

میالد با ناراحتی سرش رو انداخت پایین، وقتی دیدم عمو داره میالد رو دعوا میکنه و میالدم خجالت میکشه از اتاق 

 قبل از اینکه درو ببینم صدای میالد رو شنیدم:شدم و اومدم بیرون. وارد اتاق خودم 

 خودت گفتی مینا خواسته برگرده خونشون و ...-

 درو که بستم دیگه ادامه صحبتاش رو نشنیدم. نفس عمیقی کشیدم، انگار زندگیم زیادی از حد مهیجشده...

 مینا جان بیا چایی-

 چشم االن میام.-

رفتم، اخمای درهم میالد و عمو نشان از دعوا و بحث پدر پسری داره. از این که  لباسام رو عوض کردم و ازااتاق بیرون

 دعواشون سر من بود یکم احساس معذب بودن میکردم و تو دلم می گفتم:

 ای کاش عمو موافقت می کرد برم خونمون...از این به بعد انگار هروز همین اشه و همین کاسه.-
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 میالد چشمش رو مالید و همونطور به سمت اتاقش ویلچر رو هل میداد گفت:بعد از خوردن چای ساعت پنج بود که 

 من سرم درد میکنه میرم بخوابم.-

 عمو هم بلند شد که البد بره کمکش کنه روی تختش دراز بکشه.

بعد از ده دقیقه برگشت، وقتی نشست، چند دقیقه سکوت کردیم که احساس کردم داره خودش رو برای گفتنن 

 اماده می کنه.موضوعی 

 دلشوره داشتم که ببینم عمو چی می خواد بگه.

عمو: برادر رویا)زنعموش( قراره هفته دیگ از سوئیس برگرده، دکترای روانشناسی و روانپزشکی داره، باهاش صحبت 

میالد  کردیم که وقتی برگشت میالد رو زیر نظر بگیره... فقط میخوام تا اومدن سعید از سوئیس تحمل کنی رفتار های

 رو... وقتی درمانش رو شروع کنه مطمئنان دیگه این فشار ها روت نخواهد بود عزیزم.

 سرم رو انداخته بودم پایین و فقط گوش میکردم. سری تکون دادم و اروم باشه ای گفتم.

 گردین...زنعمو: ببخشید مینا جون! خیلی وقت بودنرفته بودی سرخاک منم ترسیدم میالد تشنج کنه زود زنگ زدم بر

 نمی دونم چرا بغض چسبید بیخ گلوم. اب دهنم رو قورت دادم کمی از این گردوی بزرگ بغض بره پایین اما دریغ.

 اشکال نداره...ببخشید منم خوابم میاد. با اجازه.-

 از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و درو بستم.

ت نخورده گوشه اتاق افتاده بود. چندتا کتاب رو جابه عمیقی کشیدمو رفتم سمت کارتن کتاب هام که هنوز دسنفس 

 جا کردم تا رسیدم به یک کتاب رمان به اسم یلدا...

 از هیچی بهتر بود حداقل سرگرم می شدم.

 تا شب یه سره نشستم به خوندن که نصفش رو خوندم تقریبا که سلیمه اومد صدام کرد:

 مینا جان بیا شام.-

تم. تصمیم گرفتم برم و بگم نمی خورم. کتاب رو روی تخت گذاشتم و از اتاق بیرون اصال میل به غذا خوردن نداش

 رفتم. همه دور میز نشسته بودن:

 ببخشید من گشنه ام نیست .-
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 همه نگاهم می کردن، میالد قبل از همه گفت:

 مینا نخوره منم نمی خورم.-

 با چشمای گرد شده به میالد نگاه کردم:

 ه ام نیست؟چه ربطی داره؟ من گشن-

 میالد با همون اخم گفت:

 پس منم گشنه ام نیست.-

 با همون چشمای گرد نگاهش کردم، عجب گیری کردم ها... اعصابم خورد بود با این حرف میالد بدتر خورد شد.

 عمو: میالد بشین غذاتو بخور...وگر...

 نذاشت حرف تموم بشه،با حرص گفت:

 نمی خورم. وگرنه چی؟ تا مینا غذا نخوره منم غذا-

 حس می کردم سردرد گرفتم، برای پایان پیدا کردن بحث رفتم سمت میز و گفتم:

 خیلی خب شام می خورم.-

 بی توجه به نگاه هاشون سر میز نشستم و ظرفی برداشتم و برای خودم سوپ کشیدم.

ردم. جهنمی که تا اخر شام کسی حرف نزد، اما من خون، خونم رو می خورد، حس می کردم ته یک جهنم گیر ک

 دربانش میالده.

یک ماه تا شروع مدارس مونده بود، کافیه این یک ماه رو طاقت بیارم تا حداقل برای چند ساعت از دستش در امان 

 بمونم. اره همین کارو می کنم،بعدم یه کتابخانه پیدا میکنم که تا شب اونجا بمونم، اینجوری کل روز رو اسایش دارم.

 کنی مینا جان؟به چی فکری می -

 با صدای زنعمو از فکر اومدم بیرون،فکری که کرده بودم باعث ارامشم شد بود، پس لبخند عمیقی زدم و گفتم:

 هیچی.-

 دوباره مشغول خوردن شدم، متوجه نگاه معنی دار زنعمو و عمو بهم دیگه شدم.
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به خونشون رفت و روز بعد بعد از صبحانه سلیمه خانم بعد از چیدن میز شام -بعد از شام با کمک زنعمو ظرفارو شستم

 نویسنده-دوباره به سرکارش باز می گردد

 زنعمو چایی گذاشت، روی مبل ها نشسته بودیم که زنعمو هم با سینی چای و بیسکویت به جمعمون پیوست:

 مینا میای پلی استیشن بازی کنیم؟-

اش کنم امااز طرفی به خودم یاداوری کردم که ممکنه در انی تصمیم گرفتم قبول نکنم و بخاطر رفتار امروزش تنبیه 

عمو و زنعمو ناراحت بشن  و درباره ام فکر بد بکنن. ناخواسته نفسم رو کالفه دادم بیرون، قبل از این که چیزی بگم 

 عمو گفت:

 نه. بعد از چایی همه باید بخوابیم.-

 میالد لب ور چید، مشخص بود ناراحت شده اما چیزی نگفت.

سالش بود تصادف کرده و بیهوش بوده تا االن که 21راش لحظه ای سوخت، اون چه گناهی کرده؟ وقتی دلم ب

سالشه، چشم باز کرده همه ماها تغییر کردیم و دیگه حوصله بازی نداریم، به منی که همبازیش بودم وابسته شده و 21

بخاطر من دعواش میکنه و زنعمو به خاطر  عمو حاال من چون این وابسته گی رو ابراز کرده داارم طردش می کنم، عمو 

 ناز میالد رو نمیکشه که حرف عمو دوتا نشه...

تصمیم گرفتم وقتی عمو و زنعمو خوابیدن برم باهاش بازی کنم. یکمم باهاش حرف بزنم بلکه ام از خر شیطون بیاد 

 پایین.

خاموش کرد و منم به اتاقم رفتم. نیم ساعتی طول  طولی نکشید که میالد و عمو به اتاق میالد رفتن، زنعمو هم برقا رو

 کشید تا همه به اتاقاشون رفتن، بعدش به سمت اتاق میالد رفتم تا هنوز نخوابیده باهاش بازی کنم.

 تقه ای به در زدم، صدایی نیومد، یعنی به این زودی خوابید؟ 

یده شده و صدای اروم هق هقش میاد. اهی درو باز کردم که دیدم روی تختش دراز کشیدم و مالفه تا روی سرش کش

 کشیدم و برق رو روشن کردم.درو بستم ورفتم سمت تختش. پایین تخت نشستم و اروم شروع کردم به حرف زدن::

بعد از کلی وقت رفته بودم پیششون که میالد جان... ببخشید. امروز دلم خیلی برای مامان و بابام تنگ شده بود، -

 دیم، برای همین بی حوصله شدم...میالد...مجبور شدیم زود برگر

 صدای هق هقش دیگه نمی اومد، این یعنی داشت گوش می کرد:
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 بعدش تو چرا باید از رفتن من بترسی؟-

 مالفه ارو کنار زد و با چشمای پر از اشکش نگاهم کرد:

 برای این که دوست ندارم از پیشم تکون بخوری. دوست دارم همش پیشم باشی.-

 نقدر برام صریح بود که زبونم بند بیاد و نتونم در جوابش حرفی بزنم:جوابش او

 مگه فقط ادم بزرگا عاشق میشن... من دوستت دارم... اصال عاشقتم.-

 نفسم سخت بیرون میاد. چطور تونسته...؟ 

 هوا برام سنگین و گرم شده بود. دیگه بیشتر از اون نمی تونستم فضای خفقان اور اتاق رو تحمل کنم.

بلند شدم و با بیشترین سرعتی که داشتم خودم رو به اتاقم رسوندم و درو بستم،  به در تکیه دادم و سر خوردم روی  

 زمین نشستم، پاهام رو توی بغلم گرفتم و همونطور شوکه به یک نقطه خیره شدم.

 نمی تونستم باور کنم... شایدم می تونستم ...

د هنوز تصادف نکرده بود میالد رو دوست داشتم، از همون بچهگی همبازی هم یاد خودم افتادم که اون وقتا که میال

بودیم و همیشه پیش هم بودیم. بهش عالقه مند شده بودم و دوستش داشتم. حتی وقتی میالد تصادف کرد من تب 

ره و فراموشش کردم تا چند روز اما بعد از گذشت چند ماه یه جورایی به این باور رسیدم که دیگه میالدی وجودندا

 کردم.

اما میالد... حاال میگه دوستم داره... برام قابل باور نیست... دیگه اون حس دوست داشتن سابق رو بهش نداشتم اما 

 دارم رو بهم گفته بود. باالخره دختر بودم و میالد اولین پسری بود که جمله دوستت

ش رو میالد از توی اتاق بشنوه. صداش توی گوشم می ضربان قلبم اینقدر باال رفته بود که می ترسیدم صدای بلند

 پیچید و حالم رو خراب کرده بود.

 نفسمو فوت کردم و رفتم سمت پنجره و به اسمون نگاه کردم:

 میبینین منو؟-

*** 

 بی حوصله جلوی تی  وی نشسته بودم وبه داد وفریاد های میالد که ناشی از جلسه فیزیوتراپیش بود گوش می کردم.
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و نگران توی اشبزخانه قدم رو میرفت، سلیمه خانم هم در حال اشبزی بود،  هنوز که هنوزه یاددیشب که می افتم زنعم

 عصابم متشنج می شه. اصالنمی دونم چطوری باید با میالد برخورد کنم.

 اخم کنم یا نه...

 بخندم یا کال بی تفاوت باشم؟

اقا سعید بیاد و بخواد میالد رو تحت کنترلش بگیره من دیوانه نشم  نفسمو محکم فوت میکنم. از اینکه تا پنج روز دیگه

 صلوات بفرست.

صداها که قطع شد یعنی کارشون تموم شده، فیزیوتراپ بعد خدافظی رفت، زنعمو به سمت اتاق میالد پرواز کرد، اما 

 من خسته بودم و حضورم توی پذیرایی فقط بخاطر عمو وزنعموعه.

دشد، زنعمو از اتاق در اومدو رفت سمت زنگ، نگاهش می کردم ببینم کیه که چهره وارفته صدای زنگ ایفن که بلن

 ، خبر از اومدن ادم بدی داره.زنعمو

 سالم عمه خانم بفرمایید.-

چشمام رو تو کاسه چرخوندم، واقعا تحمل این یکی رو دیگه نداشتم. از جام بلند شدمو همونطور که به سمت اتاقم 

 میرفتم گفتم:

 نعمو من میرم دوش میگیرم بعدشم میخوابم...ز-

نذاشتم حرفی بزنه و به اتاقم پناه بردم، سریع لباس برداشتم  و خودم رو توی حموم انداختم. بدون اینکه لباس در 

 بیارم شیر اب رو باز کردم و روی سکوی خشک نشستم. حوصله حموم کردن هم نداشتم.

 یه ان یکی توی گوشم زمزمه کرد:

 برای چی هدر میدی؟ مگه بابات قراره پولشو بده که اینطوری ابو باز گذاشتی...اب و -

 اهی کشیدم و بلند شدم تا حداقل دوش بگیرم دروغ نگفته باشم.

*** 

 از حموم که در اومدم احساس کسلی می کردم، حوصله ام که نداشتم، شده بودم یه هاپو تا پاچه گاز بگیرم.

رو بستم. تازه خوابم برده بود که حس کردم در اتاق باز شد، واکنشی نشون ندادم که  روی تخت دمر افتادم و چشمام

 فکر کنن خوابم دست از سرم بردارن.
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 صدای عمو اومد:

 میبینی که خوابه پسرم بیا بریم عمه خانم منتظره تورو ببینه. میالد جان،-

 صدای ضعیف میالد رو شنیدم:

 باشه.-

 اهی کشیدم و سعی کردم اینبار واقعا بخوابم.دوباره در اتاق که بسته شد 

 فصل سوم:***

 همه تدارک دیدیم برای ورود اقا سعید؛ برادر زنعمو.

 قراره شب برسه، عمو و زنعمو و عمه خانم و چند نفر دیگه هم اینجان تا شب باهم برن دنبال اقا سعید.

برادر زنعمو بودن، روانشناس میالد هم می شد یه خورده بگی نگی خوشحالم، چون حضور ایشون توی خونه، بهحض از 

 و من می تونستم یکم نفس بکشم.

 برای همین یکم هیجان زده بودم که میالد این ههیجان رو جور دیگه ای برداشت کرد.

 اومد توی اشبزخانه وقتی دید من دارم با لبخند شیرینی هارو توی دیس می چینم اخمو گفت:

 ؟حاال تو چرا اینقدر خوشحالی-

با چشمای گرد شده به میالد نگاه کردم، اونم چشم غره ای بهم رفت، یه لیوان برای خودش ریخت و خورد، لیوان رو 

 کوبید روی میز، منو سلیمهخانم با چشمای از حدقه در اومده رفتار های میالد رو دنبال می کردیم.

 با اخم دوباره به من گفت:

 نبینم از پیشم تکون بخوری ها... -

 م پشتش رو کرد و رفت، مبهوت شده چرخیدم سمت سلیمه خانم و گفتم:بعد

 چش شده این؟-

 د به خوندن چهار قل، بعدم فوت کرد که مثال برسه به میالد.شونه ای باال انداخت و زیر لب شروع کر
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کرد که مثال کسی  منم شونه ای باال انداختم و به ادامه کارم پرداختم که عمو اومد تو اشبزخانه، نگاهی به دوروبر

 حواسش نباشه بعد اروم به من گفت

 میدونی میالد چشه؟-

 انداختم و ماجرا رو براش تعریف کردم که دستی به ریشاش کشید و گفت: شونه ای باال

 فعال باهاش لجبازی نکن تا سعید بیاد ببینیم چی کار می شه کرد.-

اسیرش شدم، اعصابم به شدت داغون شده بودو دیگه  بعدم رفت، پوفی کشیدم، واقعا خسته شده بودم حس میکردم

 خبری از هیجان نبود، با اعصابی خورد، اما به ظاهرم لبخند رو اضافه کردم و به پذیرایی رفتم و نشستم.

 زیر چشمی به میالد نگاه کردم که با اخم به من نگاه می کرد، تو دلم اهی کشیدم که صدای عمه خانم بلند شد:

 دنبال سعید، میترسم زودبرسه عالف شه. بلند شید بریم-

همه رفتن و فقط موندیم منو میالد و سلیمه خانم، حاال که همه اشون رفته بودن منم با اخم بلند شدم و به سمت 

 اتاقم رفتم کهمیالد خودشو بهم رسوند....

بود یکدفعه حین راه رفتن حسش  یادم رفت بهتون بگم نه؟ میالد میتونست حاال راه بره اما نه اونقدر زیاد، چون ممکن

 بره و محکم بخوره زمین.

 قبل از یان که درو ببندم صدای گرومپ و بعدم فریاد میالد بلند شد، بعله...گل بود به سبزه نیز اراسته شد.

 کالفه دروباز کرد و خودم رو به میالد و سلیمه خانم رسوندم.

 چی کار کردی با خودت؟-

اشکش افتاد دلم سوخت. با بغض نگاهم می کرد اما اشک نمی ریخت، حرف نمیزد و همین چشمم که به چشمای پر از 

 بیشتر دلمو می سوزوند.

 یه دفعه با عصبانیت دست سلیمهخانم رو پس زد و خودش رو رو زمین با دستاش جلو می کشید گفت:

 دست از سرم بردارین، هیچ کدومتون رو نمی خوام.-

 که جوابم شد در کوبیده شده اتاقش.کالفه با دلسوزی صداش کردم 

 سلیمه خانم کالفه از روی زمین بلند شد و همونطور که به سمت اشبزخانه می رفت گفت:
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 از دلش دربیار مینا جان وگرنه امشب عمه خانم اعصاب برای کسی نمیزاره.-

یره گذاشتم و فشار دادم که حق با سلیمه خانم بود، نفسمو فوت کردم و به سمت اتاق میالد رفتمو دستمو روی دستگ

 باز نشد.

میالد... میالدجان چرا اینطوری میکنی اخه؟ مگه من قراره فرار کنم که نگرانی از خونه برم بیرون یا با ادمای جدید -

 اشنا بشم؟

 تو منو دوست نداری! از من بدت میالد!از وقتی بهت گفتم دوستت دارم ازم فرار می کنی. انگار جزام دارم.-

 داشت میترکید، نمیدونستم باید چطوری ارومش کنم.سرم 

باور کن اینطوری نیست، من فقط خسته شدم، تو نمیذاری من برم سر خاک پدر و مادرم، هفته قبلو یادته؟ بخاطر -

 دوساعت رفتن سر خاکشون چه قشرقی به پا کردی؟ مگه من اسیرتم که همش باید جلو چشمت باشم؟

 قانع کنم.سالش بود رو 21ه بودم و سعی داشتم با منطق خودم میالدی که عقلن فقط ناخواسته حالت تهاجمی گرفت

 یهو در اتاقش باز شد و میالد روبه روم وایستاد، مثل خودم با حالت تهاجمی گفت:

اره برای این که از من بدت میاد، میخوای فرار کنی، حاالم با اومدن دایی می خوای اون حواس منو پرت کنه تا تو -

 ری.ب

 مثل خودش با تهاجم بیشتر گفتم:

اصال اینطوری نیست، این تویی که داری با دید منفی به همه چیز نگاه می کنی، مگه من جایی دارم برم که تو -

 اینطوری برای من شمشیر از رو بستی...

 صدای خاک به سرم سلیمه خانم رو شنیدیم اما باعث نشد از دعوای خروس جنگی خودمون دست بکشیم.

اره.... فکر کردی نمیدونم از بابا خواستی که برگردی خونتون، کورخوندی نمیذارم از دستم فرار کنی، تو همیشه باید -

 پیش من باشه و هیچ جاهم نری/.

 اعصابم به قدری خورد شد که نفهمیدم چی میگم:

کنم، بدون این که کسی منو تو   اره اصال حق باتوعه، می خوام از دستت فرار کنم، می خوام برم یه جا راحت زندگی-

یخونه حبسم کنه... فکر کردی کی هستی که با من اینطوری برخورد می کنی، هان؟ فقط به خاطر محبتای عمو 

 زنعموعه که دارم تحملت میکنم وگرنه یک دقیقه هم اینجا نمی موندم.
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 وقتی حرفام تموم شد تازه مغزم شروع به کار کرد... چی گفته بودم؟

اولش با چشمای گرد شده نگاهم کرد، بعد کم کم غمگین شد و اشک توی چشماش جمع شد طوری که پایان میالد 

 حرفم مساوی شد با اشک میالد که ریخت روی گونه اش.

 دهن باز کردم حرفی بزنم گند کاریم رو جبران کنم، اما میالد برگشت تو اتاق و در اتاق رو محکم کوبید.

ئنن بدجوری دلش رو شکسته بودم، همونجا نشستم روی زمین و سرم رو گرفتم بین خودمم زدم زیر گریه، مطم

 دستام، تو همون حین هم سعی کردم تو ذهنم جمالتی رو سروهم کنم تااین مشکل رو قبل از اومدن بقیه حل کنم.

رار کردی تا اومد رو زبونم میالد...ب...بخدا داری اشتباه می کنی... خب...خب منظورم این نبود که، تو اینقدر حرفتو تک-

 وگرنه من قصد ندارم برم که...

 به معنای واقعی کلمه نمیدونستم چی بگم، سلیمه خانم با یه لیوان اب اومد، با ناراحتی گفت:

 دل اقا میالد رو شکستی...-

 اشکام بیشتر شد:

 بخدا نمی خواستم... من...-

 ا وحشت بلند شدم و کوبیدم به در:یه ان به ذهنم رسید نکنه بالیی سر خودش بیاره...ب

 میالد... میالد دروباز کن...اصال هرچی تو بگی... اصال از خونه در نمیام باشه...درو باز کن...-

 سلیمه خانم: 

 زنگ زدم اقا گفتن دارن برمیگردن، بقیه میرن دنبال اقا سعید.-

 سری تکون دادم و با عجز نالیدم:

 میالد توروخدا... جون من...-

 صدای خش دار میالد که داد زد :

 دست از سرم بردار...-

 کمی نفسم رو اسوده کرد.
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همونجا دوباره جلوی در نشستم و منتظر اومدن عمو و زنعمو شدم، واقعا چطوری می تونستم توی روشون نگاه کنم با 

 این حرفایی که به پسرشون زده بودم.

ت بماند... توی دلم انگار رخت می شستن، با باز شدن در خونه شاید یک ربع گذشت و تو این یک ربع چی به من گذش

 دوباره اشکای تازه خشک شده ام روون شدن، زنعمو سراسیمه گفت:

 چیشده؟-

 بغضم هر لحظه بیشتر میشد و نیاز داشتم که از ته دل زار بزنم اما فعال وقتش نبود...

 میاد. سرم ر وانداختم پایین و منتظر وایستادم تا ببینم چی پیش

 عمو رفت سمت در اتاق و به در ضربه زد:

 میالد؟ میالد جان پسرمدرو باز کن.-

 تنهام بذارین.-

 عمو نفس عمیقی کشید و گفت:

 بیا حرف بزنیم ببینم قضیه چیه؟ -

زیر چشمی به سلیمه خانم نگاه کردم که داشت ریز ریز برای زنعمو ماجرا رو می گفت، وقتی اخمای در هم زنعمو منو 

نشونه گرفتن دوباره سرم رو انداختم پایین، بغض گلوم اونقدر بزرگ شده بودکه حس می کردم هر لحظه ممکنه نفسم 

 رو بند بیاره.

عمو خم شد قفل در رو نگاهی کردو بعد به سمت اتاقشون رفت، با نگاهم دنبالش می کردم تا ببینم قصد چه کاری 

افی بودن کرده بودم که نمی دونستم باید چی کار کنم و فقط از خدا می داره. از طرفی اونقدر اون لحظه حس بد و اض

 خواستم منو بکشه، یا زمین دهن باز کنه منو ببلعه.

 عمو با کلید یدک برگشت و در اتاق میالد رو که باز کرد صدای داد میالد بلند شد:

 دست از سرم بردارین...می خوام تنه...-

نشنیدیم. زنعمو روی مبل نشست و سرش رو گرفت بین دستاش، منم با ناراحتی به با بسته شدن در اتاق دیگه حرفی 

 اتاقم برگشتم.

 واقعا وضعی اسفناک بار تر از یان بود؟
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 دیگه واقعا روم نمیشد تو این خونه بمونم، به سمت کمدم رفتم و چمدونم رو در اوردم و مشغول چیدن لباسام شدم.

همه لباسام رو جمع کنم، نگاهی به کارتن گوشه اتاق امداختم، هنوز از موقع  بیشتر از چند دقیقه طول نکشید تا

 اومدنم کتابام رو از توش در نیاوردم، وقتی همه ارو جمع کردم خودمم اماده  شدم و با گوشی زنگ زدم به اژانس.

 تمام مدت توی دلم شکایت داشتم که چرا باید مامان و بابا تنهام بذارن، چرا باید ...

 اتاق که رفتم بیرون، فقط سلیمه خانم توی اشبزخانه بودو  از عمو زنعمو و میالد خبری نبود. از

 سلیمه خانم با دیدنم زد تو صورتش رو با عجله اومد سمتم:

 کجا میری مینا خانم...-

 همونطوری که گریه میکردم با بغض گفتم:

 .دیگه روم نمیشه ...این...اینجا بمونم.. برمیگردم خونه ام-

بود، چمدون رو صندوق  بی توجه به حرفاش با عجله رفتم سمت در، اونم دوئید سمت اتاق میالد، اژانس دم در منتظر

عقب گذاشتم، سوار ماشین شدم و ادرس رو دادم، لحظه اخر که برگشتم، عمو و میالد رو دیدم که از خونه دوئیدن 

 بیرون.

رو بستم، من دختری نبودم که بتونم سختی تحمل کنم، این  صاف نشستم و سرم رو به شیشه تکیه دادم، چشمام

 مشکالت هرچند پیش پا افتاده، تحملشون کار من نبود.

*** 

هرچی زنگ زدم سرایدار درو باز نکرد، پوفی کشیدم و با کلید خودم درو باز کردم و رفتم داخل، خونه زیاد بزرگی نبود 

 سناک.اما برای من االن زیادی از حد بزرگ بود و تر

متری بود،  چراغشون خاموش بود، حیاط و 21متری با یه اتاق  22خونه سرایدارمون یه بغض دوباره تویگلوم نشست، 

 خونه تو تاریکی غرق بود.

 اشکام ریختن روی گونه ام، تنهایی بد دردیه.

 با قدمای لرزون چمدون رو کشیدم دنبال خودم و به سمت خونه رفتم.

 گلرخ خانم و شوهرش رفتن شیراز دیدن دخترش. در خونه قفل بود، حتما
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 درو باز کردم و رفترم تو، اولین کاری که کردم روشن کردن خوننه بود، با دیدن مالفه روی مبال، اه کشیدم.

 روی همه وسایل رو خاک گرفته بود، انگار سالها کسی اینجا زندگی نکرده.

 که بزرگ چاپ شده بودو زده بودیم به دیوار پذیرایی.چشمم به تابلو عکس سه نفره منو مامان و بابا افتاد

 صدای تلفنن خونه بلندشد، می دونستم عموئه ، دوست نداشتم جواب بدم اما دوست هم نداشتم که نگرانشون کنم.

 بله؟--

 صدام از شدت بغض گرفته بود

 کجا رفتی دخترم...-

 اب دهنم رو قورت دادم، با گریه گفتم:

 همین جا بمونم... اصال من دیگه بر نمیگردم، نباید اون حرفا رو میالد میزدم... م...عمو توروخدا بذار -

 هیش ... طوری نیست، امشبو میتونی بمونی اما فردا میام دنبالت -

 نه ... من دیگه نمیام، خودم می تونم از پس خودم بر بیام... ممنون، شبتونم بخیر.-

 شاید کار بدی کردم اما دیگه حاضر نبودم برگردم تو اون خونه.نذاشتم حرفی بزنه  وتماس رو قطع کردم، 

 به سمت اتاق خودم رفتم و در و باز کردم.

 تخت چوبی یک نفره، دراور و پاتختی چوبی، کمد دیواری چوبی، میز تحریر جوبی... دیوارای سفید.

 هیچ چیز خاص و قابل توجهی وجود نداشت اما به شدت دلم براش تنگ شده بود.

سمت تختم رفتم و روش دراز کشیدم، روش خاک گرفته بود اما مهم نبود، مهم من بودم که حس میکردم بعد از  به

 چند ماه ارامش داره توی خونم تزریق میشه.

*** 

 مینا...مینا جان...-

 به سختتی تونستم چشمام رو باز کنم، پلکام رو انگار با چسب بسته بودن.با دیدن عمو شوکه سریع نشستم

 پاشو دخترم...-
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 نگاهی به دورو برکردمو متوجه شدم  توی اتاق خودمم. اب دهنم رو قورت دادم که  عمو گفت:

 اقا سعید هم پایین نشسته.-

لبمو گاز گرررفتم و سر تکون دادم، عمو رفت، پرسیدن اس این سوال که چطور وارد شدن احمقانه بود، پس بی هیچ 

 رو صورتم بزنم.حرفی به دستشویی رفتم تا ابی به س

 وقتی اقا سعید اومده باشه اینجا یعنی میالد چندان حالش خوب نیست.

 کالفه از اتاق خارج شدم، مالفه مبل دونفره ارو برداشته بود و روش نشسته بود، عمو هم روی مبل یک نفره.

 ساله به نظر میرسید که روی شقیقه هاش کمی گرد پیری نشسته بود.19مردی 

 سالم.-

 حواسشون به من جمع شد، لبخند مالیمی روی لباش نشست:

 سالم .-

 انگار فرهنگ لغاتم رو گم کرده باشم، هیچ کلمه ای به ذهنم نمی رسید.

 عمو: برات نون تازه وحلیم گرفتم تو اشبزخانه است برو بخور.

 سری تکون دادم:

 ممنون.-

قوری تازه دم شده افتاد، بیشتر از هر زمان دیگه ای ببی حرف به اشبزخانه رفتم، چشمم به کتری در حال جوش و 

 احساس مرگ می کردم.

 بدترین و شرم اور ترین احساس دنیا رو توی اون لحظهداشتم.

 اصال میلی به خوردن نداشتم، فقط یک استکان چایی با چند قاشق حلیم خوردم.

 برای اقا سعید و عمو چایی ریختم و براشون بردم.

 کردن و منم مالفه یکی از مبال رو برداشتم و روش نشستم.بعد برداشتن تشکر 

 عمو:
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 مینا وسایلت رو بیار بر میگردیم.-

 اخمام رو کشیدم توی هم و گفتم:

 عمو من به شما گفتم که دیگه بر نمیگردم-

 عمو: می خوای توی این خونه به این بزرگی تنها باشی که چی؟

 سعید گفت:قبل از این که من باز بخوام جواب بدم اقا 

 اقا ایرج اگه میشه منو مینا چند لحظه تنها صحبت کنیم.

عمو سری به تاسف تکون داد و بلند شد، با برداشتن استکانش به اشبزخانه رفت، نفسم رو سنگین دادم بیرون و منتظر 

 به اقا سعید نگاه کردم:

 حال میالد چطوره؟-

 زیاد روبه راه نیست.-

 عذاب وجدان داشتم، سعی کردم رفع اتهام از خودمم بکنم: سرم رو انداختم پایین، بدجور

 من نمی خواستم اون حرفا رو بزنم، اینقدر خودش گفت و گفت تا انداخت توی دهنم وگرنه...-

 بغض نشست توی گلوم:

ر می تونم بفهمم چی میگی... میالد بخاطر مریضیش، اینکه مدتها نمیتونست راه بره و خودش کارهاش رو بکنه بدجو-

اعصابش ضعیف شده، بیشتر از همه اینکه تا قبل از تصادفش تو دختری بودی کهکوچیک تر بودی، همیشه باهاش 

بودی و به حرفااش گش میکردی اما حاال میبینه تو سواد بیشتری ازش داری، دیگه بهای چندانی به حرفاش نمیدی و 

 .... خیلی چیز های دیگه باعث این رفتارش شده.

 ی کردم، وقتی حرفاش تموم شد بغض کرده گفتم:بی حرف گوش م

 اون می خواد من کال از خونه در نیام، با کسی حرف نزنم و حتی نمیذارم برم سرخاک ...-

 بغض دیگه نذاشت ادامه بدم.

 میدونم، تصمیمت برای برنگشتن جدیه؟-

 سرم رو بلند کردم و به اقا سعید نگاه کردم، چشمام پر از اشک شد، 
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 اره .-

 سری تکون داد و همونطور که بلند میشد گفت:

 خیلی خب من با عموت صحبت می کنم،-

 نتونستم حرفی بزنم، اقا سعید به سمت اشبزخانه رفت، بعد از چند دقیقه عمو و اقا سعید با خدافظی رفتن.

*** 

 راوی:

 به سعید:ایرج با اخمای درهم سوار ماشینش شد، وقتی سعید هم سوار شد شروع کرد به توپیدن 

 برای چی نباید با خودمون ببریمش؟ تنها بذارمش اینجا که چی؟ جواب داداش و زنداداش مرحومم رو چی بدم؟-

 سعید با خونسردی نگاهش رو از در خونه گرفت و به ایرج دوخت:

 قبال خودکشی کرده.-

 نه:ایرج باچشمای گردشده نگاهش کرد، اونقدر توی بهت حرفش بود که نمیدونست حرفی بز

 مچ دستش، مشخصه مال همون اوایل مرگ پدر و مادرشه، رد تیغ روی مچش دیده میشه.-

 ایرج هرچی توی خاطراتش میگشت نمیتونست بفهمه مینا این کار رو کی کرده.

سعید:خیلی تحت فشاره، مرگ خانواده اش، محدودیت هایی که میالد براش اعمال کرده بود و ... حاال اگر تو به زور 

 یگردونی به اون خونه باعث میشد دوباره تصمیم به خودکشی بگیره.برش م

 ایرج :اما کی؟ من اصال یادم نمیاد همچین قضیه ای رو.

 سعید موشکافانه دوباره به در خیره شد انگار که بخواد از اونجا به ذهن مینا نفوذ کنه:

 روز به حال خودش باشه.احتماال سریع پشیمون شده و قبل از این که شما بفهمین.  بهتره چند-

 ایرج کالفه دستی توی موهاش کشید:

 حاال میالد رو چی کار کنم؟ -

 سعید: فعال راه بیوفت، درباره میالد وقتی باهاش روبه رو شدیم یه فکری می کنیم.
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 ایرج نفسش رو فوت کرد و ماشین رو روشن کرد.

 ه شدن، ایرج درو با کلید باز کرد و وارد شدن.نیم ساعت بیشتر توی راه بودن تا رسیدن، وقتی از ماشین پیاد

 میالد با شنیدن صدای در سراسیمه از اتاق اومد بیرون و خودش رو به دایی و باباش رسوند:

 چیشد؟ پس مینا کو؟-

 ایرج نمیدونست چی بگه که سعید گفت:

 دیگه بر نمیگرده.-

ه شده بود، میالد انگار دیگه توانی نداشت، روی زانوهاش ایرج با اخم به سعید نگاه می کنه، اما سعید فقط به میالد خیر

به زمین افتاد، رویا)مادرش(سریع خودش رو به میالد رسوندو زیر بازوش رو گرفت، سعی میکرد با حرفاش میالد رو 

 اروم کنه:

 اصال نمیاد که نمیاد، برای چی باید برات مهم باشه و اص... میلـــــــــــــــــــــاد-

الد روی دستاش از حال رفت ادامه حرفش رو با فریاد زدن اسمش خاتمه داد، سعیدو ایرج سریع بلندش کردن وقتی می

 و بردنش سمت ماشین تا ببرنش بیمارستان.

 سعید زیر لب با خودش زمزمه کرد:

 وابسته گی نیست...این اسمش جنونِ عشقه.-

*** 

 مینا:

 کنم، اما مگه چند ساعت طول میکشه این کار...؟سعی کردم خودم رو با گردگیری خونه سر گرم 

 فقط سه ساعت طول کشید جمع و جور کردن کل خونه.

، بعدم نشستم پای تی وی و سعیک ردم خودم رو گشنه ام شده بود، از حلیمی که عمو گرفته بود گرم کردم و خوردم

 مشغول کنم.

 سعید می گفت حالش بده... یعنی چطوریه؟ نا خواسته فکرم رفت سمت میالد، یعنی االن حالش چطوره؟ اقا

 حتما خونه ارو گذاشته روی سرش و داره داد و بیداد میکنه و زنعمو هم منو مقصر میدونه... البته حق داره.
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*** 

 راوی:

دکترا توی اتاقی که میالد رو برده بودن جمع شده بودن، ایرج کالفه توی راهرو راه می رفت و توی دلش خودش رو 

کرد که چرا مینا را حتی به زور نیاورده، اما رویا گریه کنان روی صندلی نشسته بود و مینا را بابت این حال  لعنت می

 بد پسرش نفرین می کرد.

 دکتر بعد از مدتی از ااتاق خارج شد، هرسه به سمت دکتر رفتن، دکتر نگاهی به رویا انداختو گفت:

 چیزی نیست، چند ساعت دیگه بهوش میاد.-

 زیر لب خداروشکری گفت و با اجازه دکتر به اتاق میالد رفت، دکتر از دور شدن رویا که مطمئن شد گفت:رویا 

 باید توی اتاقم باهاتون باهاتون صحبت کنم.-

 ایرج و سعید نگران با دکتر به اتاقش رفتن، دکتر پشت میزش کهنشست، به ایرج و سعید اشاره کرد بنشینند:

سر گذاشته، طبق سابقه اش توی پنج سال کما یک فشار عصبی دیگه اصال براش خوب  فشار عصبی شدیدی رو پشت-

 نیست...میتونم دلیل این فشار رو بدونم؟

 سعید خالصه ای براش تعریف کرد و دکتر سر به تاسف تکون داد:

نه تشنج کنه و ... پیشنهاد میکنم این خانم رو بگید تا با میالد مدارا کنه وگرنه ممکنه به کما دیگه بره... ممک-

 نمیدونم...

 هر دو وقتی از اتااق دکتر بیرون امدند دیگه نمی دونستند این بهران رو میالد قراره چطوری پشت سر بذاره.

 ایرج کالفه رو کرد به سعید و گفت:

 حاال چطوری مینا رو بیاریم.؟-

ساله نگاه کرد که 21تاد و به میالد، پسری سعید بدون این که جوابی بده به سمت اتاق میالد رفت، جلوی در اتاق ایس

ساله بهانه می گرفت، مینا را جز دارایی هایش حساب می کرد و دوست نداشت لحظهاز  21همچون پسر بچه های 

ساله اش حکم می کرد این عشق را با دعوا وداد و بیداد و زور پیش  21خودش جدایش کند. عاشق شده بود و عقل 

 خودش نگه دارد.
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میالد باز شد، خودش رو توی مکان نا اشنایی پیدا کرد، چشم چرخوند مادر گریانش را باالی سرش دید اما چشمای 

 اولین چیزی که به ذهنش رسید مینا بود:

 میناکجاست؟-

 رویا کالفه به سعید نگاه کرد، سعید نزدیکش رفت و گفت:

 رفته خونشون.-

 چشمای میالد پر از اشک شد، با خودش میگفت:

 با من بود، از من بدش میاد، دیگه دوستم نداره چون از بزرگتره، بیشتر می فهمه و ...حق -

 صدای سعید نذاشت بیشتر خودش رو تحقیر کنه:

 می تونم بیارمش اما شرط داره میالد.-

 ندهد:میالد حاال فقط می خواست مینا برگردد، برایش مهم نبود، چگونه و چطور؟ فقط برگردد، قول میدهد دیگه ازار 

 چطوری؟ قول میدم دیگه اذیتش نکنم.-

 ایرج جلوی در ایستاد، میالد هیجان زده روی تخت نشسته بود ومنتظر به دایی اش نگاه میکرد:

 سعید: مینا رو میرم میارم اما امروز نه، فردا صبح با بابات میرم دنبالش و میارمش اما با چند تا شرطمو قبول کنی.

 میالد: باشه قبوله... 

 یالد با خود گفت یعنی میشود مینا برگردد و دیگر هیچ وقت نرود؟م

اول اینکه مینا رو نباید اذیت کنی، اینکه مینا حق داره بره سرخاک پدر و مادرش، بره بیرون، با دوستاش بره خرید و -

ه رویی تو میخوابه پارک و مدرسه و... نباید منعش کنی، مطمئن باش مینا شب برمیگرده توی خونه و تو اون اتاق روب

 اما باید ازادش بذاری که فکر نکنه زندانیش کردی و همش به فکر رفتن باشه.

 میالد اخماش رو کشید توی هم، اما اگر با این کار مینا می توانست پیشش بماند مشکلی نداشت.

 باشه... -

 به سختی این کلممه را به زبان اورد، سعید لبخند محوی زدو گفت:
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 ا درسات رو شروع کنی تا زودتر به مقطع درسی مینا برسی باشه؟باید از فرد-

 میالد باز هم گفت باشه.

 نمیاد، فهمیدی میالد؟ 9مدرسه مینا تا دوهفته دیگه شروع میشه و مینا از صبح که میره مدرسه تا ساعت -

 کند؟ ایرج و رویا متعجب به سعید نگاه کردند! دوازده ساعت مینا خارج از خانه قرار است چه

 سعید ادامهداد: 

از مدرسه که اومد باتو درسات رو کار میکنه توهم باید تو این مدتی که مینا مدرسه ات درسات رو بخونی تا با مینا -

 دور کنی باشه؟

 میالد باز هم باشه را گفت، سعید میدانست این باشه ها چندان نمیشود رویشان حساب باز کرد اما باز هم غنیمت بود.

ب من میرم با دکترت صحبت کنم مرخصت کنه، امشب میریم خونه استراحت میکنی فردا صبح معلمت میاد خیلی خ-

 باهات کار میکنه ساعت ده هم مینا رو میاریم.

میالد بی حرف به دایی اش نگاه کرد، قبل از امدنش فکر می کرد او مینا را فراری خواهد داد اما حاال خودش مینا را 

 می خواد اورا برگرداند. فراری داده و سعید

 سعید که از اتاق بیرون امد ایرج بازویش را گرفت:

 چطوری مینارو راضی میکنی؟-

 نیشخندی زدو گفت:

 من این کارو نمیکنم... رویا میکنه.-

 ایرج متعجب نگاهش کرد که رویا از اتاق اومد بیرون:

 صحبت کنه تویی.سعید: اگر میخوای حال میالد بد نشه اونی که باید با مینا 

 رویا اخم هایش را درهم کشید که سعید سریع گفت:

دکتر گفته اگر مینا برنگرده ممکنه تشنج کنه، تومادری، باید برای مینا هم مادری کنی رویا، اون االن به تنها چیزی -

ش میکاری... مینا اگر که احتیاج داره زنی که جای مادرش رو براش پر کنه، تو با محبت به مینا محبت میالد رو توی دل
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تا االن چیزی نگفته بود بخاطر محبتای این مدتی بود که توی خونه شما دیده، اما حاال محبت تو و ایرج بهش به صفر 

 رسیده تقریبا و اون فکر میکنه دیگه برای هیچ کس اهمیتی نداره و این تویی که باید از این اشتباه درش بیاری.

 طر میالد حاضر بود هرکاری بکند.رویا بی حرف گوش میکرد، بخا

*** 

 مینا:

 خسته ام، خیلی... بیشتر از هر چیزی فکر میالد توی سرم می پیچه که کالفه ترم می کنه.

 شب بودو من سفارش پیتزا داده بودم که برام بیارن، اصال حوصله اشبزی یا خوردن اون حلیم کهنه ارو نداشتم.

 از خونه رفتم بیرون،  با باز کردن در حیاط اخمام رو کشیدم توی هم.با صدای زنگ کیف پولم رو برداشتم و 

 زنعمو با جعبه پیتزام پشت در ایستاده بود. 

 سالم....بفرمایید.-

 سالم ممنونم.-

 اومد داخل و باهم به پذیرایی رسیدیم.

 پیتزا رو بهم داد و من به اشبزخانه رفتم  تا حداقل یه چایی بذارم.

 نفرمون ساکت بودیم، نمیدونستم این سکوت عذاب اور رو چطوری باید تمومش کنم. به طرز فجیهی هردو

 امروز میالد بیمارستان بستری بود...-

 جلوی گاز خشک شدم، یعنی اینقدر حالش بد شده بود؟ بغض دوباره نشست تو گلوم، من چرا زنده بودم؟

 میالد عاشقته، میتونم یان حسش رو  درک کنم، اون.... -

 عاشقمه ؟ غیر ممکنه... میالد

اون فقط سیزده سالشه، منطق و خیلی چیزای دیگه سرش نمیشه، فقط میدونه دوستت داره و تو باید کنارش باشی، -

براش مهم نیست که تو چه حسی پیدا میکنی، میدونم حق داری، از وقتی میالد بهوش اومده توجه منو ایرج به تو کم 

 م بگه تو قبال خودکشی کردی.شده، اونقدر کم که سعید باید به
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 شوکه برگشتم سمت زنعمو، اون چطور فهمیده؟

 زنعم وانگار متوجه سئوالم شده باشه گفت:

وقتی بهش چایی تعارف کرده بودی مچ دستت رو دید، میالد...پنج سال روی تخت بیمارستان بود ومن وقتی بهوش -

 ه.اومد سعی داشتم این پنج سال رو براش پر کنم، سع.... ا

 صندلی کشید و نشست، هیچ کلمه ای به ذهنم نمیرسید  تا حرف بزنم.

میالد ... تنها بچه ای کهدارم، انشاهلل وقتی خودت بچه دار بشی، مادر بشی حسم رو درک می کنی... بچه ادم تنها -

ان عذاب اور ترین چیزیه که تو این دنیا بهش اهمیت میدی مینا... بچه ات یه تیکه از وجودته، دیدنش توی بیمارست

حس دنیاست... وقتی ناراحته، غمگینه یا خوشحال، تو هم دقیقا همون حسا رو داری، با خندهاش میخندی و قند تو 

 دلت اب میشه، با گریه اش گریه می کنی و دلت خون میشه...

 لباش رو تر کرد و گفت:

وستات بری گردش، تفریح و... قول داده دیگه میالد قول داده دیگه اذیتت نکنه، محدودت نکنه، مدرسه بری ، با د-

 بهت امرو نهی نکنه و... قول داده مینا...

 میتونستم منظورش رو درک کنم، پشتم رو بهش کردمو زیر کتری رو روشن کردم.

 من برنمیگردم.-

 یه ان حس کردم پاچه شلوارم کشیده شد، برگشتم که دیدم زنعمو پیش پام زانو زده:

میکنم، میالد خودش رو میکشه، من میدونم بچه ام بدون تو نمیتونه حتی نفس بکشه وقتی امروز صبح مینا التماست -

سعید وایرج اومدن و گفتن تو برنمیگردی همون لحظه از حال رفت و بیهوش شد، مینا توروجون مامانو بابات برگرد، 

 ا.قول میدم منو ایرج کنترلش کنیم، قول میدم اذیتت نکنه، قول میدم مین

 نشستم کنارش و بازوهاش رو گرفتم:

 زنعمو این چه کاری...؟-

صورتش خیس از اشک بود و گریه می کرد، بدجور تحت فشار بودم، تنها می خواستم توی این خونه چیکار کنم؟ 

 مامان و بابام زنده میشدن؟

 میناخواهش میکنم... م....-
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 ، برای همین سریع گفتم: دیگه نمیتونستم بیشتر از این التماس هاش رو تحمل کنم

 باشه....باشه برمیگردم...-

 یه ان سکوت کردو متعجب نگاهم کرد، اما بعد میون گریه اش خندید، محکم بغلم کرد:

 مرسی، ممنون عزیزم. ممنونم.-

 از بغلم که جدا شد، تازه فهمیدم من قبول کردم پیش میالدی که...

 زنعمو رو بلند کردم.

 ت، باشه؟ عموت فردا میاد دنبال-

سری تکون دادم و زنعمو به محض اینکه خیالش از من راحت شد خدافظی کردو رفت، من باز تنها نشسم پشتمیز 

 نهارخوری و به پیتزای سردشده ام خیره شدم. دیگه میلی بهش نداشتم اما دلم درد میکرد از گرسنه گی.

*** 

 راوی:

 انداخت: به محض اینکه رویا درو باز کرد میالد خودش رو جلو

 چیشد؟ میاد؟-

ساله به طور کامل خورد کرده بود که پسرش  29رویا نگاهی به سعید و ایرج کرد، غرورش رو جلوی یک دختر 

 خوشحال باشه.

 میاد، فردا.-

 میالد نفس راحتی کشید و رفت سمت اتاق مینا:

 من میرم اتاقش رو مرتب کنم پس با...-

، ایرج رفت سراغ رویا، سعید بهش گفهته بود که مینا قبول نمیکنه مرگ اینکه با رفتن به تو اتاق  دیگه صداش نیومد

 رویا غرورش رو کامل جلوش خورد کنه، حاال همسرش با غرور تکه تکه شده اش رو داشت نگاه می کرد.

 من خسته ام.-
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 و به اتاقش رفت، سعید:

 بهتره یه مدت تنهاش بذاری...-

 زیر لب گفت:ایرج اهی کشید و روی مبل نشست، 

 همیشه ارزو میکردم میالد بهوش بیاد، اما هیچ وقت فکر نمیکردم همچین مشکالتی ممکنه به وجود بیاد.-

 سعید: تو کاری رو کردی که هرپدر و مادری بود انجام میداد.

 ایرج: از روی برادرم خجالت میکشم، دخترش رو کردم وسیله که پسرم خوشحال باشه.

 حقیقت تلخ ماجرا همین بود.سعید حرفی نزد، چون 

 ایرج بلند شد و به اتاق رفت، شاید بهتر بود اون هم کمی تنها باشه.

*** 

 مینا: 

از شدت استرس دستام رو توی هم میپیچیدم، تگران برخورد میالد بودم، عمو چمدونم رو توی صندوق عقب گذاشت، 

یدونستمم چی باید بگم یا چه حرکت و رفتاری انجام منم سوار شدمو باهم به سمت خونه اشون حرکت کردیم، واقعا نم

 بدم.

سکوت ماشین سخت برام عذاب اور بود ، از دیشب تا حاال هزار بار به خودکشی فکر کردم اما هربار زنعمو میاد ج لو 

 چشمم که چطوری بخاطر برگردوندم به ان خونه غرورش رو جلوم لگد مال کرده منصرف میشم.

انتظارش روداشتم میرسیم به خونه، اب دهنم رو به سختی قورت میدم و از ماشین پیاده میشم، سریعتر از اونچه که 

 عمو چمدونم رو برمیداره و دروبا کلید باز میکنه.

پاهام سست تر از اونیه که بتونم قدم های محکم بردارم، اروم اروم مورچه وار راه میرم اما این مسیر هم زود تموم میشه 

 باز میکنه.و در خونه ارو 

 وارد که میشم چشمم به میالد می افته، روی مبل نشسته، کنارش زنعمو سلیمه خانم واقا سعید هم هستن.

 حس بدی دارم، یه حس مضخرف که االن همه دارن نگاهم میکنن، منتظر واکنش منو میالدن اینکه ....

 عرق سرد روی تنم میشینه، پس کی امروز تموم میشه؟
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 جلو میاد، میل شدیدی به عقب رفتن دارم اما به سختی با این میلم مقابله میکنم.میالد اروم اروم 

 جلوم که وایمیسته حس میکنم رنگم پریده، چرا کسی کاری نمیکنه؟ حرفی نمیزنه؟

 فشار سنگینی رو روی شونه ها احساس میکنم، کل دیشب رو از شدت استرس و ترس از تنها نتونستم بخوابم.

 دارم که به زور روی پاهاش بنده. حس یه مرده  ارو

 میالد: مرس یکه اومدی... قول میدم دیگه اذ...

با گیج رفتن سرم دیگهه چیزی نمیشنوم و اگر میالد و عمو همزمان منو نمیگرفتن مطمئنن سرم به جایی میخورد و 

 دیگه تو این دنیا نبودم.

قا سعید با این غش کردن چه فکری درباره ام میکنن، شاید عجیب باشه اما اون لحظه نگران این بودم که زنعمو و ا

 خیلی عجیبه نه..؟

*** 

 چشم باز کردم توی اتاق سابقم توی خونه عمو بودم، اتاق توی تاریکی فرو رفته بود که نشان از شب شدن می داد.

 یعنی از صبح من خوابم؟

خودم( دستام روروی صورتم گذاشتم و  یه ان یاد غش کردن مضخرفم جلوی همه افتادم، از شدت عصبانیت)از دست

 نفسمو رو فوت کردم بیرون. از این بدتر نمیشه.

 حاال چطوری از اتاق برم بیرون؟

صدای صحبت کردنی پشت در اتاقم که به گوشم خورد سریع دراز کشیدمو چشمام رو بستم. بهتر بود فکر کنن هنور 

 بیدار نشدم.

 میشدن، نشون میداد که دو نفرندر اتاق باز شد، قدمایی که نزدیکم 

 چرا بیدار نمیشه؟-

 صدای میالد بود، به سختی خودم رو اروم نشون میدادم، قلبم باسرعت میزد، صدای اقا سعید اومد:

 احتماال دیشب نخوابیده،دیگه کم کم باید بیدار بشه، بیا بریم. مارو ببینه ممکنه بترسه.-

 نگاهکردم، وقتی از نبودشون مطمئن شدم، نشستم لبه تخت.صدای بسته شدن که اومد، اروم زیر چشمی 
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 کی این روزا قراره تموم بشه؟ دلم برای روزای یکنواخت زندگیم تنگ شده...

 چاره ای نبود، تا ابد که نمیتونستم توی این اتاق بمونم! بلند شدمو رفتم سمت چمدونم گوشه اتاق.

ز استین بلند ابی نفتی عوض کردم، شال سورمه ای هم سرم انداختم بازش کردمو لباسام رو با دامن مشکی ساده و بلی

 و از اتاق اومدم بیرون.

دهنم کامل خشک شده بود، هرچی به پذیرایی نزدیک تر میشدم ضربان قلبم بیشتر میشد)حاال دوسه قدم بیشتر 

 فاصله نداشت(

 کردن.همه رومبال نشسته بودن و همونطور که چایی میخوردن، تی وی نگاه می 

 سالم.-

همه سرها چرخید سمتم که حس کردم رنگم پرید.، میالد کنار اقا سعید نشسته بود، با هیجان اومد بلند بشه که اقا 

 سعید مچش رو گرفت و چیزی اروم بهش گفت، لحظه ای اخماش توهم رفت اما باز لبخند زد.

 زنعمو:

 بیا بشین عزیزم.-

م، پای راستم رو روی پای چپم انداختم، پای چپ که روی زمین بود، سری تکون دادم و روی مبل تک نفره نشست

 پاشنه ام رو باال اوردم و کل وزن رو روی پنجه هام انداختم. دستامم توی هم گره کردم و روی ران پام گذاشتم.

 اقا سعید با دقت زیر نظرم داشت، همینطور بقیه.

 شون رو نمیگرفتن؟عرقر سرد روی تیره پشت کمرم حس می کردم، چرا نگاها

 زنعمو بلند شد:

 برات شام گرم میکنم عزیزم. -

 منم برای فرار از اونجا سریع بلند شدم و دنبال زنعمو وارد اشبزخانه شدم.

 چه خوب که اقا سعید هست میالد رو کنترل کنه وگرنه...

 دراورد و گذاشت روی گاز. زنعمو با دیدنم لبخندی زد، بدجور خجالت زده بودم ازش، قابلمه ارو از توی بخچال

 بشین دخترم...-
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 خشک شدم، دخترم؟ عمو بههم زیاد این کلمه ارومیگفت! اما زنعمو اولین بار بود.

دستم لرزید، اب دهنم رو قورت دادم و روی صندلی نشستم، توی فکر بودم، چی باعث شده اینقدر نسبت به من محبت 

 کنن؟

اشت، بی هیچ حرفی مشغول خوردن شدم، حتی کلمه ممنون هم ازدهنم سوپو برام توی سوپخوری ریخت و جلوم گذ

 در نمی اومد.

 من میرم که راحت بخوری.-

قبل از این که دهن به تشکر باز کنم از اشبزخانه بیرون رفت، نفسم رو سنگین بیرون دادمو مشغول خوردن شدم، 

 اخرین چیزی که خورده بودم پیترای دیشب بود.

گشنه ام هست، رفتم سراغ قابلمه، خداروشکر یک ظرف دیگه ام مونده بود، اما قبل از اینکه مالقه حس میکردم هنوزم 

 ارو بردارم پشیمون شدم.

 میالد عادت داشت بعضی شبا نصفه شب که گشنه اش شد غذا بخوره... بهتره بمونه برای میالد.

نشستم، همه به ظاهر داشتیم تی وی نگاه میکردیم ظرفم رو شستم و از اشبزخانه اومدم بیرون. دوباره روی همون مبل 

 که اقا سعید سکوت رو شکست

 مدرسه ات از کی شروع میشه مینا؟-

 نمیدونستم، تاریخ از دستم در رفته بود، انگار عمو فهمید نمیدونم خودش زودتر گفت:

 یکی دوهفته دیگه.-

 اقا سعید سری تکون دادو گفت:

 ری؟چقدر دیگه مونده دیپلمت رو بگی-

 دوسال دیگه.-

 سری برام تکون داد وگفت:

 پس حتما باید حسابی برای کنکور درس بخونی دیگه.

 نه.خب....نمیدونم.-
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 بشی و .... چرا؟ تو باید درس بخونی و وارد دانشگاه-

 یه دفعه میالد پرید تو حرفش:

 مینا وایستا دوسال بعد باهم کنکور بدیم، باهم بریم دانشکاه.-

شدهه نگاهش کردم، اقا سعید هم برگشت و چپ چپ به میالد نگاه کرد اما میالد بی توجه به اون با چشمای گرد 

مستقیم به من نگاه میکرد. انگار منتظر تایید من بود، نمیدونستم باید مخالفت کنم یا مووافقت، این وسط تنها کسی 

 که به  این وضعیت بحرانی خاتمه داد عمو بود:

 وابت.میالد ساعت دهه وقت خ-

 میالد با چشمای گرد شده برگشت سمت باباش:

 بابا...-

 با چشم غره عمو بی حرف اضافه ای شب بخیر گفت و به سمت اتاقش رفت.

 منم سریع شب بخیر گفتم و به  سمت اتاقم رفتم.

*** 

 راوی:

 بارفتن مینا و میالد، ایرج رو کرد به سعید:

 رفته هیچ وقت نمیذاره مینا ازدواج کنه.چیکار کنیم با میالد؟ اینطوری که این پیش گ-

 سعید شونه ای باالانداخت و گفت:

 درسته چون خودش میخواد با مینا ازدواج کنه...-

 رویا و ایرج با چشمای گرد شده به سعید نگاه کردن، سعید نگاهی معنادار بهشون انداخت و گفت:

 نگین که بهش فکر نکردین.-

 ایرج اهیکشید و گفت:

 خدامه اما... میالد تا بتونه مردی بشه که مینا بتونه بهش تکیه کنه..خیلی طول میکشه و....راستش از -
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 سعید سری تکون داد و گفت:

درسته پس بهتره باهاش مردونه تر رفتار کنی، مسئولیت پذیر بارش بیارین، اون دیگه حالش از نظر فیزیکی خوب -

باشین، بهش مسئولیت بدین تا تنها انجامشون بده، اینطوری شده، دیگه نباید مثل یه بچه کوچیک همش دنبالش 

 بهتره.

*** 

 مینا:

 با افتابی که مستقیم میزد توی چشمم از خواب بیدار شدم، ای بابا کی این پرده ارو کنار زده؟

رو شستم و کالفه بلند شدم و اولین کاری که کردم این بود که پرده ارو باز کنم، دیگه خوابم نمی اومد، دست و صورتم 

 از اتاق بیرون اومدم.

 همه سر میز نشسته بودن و صبحانه می خوردن.

 سالم، صبح بخیر.-

همه جوابم رو به گرمی دادن، فقط یه صندلی خالی بود اونم بین میالد و اقا سعید بود، همونجا نشستم و سعی کردم 

 بیخیالی طی کنم.

 ول شدم.برای خودم خامه برداشتم و با عسل قاطی کردم و مشغ

احساس میکردم میالد داره لقمه هام رو مشمره، دقت کردین وقتی حواستون به خودنتون باشه فکر میکنین صدای 

قورت دادن و جویدنتون چقدر بلنده؟ منم دقیقا همجین حسی داشتم، سکوت سرمیز هم مزید شده بود که عرق روی 

 پیشونی و کمرم بشینه.

 فتم نون خریدم؟میالد: مینا میدونستی من امروز ر

 با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم، شوخی؟ زنعمو چطور راضی شد اینو تنها بفرسته بیرون؟

 ناخواسته لبخند زدم:

 افرین.-

لبخند پرغروری روی لبای میالد نشست، از یه کلمه افرین بهش احساس غرور دست داد، فکر کنم جو گرفتش جون 

 گفت:
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 ی خرم بابا.از این به بعد صبحا خودم نون م-

 نگاهی به عمو کردم، خونسرد لبخند زد:

 افرین پسرم، دیگه بزرگ شدی باید کارای مردونه بکنی.-

حاال نون خریدن کجــــــــاش کار مردونه بود من نمیدونم اما خب دیگه همین برای میالدی که قد پسر بچه سیزده 

 ساله میفهمه دنیاییه....

 نگ رو زدن، عمو رفت درو باز کرد و با یه اقای نسبتا جوونی اومد تو.بعد از صبحانه ساعت نه بود که ز

 خب میالد جان اینم معلمت.-

 میالد اخماش رو کشید توهم اما بیحرف اضافه سالم کرد، عمو دوباره گفت:

 اتاقت رو به اقای محسنی نشون بده پسرم.-

میالد به سمت اتاقش رفت، عمو هم همراه اقای محسنی به سمت اتاق میالد رفتن، نفس عمیقی کشیدم و نشستم 

روی مبل و مشغول باال پایین کردن شبکه ها شدم، درنهایت روی نمایش که یه فیلم تکراری از شاهرخ خان گذاشته 

 نگه داشتمو مشغول شدم.بود 

 نشستن ، سلیمه خانومم تو اشبزخانه مشغول نهار درست کردن بود.اقا سعید و عمو و زنعمو هم اومدن 

زنعمو براشون کمی تنقالت برد، هیچ وسیله سرگرمی نداشتم همین خسته ام کرده بود، باید به عمو بگم 22ساعت 

 کامپیوترم رو از خونه امون بیاره.

معلمش رو تا بیرون بدرقه میکنه باهاش ساعت دو میالد و معلمش از اتاق اومدن بیرون، عمو رفت تا همونطور که 

 حرف بزنه، میالد هم کالفه و خسته اومد نشست پیش ما.

 وای چقدر حررف زد.-

 خندیدم و گفتم:

 اولش سخته...-

 میالد:اره خیلی سخته.

 درسی هم داد؟-
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 میالد:اره ریاضی و زبان. بعداظهر باهام تمرین میکنی؟

 رو به تایید بست، لبخند محوی زدم:نیم نگاهی به اقا سعید کردم که پلکاش 

 باشه.-

 سلیمه خانم اومد:

 نهاراماده است.-

 عموهم اومد و همه رفتیم اشبزخانه تا نهار بخوریم.

ساعتای پنج بود که میالد گفت باهاش کار کنم، باهم به اتاقش رفتیم  وروی تختش نشستیمو اون تمرینایی رو نشونم 

یره منو نگاه میکرد، معذب بودم اما هیچی نمی تونستم بگم. اخرشم اینقدر سریع داد. براش توضیح میدادم و اونم خ

 تمرینا رو حل کرد که با اخم گفتم:

 تو همه اش رو بلد بودی، برای چی گفتی من یادت بدم.؟-

 هول شد، سریع خواست ماست مالی کنه گفت:

 نه...کی گفته؟ خوب توضیح میدادی زودیادگررفتم.-

 با حرص گفتم:

 ره جون عمه مامانت.ا-

 بعدم عصبی بلند شدمو از اتاق اومدم بیرون وارد اتاق خودم شدم و درو کوبیدم. کارد میزدی خونم در نمی اومد. 

حس می کردم مسخره ام کرده، بعد از چند دقیقه تصمیم گرفتم یه دوش بگیرم تا حداقل کمی سبک بشم و اینقدر 

 سالم بشه بتونم از اینجا برم بیرون. 21ون بودم و باید با میالدمدارا میکردم تا فکر و خیال نکنم، باالخر من اینجا مهم

 اما یه جورایی ته دلم میدونستم که میالد هیچوقت نمیذاره.

حس می کردم مسخره ام کرده، بعد از چند دقیقه تصمیم گرفتم یه دوش بگیرم تا حداقل کمی سبک بشم و اینقدر 

 سالم بشه بتونم از اینجا برم بیرون. 21اینجا مهمون بودم و باید با میالدمدارا میکردم تا  فکر و خیال نکنم، باالخر من

 اما یه جورایی ته دلم میدونستم که میالد هیچوقت نمیذاره.

*** 
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 یک هفته و نیم گذشت... اینقدر زود و گاهی وقتا اینقدر دیر که .... هیچی ولش کن.

خوبی توی درساش داشت، هروز معلمش می اومدو باهاش کار میکرد و بهش میالد توی این یک هفته پیش رفت 

تمرین میداد برای شبش، البته خودش بچه باهوشی بود و خوب یاد میگرفت اما من مسئول این بود که توی اتاقش 

 بشینم تا اون بتونه درس بخونه، وگرنهدرسش رو نمی خوند.

اش مدارا کنم وبعدش که درسای خودم شروع میشه بهانه خوبی دارم اقا سعید هم گفت تا زمان باز شدن مدارس باه

 که به این وضع خاتمه بدم، هرچند چشمم اب نمی خوره.

دیروز با عمو و میالد رفتیم کتاب و وسایل مورد نیاز خودم و میالد رو خریدیم، امروز قراره برم مدرسه، از دیروز میالد 

 بته بجز اقا سعید که ادم خنثی این خونه است.چنان تو خودشه که همه نگرانش شدیم، ال

البته میدونیم برای چی نگرانه، میترسه من فرار کنم، دیگه واقعا کالفه ام، درسته زندانی نیستم اما از زندان برام بدتر 

 شده.

اعتی برم عمو برام یک موبایل هم خریده، قراره هروز که میرم مدرسه اونو به مدیر بدمو در پایان بگیرمش و چهارس

کتابخانه درس بخونم بعد برگردم به خونه، این برنامه ایه که اقا سعید برام ریخته. خیلی مضخرفه، کی حوصلهداره بعد 

 از هفت ساعت مدرسه، چهارساعت بره کتابخانه درس بخونه واقعا؟

ه این نگهبانیش پشت امروزم که میالد از ساعت پنج صبح بیدار و کشیک منو می کشه، ساعت شش که بیدار شدم توج

 در اتاقم شدم.

 وقتی اماده از اتاق خارج شدم، پشت در اتاقم ایستادم، با نگرانی که توی چشماش موج میزد گفت:

 مینابرمیگردی دیگه؟-

 سعی کردم ارامش خودم رو حفظ کنم:

 اره، نگران نباش، میرم مدرسه بعدم کتابخانه، بعداظهر ممیام.-

 بچه ها بیاین صبحانه.-

صدای عمو هردومون به سمت اشبزخانه رفتیم، میالد که هیچی نخوردو فقط بازی کرد، اما من صبحانه ام رو خوردم،  با

 از سلیمه خانم خواستم برام ساندویج پنیر و گردو درست کنه، ساعت یک ربع به هفتم با عمو از خونه اومدیم بیرون.

 ی جیبش یک کارت بانکی در اوردو گرفت سمتم:جلوی مدرسه که نگه داشت اومدم خدافظی کنم که از تو
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 توش پول هست، هرچی خواستی بخری بخر...-

 نه عمو نیازی نیست، کارتهای اعتباری که بابا داشت دستمه.-

 با اصرار دوباره به طرفم گرفت:

 بگیرش مینا، اونا رو نگه دار برای اینده ات الزم میشه...-

 با خجالت کارت رو گرفتم:

 مرسی...-

 واهش میکنم، برو دخترم دیرت نشه.خ-

 تشکری کردم و از ماشین پیاده شدم.

مدرسه ام جدید بود، هیچکس رو نمیشناختم، به دفتر مدیر رفتم و بعد از توضیح مفصل قبول کرد هروز موبایلم رو 

 ببرم بدم بهش و اخر ساعت هم بگیرم.

صندلی های ردیف اخر کامل پر شدهبود، ردیف بعد خوندن اسما و مشخص شدن کالسا به سمت کالس خودم رفتم، 

 اول یه صندلی خالی بود، رفتم سمتش که دختری که صندلی بغلی نشسته بود فوری کیفش رو گذاشت و گفت:

 جا گرفتم.-

بیخیال اون صندلی شدم و ردیف سوم روی یک صندلی خالی که کنارش هم خالی بود نشستم، اصال حوصله دوست 

و کنجکاویی هاش رو نداشتم، مخصوصا که ممکن بود در مورد خانواده ام بهم ترحم و دلسوزی پیدا کردن و حرف ها 

 کنن .

 یک ربعی با سرو صدای بچه ها گذشت و من بی هدف تمام این یک ربع رو به خونه و به میالد فکر می کردم. 

 میگیره.میدونستم تا من برم خونه حسابی مخ عمو و زنعمو اقا سعید و معلمش رو بکار 

با اومدن دبیر از فکر در اومدم، درسی نداد، خواست خودمون رو معرفی کنیم، کمی از نحوه درس دادنش گفت و بعدم 

 مشغول حرف زدن و اینا باشیم چون از درس خبری نیست.گفت بی اینکه سروصدای زیاد بکنیم 

 البته هیچ کس هم کتاب اقتصاد رو نیاورده بود.
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ل بود، هیچ دبیری درس نداد و البته هیچ دوستی هم پیدا نکردم، تمام مدت توی کالس روی تا ساعت دو همین منوا

 صندلیم نشسته بودم و فقط بعضی وقتا دفترم رو در میاوردمو با اتد نقاشی های ساده منظره و اینا رو میکشیدم.

یقه بیشتر راه نبودو از اونجا هم تا ساعت دو موبایلم رو که تحویل گرفت به سمت کتابخانه مورد نظر راهی شدم، ده دق

 خونه ده دقیقه، سر راه وارد یه اغذیه ای شدم و یه ساندویج همبرگر خوردمم و بازم به راهم ادامه دادم.

وارد کتابخانه که شدم قسمتی خالی و انتخاب کردم و نشستم، حوصله خوندن هیچیو نداشتم، خیلی دلم میخواست 

 بخوابم.

و باهاش ور میرفتم تا یادبگیرم طرز استفاده اهش رو. بعد از یک ربع هم روی ساعت گذاشتمش،  موبایلم رو برداشتم

 سرم رو گذاشتم روی میز و چشمام رو بستم.

*** 

ساعت شش بود که موبایل زنگ زد، سریع بیدار شدم و خاموشش کردم، از کتابخانه اومدم بیرون، هوا نسبتا تاریک 

 درو باز کردم متوجه دادو بیداد هایی شدم که از داخل خونه می اومد.شده بود، به خونه که رسیدم 

 سریع دوئیدم سمت در، میدونستم اینا داد های میالده و اگه االن منو ببینه چه واکنشی نشون میده خدا عالمه.

شکه، عمو و از شدت استرس ضربان قلبم باال رفته بود، درو که باز کردم چشمم به میالد خورد که صورتش خیس از ا

اقا سعید جلوش رو گرفتن که از خونه بیرون نره، زنعمو هم کنارشون ایستاده و گریه میکنه، با اومدن من جو به طرز 

 عجیبی یه دفعه سکوت رو به خودش گرفت، میالد با دیدنم شوکه ایستاد. 

یم ، دهنم کامل خشک شده بودو عمو واقا سعید اروم دستاشون رو شل کردن، همه نگران به واکنش میالد زل زده بود

 توی اون لحظه اگر اسمم رو میپرسیدن هم یادم نمی اومد.

 میالد زیر لب گفت:

 برگشتی؟-

 با صدایی که لرزشش کامل مشخص بود گفتم:

 م...من که گفتم م...میام.-

ه قدم عقب رفتم اما تو یه لحظه از غفلت عمو و اقا سعید استفاده کردو خیز برداشت سمتم، ترسیده هینی کشیدم و ی

 میالد سریع بهم رسید، صدای داد همه در اومد، میالد محکم دستاش رو دورم حلقه کرد.
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اینقدر محکم فشارم میداد به خودش که نفسم بند اومده بود، اقا سعید و عمو سریع دوئیدن سمتمون و سعی کردن 

 ، صداش هم توی این یکی گوشم:میالد رو ازم جدا کنن، صدای ضربان تند قلب میالد زیر گوشم بود

 معلومه که برمیگشتی... بهم قول داده بودی...-

 الفاصله سیلی محکمی به صورتش زد.ثانیه باالخره میالد ازم جدا شد که عمو با13بعد از شاید 

 اشک توی چشمام حلقه زد، شده بودم عروسک دستشون هرطور که می خواستن به صالحشون بود میگردوندنم.

 اما بی توجه به سیلی که خورده بود گفت:میالد 

 خب حاال که مینا اومد من میرم درسام رو بخونم.-

واقها این سطح از بیخیالیش اونم تو این وضعیت غیر قابل باور بود، با رفتنش عمو دستش توی موهاش کشید، میدونم 

 حتما االن داره خودش رو سرزنش میکنه که چرا دست روی میالد بلند کردم.

 قا سعید: مینا جا..ا

 نذاشتم حرفی بزنه دستمو به معنای هیس جلوی بینیم گرفتم و بعدم به سمت اتاقم رفتم. درو بستم و قفل کردم.

 صدای ضربان قلب میالد هنوز توی گوشم اکو میشد.

کدوم از این روی زمین نشستم و بغضم شکست، احساس بیچاره گی می کردم، اگر مامان و بابا نرفته بودن االن هیچ 

 اتفاقا نمی افتاد، مصلحت االن چی بود خدا؟

*** 

از خواب که بیدار شدم دیدم روی تختمم، جلوی مانتوم باز بودو مغنه ام در اورده بودن، اهی کشیدم و بلند شدم، 

 نگاهی به ساعتکردم :

 دقیقه 12:12_

کردم و زنعمو خواست بلند بشه برام غذا  کسل و بی حوصله از اتاق خارج شدم، همه روی مبال نشسته بودن، سالمی

 گرمکنه که نذاشتم و خودم تنها راهی اشبزخانه شدم.

 به طرز غیر قابل باوری بی تفاوت شده بودم، میالدوکه اصال نگاه نمی کردم، بقیه ام که دیگه اصال برام اهمیتی نداشت.
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س میکردم ممکنه میالد دوباره به اتاقم بیاد برای شامم رو که خوردم، شببخیری گفتمو دوباره به اتاقم برگشتم، احسا

همین در اتاقم رو قفل کردم، یک کتاب درسی که فردا داشتم رو مشغول خوندن شدم، از بیکاری که بهتر بود، شاید 

 هم باید برای کنکور بخونم، اینطوری وقتمم به بطالت نمیگذره. 

 الد برای رفتن دیگه نتونه حرفی بزنه.اصال باید یه دانشگاه، یه شهر دیگه قبول بشم که می

بیشتر از اون که کتاب رو بخونم داشتم برای رفتن از این خونه نقشه میکشیدم که حسی بهم میگفت تهش همه اشون 

 پوچه.

باالخره تونستم بخوابم، روز بعد نذاشتم عمو برسونتم و در مقابل چشمای نگران  2کل شب رو توی اتاقم بودم و ساعت 

 ودم از خونه رفتم بیرون.میالد خ

 بیست دقیقه بعد مدرسه بودم، موبایلم رو دادم و به سمت کالسم رفتم، 

*** 

 از مدرسه کهدر اومدم یه تاکس یگرفتم و به سمت بهشت زهرا رفتم، از خوابیدن توی کتابخانه بهتر بود.

 روی سنگ قبرشون رو با گالب شستمو گالیی که خریده بودم و پر پر کردم

ان، دلم براتون تنگ شده، راستش خسته شدم، خسته از این که هرچی به صالح این و اون باشه انجام بدم، خسته مام-

 ام از این که ...

 اشکام چکیدن، تنها یک کلمه دیگه به زبون اوردم:

 تنهـام.-

 حدودا تا پنج اونجا بودم، بعدم تاکسی گرفتم و به خونه برگشتم.

دست جلوی در وایستاده بود، به محض اینکه در حیاط رو باز کردم باهاش روبه روشدم،  وارد که شدم میالد کتاب به

 متعجب گفتم:

 اینجا چیکارمیکنی؟ هوا یکم خنکه!-

 خوشحال گفت:

 منتظر بودم تو بیای؟! -

Exchange group 



 لبخند زدم سعی کردم مهربون باشم، نمیتونستم با بداخالقی زندگی خودم و بقیه ارو جهنم کنم.

 یا بریم تو ببینم امروز با درسات چیکار کردی.خیلی خب...ب-

 روشن شدن چراغای چشماشون رو می تونستم به وضوح ببینم.

سالمی کردمو به سمت اتاقم باهم رفتیم داخل، همه روی مبل نشسته بودن و منو میالد رو با تعجب نگاه میکردن، 

 ه میالد سریع از روی مبل بلند شد و گفت:رفتم، بعد از این که لباسام رو عوض کردم از اتاق رفتم بیرون ک

 گفتی تو درسام کمک می کنی.-

 و قبل از اینکه من یا بقیه بتونیم حرفی  بزنیم ، دستمو کشید سمت اتاقش.

 با چشمای گرد شده نگاه شکردم:

 چی کار می کنی میالد؟-

 شونه ای باال انداختو گفت:

 خب... گفتی کمکم می کنی!-

 ناخواسته خندیدم و گفتم: اینقدر مظلوم گفت که

 باشه، چه عجلهایه...-

 مجدد دستم رو گرفت و روی تخت نشوندتم و گفت:

 تو اینجا بشین تا من درسم رو بخونم.-

 متعجب گفتم:

 خب توکه خودت میخونی چه نیازی به من هست؟-

 صادقانه توی چشمام خیره شد و گفت:

 ستی من میتونم با خیال راحت درسم بخونم.حواسم سر درسم نیست، حاال که هچون وقتی نیستی -

 شوکه زبونم بند اومد، اما اون با خونسردی به سمت  پشتشو بهم کرد و مشغول درس خوندن شد .

 در تمام مدت دوساعتی که داشت درس می خوند من داشتم نگاهش می کردم و از خودم می پرسیدم :
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 دووم بیارم.؟چی باعث شده که بتونم اینقدر راحت این دوساعت رو 

فقط چشمم به میالد بود و نگاهش میکردم که چطور درساش رو میخونه، اگر همینطور پیش بره میتونه دی امتحان 

 بده و مقطع بعدی رو شروع کنه.

 با باز شدن در چشم از میالد گرفتم و به زنعمو دوختم که با سینی میوه و شربت اومد داخل.

 خسته نباشین.... -

 سینی رو گذاشت و گفت:تشکر کردیم 

 نیم ساعت دیگه شام اماده اس .-

 میالد: باشه مامان.

زنعمو رفت و درو بست، میالد از توی ظرف یک نارنگی دراورد و گرفت سمتم. بی حرف از دستش گرفتم و مشغول 

 درست کردنش شدم، توی بشقاب پر پر کردم و گرفتم سمتش، برای خودم یک سیب برداشتم و پوست کردم.

 میالد بعد خوردن نارنگیش ازم تشکر کرد و باز رفت سر درسش.

 شربتمم خوردم، حوصله ام سر رفته بود وداشتم کم کم عصبانی میشدم که میالد بلند شد:

 خب بریم شام بخوریم درسم تموم شد...-

 نفس عمیقی کشیدم و از اتاق رفتیم بیرون

*** 

روز سوم بود، هرچند بچه ها مخالفت میکردن اما بازم معلما درسشون  امروز بالخره معلمامون یکم درس دادن، باالخره

 رو دادن.

 روی صندلیم نشسته بودم و به خط های کتابم نگاه می کردم که کناریم گفت:

 اسمت مینا بود درسته؟-

 فقط سر تکون دادم که گفت:

 از وقتی دیدمت باکسی حرفی نمیزنی...تنهایی...-
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بهش انداختم، مشخص بود از اون دسته ادماییه که می خوان با کسی دوست باشن، اگر اون  سر بلند کردم و نیم نگاهی

 ادم رو هم تراز با خودشون نبینن میرن سراغ ادم بعدی، شونه ای باال انداختم و دوباره به کتاب خیره شدم.

 م...-

 خانم ارمنی: ساکت...

کر کردم، واقعا عصاب همچین ادمی رو نداشتم... حرفش رو خورد و بی حرف سرجاش نشست، تو دلم از معلم تش

دوست نداشتم باکسی دوست بشم که بعدش بهم ترحم کن و باز موضوع زندگیم رو برای یکی دیگه تعریف کنه و بشم 

 نقل مجلسشون.

وباره کالس که تموم شد، وسایلم رو جمع کردم و از کالس رفتم بیرون، به سمت بوفه رفتم و یه رانی با کیک خریدم، د

 به کالس برگشتم و روی صندلیم نشستم و مشغول خوردن شدم.

دوباره همون دختره اومد نشست کنارم، سعی کردم بهش بی تفاوت باشم که خیلی پرو دست دراز کردم و از کیکم کند 

 و خورد، متعجب نگاهش کردم که خندید:

 دوستیم دیگه....-

 شیدم توی هم:دلم میخواست یه مشت بزنم تو دهنش، اخمام رو ک

 اجازه بد چیزی نیست.-

 دیگه دلم نمی خواست از اون کیک بخورم، کیکم رو روی میزش گذاشت:

 برای خودت.-

بلند شدم و رفتم سمت پنجره، همونطور که رانیم رو میخوردم به بچه های توی حیاط نگاه کردم. یه صفت دیگه ام 

ول خودش ازم اجازه میخواست بهش میدادم اماینکه بدون اجازه باید بهش اضافه کنم اونم اویزون بودنه، اگر همون ا

 دست بزنه به کیکم و بخواد برداره اصال خوشم نمی اومد.

 روی صندلیم که نشستم گفت:

 چقدر سوسولی تو...-

 هنوز داشت در کمال پرویی کیک رو می خورد، نگاهم رو ازش گرفتم و از توی کیفم کتابی در اوردم.

 یر کنه.خدا امسال رو بخ
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 تا اخر زنگ دیگه باهاش حرف نزدم اما اون ول کن من نبود و همش حرف میزد، گرچه هیچ توجهی هم بهش نداشتم. 

 وقتی کالس ها تموم شد سریع وسایلم رو جمع کردم  و از مدرسه زدم بیرون که سریع خودش رو بهم رسوند:

 هی مسیرت کجاست با...-

 عصبانیت گفتم:سریع وایستادم و چرخیدم سمتش، با 

 ببین من عالقه ای ندارم که با کسی دوست بشم، توهم برو با یکی دیگه دوست شو... فهمیدی؟ حاالم تنهام بذار.-

بعدم پشتم رو بهش کردم و راه خودم رو در پیش گرفتم نزدیک اغذیه فروشی که رسیدم برگشتم پشتم رو نگاهی 

گرفتم و به سمت کتابخانه رفتم و مشغول خوندن دروسی شدم کردم، خداروشکر خبری ازش نبود، ساندویجم رو 

 کهدرس دادنودرس ندادن.

*** 

یک هفته گذشت و اون دختره که حتی اسمشم یادم نیست سمتم نیومد، اما یه چیزی بهم می گفت بیخیالم نشده،  

 اومد سمتم و گفت: که البته حدسم درست بود، اونروز ورزش داشتیم و همه توی حیاط بودیم که یکی از دخترا

 مشاور کارت داره.-

با تعجب نگاهش کردم که البته توجهی نکرد و راه خودش رو در پیش گرفت، منم از مربی اجازه گرفتم و به سمت اتاق 

 مشاور رفتم.

 ساله بود با دیدنم لبخنی زد و گفت: 9-12تقه ای به در زدم که با بفرماییدش داخل شدم، یه خانم جوان 

 باید مینا باشی درسته؟سالم تو -

 ابرویی باال انداختم و جواب سالمش رودادم و داخل شدم درو بستم:

 بله کاری داشتین؟-

 اره عزیزم بیا بشین...-

 هرچی حساب میکردم نمیدونستم چهکاری ممکنه باهام داشته باشه.

 خوبی؟ وضع خانواده ات و اینا...-

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم:
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 که همچین سئوالی ازم بکنین؟چی باعث شده -

 خندید احساس کردم هول شده، احتماال تازه مدرک گرفته و کارش رو هنوز بلد نیست.

 خب دوستات هات گفتن خیلی ساکت وگوشه گیری، البته نگرانت بودن و ..-

ونستم باهاش انگار موم رو اتیش زده باشن، تنها کسی که میتونست همچین حرفی بزنه اون دختره عوضی بود که مید

 چی کار کنم، با عصبانیت گفتم:

چی؟ کدوم دوستم؟ من اینجا دوستی ندارم و دوست هم ندارم با کسی دوست بشم، درضمن اگر به مشاور نیاز داشته -

 باشم خودم میتونم برم پیشش.

فتم، نفسسی کشیدم تا بعدم از اونجا زدم بیرون و با عصبانیت در اونجا رو کوبیدم بهم . یه راست سمت دفتر مدیران ر

کمی اعصابم رو کنترل کنم. تقه ای به در زدم و وارد شدم، مدیر و معاون مدرسه نشسته بودن و داشتن همونطور که 

 چایی میخوردنن حرف هم میزدن، چندتا دبیر هم بودن.

 مدیر: بله؟ 

 خانم می خواستم کالسم رو عوض کنم.-

 با چشمای گرد شده گفت:

 چرا؟ -

عصبانی نفسم رو فوت ه ها چون ساکت بودم و باکسی دوست نمیشدم رفته به مشاور گفته من مشکل دارم، یکی از بچ-

 کردم، معاون با تعجب گفت:

 کی همچین حرفی رو زده بود؟-

 همین موقع مشاور هم اومد و با استرس به من نگاه کرد امامن چرخیدم سمت مشاور و گفت:

 حرفارو به شما زده؟خودتون بگین کدوم ادمی اومده این -

معاون هم منتظر به مشاور نگاه میکرد که مشاور فامیلی  رو گفت معاون هم رفت سمت بلندگو و اون فامیلی رو صدا 

 زد.

 با اخم گفتم:
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 میخوام زنگ بزنم بیان دنبالم-

 مدیر: خیلی خب کالست رو عوض می کنم.

 سری تکون دادم که نگاهی به دفترش انداخت معاون هم گفت:

 شریفی از انظباطت نمره کم میکنم یکبار دیگه همچین چیزی ببینم میگم خانواده ات بیان فهمیدی...-

 اشکاش ریختن، بعدم سریع روبرگردوندو رفت....

حس میکنم بعد از مدتها دلم خنک شده، من حتی دق دلی که از میالد داشتم رو هم در اون خالی کردم ، شاید دلش 

 یادبگیره نخود هراشی نشه. رو شکستم اما اون باید

*** 

ساعت پنج بود که رسیدم خونه، اصال دل و دماغ نداشتم می خواستم منم مثل میالد تو خونه درس بخونم، خسته 

 بودم.

 میالد مثل هروز توی حیاط کتاب به دست منتظرم بود، وارد خونه که شدم سالم کردم، 

 خوبی؟ -

 ید با دیدنم گفت:سری تکون دادم فقط و رفتم داخل، اقا سع

 چیشده مینا؟-

 شونه باال انداتم و به سمت اتاقم رفتم.

لباس هام رو که عوض کردم از اتاق بیرون نرفتم و همونجا موندم، خسته شده بودم می خواستم بخوابم، روی تخت 

 دراز کشیدم و چشمام رو بستم.

*** 

 راوی:

 میالد با عجله خودش رو به سعید رسوند:

 دایی چیشده؟-
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 سعید: نمیدونم! بنظرم یکم خسته بود، یکم استراحت کنه خوب میشه.

 میالد سر تکون داد اما نگران به در بسته اتاق مینا نگاه می کرد، سعید:

 بنظرم امشب خودت درست رو بخون میالد.-

 میالد: باشه... 

ون نمیتونه چیزی از درس هاش میالد به سمت اتاقش رفت، میدونست تا مینا با چهره خندون از اتاق بیرون نیاد ا

 بفهمه.

روی تختش نشست ، دست کرد زیر بالشتش و قاب عکسی در اورد، به عکس مینا درون قاب که با خنده به دوربین 

 نگاه میکرد لبخند زد، با انگشتش اروم روی صورتش رو نوازش کرد، انگار که واقعا خود میناست. 

هیچ وقت حتی فکرش رو هم نمی کرد که بازی تو کوچه با همسن و سال هاش، به تصادف و بعدم پنج سال خواب 

 ختم بشه. 

 زیر لب زمزمه کرد:

 هیچ وقت تنهام نذار... -

 بعدم روی عکس رو بوسید و دوباره گذاشت زیر بالشتش.

*** 

 فصل چهارم:

 مینا:

رفتم و از اتاق رفتم بیرون، سالم کردم و نشستم روی مبل، سلیمه سرحال بعد از یک خواب حسابی، دوش مفصلی گ

 خانم برام چایی اورد، تشکری کردم و به تی وی خیره شدم.

 زنعمو داشت با تلفن صحبت می کرد، بعد از مدتی اومد نشست و با خنده گفت:

 خاله فرخنده بود، برای شام فردا شب همه امون رو دعوت کرده.-

 میالد سریع گفت:

 من درس دارم نمیام.-
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 عمو اخماش رو کشید توی هم وگفت:

 زشته دعوت کرده...-

 میالد شونه باال انداخت و گفت:

 شماها برین، من میرم درسم رو بخونم.-

بعدم پاشد رفت توی اتاقش، عمو با اخم رفتنش رو نگاه کرد، نمیدونم چرا اما منم اصال دوست نداشتم برم، میتونستم 

 کنم و منم نرم . میالد رو بهانه

 سعید: خیلی وقت بود خاله ارو ندیده بودم، وقتی هم اومدم نبودن.

 زنعمو: اره رفته بود مسافرت، مثل اینکه تازه برگشتن.

تقریبا تا موقع خواب حرف خاصی زده نشد، عمو و اقا سعید داشتن درباره وضع مملکت و ترامپ و روحانی و ... حرف 

 جه به اونا تی وی فیلم ابکی هندی نگاه میکردیم.میزدن که منو زنعمو بی تو

 موقع خواب زنعمو زودتر رفت، منم موندم وقتی زتنعمو رفت گفتم:

 بعد از مدرسه نمیتونم تا شش کتابخانه وایستم... به جاش میرم خونه مامان و بابام استراحت کنم، شب بخیر.-

بشدت از کارم راضی بودم، شاید اثرات دعوای امروز صبحم نمیدونم چرا اینقدر طلب کارانه باهاشون حرف زدم، اما 

هنوز توی اخالقم مونده باشه اما وقتی به اینکه ازمدرسه خسته باید برم کتابخانه فکر می کنم عصبی میشم. اونا برای 

 اینطور برام تصمیم گیری کنن.دور نگه داشتن من از میالد حق ندارن 

ت، موبایلم رو برداشتم و مشغول بازی با تنها بازی تو گوشیم یعنی انگریبردز در اتاقم رو قفل کردم، روی تخت نشس

 شدم.

*** 

 عمو؟-

 عمو سرش رو از توی گوشیش اورد بیرون و بهم نگاه کرد:

 اممم میخواستم بگم من نمیام امشب؟-

 با تعجب نگاهم کردو گفت:
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 اونوقت برای چی عموجون؟-

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 دلیلی نداره من باهاتون بیام، اونا شمارو دعوت کردن.خوب -

 عمو اخماش رو کشید تو هم:

دیگه نشونم اینو مینا، تو االن عضوی از خانواده ماهستی و دختر منی، همون که گفتم، امشب همه باهم میریم خونه -

 فرخنده خانم.

اد، قبل از این که میالد بهوش بیاد مهربون تر اخمام رو کشیدم توی هم این این جنبه دیکتاتوری عمو اصال خوشم نمی

 بود اما از وقتی میالد بهوش اومده با منم خیلی جدی شده...

با اخم وارد اتاقم شدم و روی تختم دراز کشیدم، اصال حوصله مهمونی رو نداشتم، توی ذهنم داشتم انواع و اقسام راه 

نرم فکر میکردم که یاد اقا سعید افتادم، فعال که خونه نبود  هایی که میتونستم بهشون متوصل بشم تا به این مهمونی

 اما به محض اینکه برگشت باید باهاش حرف بزنم که بیخیال من بشن.

نزدیکای ظهر بود که باالخره اقا سعید اومد، تا بعد از نهار نتونستم تنها فرصتی گیر بیارم تا باهاش صحبت کنم، بعد 

 ش رفت، فرصت رو غنیمت شمردم و دنبالش رفتم، تقه ای به در زدم:نهار که برای استراحت به اتاق

 بیا تو .-

 درو باز کردم، با دیدنم لبخندی زد و گفت:

 چیشده مینا؟-

 خب...راستش من نمیخوام امشب بیام اما عمو میگه حتما باید بیام، میشه شما باهاش حرف بزنید؟-

 و گفت: کمی متفکر نگاهم کرد اما بعد لبند حرص دراری زد

 متاسفم باید بیای.-

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم، اینم روانشناسه اخه؟

اخمام رو کشیدم توی هم با عصبانیت از اتاقش زدم بیرون و به سمت اتاق خودم رفتم، چرا اینا اینقدر رو مخ منن 

 اخه... چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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م، میالد هم که دید من ننداشتم اما رسما بزور اوردت اصال حوصله اینکه توی مهمونی کسایی که نمیشناسم بشینم رو

 رو دارن به زور میبرن بیخیال خونه موندن شد و باهامون اومد.

روی مبل نشسته بودم و داشتم به فخر فروشی که از سر وروی خونه این فرخنده خانم می ریخت نگاه میکردم، این 

 فامیالی زنعمو چرا اینقدر داغونن؟ 

م که ده کیلو طال به خودش وصل کرده، خونه اشم که پر از مبل سلطنتی و تابلو ومجسمه و ... انگار خود فرخنده خان

 اومدی موزه.

 چقدرم برای هرکدوم توضیح میده بهمکه اینو از اینجا  خریدم اینو از اونجا خریدم و ... 

یه قسمت رومخ دیگه ام داره که شامل  بدترین قسمت ماجرا دختر پر فیس و افاده از دماغ فیل افتادههاشونه، اما نه

 پسر هیزشون میشه، به قول خودشون تازه از خارج برگشته اونم.

میالد که اخماش رو کشیده توی هم و کنارمن روی مبل دونفره نشسته، همشم با اخم همین پسر فرخنده خانم رو 

 جلو تر...  نگاه میکنه زیر لب غر غر میکنه و هی به من گیر میده که روسریت رو بکش

 رسما رو مخمن همه...

 زنعمو که فارق از همه جا داره به افتخارات دختر فرخنده خانم گوش می کنه، اقایون هم باهم حرف میزنن.

 میالد: مینا میگم اون روسریت رو بکش جلوتر...

 عصبی برمیگردم سمتش و مثل خودش با صدای اروم میگم:

 یه بار دیگه به من گیر بدی خودت میدونی ها... -

 با چشمای گرد شده نگاهم کرد که حرصی گفتم:

 چقدر این خاله ات حرف میزنه، مخم رفت.-

 خندید: دقیقا اما خب من فعال باید مواظب گرگای این خونه باشم.

 پشت چشمی براش نازک کردم که دیدم یهو خیره ام موند،، با تعجب صداش کردم:

 هی میالد چته؟-

 سریع روش رو برگردوند، پیشونیش عرق کرده بود، :
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 هیچی االن میام.-

بعدم سریع بلند شدو رفت، متعجب رفتنش رو نگاه کردم، روبرگردوندم که با نگاه عجیب اقا سعید مواجه شدم.، اشاره 

 زد چی شد که شونه باال انداختم، اینا هم یه چیزیشون میشه ها...

شتم و مشغول بازی با همون انگریبردز شدم، از حرفای بی سرو ته اینا که بهتر بود، میالد کمی بعد گوشیم رو بردا

برگشت، اما یک ربع بعد نمیدونم کی چی گفت که یه ان سکوت کل خونه ارو فردا گرفت، متعجب سر بلند کردم که 

و و زنعمو و اقا سعید میشه. میالد هم صورتش دیدم همه دارن نگران منو میالد رو نگاه میکنن، البته این همه شامل عم

 قرمز شده و با عصبانیت به اون پسرهه هیز نگاه میکنه... 

همینطوری هاج و واج داشتم به اینو و اون نگاه میکردم تا دستگیرم بشه قضیه چیه که ای دل غافل میالد یه دفعه ای 

 ی اسمشم نمیدونم. دود از گوشاش زد بیرون و خیز برداشت سمت همون پسره که حت

هین بلندی کشیدم، چه خبره؟ عمو و ااقا سعید و شوهر فرخنده خانم سریع رفتن جلوش رو بگیرن، حاال میالد هم 

خون جلو چشماش رو گرفته یه مشت از اینور میزنه یه مشت از اونور، البته اون پسره هیکل درشت تری داره اما 

 کدومه نمیدونه. معلومه گیجه و اگه ازش بپرسن درست راستت

 میالد  داد زد:

 به چه جراتی این حرف رو میزنــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟-

 همه به نحوی سعی داشتن جلوی میالد رو بگیرن، تنها کسی که مثل ماست مونده بود خودم بودم.

 میالد: تو کی هستی که از مینا خاستگاری میکنــــــــــــــــــــــــــــــی؟

 چشمام داشت از کاسه میزد بیرون، منظورش من بودم؟

 عمو و اقا سعید باالخره میالد رو عقب کشیدن، پسر از دماغ و دهنش خون می اومد. فرخنده خانم:

 رویا جلوی این پسر بی ادبت رو بگیر، چهارتا بزرگتر دارن باهم حرف میزدنن. نگاه چه بالیی سر پسرم اورد...

 کشید و عین گاو زخمی دنبال فرصت بود. عمو تشر زد به زنعمو:میالد تند تند نفس می

 بریم.-

 همه سریع از خونه زدیم بیرون، توی ماشین که نشستیم داد عمو در اومد:
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 تو چی کاره مینایی که خودتو دخالت میدی؟-

 میالد با اخمگفت:

 همه کارشم ... که چی حاال؟-

 گفت:با تعجب به میالد نگاهکردم، عمو عصبی تر 

 تو غلط کردی! من هنوز نمردم که تو بخوای همچین حرفی بزنی... -

 زنعمو: بس کن ایرج، بذارید برسیم خونه.

میالد : نه مامان بذار بگه بابا... میخواستی مینا با اون پسره هیز غربی ازدواج کنه که اونقدر تعارف تیکه پاره اشون 

 میکردی؟

 از کجا یادگرفته؟ انی غیرتی بازی رو ... میالد این کلمه های قلمبه سلمبه ارو

عمو: من هرگز جنازه مینا رو روی دوش اون پسره نمیذاشتم اما می فهمی خونه اشون مهمون بودیم یعنی چی؟ 

 نمیتونستم کتکش بزنم که ...

 میالد: خب شما نتونستی من زدم.

 دهن عمو واقعا از این حجم پرویی میالد باز مونده بود.

 یکه انگار توی اون لحظه به ذهنش میرسید همین بود که بگه:تنها جمله ا

 برسیم خونه من میدونم و تو.-

 میالد هم با یک بخند گنده از اینه نگاهش کرد که عمو فقط تونست فرمون رو بین دستاش فشار بده.

 نمیدونم چرا ناراحت بودم، کال این روزا زیاد ناراحت میشم، دلیلش چیه واقعا؟

 ه به خونه رسیدیم به اتاقم رفتم و درو بهم کوبیدم، به محض اینک

 واقعا که من که گفتم نمیام، همچین میگن عضوی از خانواده عضوی از خانواده که انگار واقعا دخترشونم... 

نمیدونم چرا اینقدر عصبانی بودم، جوری که نتونستم خودم رو کنترل کنم و شیشه عطری که روی میز بود رو برداشتم 

 عصبانیت تمام پرتش کردم سمت دیوار.... و با
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صدای شکستنش باعث شد عمو و میالد که بیرون از اتاق مشغول دعوا کردن بودن سکوت کنن، احساس کردم خشم و 

عصبانیتم داره سرباز میکنه، دیگه انگار خون جلو چشمای مینای اروم و صبور رو گرفت، هرچی دم دستم اومد و شروع 

سمت دیوار، صدای داد و بیداد عمو و بقیه می اومد که سعی داشتن در اتاق رو باز کنن، وقتی کردم به پرت کردن 

دیگه چیزی به دستم نیومد تا پرتش کنم، رفتم جلوی اینه ایستادم و به خودم نگاهکردم، دختری با چشمای تو گود 

دوطرفم تصور کردم، اما سریع غیب رفته و کمی الغر شده داشت بهم دهن کجی میکرد، یه ان پدر و مادرم و کنار 

شدن، عصبی دست راستم رو مشت کردم و محکم کوبیدمش توی اینه، دستم که زخم شد هیچ، یکی از تیکه های اینه 

 هم پرت شد و گونه ام رو خراش داد. 

 یه دفعه انگار خالی شدم از عصبانیت، به مرزی رسیده بودم که هیچ حسی نداشتم... هیچی...

 زنعمو رو شنیدم:صدای گریه 

 ایرج، سعید یه کاری کنین، باز کنین این درو...-

 عمو:برو کلید یدک رو بیار...

 سعید: فایده نداره، کلید از پشت روی دره.

 به سمت تختم رفتم و روش دراز کشیدم، برای این کهاز این سروصدا خبری نباشه گفتم:

 من خوبم، تنهام بذارین.-

 ش، دستم می سوخت اما اهمیتی ندادم، خسته بودم و خوابم می اومد.سکوت شد، یه سکوت ارامش بخ

دست زخمیم رو روی سینه ام گذاشتم و چشمام رو بستم، ای کاش ببیندم و باز کنم ببینم هنوز توی خونه خودمم، 

 مامان و بابام زنده ان و تنها دغدغه ام جوش نزدن صورتم باشه.

*** 

 فصل پنجم: چهارسال بعد

تنها درس هایی که جدا بودیم  که بر میدارم باهم یکی باشه،  سرم وایستاده بود تا همه واحدهاییجدیت باالمیالد با 

 اندیشه و تربیت بدنی بود که به ناچار اجازه اش رو صادر کرده بود.

به هیچ عنوان دوست نداشت از جلوی چشماش دور بشم. بعضی وقتا باعث میشه حرصم در بیاد اما بعضی وقتا  

 خوشمم میاد، میگن کرم از خود درخته دروغ نمیگن ها.
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 وقتی کار انتخاب واحدامون تموم شد میالد گفت:

 اینم از این... خوب شد وایستادی باهم بریم دانشگاه ها...-

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

 وایستادم یا مجبورم کردی وایستم؟-

 گفت: رص بخورم،د که باعث شد بیشتر حخندی

 یر حاال توهم... تا دوهفته دیگه که کالسامون شروع بشه باید بریم حسابی خوش بگذرونیم...سخت نگ-

 گفتم: دادم باال، خب مثال خوش گذروندنی که من توی چشم نباشم البد.ابروی راستمو 

 مثال؟-

 ادای فکر کردن در اورد و گفت:

 مثال شهربازی...-

 لبخند نشست رو لبم : 

 خوبه موافقم. -

پیشنهادش هنوزم از سر بچگی بود که هنوز توی وجودش بود اما هرچی که بود بدجور به دلم نشسته بود، درسته 

 دستش دور گردنم حلقه شد که عین برق گرفته ها سریع ازش جدا شدم و سرش جیغ کشیدم:

 میــــــــــــــــــالد؟-

 خندید: چیه ؟ دوست دارم بغلت کنم.

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

 تو غلط کردی... بی ادب... -

 بعدم دفترچه بزرگی که جلد طوسی داشت رو از روی تخت برداشتم و به سمت در رفتم که گفت:

 حاال توهم هی فرار کن... باالخره که یه جا گیرت میندازم.-
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تنها میشدیم  وقتی اجدید قبل از بیرون رفتن برگشتم سمتش و زبونی براش در اوردم و بعدم از اتاقش اومدم بیرون.

 خیلی حرف های منحرفانه ای میزد که من فقط می تونستم از دستش در برم یا کال خودم رو به نشنیدن بزنم.

 وسایلم رو توی اتاقم گذاشتم به اشبزخانه رفتم.

زنعمو توی اشبزخانه روی صندلی نهارخوری نشسته بود و با سلیمه خانم که در حال هم زدن قابلمه غذا بود حرف 

 زد، با اومدن من ساکت شد و لبخند زد:می

 انتخاب واحد کردین؟-

 سری تکون دادمو نشستم پیشش و گفتم:

 اره...عین هم برداشتیم، همه کالسامون باهمه.-

 زنعمو خندید، سلیمه برای من و خودش و زنعمو چایی ریخت و دوباره مشغول هم زدن قابمه شد:

 سال خیلی اذیت شدی گلم...  چهار: مینا جان ازت ممنونم، تو این زنعمو

 لبخندی زدم وگفتم:

اشکال نداره زنعمو... من تصمیم نداشتم کنکور بدم  و میخواستم دانشگاه ازاد برم اما میالد باعث شد بخوام دولتی -

 بخونم... می ارزید...

 اقعا روم نمیشد.لبخند زنعمو یکم کم رنگ شد اما پاک نشد، میدونم توقع داشت چه جوابی بشنوه... اما و

 با حلقه شدن دست میالد از پشت دور زنعمو، لبخند زنعمو وسعت گرفت، لبخندی بهشون زدم.

 میالد اومد کنار من نشست و گفت:

 کالسامون باهمه مامان... اینطوری خیال خودمم راحته که کسی به مینا نگاه نمی کنه.-

 با چشمای گرد شده به میالد نگاه کردم و گفتم:

 وری که من میترشم میمونم رو دست زنعمو...اینط-

 زنعمو خندید اما میالد اخماش رو کشید توهم و گفت:

 نخیر نمیترشی، خودم میگیرمت از ترشیدگی درت میارم.-
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سکوت سنگینی شده بود، هم من ، هم زنعمو، هم سلیمه خانم همه در سکوت به میالد نگاه میکردیم... این حرفش رو 

 جدی زد؟

 واکنش ماهارو دید گفت: میالد که

 چیه چرا اینطوری نگاهم می کنین؟ مینا اول و اخرش مال خودمه فقط کمی دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.-

 زنعمو نگاهشو از میالد گرفت و به من داد ، نگاهمو میخ میز کردم و زیر سنگینی نگاهشون فقط عرق ریختم...

 تم مردی هست که بتونم بهش تکیه کنم یا نه ...میالد رو دوست داشتم اما نمیدونس

صحبت می  با روانشناسم بیخیال چایی خوردن شدم، اینطوری جلوی نگاه اینا هیچی از گلوم پایین نمی رفت... باید

 کردم، اره اون حتما می تونست راهنماییم کنه.

ه اتاقم رفتم و درو بستم، طبق عادتم درو قفل از جام بلند شدم و با اجازه ای گفتم و بدون این که منتظر جواب بمونم ب

کردم،نه این که میالد یهویی سرش رو میندازه پایین میاد تواتاقم و براش هم اصال پوشش من مهم نیست، اینه که 

 مجبورم درو قفل کنم.

الد رو چطور شال روی سرم رو باز کردم و روی تخت دراز کشیدم، به سقف اتاقم خیره شده بودمو تو فکر بودم که می

 میشه کنترل کرد...

میالد رو دوست داشتم، خیلی زیاد، اما از وقتی از کما بیرون اومده دیگه مثل قبل روش حساب نمی کردم... میالد قبل 

از تصادف همه چیزم بود، تو رویاهام اونو مردی میدیدم که با تکیه بهش نگران چیزی نباشم اما از بعد تصادفش یه 

که دیگه میالدی وجود نداره، بعد از بهوش اومدنش تا همین االن حس می کنم میالد مردیه که به  جورایی باورم شد

جای این که بخوای بهش تکیه کنی!، اونه که دنبال تکیه کردن به توعه... حس میکنم با بودنمون باهم من تکیه گاه 

 اون میشم در صورتی که من اینطوری نمی خوام .

اتاقم باعث شد از جا بپرم، شالم رو سرم کردم و دروباز کردم، میالد تنه ای بهم زد و وارد اتاق یه دفعه صدای دستگیره 

 شد، یه لیوان چایی دستش بود که گذاشتش رو میزم و گفت:

 چقدر لوس شدی تو...بیا چاییتو بخور.-

 با چشمای گرد شده گفتم:

 توام جدیدا خیلی پروشدی ها.-
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 گفت:خندید، روی تخت دراز کشید و 

 میدونم عزیزم.-

 :برداشتم رو چاییم و نشستم صندلی روی رفتم، بهش ای غره چشم

 .انداختم نبات برات-

 که میکردم نگاه میالد به خوردم می رو چاییم که همونطور گفتم، لب زیر ممنونی و انداختم بهش نگاهی چشمی زیر

 .توپیدم بهش مسله همین سر که افتادم زمانی یاد. نکنه نگاه من به که میکنه پرت دیوار درو با داره حواسشو

 میترسیدن شاید نداشتن، بهم کاری عجیبی طرز به همه میگذشت، اتاق توی امیزم جنون رفتار اون از هفته یک*))

 .بیارم خودم سر بالیی

 .کرد می نگاه فقط اونم نمیزدیم باهم حرفی هیچ بود، نپیچیده پروپام به هفته یک این توی هم میالد

 شده زهرم میکردم احساس خوردم که ای لقمه چند منم میکرد نگاهم خیره همیشه مثل میالد شام میز سر اونشب

 :گفتم دفعه یک عصبانیت با همین برای

 شمردی؟-

 :گفت ترس با خوردن،میالد یکه همه

 چیو؟-

 :گفتم عصبانیت با

 .منو های لقمه-

 :گفت و پایین انداخت و سرش ناراحتی و خجالت ندید،با میالد البته که رفت ای غره چشم میالد به عمو

 ببخشید-

 . کردم می رضایت احساس حاضر حال در اما سوخت می براش دلم بود ای دیگه هرزمان اگر

 .((*نکنه نگاهم دیگه خورم می هم اب من حتی وقتی دیگه که شد همون

 :اومدم در فکر از میالد صدای با
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 کنی؟ می فکر داری چی به-

 :گفتم و خندیدم

 هیچی-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .فضولم من میدونی دیگه بگو زودباش-

 :گفتم و دادم تکون براش تاسف به سری

 .نشمری هامو لقمه که بهت توپیدم که شبی اون-

 هستی االنم البته بودی؟ سنگدل چقدر یادته... اینطور که-

 :دادم تکیه صندلی پشتی به و خندیدم خونسردی با

 .بودی شده پروو زیادی. بود حقت-

 :گفت و کرد نگاهم شده گرد چشمای با

 .نه نگو سنگدلی میگم-

 :گفت که شد بینمون سکوت لحظاتی. زدم لبخند فقط جوابش در

 بزنیم؟ چرخی یه بیرون بریم موافقی-

 .بود سررفته ام حوصله اومد، نمی بدم

 .بریم باشه-

 :گفت بیرون رفت می که همونطور و شد بلند تخت روی از

 ...ها نکنی خشگل-

 .ندید و بیرون رفت اتاق از زود اون اما کردم نازک براش چشمی پشت

 کشیدم می جدیدا که بود چشمی خط به منظورش
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 کشیدم تر کلفت یکم رو چشمم خط اوردن در رو میالد حرص محض. کردن عوض رو لباسام و کردم قفل رو اتاق در

 :میکرد صحبت زنعمو با داشت میالد. بیرون رفتم اتاق واز

 .باشین مراقب سالمت به برین-

 .خدافظ باشه: میالد

 .خدافظ زنعمو-

 .دخترم خدافظ-

 هم یکی و من به داد کاله یه. بود خریده براش برای عمو که شد موتورش سوار میالد بیرون، اومدیم خانه از میالد با

 سرش گذاشت خودش

 حاال؟ بریم کجا-

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 .بخوریم بستنی چیزی شاپی کافی یه حاال بریم-

 .باشه-

 .داشت نگه اومدیم می همیشه که شاپی کافی جلوی ربع یه از بعد

 .بده سفارش رفت هم میالد و نشستم میزی پشت و داخل رفتیم

 .بودن هم دیگه جوون زوج یه و چادری خانم تا دو ما بجز

 :گفت کنارم نشست که میالد

 مینا؟-

 :گفت که کردم نگاهش سوالی

 .باشم گفته بکشی چشم خط نداری حق رفتیم دانشگاه-

 :گفت که کردم نگاهش حرص با

 .کنن نگاهت پسرا ندارم دوست-
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 :گفتم و کردم نازک برا چشمی پشت

 .نیست تو داشتن دوست به-

 :توهم رفت اخماش

 .کنه ارایش زنم نمیاد خوشم منم و کنی ازدواج من با باید اخرش و اول تو چون منه، داشتن دوست به دقیقا-

  بشم؟ تو زن قراره بودم گفته بهش کی من. زد می حرف داشت رک دیگه خیلی. بود مونده باز متر دو دهنم

 کنم؟ ازدواج تو با قراره من گفته کی اونوقت-

 :گفت و کرد اشاره خودش به

 .ازدواج به برسه چه کنه نگاهت کسی حتی نمیزارم  باش مطمن چون. من-

 بگیره رو سفارشامون رفت پاشد بعدم

اخمام رو کشیدم توی هم، با اخم کارهاش رو دنبال میکردم، وقتی برگشت اب هویج بستنی منو جلوم گذاشت، بی 

حرف مشغول خوردن شدیم، توی ذهنم داشتم نقشه میکشیدم که چطوری از خر شیطون پیاده اش کنم. البته یه 

 هم به ذهنم رسید.چیزایی 

 وقتی هردومون اب هویج بستنی هامون رو  خوردیم گفتم:

 بریم خونه.-

 نگاه سنگینی بهم انداخت و گفت:

 اونوقت برای چی؟ اومدیم یکم بیرون خوش بگذرونیم ها.-

 با اخم روی ترک مترش نشستم و گفتم:

 الزم نکرده خوش بگذرونیم برگرد خونه.-

راه افتاد، نمیدونم چرا اینقدر با سرعت میرفت، منم خب یکم نسبتا ترسو بودم برای همین اونم اخمالود اومد نشست و 

پهلو هاش رو چنگ زده بودم، وقتی رسیدم سریع پیاده شدم، یه حس خاصی داشتم، انگار که هنوز در حال لرزیدن 

 روی موتور بودم، 

 دیوانه...-
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 زنعمو سالم کردم که متعجب گفت:بعدم روم رو برگردوندم و به سمت خونه دوئیدم، به 

 سالم دخترم چیشد زودبرگشتین؟-

 با اخم به میالد که تازه وارد شده بود کردمو گفتم:

 نمیذاره خوش بگذره که...-

 بعدم روم رو برگردوندم و به سمت اتاقم می رفتم که میالد هم داد زد:

 اینو تو گوشت فرو کن تو اخرش زن خودم میشی...-

م و درو محکم کوبیدم و قفلش کردم، روی صندلی نشستم و با حرص به زمین نگاه کردم، باید با عمو وارد اتاقم شد

 صحبت میکردم دیگه بچه نبودم، باید برمیگشتم به خونه ای که چندساله پا توش نذاشتم.

 م داشتم خوردم.تا شب از اتاق بیرون نیومدم، حتی برای نهار هم رفتم، عوضش از بیسکویت ساقه طالیی که توی کمد

شب به محض این که فهمیدم عمو اومده از اتاق رفتم بیرون، خب با دیدن اقا سعید کمی جا خوردم اما سالمم رو بهش 

کردم، با خوش رویی جوابم رو داد، روی مبل نشستم، زنعمو برای هممون چایی اورد. همه دورهم نشسته بودیم، 

 شه باز به چهارسال پیش و التماس های زنعمو برای برگشتنم.نمیدونستم از کجا شروع کنم که اخرش ختم ن

 عمو می خواستم مسئله ای رو بهتون بگم؟-

 میالد براق شد سمتم، زنعمو با استرس نگاهم می کرد، حق داشت استرس همداشته باشه .

 از پس خودم بر بیام. من دیگه به سن قانونی رسیدم دوسال هم رد کردم، می خوام برگردم خونه پدر و مادرم، میتونم-

 همه حضار اخماشون رو کشیدن توی هم، میالد سریع با اخم و عصبانیت واکنش نشون داد:

 حق نداری جایی بری.-

 منم لجوجانه گفتم:

اینو تو تعیین نمیکنی. کسی که باید تعیین میکرد چهارسال ونیمه زیر خاکه پس خودمم که تصمیم میگیرم چیکار -

 کنم .

 ن، بهتره عجله نکنی و ...عمو: مینا جا

 پریدمتوی حرفش و گفتم:
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ببخشید عمو جان حرفتون رو قطع میکنم اما تصمیم من عوض نمیشه، دانشگاه هم که با میالدم پس نگرانی دیگه -

 معنی نداره، من امشب وسایلم رو جمع میکنم که فردا برم.

 میالد با عصبانیت از جاش بلند شد و داد زد:

 از خونه بیرون بذاری. نمیزارم پات رو-

 بعدم پاکوبان وارد اتاقش شد.

 منم عصبی شدم، اما سعی کردم هیچی نگم که اقا سیعید گفت:

 هرچی ریسیده بودیم رو پنبه کردی دختر خوب که...-

 انگار دنبال یک نفر میگشتم تا حرصم رو سرش خالی کنم چون براق شدم سمتش و گفتم:

 که برای دلخوشیتون هرجور میخواین کوکش کنین.من عروسک کوکی دست شما نیستم -

 بعدم بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، شاید بی احترامی کرده باشم اما دیگه واقعا سکوت رو جایز نمیدونستم .

 نزدیکای نه شب بود که صدای زنعممو اومد برای شام صدام زد، نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 میام.چشم االن دست و صورتم رو میشورم -

 باشه دخترم.-

زنعمو که رفت منم رفتم سرویس وقتی در اومدم با میالد مواجه شدم که اومده توی اتاق و درو بسته و به در تکیه 

 داده، با اخم گفتم:

 چی می خوای...-

 نیشخندی زد و گفت:

 اینقدر از من بدت میاد که می خوای از دستم فرار کنی؟-

 برخورد کنم برای همین گفتم: می دونستم نباید زیاد باهاش تند

 نه ازت بدم نمیاد اما خوشم نمیاد بهم زور میگی! توی خونه زندانیم می کنی و ....-

 با دلخوری نگاهم کردو گفت:
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 من کی تورو زندانی کردم مینا؟ همین امروز باهم نرفیتم بیرون؟-

 پوزخندی زدم وگفتم:

 مشکل توهمینه دیگه، میگی همه جا باید باهام باشی درصورتی که م می خوام خودم ازاد باشم هرجا دلم خواست برم، -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 خب باشه... از این به بعد خودت تنهایی این ور اونور برو ولی از این خونه نرو ... خواهش میکنم مینا.-

 :سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

 نه میالد... من می خوام برگردم به جایی که بهش تعلق دارم ، اینجا حس یه موجود اضافی رو دارم که ...-

 میالد گفت:

 ب...خب اگر با من ازدواج کنی میشی عروس این خانواده دیگه... هرچند االن هم جای دخترشونی ...-

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:

کنیم؟ تو شغلی نداری! در امدی نداری، اینطوری بدتر هزینه هامون می افته روی  میالد ازدواج کنیم که چی کار-

 دوشه عمو و ...

 خودش رو بهم رسوند و دستاش رو روی بازو هام گذاشت:

نه من قول میدم برم سرکار... مینا اتفاقا یکی از دوستام یه جایی رو معرفی کرده، یه نونواییه میرم س رکار و ماهی -

 د بهم میده... خواهش میکنم مینا...یک و پونص

 صدای عمو اومد:

 بچه ها... بیاین شام دیگه...-

 میالد منتظر بهم نگاه کرد و گفت:

 مینا یک فرصت بهم بده...-

دلم داشت براش می سوخت، خیلی داشت التماس و خواهش میکرد برای نگه داشتنم، به دوست داشت میالد شکی 

 که عالقه خاصی بهش نداشتم که بخوام همه زندگی اینده ام رو باهاش باشم.نداشتم اما مشکل خودم بودم 
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 سنگدالنه روم رو برگردوندم و گفتم:

 نظرم عوض نمیشه میالد.-

 رفتم سمت در و دستگیره ارو کشیدم اما باز نشدنش باعث شد خشکم بزنه...

 ..،پس مجبورم.خواستم با زبون خوش قبول کنی اما تو انگار قبول نمیکنی-

 برگشتم و ترسیده به میالد نگاه کردم، حق داشتم به ترسم مگه نه؟

 از اونطرف دستگیره کشیده شد اما وقتی دیدن باز نمیشه  عمو گفت:

 میالد تو اونتویی؟ برای چی درو قفل کردین؟-

 یالد بخواد چیزی بگه گفتم:قبل از اینکه م

 عمو این دیونه درو روم قفل کرده.-

کرد به باال و پایین کردن دستگیره، نمیدونم کجای حرفم مجهول بود که گفتم درو قفل کرده که  عمو تند تند شروع

 اینا حال دارن با در کشتی میگیرن.

 حاال زنعمو و اقا سعید هم اومده بودن و اقا سعید سعی داشت سر میالد رو شیره بماله که درو باز کنه:

 میکنم بیشتر بمونه و ... میالد جان بیا درو باز کن من با مینا صحبت-

 میالد: شما اگر می تونستی روی مینا اثر بذاری همون چهارسال پیش اینکار رو می کردی کهبه خودش اسیب نزنه.

 نیم نگاهی به میالد اناختم و سعی کردم جلوی خنده ا م رو بگیرم، خدایی حرف حق جواب نداشت.

 همین االن یک عاقد بیارین منو مینا رو عقد کنه.میالد: شما یک راه بیشتر ندارین، اونم اینه که 

 با چشمای گرد شده به میالد نگاهکردم، عمو زودتر با عصبانیت درو کویبد و گفت:

 دیونه شدی پسر؟ بیا این درو باز کن وگرنه من می دونم و تو ...-

 وی تختم نشست و گفت:میالد با بیخیالی شونه باال انداخت که انگار عمو میدید این حرکتش رو، خونسرد ر

 یکساعت وقت دارین وگرنه... -

 نگاهی به من انداخت، از فکر این که  ممکنه چه چیزی توی ذهنش باشه رنگم پرید... 
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 نذارین به اون یک ساعت برسه بهتره زودتر دست به کار بشین.-

توی بفلم گرفتم، نمیدونم چرا احساس چه روز طوالنی بود امروز... روی زمین کنار در به دیوار تکیه دادم و پاهام رو 

 میکردم میالد توی تصمیمش مصممه و ...

اشک توی چشمام جمع شد، اگر مامان و بابا زنده بودن الزم نبود اینقدر خفت و خاری رو بکشم که میالد بخواد به 

 خودش اجازه بده با من همچین کاری بکنه. 

د میکرد، زنعمو التماس میکرد، اقا سعید داشت مسالمت امیز مسئله میالد بلند شد و اومد جلوی پام نشست، عمو تهدی

 ارو حل کنه... اما انگار نه گوش من نه گوش میالد توی اون لحظه چیزی نمیشنید....

 با صدای ارومی که اونطرفی ها نشنون گفت:

بمونم... خودخواهم من خیلی  مینا... عزیزم...م ن دوستت دارم ... خواهش میکنم باور کن که بدون تو نمیتونم زنده-

خودخواهم مینا، من سر داشتن تو خودخواهم... نذار از زور استفاده کنم، بهشون بگو عاقد بگن بیاد... نمی خوام ازم 

 متنفر بشی...

 بغض کرده با چشمای پر از اشکنگاهش می کردم که دستش اومد جلو و روی گونهام نشست:

خدا قول میدم هرکاری بکنم که تو خوش حال باشی... هرطوری که تو دوست قربونت برم اینطوری بغض نکن... ب-

 داشته باشی رفتار میکنم و ... 

 با صدای عمو که میگفت:

 سعید اون اچار و چهارسو رو از توی جعبه بیار...-

میز  میالد بلند شد با عصبانیت بازوی منو هم گرفت و کسید به زور بلندم کرد، روی تخت نشوندم و رفت سمت

 کامپیوترم، سریع سیم ها رو اینا رو جدا کرد و میز رو هل داد سمت در ....

 صدای زیادی از کشیده شدن میز ایجاد شده بود که عمو گفت:

 چه خبره اون تو ...-

 دقیقه وقت دارین...23-

 این حرف رو میالد زد، عمو :

 ....لعنت بهت میالد، اون بچه امانته دست من... باز کن این درو -
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 میالد داد زد: 

 امانتهکه می خواستی پنجشنبه به خاستگارش جواب مثبت بدی.. -

 شوکه به میالد نگاه کردم، چرخید سمت من و گفت:

 سال بزرگتره و بابا باهاش هماهنگ کرده بود که پنجشنبه بیان؟21میدونستی یه خاستگار داری که ازت -

 عمو داد زد:

 میلــــــــــــــاد... من مینارو اجبار نمیکنم هیچ وقت... 

 میالد پوزخندی زد و گفت:

 دقیقه... 42-

 زنعمو: میالد جان...قربونت برم درو باز کن مادر... 

 میالد با لحن نرم تری گفت:

...پس بهتره برین عاقدو نه مامان... مینا ماله منه... نمیذارم هیچ وقت مال کس دیگه ای بشه.. حتی اگر شده به زور-

دقیقه دیگه مینا زن من نشه...)مکث طوالنی کرد، با ناراحتی نگاهی به من کرد و ادامه داد( به 43بیارین چون اگر تا 

 زور و بدون محرمیت این کارو میکنم..

ید بود.. این حرفا صدای هین بلند زنعمو با چشمای گرد من نشان از تعجبمون داشت، چون این کار ها واقعا از میالد بع

 و ...

 میالد اومدو کنارم نشست که ترسیده سریع بلند شدم و ازش دور شدم، با ناراحتی نگاهم کرد، اشکام ریخت:

 چطور میتونی حتی دربره اش حرف بزنی...-

 سرش رو کالفه بین دستاش گرفت، گوشه اتاق رو زمین نشستم و زانو هام روبغل کردمو گریه کردم... 

فل در اتاق مشغول بودو مشخص بود قصد خبر کردن عاقد رو ندارن، میالد تمام وقت روی تختم نشسته بود و عمو با ق

 سرش رو بین دستاش گرفته بود ، منم همون گوشه نشسته بودم و گریه میکردم...

ده بود و سرم از یک ساعت فقط یک ربعش مونده بود، نمیدونم چرا اینقدر زمان داره زود میگذره، دیگه اشکم خشک ش

درد میکرد،  به میالد که انگار جالدم بود نگاه میکردم که سرش رو بلند کرد، چشماش سرخ بود، بلند شد و اومد 
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سمتم، وحشت زده خودم رو جمع تر کردم ، بازوم رو گرفت و بلندم کرد، زبونم بند اومده بود نمیدونستم باید چی 

 یادم نمی اومد.بگم؟ مغزم هنگ کرده بود و حتی اسم خودمم 

 بردتم سمت تخت و نشوندم. بعد صاف ایستاد و دست برد سمت تیشرتش که انگار قفل زبونم باز شد و جیغ زدم:

 عمــــــــــــو...-

دوباره با صدا زدم زیر گریه، میالد اما بی توجه به گریه های من با باال تنه برهنه اومد سمتم که با جیغ خودم رو عقب 

 کشیدم .

 میالد بخدا بالیی سرش بیاری زنده ات نمیذارم... عمو: 

 میالد نگاهی به در انداخت و گفت:

 شاید نباید برای بیرون اومدنم از کما دعا می کردین.-

 سکوتشون طوالنی شد، میالد خودش رو کشوند سمتم، بازوم رو گرفتو کشید سمت خودش:

 م از این جا....عمو... توروخدا... میالد...میالد نمیرم... بخدا نمیر-

 محکم منو چسبوند به خودش، دستاش دور پیچیده بود و من وحشت زده سعی داشتم ازش جدا بششم. عمو:

 باشه...االن میرم عاقد بیارم... میالد...-

 یک ربع وقت داری بابا...-

 االن میارم... -

 صدای زنعمو رو شنیدم:

 ایرج...-

 طفل معصوم بیاره؟عمو: میی چیکار کنم؟ بذارم بالیی سر اون 

 نمیدونم زنعمو چی گفت که عمو گفت:

 میرم حاج سید مرتضی رو بیارم... -

 بعدم کوبیده شدن در خونه، اومدم ازش جدا بشم که نذاشت،  کنار گوشم گفت:
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 شش .... بهت اسیبی نمیزنم مینا... -

ارومم کنه... مدام قربون صدقه ام میرفت اما من صدای گریه ام بلند بود... میالد مدام سرم با کمرم رو نوازش میکرد تا 

 نمیتونستم اروم باشم... ترسیده بودم.

 مینا! ازم متنفر نباش.... -

 تو اذیتم میکنی همیشه، توی خونه زندانیم کردی، چهارساله نذاشتی برم خونه مامان و بابام و حاال هم اینطوری... -

 سرم رو بوسید وگفت:

کن که بدونتو نمیتونم دووم بیارم... برام مهم نیست دوستم نداری، یعنی نه این که مهم  خواهش میکنم مینا، درک-

نباشه، هست اما .... همین که کنارم باشی برام کافیه... همین که بدونم برای منی... همین که بدونم هیچ کس دیگه 

برام مهم نیست...فقط این که مال من  حق نداره بیاد ازت خاستگاری کنه، حتی شده تا اخر عمر نذاری دست بهت بزنم

 باش... 

 ولم کن میالد... -

 هیش...-

دقیقه  22دقیقه قبلی اینکار این   42گرمایی که از تنش ساطع میشد باعث شده بود معذب باشم، حاال بر خالف 

 دقیقهعمرم بود. 22طوالنی ترین 

 دقیقه باالخره تموم شد که میالد گفت: 22

 بابا نیومد... -

 مو ترسیده گفت:زنع

 االن زنگ میزنم بهش...میالد کاری نکنی ها...-

 احساس ضعف میکردم، گشنه ام بود، از صبح تا حاال فقط چندتا دونه بیسکوییت خورده بودم .

 زنعمو انگار داشت با تلفن حرف میزد:

 الو ایرج کجایی؟-

-... 
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 زنعمو: باشه زودباشین.

 زنعمو: میالد زنگ زد گفت دارن میان.

دستای میالد کمی شل شد که بالفاصله ازش جدا شدم و دورترین نقطه بهش ایستادم. نگاه غمگینی کرد و دوباره 

سرش رو بین دستاش گرفت، انگار بار زیادی روی دوشش بود. خسته بودم، گشنه ام بود طوری که حس میکردم کمم 

 سرم داره سنگین میشه.

 نگران بلندشد و اومد سمتم:روی زمین نشستم که میالد بهم نگاه کرد، 

 حالت خوبه؟-

 با بغض گفتم :

 نه...-

 اهی کشید و دستم رو گرفت که سریع از دستش کشیدم بیرون، با دلخوری گفت:

 مینا توکه میدونی من به تو اسیبی نمیزنم... من فقفط میخوام اونا حرفم رو جدی بگیرن... -

 در خونه بهم خبر داد که بدبختیم برای تمام عمرم داره سر میرسه. با ناراحتی روم از گرفتم، صدای باز و بسته شدن

 زنعمو: سالم حاجی...

 سالم ... کجان؟-

 زنعمو گفت:

 تو اون اتاق، میترسم بالیی سرش بیاره...-

 حاجی: نگران نباشین.... اقا میالد...؟

 میالد: حاجی زودتر بخون تا ...

 تا مینا خانم راضی نباشه که نمیشه محرم بشین که.. حاجی: خدا قهرش میگیره میالد جان... بعدشم

 میالد نگاهی به من انداخت و گفت:

 حاجی من تو قید محمیت نیستما... یه دفعه دیدین که ...-
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 عمو: بخون حاجی... نمیدونم چه گناهی کردم که این پسر شده ایینه دقم.

 رش رو اورد باال و به من نگاه کردو گفت:میالد با ناراحتی سرش رو انداخت پایین، بعد از چند ثانیه س

 تنها دلخوشیم تویی مینا... بخدا اذییتت نمیکنم... -

 حاجی: دخترم شما راضی هستی؟

 سکوت کرده بودم که میالد اومد جلوی پام زانو زد ،با التماس نگاهم کرد:

باشی... تو هوایی نفس بکشم که تو نفس مینا، قربونت برم، هرچی تو بگی... فقط می خوام تو رو هروز ببینم... پیشم -

 می کشی...

 اشکام ریختن... زنعمو ترسیده گفت:

 مینا حالت خوبه؟-

 با صدای لرزونی گفتم:

 قبوله اما چندتا شرط دارم... -

 با خوشحالی گفت:

 من نوکرتم مینا... تو فقط قبول کن... -

 هرجا میرم عین بادیگاردا دنبالم باشی، نب... نباید هیچ وقت بهم دست بزنی.... نباید محدودم کنی، نباید-

 پرید تو حرفم و گفت:

 هرچی تو بگی قبوله مینا... -

 حاجی: دخترم میشنوی صدام رو... 

 نگاهم رو ازش گرفتم، به در بسته دوختم و گفتم:

 .بخونین-

 :گفت و زد بهش محکمی لگد و در سمت رفت عصبانیت با میالد شد، طوالنی در اونور سکوت

 ...نشنیدین-
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 باشه؟ مدتی چه. بخونم ارو صیغه تونم می فقط من خوند، دائم عقد نمیشه که االن... خب:حاجی

 :گفت حاجی که گفت چی در اونور عمو نمیدونم

 .کنید دائم عقد خونه دفتر بیاین بودین راضی اگر بعد خونم می صیغه ماه2 حساب علل خب خیلی-

 :گفت و پایین انداخت و سرش دید رو نگاهم نوع وقتی شدم، خیره میالد به دلخوری با کرد شروع وقتی

 ...نمیکنم پشیمونت... نوکرتم دارم عمر تا.... مینا نکن نگاهم اینطوری-

 کناری رو میز رفت میالد... دادیم هم دل به دل شرعی نظر از شدیم، هم محرم شدیم، هم صیغه و کردیم تکرار وقتی

 .کرد باز رو در قفل و داد هل

 .زد سیلی صورتش دیگه سمت به ثانیه چند از بعد...میالد گوش تو زد محکمی سیلی در شدن باز محض به عمو

 داره؟ دوستم میالد اینقدر یعنی بود، انداخته پایین رو سرش و گفت نمی هیچی میالد

 گرفت رو بازوش حاجی که میالد صورت  به بزنه مشت خواست عمو

 ... مرد باش اروم-

 :گفت شده کلید های دندون و خشم با عمو

 مرگته؟ چه... میکنی کارارو این چی برای احمق پسره بدم؟ رو داداشم جواب چطوری حاال-

 .زد فریاد رو اخر مرگته چه

 :شد هیره عمو چشمای تو و باال اورد رو سرش کرد، صاف گلوبی میالد

 هرچی اما کنم می استفاده زورم از باشم مجبور داشتنش برای. داشت خواهم دوستش دارم، دوستش داشتم، دوستش-

 جا همین میدم ترجیح. باشه تنها و روز و شب خونه اون توی بفرستمش بخوام و بکنم دل ازش نیستم حاضر هست که

 .بلرزونه رو دلش بیاد بخواد دیگه یکی و باشه دور تا متنفر ازم و باشه

 هلش پشتش از بود، ایستاده من اتاق داخل هنوز میالد شدم، بلند جام از غم با بشنوم، چیزی نداشتم دوست دیگه

 .شد ام خیره ایستاد عمو کنار و رفت بیرون اتاق از مقاومتی هیچ بی. بیرون دادم

 :اومد عمو صدای کردم، قفلش و بستم درو

 عقل؟ کم پسره بریزم سرک به خاکی چه بیاره خودش سر بالیی االن خواستی؟ می همینو بیا-
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 .نمیکنه کاری همچین-:میالد

 .نداشتم کشش واقعا دیگه.  حموم سمت رفتم و برداشتم حوله. اومد اتاقش در ضدن بسته صدای بعدم لحظه چند

 .شد سر بعد لحظه چند و بود گرفته سوزش پوستم سرماش شدت از زیرش، رفتم و کردم باز رو سرد اب شیر

 .اینکار به کرد مجبور رو امون همه میالد اینکه. بیرون میره سرم از داره خیاله و فکر هرپی کردم می حس اما

 افتاد نمی هرگز اتفاقی همچین قدیمیمون خونه برم خوام می که گفتم نمی امشب عقلم بی خود اگه

 افتاد نمی اتفاقی همچین خب اما مدرکش به زارم شک مطمنان من البته که بود، روانشناس واقعا سعید اقا اگر

 اما دنیا پایان یعنی نداشتنشون کردم می فکر اوایل اون و ندارمشون نیمه و سال چهار که ای خانواده برای تنگه دلم

 اونشب اگر شاید میگم االن اما اشتباهه( منظورشه خودکشی)کارم اون کرد ثابت بهم شرایط اون تو اونم میالد حضور

 .افتاد نمی اتفاقات لین بودم کرده تموم رو تمومم نیمه کار

*** 

 اسمتم لحظه اون اینکه حسیه چه میدونین مطمنن بود، خواب هنوز مغزم لحظه چند برای شدم بیدار که خواب از

 ...نمیدونی

 .میشم محسوب میالد زن جورایی یه االن که اومد یادم تازه و اومد باال ویندوزم قولی به که لحظه چند از بعد

 سرم شال دیگه بیرون، رفتم اتاق از صورتم و دست شستن بعد. شد دیگه تویهم اخمام رفتن فرو باعث اوری یاد همین

 پوووف. نمیدونستم خودمم اصال...  که نبود معنا این به این اما اس مسخره دیگه کردم می حس واقعا نکردم،

 .خوردن می صبحانه داشتن همه شدم اشبزخانه وارد

 .سالم-

 کاش ای کردم، می لعنت رو خودم. بود میالد داد اول همون رو جوابم خوش روی با که کسی تنها اعصابم رو مکثشون

 رو کسی به کردن نگاه جرات نشستم، میز پشت کردم، می حس صورتم توی رو خون هجوم. بودم پوشیده رو شالم

 فکری چه سرم تو خاک. شدم زدنش هم مشغول قاشق با و ریختم شکر توش یکم اورد، چایی برام خانم سلیمه نداشتم،

 .نکردم سرم شال که کردم

 دستم روی رو نگاهاشون سنگینی میتونستم شدم، دستم لرزش متوجه که برداشتم نونی تیکه و بردم دست سخت به

 ....کنم حس
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 . ندارم میلی االن ببخشید شدم، بلند جام اد اروم

 تو زدم چنگ و کشیدم خفه جیغ یه حرص از بستم، درو رسیدم که اتاقم توی بیرون، زدم اشبزخانه از سریع بعدم

 ...موهام

 شلوغ موهای ایینه جلوی شدم بلند سرع خورد، اتاق در به ای تقه که میدادم فحش خودم به لب زیر داشتم همش

 .صبحانه مفصل سینی یه با بود عمو کردم، بازش درو سمت رفتم و کردم مرتب رو ام شده

 .نکنه درد دستتون: گزیدم لبمو

 ... کنم می خواهش-

 حوصله اصال کردم، نگاه سینی به تخت پایین نشستم و کشیدم عمیقی نفس رفت، و گزاشت تختم روی رو سینس

 .نداشتم خوردن

 بودیم، یکی اون العمل عکس منتظر امون همه انگار گرفت، منو سراغ کسی نه رفتم بیرون اتاق از من نه اونروز که بماند

 .سراغم اومد گشنگی مضخرف حس که بود ده ساعتای. برد رو ام صبحانه نخورده دست سینی اومد خانم سلیمه فقط

 .نمیداد رو اتاق از خروج اجازه بهم ترم مضخرف غرور هم طرفی از میکنن، سوراخ رو معدم دارن انگار

 سنگ اتاق تو که اونجایی از میبندن، شکماشون به سنگ ان گشنه خیلی که اینایی که بودم دیده فیلما از یکی تو

 از ام بلکه کشیدم دراز روشون و تخت روی گزاشتم کردم پیدا سفت و گرد چیزایی و هام شال از چندتا نداشتم،

 .بشه کم گشنگیم

 اما کنم، پنهان رو ضعفم داشتم سعی. کرد صدام نهار برای هانم سلیمه که بود21:13 ساعت بود، پریده عقلم بکل

 بیاره اتاقم به رو نهارم کردم خواهش خانم سلیمه از شدن، می گیم پریده رنگ و دست لرزش متوجه سفره سر مطمنن

 .رفت گفت چشم هم خدا بنده اون

 توی برام ای گوجه و کباب و برنج به افتادم ها زده قحطی عین و کردم قفل درو گرفتم، سریع. اورد که رو نهارم وقتی

 .بودن کشیده ظرف

 .زدم تهش نازم اروغ یه و کشیدم سر ام نوشابه لیوان یه

 بود در پشت که اونی یعنی))دهنم روی گذاشتم سریع رو دستام بپرم، جام تو ترس از شد باعث خورد در به که ای تقه

 ((شنید؟
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 کنی؟ باز درو میشه مینا-

 .کردم باز رو اتاق در بعد انداختم، خودم بودن مرتب به نگاهی ایینه تو کشیدم، ارومی نسبتا نفس بود، میالد صدای

 .نبود بعید من خوردن درز اون با واال. نه یا تمیزه صورتم ایا کردم شک که کرد نگاهم کمی دیدنم با میالد

 :میالد

 بزنیم؟ حرف باهم تو بیام میشه-

 .گذاشتم باز کامل درو و کشیدم کنار حرف بی باال، رفت راستم ابروی

 :گفت و زد تلخ پوزخند یه دید، رو بودم ایستاده در کنار که منی و باز در و برگشت وقتی

 ترسی؟ می ازم-

 :گفتم صادقانه

 بترسم؟ نباید-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .ترسیدی که متاسفم اما. نیستم پشیمون دیشب بابت-

 :گفت که رفتم بهش ای غره چشم

 خرید؟ بریم بعداظهر میشه، شروع کالسامون دیگه هفتع-

 :گفتم و کردم فکر کمی

 .برم خوام می تنها خودم-

 :گفت نهابت در که کنه مخالفت بودم منتظر شدم، براق سریع که بگه چیزی اومد

 ...!بده بهم قولی یه فقط... راحتی هرجور باشه-

 :گفت سریع که انداختم بهش بد نگاه یه

 ...برمیگردی بده قول-
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 :گفتم بودم داده بارها و بارها که قولی از کالفه

 .میدم قول. باشه-

 .بیرون رفت اتاق از و برداشت رو نهارم سینی زد، لبخندی

 دقیقه ده اما نمیشه باورتون بستم، رو چشمام و کشیدم دراز روش و تخت سمت رفتم دادم، بیرون رو ام خسته نفس

 .برد خوابم که نکشید

 سالم.  مبال روب بودن نشسته عمو و زنعمو و میالد بیرون، رفتم اتاق از و شدم حاضر سریع بیدارشدم که پنج ساعت

 :گفت زنعمو که کردم

 .بریزم چایی بشین بیا مینا-

 این متوجه که کسی تنها انگار زدم، ناخواسته نیشخندی... بخورم کوفت ،.میزد صدام دخترم بود چندسالی یادمه مینا؟

 .کرد می نگاه مادرش به اخم با که بودیم میالد و من شد مورد

 .برگردم زودتر که برم ممنون، نه-

 :عمو

 جان؟ بابا پولداری-

 .خدافظ مرسی بله-

 بیام؟ خوای نمی مطمنی: میالد

 نمیکنه محدودم داد قول بهم دیشب همین خوبه. بیرون زدم و گفتم لبی زیر خدافظ یع وکردم نگاهش عصباینت با

 ...!ها

 و زنعمو فوتش از بعد خرید می برام مامانم بخرم،همیشه باید چی دونستم نمی... خرید اومدم می تنهایی بود بار اولین

 . میالد

 :اومد پشتم از دختری صدای که کنم کار چی نمیدونستم وارنگ و رنگ های مانتو بین

 سخته؟ برات انتخاب اینقدر-
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 کنه کمکم یکی اومد نمی بدم. میکرد نگاهم باز نیش با. داشت گردی صورت بود، چادری دختر یه چرخیدم، متعجب

 .غریبه یا باشه اشنا خواد می حاال

 .نمیدونم... میام تنها باره اولین-

 :گفت لبخند با

 .کنم کمکمت خوای می اگر-

 .دادن تکون سر خوشحالی با

 البته-

 :گرفت سمتم رو دستش و تر نزدیک اومد

 .سالمه11هستم مریم-

 :گفتم و گزاشتم دستش توی رو دستم

 سالمه13.مینا-

 خوای؟ می مانتویی جور چه خب-

 .خوام نمی کوتاه یا تنگ... باشه مناسب دانشگاه برای که چیزی یه-

 :گغت و زد چشمکی

 .هست توش بخوای هرچی نامزدمه، مال...  بزرگه مغازه اون بربم بیا-

 :گفتم شوخی به

 .میکنی جور مشتری داری پس ااا-

 :خندید

 داند خدا-

 خیره جایی به حرص با شده گوجه عینهو اش قیافه دیدم که کردم نگاهش متعجب وایستاد، یهو شدیم که مغازه وارد

 .است
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 و کرمی شلوار و سفید تنگ و کوتاه مانتوی شامل که افتضاح تیپ با حدودا این ساله19 دختر یه گرفتم، رو نگاهش رد

 روی کتاب با خودشو پسره. بود وایستاده مردی روی روبه غلیظ خیلی ارایش یه با بود افتاده سرش از که کرمی شال

 .نکنه نگاهش که بود کرده گرم سر میز

 .عوضی دخترع: مریم

 :گفت دفعه یه و تو رفت بعدم

 .عزیزم کردی تلخ وحودت با رو اینجا... جون شیرین به به-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت دختره کردم، نگاهش شده گرد چشمای با

 بود؟ شیرین منظورت. عزیزم گفتی اشتباه-

 :گفت و کرد فکر کمی مثال مریم

 . بود تلخ به منظورم دقیقا نه-

 :گفت کرد می نگا رو مریم لبخند با که مرده به رو مریم که بگه چیزی خواست شیرین

 .بخره لباس اوردم رو دوستم-

 :گفت و انداخت من به نگاهی مرده

 .بفرمایید خوشامدید-

 دور کامل ازش که این از قبل اما گرفتن نادیده رو شیرین عمال و کنن راهنمایی منو مثال اومدن شوهرش هم مریم هم

 :گفت و سمتش چرخید مریم بشیم

 .برسون سالم عمه به سالمت به. میری داری اینکه مثل ااا-

 .برگردوند روش و گرفت دستمو بعدم

 .رو ها رفتار این نمیکردم باور بود گرفته ام خنده

 :گفت مربم میکردیم نگاه هارو مانتو که همونطور

 .سیاوش به میچسبونه رو خودش میاد همش تفلون دختره-
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 .گلم نخور حرص شما: مرده

 :گفت و زد بهش لبخندی مریم

 .زهرماره شبیه بیشتر که شیرینه دیدی که هم دختره اون. سیاوشه شوهرم اینم.میناست دوستم-

 پاساژ از و کردم خدافظی شماره کردن بدل و رد بعد خربدم، مانتو دست دو مریم سلیقه با زدم، لبخند براشون فقط

 .ضدم خارج

 خونه راهی و گرفتم تاکسی بود، نشسته هام لب روی لبخند بودم، کرده پیدا خوبی احساس مریم با شدن دوست از

 .شدم

 پوف. بیام من تا میداده کشیک میالد احتماال اتداختم باال ابرویی.شد باز بالفاصله که زدم در بود، رفته یادم کلیدمو

 .رفتم اتاقم سمت به و کردم زنعمو و عمو به سالمی ندیدم، رو میالد که شدم خونه وارد و کشیدم ای کالفه

 کشیدم هینی نداشتم رو انتظارش چون دیدم، در پشت رو میالد که بیرون برم کردم باز درو کردم عوض که رو لباسام

 :گفتم و

 ...میالد-

 .باشه کرده گریه نبود بعید بود، فرمز چشماش و بود اشفته موهاش

 ببینم؟ رو خریدات میتونم-

 اورد در هارو مانتو و تخت روی های پالستیک سراغ رفت خودش نبستم،  درو بشه، اتاق وارد تا رفتم کنار متعجب

 :گفت و زد محوی لبخند

 . بخری بتونی نمیکردم فکر بخوای راستشو-

 :دادم تکون سری

 .کرد انتخاب برام خودش شوهرش مغازه بردتم کردم، پیدا دوست یه... اره-

 مظلوم چه چشماش الهی هم، توی کشیدم رو اخمام که ایستاد جلوم اومد داد، تکون سر و انداخت بهم سنگینی نگاه

 اشتی؟ میبخشی؟ منو شده،

 :کفت کردم نگاهش خیره همونطور
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 اشتی؟ باشه؟... ندارم تو سرسنگینی طاقت-

 :گفتم و دادم تکون سر

 اشتی برای زود خورده یه-

 .رفتم دنبالش و کشیدم عمیقی نفس بیرون،منم رفت اتاق از و کشید اهی

 :گفت که نشستم عمو کنار

 بود؟ چطور خرید-

 :بزنم لبخند شد باعث که افتادم مریم یاد

 ...کردیمو خرید باهم کردم، پیدا جدید دوست یه-

 .بره در دستم از حرفم رشته شد باعث کرد، می نگاه من به درهم اخمای با که افتاد میالد به چشمم

 .اینجا کن دعوتش روز یه خواستی اگر بعدا. خوب چه: عمو

 .اتاقش سمت رفت و شد بلند عصبانیت با دفعه یه میالد که کردیم می نگاه وی تی همه کردم، تشکر و دادم تکون سر

 :گفت عمو که کردیم می نگاه رو رفتنش همه

 !شده حسودیش-

 :گفتم تعجب با

 چی؟ به-

 :گقت و زد بهم مهربونی لبخند

 .کردی پیدا جدید دوست تو که این-

 :گفتم متعجب

 وااا-

 واال:ختدید
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 اومد مزخرفی و بد حس کرده، می نگاه وی تی و نداشت ما به توجهی مثال بود، سایلنت کال که کردم نگاه زنعمو له

 مزاحم نیمه و چهارسال من و بود زنعمو خونه اینجا نباشه هرچی. اضافه موجود یه حس...بود مزاحم حس سراغم،

 ..شدم شخصیشون و خانوادگی زندگی

 :بگیرم نادیده رو گیم خورده سر حس کرزم سعی

 .اتاق میرم من-

 کردم قفل و بستم رو اتاق در و کشیدم اهی! اتاقم بگم نتونستم چرا نمیدونم

 .میالده طرف از اس ام اس یه دیدم که داشتم برش متعجب. شد بلند گوشیم صدای که کشیدم دراز تختم روی

 دوستت همیشه همیشه همیشه من نره یادت وقت هیچ اینو اما کن قهر باش، دلخور کن، دوری خوای می هرچقدر-

 .بزاری تنهام هیچوقت نمیزارم که این دارمو

 :جلومه میالد رفتم،انگار گوشی به ای غره چشم

 ...دیکتاتور چه-

 نمی خوشم من اما گفتن می پسراشون دوست با بازی اس ام اس از همیشه هام همکالسی ذهنم، تو اومد فکری یه یهو

 .دیدم می میالد چشم به ارو همه پس میکرد ازیتم خودش میالد چون اومد

 :دادم رو جوابش فکرم از زده هیجان. کنیم بازی اس ام اس یکم بدم رو جوابش کردم هوس چرا نمیدونم

 ... ها کردنه محدود جور یه هم اینطوری-

 :داد جواب دقیقه یک از بعد که موندم منتظر و زدم رو ارسال

 . ندارم و دوریت دقیقه یک طاقت که حدمه از بیش داشتن دوست سر از من داشتنه، دوست این نکن، اشتباه-

 :دادم رو جوابش و گزیدم لبمو

 ...و بترسونیم. بیاری در اشکمو دیشب شد باعث حدت از بیش داشتن دوست این اما-

 در یهو که بودم میالد بعدی پیام منتظر همچنان شدم، جا جابه یکم جام تو زده هیجان کردم، ارسال و ندادم اش ادامه

 :گفتم شده گرد چشمای با دیدم، باز نیش با رو میالد که در سمت چرخیدم شوکه شد، باز اتاق

 چته؟-
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 من مدت این تمام در. نشست کنارم خودش بعدم تخت رو انداخت و کشید دستم از رو موبایل تو، اومد و بستم درو

 :کرد بغلم یهو که کردم می نگاهش و بودم کرده سکوت

 تمام از قلب، صمیم از من کنی، تصور اندازه و حد براش نمیتونی که دارم دوستت اینقدر بخدا مینا، ببخشی منو-

 .میکنم بوست صبح خود تا وگرنه کن تموم رو سرسنگینی این ببخش منو بیا. دارم دوستت وجودم

 .صورتم سرو بوسیدن به کرد شروع یهو بشم خارج بهت این از که ااین قبل اومد، می در کاسه از داشت دیگه چشمام

 :تقال به کردم شروع اومدم خودم به تازه

 !میالددد ای... اونور برو... کشمت می میالد-

 :گفت زده ذوق بودم، بغلش تو هنوزم زیاد، نه اما شد جدا ازم و خندید

 ...نکردما بوس که مونده جا یه هنوز کنم؟ بوست یا بخشیدی چیشد؟ خب-

 :گفتم رفتم بهش ای غره م چشش بود، لبام منظورش... بیشعوووور

 .نکردم لهت تا اونور برو پاشو-

 :گفت و خندید بلند

 ...میاد خوشت خودتم انگار... خب خب خب-

 :گفتم سریع که لبام سمت بیاره هجوم خواست بعدم

 .اونور برو بخشیدمت... میزنما جیغ میالد...  باشه-

 :گفت و شد جدا ازم خنده با

 ... عشقم برم قربونت-

 :گفت درو سمت رفتم که رفتم بهش غره چشم

 .اومده سعید دایی انگار کنم، صدات گفت بابا راستی-

 شدم سرخ سریع. میزنه هم قهقهه دارع تازع و تنهاست من با و اتاق تو اومده چی برای کیالد دوساعت میگن حاال وای

 :گفت میالد که
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 .شده سرخ چه کن نگاش اووو-

 سعید اقا به رفنم، بیرون اتاق از و کردم سرم رو شالم اینه جلوی بیرون، رفت سریع خنده با که سمتش برداشتم خیز

 .نشستم مبل وروی کردم سالم

 :سعید اقا

 .خرید رفتی گفت ایرج-

 .زدن حرف برای سوژه یه اینا برای شده هم من رفتن خرید این توروخدا ببین

 می نگاه دستاش به داشت هم در اخمای با که کردم نگاه زنعمو به چشمی زیر نگفتم، هیچی و کردم فوت کالفه نفسمو

 حاال و کردم نمی راحتی احساس اصال اینجا. ام خونه برگردم تونستم می و افتاد نمی اتفاق این دیشب کاش ای کرد،

 .بود شده بد از تر بد هم

 .سمتم گرفت و اورد در رو ای جعبه و شلوارش جیب تو کرد دست عمو که کردم می نگاه نعمو به متفکر همونطور

 می اما بده ادامه چطور رو اش جمله نمیدونست انگار...)بخاطر...بخاطر زنعموته، منو سمت از کوچیک هدیه یه اینم-

 .عزیزم بیا(کنن دلجویی خوان می جورایی یه دیشب قضیه میالد، منو شدن محرم بخاطر بفهمم تونستم

 :گفتم ناراحت و زده خجالت

 . اخه چی برای هدیه اصال چیه؟ اینکارا عمو-

 میالد میزنم که حرفی با میدونستم و بیرون دادم کالفه رو بود،نفسم حرفم ادامه مناظر که کردم مقالد به نگاهی بعدم

 :ازم نبلشه دلچرکین که بود زنعمو اینجا مهم میشه دلخور

 .بدیم هدیه و یریم.ب جشن بخاطر بخوایم که نبود اتفاقی دیب اتفاق-

 :گفت و کرد اخمی عموهم.  شده امیدوار یکم کردم حس زنعمو اما کرد، نگاهم ناراحت و دلخور میالد

 .نمیکنن رد که ارو هدیه بگیرش،-

 :گرفتم ارو جعبه و بردم دست تردید با

 .ممنون-

 .بود طال ظریف گردنبد یه کردم، باز رو درش اروم
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 :گفتم و انداختم عمو به امیز تشکر نگاهی

 .قشنگه خیلی ممنون-

 .عزیزم باشه مبارکت-

 از وقت هیچ میدونستم خودمم بستم، ارو جعبه در کردم می نگاه گردنبد به که همونطور پایین، انداختم رو سرم خجل

 .نمبکنم استفاده گردنبند این

*** 

 . دارم استرس خیلی من اما میاد ریلکس بنظر که میالد دانشگاهمونه، اول روز امروز

 .خورد رو اش صبحانه کامل ارامش با میالد من بخورم،عوض نتونستم هیچی که صبحانه. دهه ساعت کالسمون اولین

 نشون و خط حال در مدام میالد هم راه توی. شدیم دامشگاه راهی و شدم میالد موتور ترک سوار که بود نه ساعت

 بکار منو مخ خالصه...  و بشینه کنارت نداره حق پسری نمیکنی، نگاه پسری به نمیزنی، حرف پسری با که بود کشیدم

 .نمیرسید بهم...  و موتور صدای و باد فخاطر هاش حرف نصف البته که بود گرفته

 .زد می دامن استرسم به این و میکرد سنگینی رومون پسرا و دخترا نگاه اومدم، پایین کرد خاموش رو موتور وقتی

 رفتیم ورودی در سمت به باهم و زد قفل رو موتورشش میالد

 .بود من احساس فقط این البته میزارم، کوله و کج رو پاهام رفته، یادم رفتن راه استرس شدت از میکردم حس

 با صدرصد جلو میرفتم اگر که بودن کرده تجمع جلوش ها دانشجو اینقدر برد، سمت رفت میالد شدیم، ساختمون وارد

 .وایستادم عقب بهتر همون پس میکردم، برخورد چندتاشون

 :من سمت اومد کرد می نگاه گوشیش به که همونطور و گرفت عکس برد از میالد

 22کالس-

 .کن رحم خودت خدایا رفتیم، سمت اون باهم و کشیدم نفسی بود، سالن انتهای

 نشونم ردیف اخرین هم کنار صندلی دوتا میالد سمت، یه پسرا و بودن نشسته سمت یه دخترا شدیم، که کالس وارد 

 اخماش میالد که کنن می نگاه رو مادوتا گشتن بر همه دیدیم که نشست کتارم هم میالد و نشستم رفتم حرف بی داد،

 :هم تو کشید رو
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 امر؟-

 :گفت پسرا از یکی اما برگشتن هاشون خیلی

 ...ها بهتون میدن گیر میاد داداش قربونت-

 .اوکی: میالد

 .برگردوند رو روش و انداخت باال شونه پسره. مربوطه خودمون به یعنی این

 :بشنوم تونستم می رو جلوییمون دخترای صدای

 .بدیم امار بهش کنیم پیدا ارو دختره بابای میگه شیطونه. نشستن هم کنار مجنون لیلی عین چطوری رو شرما بی این-

 :گفتم دلم تو و زدم نیشخندی فکرش از

 .حالت به خوش ببینی رو بابام تونستی اگر-

 :گفت اروم گوشم کنار میالد

 .برسم رو حسابشون میکنن ناراحتت اگر نکن، توجه-

 :وگفتم رفتم بهش ای غره چشم

  نکرده، الرم-

 داد تکون سر و زد لبخندی

 درباره مختصری توضیح و سالم بعد کردیم، می نگاهش منتظر همه خوابید، ها همهمهه همه مسنی مرد اومدن با

 می گفت بعدم و کرد غیاب حضور کتاب، معرفی و اضافی تشویقی نمرات و( کنفرانس)ارائه و کالس در حضور و نمرات

 .بریم تونیم

 :گفت میالد شدیم خارج که کالس از

 .میشه شروع بعدی کالس تا بخوری چیزی یه توهم اونجا بریم بهتره دیدم، کافه یه دانشگاه بیرون-

 .بریم باشه-
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 با میالد کافه، باال طبقه رفتن اینا و حرف و خنده با و داخل اومدن پسر و دختر گروه یه که بودیم نشسته کافه توی

 :گفت و برگشت خودش ابهویج و من شیرموز و کیک سفارش

 .هست وقت دقیقه43بعدیمون کالس تا-

 میالد؟-

 جونم؟-

 نیشش اون که شدن قرمز هام گونه بودم مدمن و بکشم خجالت بود شده باعث گفتنش جونم رفتم، بهش ای غره چشم

 :بازه بناگوشش تا

 .عزیزم بگو-

 .پسرا سمت توهم دخترا سمت من بشیتیم، جدا رو کالسامون-

 :توهم کشید رو اخماش

 .نمیشه عوض حرفم مینا، نه-

 :شد اویزون لبام

 .اینطوری نمیاد خوشم من تواع منو به حواسشون همه اخه-

 :گفت مبزاشت جلوش رو هویجش اب که همونطور داد، تکون راستش و چپ به سری

 میرم خودم خونه میرسونم تورو بشه تموم امروزمون کالسای تازه. شو بیخیال رو بشینم جدا ازت اینکه فکر مینا-

 .نونوایی

 :گفتم شده گرد چشمای با

 چی؟ برای-

 :وگفت کرد نگاهم مهربونی با

 دیگه کاره اینم خب سرکار؟ برم خوام می گفتم رفته یادت-

 اهان-
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  نمیدادم محل زیاد نگاهاش این به بودم کرده عادت کرد،دیگه می نگاهم هم میالد و بودم خوردن مشغول

 دادن، درس به کرد شروع بعدم و کرد میالد منو به نگاهی بود، جوان خانم یک استادمون اینبار و کالس رفتیم تایم سر

 بعضی و میکردیم برداری نوت داشتیم میالد هم من هم. بنویسیم میگه جزوه خودش گفت و نکرد معرفی کتاب

 مه گیرم می فاکتور رو پسرا و دخترا های غرغر البته. کرد می نگاه من دست روی از افتاد می عقب میالد که جاهاش

 :میگفتن همش

 .دبستانه مگه میده،؟ درس میاد جلسه اولین کی ای عقده زنیکه-

 نگاهشون تعجب با جلومون، پریدن دختر دوتا که بریم خواستیم و کردیم جمع رو وسایالمون شد، تموم که کالس

 :پرسید تکبر و غرور با خیلی باشه افتاده فیل دماغ از انپار یکیشون که کردیم

 دارین؟ باهم نسبتی چه-

 :گفت و کرد جمع خودشو میکنه نکاه چندشناک موجود یک به داره که انگار میالد

 فرمایش؟ شوهریم، زنو-

 :گفت.و زد نیشخندی دختره

 است؟ خونه اتونم بچه میگزره ازدواجتون از سالم ده البد اخی-

 :گفت بود کالس داخل هنوز که استاد که میشد عصبی بیشتر هرلحظه میالد

 .میدادن خبر دوتا شما به خواستن می ارشاد گشت اگر-

 :گفت اخم با استاد کردن، نگاه استاد به شده گرد چشمای با

 اایستادین؟ هنوز چرا-

 :گفت استاد که بودیم مونده فقط استاد و میالد و منو حاال و بیرون زدن کالس از زود دخترا

 .رفت یادت منو زود چه مینا بابا ای-

 :گفتم اعجب با

 میشناسیم؟ ارو دیگه هم مگه-

 :گفت و خندید
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 .خریدیم مانتو شوهرم مغازه رفتیم مریمم، -

 .نشناختمش که شد زشت خیلی سرم تو خاک اومد، یادم تازه

 :گفتم تعجب با

 شدی؟ استاد کم سن با چطوری -

 قبول که دادن تدریس پیشنهاد بود باال معدلم گرفتم که ارشدمو بودم، خونده جهشی و سال پنج نزدیک خب: خندید

 .کردم

 :گفت و انداخت میالد به نگاهی دادم، تکون سری لبخند با

 شوهرین؟ و زن واقعا حاال-

 :گفت زودتر میالد

 بله-

 :گفت مریم

 . بهتون گم می تبریک خب-

 .ممنون: میالد

 :گفت و زد ام شونه به دستی مریم

 .دیدمت دوباره شدم خوشحال. برم باید دارم کالس من خب-

 :گفت موتور سمت رفتیم می که همونطور شدیم، جدا خدافظی بعد و دادم تکون سر منم

 نشناختیش؟ شد چطور-

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 .دیگه نشناختم... نمیدونم خب-

 :پرسیدم اروم. شدم پیاده و داشت نگه در جلوی افتاد، راه و شدیم موتور سوار

 میای؟ کی-
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 :گفت و زد لبخندی

 22 ساعت-

 :کردم نگاهش تعجب با

 نمیای؟ هم شام برای یعنی-

 .باش خودت مواظب. رفتم من خب. اوهوم-

 .داخل برم زد اشاره زد، چشمکی. بوسید رو ام گونه و روم شد خم دفعه یه

 .خدافظ-

 .میداد رفتنش از خلر میشد دور که موتورش صدای بستم درو وقتی

 :گفت تنهام دید زنعمو شدم که خونه وارد

 کو؟ میالد-

 :گفام اروم

 .میاد22 گفت. نونوایی رفت--

 مجبورش من میگه خودش با االن حتما رفتم، اتاقم سمت به خورده سر داد، تکون سر برام فقط و توهم رفت اخماش

 .کردم

 .موهام تو کردم چنگ رو دستام و کردم باز رو موهام گیره کشیدم، سرم از رو ام مغنعه و نشستم تختم روی کالفه

 بپزه؟ نون حرارت جلوی شب تا باید میالد االن یعنی

 بره؟ زود خواد می هم صبحا یعنی بده؟ انجام رو سختی این به کاری حاضره که داره دوستم اینقدر

 :گفتم حرص با اینه توی مینای به. کردم نگاه خودم به و ایستادم ایینه جلوی کالفه

. بدخلقی باهاش و بیا غره چشم براش همش تو اما بیوفته سختی تو اینطوری حاضره که داره دوستت اینقدر بدبخت-

 بپرونی؟ همینم خوای می مونده برات مفر یه همین
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 میشد باعث من های رفتار با اینطوری. کردم می میالد با رفتادم توی نظری تجدید باید. بیرون دادم خسته نفسمو

 .بشه تر دور و دور ازم بدتر میالد

 . بیرون زدم خونه از و انداختم باال شونه ندیدم، رو زنعمو بیرون، رفتم اتاق از و کردم سرم دوباره رو ام مغنعه

*** 

 .نیست ای چاره انگاری اما. بکنم دل خونه این از نمیاد دلم شبه، هشت ساعت

 :میگم ببندم درو اینکه از قبل اخر لحظه

 ...  برمیگردم بزودی-

 . نشن نگران که اینجام شب تا که دادم پیام عمو به خونه به رسیدن از قبل. میبندم درو و کشم می اهی

 کردم عوض رو لباسام. رفتم اتاقم سمت به و کردم سالم. مبال روی نشستن که دیدم زنعمو و عمو کردم باز که درو

 نشستم عمو کنار

 بود؟ خوب خبر؟ چه دانشگاه از-

 .بود خوب... بله-

 .خداروشکر خب-

 !.ضدم نگرانت مینا؟ رفتی کی ظهر: زنعمو

 :کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی اما رفت روم از رنگ کرزم احساس

 .بود شده تنگ براشون دلم.  مامانم خونه رفتم که اینه بدم انحام نیست کاری گفتم. خب-

 :گفت کرو نازک چشمی پشت زنعمو

 ...که نمیزاشت وگرنه نیست میالد... بابا ای-

 :گفت متجب من مثل هم عمو. میارد در رو مادرشوهرا ادای داشت رسما. کردم نگاه زنعمو به تعجب با

 داره؟ چیکار میالد... ! رویا-

 :گفت و داد تکون سری
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 نه؟ یا میره کجا مینا نبودش تو بدونه باید شوهرش. میشه محسوب میالد زن االن اخه-

 یا باشه عروسش مهندس و دکتر دختر یه داشت دوست البد داشت حق زنعمو. میشست گلوم تو داشت کم کم بغض

 .دار خانواده دختر یه شایدم

 .میداد نشون اینطوری رو نارضایتیش داشت هم حاال

 :زد صدا رو زنعمو عصبانیت با عمو

 .روییییا-

 :شد عصبی یهو زنعمو

 هرکاری خبر بدون دارین عادت پسرت و تو دیگه ارع البته ندارم؟ زدن حرف حق... رویا رویا همش چییییییه؟ چیه؟-

 خونه این بیاری رو برادرت دختر من از خبر بی بگیرین؟ عروس بزور. دیگه دارین حق البد... بکنین خواد می دلتون

 ...که ببره میالد سر از و هوش زیرزیرکی تهش که کنه زندگی ما با قراره بگی

 .نداشتم رو چشمام کردم باز جرات. ببندم رو چشمام شد باعث زد زنعمو گوش تو عمو که ای سیلی صدای

 .میشه کوبیده من گوش تو و میاد سیلی یه عین زنعمو حرفای. پیچه می گوشم توی صداش

 میزنی؟ منو دیگه حاال: زنعمو

. میشکنم و میبینم مبل روی رو عمو شدن اوار من و میدوئه اتاقشون سمت به سرعت با زنعمو کنم، می باز رو چشمتم

 .همیشه از بیشتر

 با اماده و حاضر زنعمو که بودیم اونجا بهت توی عمو منو ربع یک شاید بودن، کوبیده زمین به رو پاهام میخ با انگار

 :گرفت رو چمدون دسته و سمتش رفت فشنگی عمو رفت، در سمت به و اومد بیرون اتاق از سریع چمدون

 انداختی؟ راه بساطیه چه این زندگی سال همه این بعد کاربه؟ چه این رویا-

 :بیرون کشید عمو دست از رو تمدون دسته عصبانیت با زنعمو

 اینقدر... ها تواه تربیت این بدم؟ نظر پسرم گرفتم زن توی ندارم حق من بنظرت تو؟ یا انداختم راه رو بساط این من-

 بفرما ببره زندگیشو لذت االن بوده کما تو که سالی پنج اون بجای بزار...  بکته خواد می دلش هرکار بزار راحتش گفتی

 .اخرش اینم

 یعنی؟ بودم تحمل قابل غیر اینقدر بیرون، ریختن چشمام از گلوله گلوله اشکام
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 موندم خونه این توی چهارسال من چرا واقعا. رفتم اتاقم سمت به داشتن وزن کیلو ده از بیشتر کدوم هر که پاهایی با

 .برام بوده عزاب هروزش که

 حاال و دونستم می مدیون عموشون به رو خودم چون نشه بد حالش که کردم تحمل من اما داد عذابم کارهاش با میالد

... 

 .کردم قفل و بستم درو و دوئیدم حموم سمت به انی تصمیم یه توی

 کنم؟ تحمل بازم باید چی برای پس ناراحتیشونه و نارضایتی باعث اینقدر وجودم وقتی

 .کنم می تمومش کارو این االن شد مانعش میالد اومدن بهوش اما میکردم اینکارو باید پیش چهارسال

 بین محکم اونقدر. کردم پاره رو دورش کاغز و داشتم برش. رفتم تیغ سمت به و کردم پاک رو اشکام دستام کف با

 .برید رو هام انگشت سریع که بودم گرفته هام انگشت

 :گفتم لب زیر و بستم رو مچم،چشمام روی گذاشتم معطلی بی

 . زاشتین می تنهام نباید... پیشتون میام دارم... دیگه شدم خسته-

 .کشیدم مچم روی محکم

 ...پیچید حموم توی خراشم گوش جیغ دردش شدت از

*** 

 . همینطور هم رو پلکام. اویزونه سنگین وزنه یه انگار چپم دست به کردم می حس

 .  البته کردم می حس هم خفیفی سوزش یه

 .بود کرده گیر جا یه انگار راستمم دست

 . بود شده گیم کالفه باعث بدم تکون رو دستام نمیتونستم که این اما اومد، می خوابم خیلی

 .چیه مزخرف حس این دلیل ببینم کردمتا باز سختی به رو چشمام

 بودن پیچیده کلفت و کت خیلی باند یه مچم دور که کردم نگاه چپم دست به اول

 بود؟ شده اینطوری چرا پرید، باال ابروهام
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 دستم و زدم جیغ ترس از همین برای نداشتم رو انظارش اصال دیدم، دستم روی مو کپه یه که راستم سمت چرخیدم

 .کشیدم رو

 میالدی به و کشیدم راحتی نفس بوده، دستم روی میالد سر درواقع... بود میالد سز موهای موها، اون فهمیدن ان یه

 :گفتم میکرد نگاه منو خواب گیج هنوز که

 .دیونه ترسیدم-

 داد همشم و بیرون دویید اتاق از و شد بلند و شد گرد چشاش یهو چون چیزی همچین یه یا بود، شده دیونه نمیدونم

 :میزد

 پرررررستتتتتارر؟ دکتتتتتر؟-

 :گفتم لب زیر

 وضع خل-

 .میگرفتن فشارمو مدام سرم باال اومدن و اتاق تو پریدن پرستار تا چند چندثانیه از بعد

 .بودن دانشجو کنم فکر

 :گفت و شد اتاق وارد مسن مرد یه اینکه تا

 بفرستینش؟ خواین می بزور شماها نبردتش عزرائیل میگیرین؟ فشار چقدر-

 :گفت و سرم باال اومد دکتر رفتن کنار زده خجالت پرستارا

 خوبی؟ چطوری ، دخترم خب-

 :دادم جواب گیج

 اینجام؟ چرا ولی اره-

 :گفت و انداخت باال ابرویی دکتر

 نمیاد؟ یادت-

 .امو خاطره اخرین اومد نمی یادم بودم خال تو انگار اما کردم فکر کمی
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 و کرد معاینه رو چشمام اورد در بود خودکار مثل قوه چراغ یه جیبش توی از که دادم تکون راست و چپ به سری

 :گفت

 بدی؟ تکون رو چپت دست های انگشت میتوی ببین. نداری مشکلی خب-

 .باشه-

 .خورد تکون هام انگشت سر اماتنها کنم مشت رو دستم خواست من و شدیم خیره چپم دست به همه

 :گفتم تعجب با

 .کنم مشت رو دستم نمیتونم-

 :گفت و داد تکون سری دکتر

 .میشی خوب نیست چیزی-

 موندم، میالد اومدن منتظر منم رفتن، بیرون اتاق از دکتر و میالد رفتن، و کرد تزریق سرمم توی رو امپولی پرستاد

 .تونستم نمی بیارم یاد به رو ام خاطره اخرین کردم می سعی هرچی

 دست نشست، کنارم و زد لبخندی دیدتم با. کنم احساس تونستم می کامل رو نگاهش تویی غم تو برگشت وقتی میالد

 :گفت و گرفت رو راستم

 اوردی؟ روزم به چه میدونی دیونه؟ کردی بود کاری چه این-

 :گفتم متعجب

 کردم؟ چیکار مگه-

 :گفت و زد نیشخندی

 .بریدی دستتو رگ نیست؟ یادت-

 کردم؟ خودکشی من شدم، خیره دستم پیچی باند به شوکه

 :اومد،میالد می یادم زنعمو و عمو دعوای داشت کم کم انگار

 .باشی اینجا حاال که نمیزاشتم تنهات اونروز کاش ای-
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 رفت؟ زنعمو: پرسیدم اروم

 :گفت و داد تکون تاسف به سری

 که کردن می دعوا طوری همیشه... نبوده پریشب مال فقط هاشون دعوا و ها بحث بریده، بابا از که ساله خیلی مامان-

 نفهمیم تو و من

 .داده طالق درخواست امروزم و رفت و مامان

 :گفتم شوکه

 .افتاد نمی اتفاقا این قدیمی خونه بودم برگشته من اگر شاید ؟...میالد میگی چی-

 :گفت و داد فشاری دستمو

 .بمونی تنها خوام نمی وقت هیچ دیگه. خونه اون برمیگردیم تو منو. برگردونه مامانو گفتم بابا به-

 ...اما-

 :گذاشت لبهام روی رو اش اشاره انگشت

 هیش-

 کردن اروم بخاطر رو حرف این میالد که انگار کنم، باور رو زنعمو و عمو بین اختالف نمیتونستم شدیم، ساکت هردو

 :گفت ترسیده میالد. شد اشک به تبدیل که این تا میشد تر بزرگ و بزرگ داشت بغضم لحظه هر باشه، زده من

 داری؟ درد مینا؟ چیشده-

 :گفتم و دادم تکون طرف دو به رو سرم

 .شده تنگ بابام و مامان برای دلم. میالد ام خسته-

 :کرد بغل و تنم و روم شد خم و کشید عمیقی نفس

 .نکن ناراحتشون اینطوری. عزیزم نکن گریه-

*** 

Exchange group 



 بریم تا میشم دومرخص بعد امروزم خونه اون توی بریم میالد منو نیست الزم گفت هم عمو و برگرده نشد حاضر زنعمو

 مجبورم عمر اخر تا و نیست بو درست شد مشخص اخرشم که بود دستم عصبای بخاطر موندن دوروز این البته. خونه

 .بکشم رو شدم مرتکب که گناهی این بار

 .کرد دود برام اسپند خانم سلیمه شدیم که خونه وارد

 .دخترم اومدی خوش-

 :گفت و گذاشت کمرم روی رو دستش میالد کردم، تشکر

 .فعال کنی استراحت بهتره. مینا بریم بیا -

 :گفتم که رفت خودش اتاق سمت به. نبود عمو از خبری رفتم، دنبالش و دادم تکون سر

 .اتاقم میرم من-

 .کنیم صحبت من اتاق بیا... مینا نه-

 .کردم نگاهش منتظر و شدم اتاقش وارد دنبالش رفته باال ابروی با

 :گفت میالد و نشستم تختش روی

. بده انتقال اتاقم به رو وسایلت همه گفته خانم سلیمه به همین برای بمونیم اتاق یه توی بعد به این از بهترع گفته بابا-

 .کنن عوض بیان شب تا گفته تختمم

 :گفتم و کردم نگاهش شوکه

 ...اما-

 :گفت و پایین انداخت و سرش میالد

 .میترسم منم... مینا باشی تنها میترسه بابا-

 :میالد شدم خیره دیوار به ناراحت و کشیدم اهی

 .بخوره اب نباید مچت کمکت، بیاد خانم سلیمه میگم.  اممم بگیری، دوش یه بری بهتره-

 بیرون رفت اتاق از بعدم
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 اومدن با که کشم می بلندی هین باشم کرده حس ارو فاجعه عمق تازه انگار...  و اتاق یه توی باید بعد به این از یعنی

 .شد همزمان خانم سلیمه

 :کرد هل و ترسید من هین از

 .ترسین می نمیدونستم جان خانم ببخشید-

 :گفتم و زدم ولی و شل و هل لبخند

 .خانم سلیمه نیست مشکلی-

 پیچید دستم دور اونو که بود دستش هم پالستیک یه شدیم، حموم وارد باهم و اورد در لباس ها کشو توی از برام رفت

 .نرسه باندم به اب تا

*** 

 حس کردم، می شانه رو موهام خودم دیگه بار یه داشتم بیرون، رفت اتاق از شد مطمن موهام بودن خشم از اینکه بعد

 .موند موهام توی دستم و شد باز اتاق در که کردمش می شانه داشتم همین برای نکرده شونه رو موهام خوب کردم می

 .اوردم غذا برات پرید، رنگم زد، هولی لبخند میالد

 .بستم اسبی دم محکم کش با رو موهام و دادم تکون سری. شدم دستش توی سینی متوجه تازه

 :گفت و عقب کشید دستشو که بگیرم رو سینی بردم دست و نشستم تختش روی

 بخوری؟ بدم من میشه-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .میالد نیستم راحت اونطوری-

 و برداشت میز روی از کتابی نشسن، صندلی روی رفت و گذاشت کنارم تخت روی رو سینی و داد تکون سری ناراحت

 .شدم سوپم خوردن مشغول منم شد خوندن مشغول مثال

 صورتش جلوی چپه و کتاب دیدم که بگم همینو میالد بع کردم بلند سر گشنمه، بازم کردم حس کردم تموم وقتی

 .بود بیرون چشاش فقط که طوری ، گرفته

 :گفتم کنم ضایعش اینکه برای. کنه می نگاه منو فقط هم اش ورقلمبیده چشای با
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 فهمیدی؟ هم چیزی-

 چی؟ گفت متعجب

 :گفتم و زدم نیشخندی

 .دستت گرفتی چپه-

 خندید کرده هل و کرد کتاب به نگاهی

 :گفتم و دادم تکون براش تاسف به سری

 بیاری؟ برام دیگه سوپ ظرف یه میشه-

 :گفت بالبخند و شد بلند سریع

 .البته-

 :گفتم و خندیدم بیرون، رفت اتاق از بعدم و

 .بخدا ضایعی خیلی-

 :گفت و برگشت دقیقه چند از بعد

 .بخوری بدم بهت باید خودم نداره راه دیگه یکی این-

 لبه به رو قاشق زیر دقت با سوپ، تو زد و برداشت و قاشق و نشست کنارم شدم، منتظر و دادم تکان سری ناچار به

 .لبم سمت اورد و کشید بشقاب

 اااا بگو کن باز رو دهنت-

 برداشت دستمال خوردم که رو اش همه. میداد غذا بهم قاشق قاشق ذوق با و خندید کردم، نازک براش چشمی پشت

 :گفت و کرد اخمی نذاشت، که بگیرم ازش رو دستمال خواستم کنه، تمیز رو لبم

 .کنم می تمیز خودم-

 .میشه لذت غرق داره توجه بهش اینطور یکی ببینه وقتی باشه هم هرکی لبم، روی نشست لبخند ناخواسته
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 کردم فوت رو نفسم بستم رو چشمام و کشیدم دراز روش اروم و کردم تخت به نگاهی بیرون، رفت و برداشت رو سینی

 :گفت سریع که شم بلند خواستم سریع شد، باز اتاق در که

 .کنم می بیدارت اومدن تخت کردن عوض برای. بخواب راحت تو میشینم صندلی روی من. باش راحت نه-

 و پیشونیم شد خم ان یه و روم کشید مالفه برام کشیدم،اومد دراز راحت دوباره و دادم تکون براش سری لبخند با

 و گرفت دستش دوباره رو کتاب رفت، میز سمت و برگردوند و روش و زد لبخندی که کردم نگاهش متعجب. بوسید

 برد خوابم تا کردم نگاهش اونقدر منم شد، هوندن مشغول

*** 

 .میزدن حرف داشتن در دم نبودن، اتاق تو شدم، بیدار میالد و عمو صدای با

 نمیگرده بر: عمو

 برم؟ قراره کار سر من اینکه چیه؟ دقیقا مشکلش چی؟ برای اخه: میالد

 و اومدی بهوش تو اینکه تا شد اروم بعد اما کرد مخالفت یکم اینجا میارم رو مینا گفتم وقتی از پسرم، بگم چی: عمو

 چطوره؟ کنمینا ولش اینا حاال... بدی اهمیت اون به داشت توقع. کرد ناراحت یکم رو مادرت مینا به هات وابستگی

 ...  خوبه-

 اون راجب نمونه تنها باشه مینا به حواست تو. میگرده بر میشه اروم سعید خونه بمونه روز چند... ناراحته یکم رویا: عمو

 .کن راضیش بزن حوف باهاش هم قضیه

 .بکنم تونم می چیکار ببینم باشه: میالد

 :گفت عمو که اومد ایفن زنگ صدای

 .کن بیدار رو مینا برو تو اوردن، تختو-

 .باشه-

 .خوابم مثال که بستم رو چشمام سریع

 جان؟ مینا؟مینا-

 :گفت که کردم نگلهش منتظر کردم، باز رو چشمام اروم
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 .اوردن تختو شو بیدار-

 .باشه-

 سرم شال یه کردم، گیدا رو هام روسری و شال کشوی تا کردم بسته و باز هارو کشو یکم رفتم کمد سمت و شدم بلند

 .رفتم بیرون اتاق از و کردم

 برداشتم، پرتقال اب لیوان یه یخچال توی از. کردم سالم خانم سلیمه به و شدم اشبزخانه وارد. داخل بودن نیومده هنوز

 بود؟...  نبود تدبیر را کرده خود خب اما برام بود سخت کردن کار دستی یه

 کشیدم سر رو پرتقالم اب و کشیدم خودم خریت سر از اهی

 تونه می.  بخوابم میالد پیش باید من یعنی کنن عوض تختو کنن، عوض رو تخت اومدن فهمیدم شد بلند که صداها

 کنه؟ کنترل رو خودش

 کسی مدت این توی اگر. نیست باخبر اون از هم کسی و مونده باقی دوهفته ازش که هستیم ماهه یک صیغه میالد منو

 .کنم تحمل رو تهمت بار هم این نمیتونم من و میشه برابر چند من به نسبت ها سوئنییت بشه باخبر

 نگران رو کسی تا کنم رفتاد عادی کردم سعی و نشستم و کشیدم عقب صندلی میره، تحلیل داره انرژیم کردم می حس

 .زدم لبخند و انداخت بهم نگاهی نیم خانم سلیمه. نکنم

 .کرد می درست ساالد شاممون برای داشت

 :گفت و اومد هیجان با میالد رفتن، کارگرا بعد ساعت یک

 . بیین تختو بیا  مینا-

 بود کرده پر بشدت رو اتاق فضای اما مظرم به بود خوشگلی خیلی تخت شدم، اتاق وارد دنبالش و ضدم بلند

 :گفتم و دادم تکون براش سری لبخند با

 .قشنگه خیلی-

 .خودمه سلیقه قشنگه که بله-

 :گفتم و خندیدم

 .خودشیفته-
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 :پرسیدم یهویی چرا نمیدونم نشست، کنارم هم میالد نشستم، تخت روی رفتم

 .شنیدم عمو با حرفاتو-

 :دادم ادامه. ببره درونیم حاالت به پی صورتم حاالت از خواست می انگارو سمتم، برگشت شد، خشک

 ... باالخره اما نباشم اضافی بار یه مثل کردم می سعی همیشه من... خب.اما رفته زنعمو االن که منه تقصیر میدونم-

 :گفت و کرد حلقه دورم رو دستاش میالز

 .بزنی حرفی همچین نشنوم دیگه پس... هیچی. نیست تو تقصیر هیچی برم قربونت...جان مینا-

 : گفت و کرد نوازش رو سرم کمی

 نمیاد؟ بدت من از تو مینا-

 :گفتم و کشیدم نفسی

 ...نمیاد بدم ازت من... خوبی خیلی تو میالد-

 :پیچید گوشم توی صداش بوسید، و سرم و کشید عمیقی نفس

 .دارم دوستت-

 .زدن می حرف اش درباره داشتن عمو و میالد که افتادم پنهانی موضوع یاد

 میالد؟-

 جونم؟-

 بگی؟ بهم باید که بود چی گفت می عمو که موضعی اون-

 میشد طوالنی داشت سکوتش

 :گفت که میشدم ناامید داشتم دیگه سکوت کلی از بعد

 .کنم رودائمی محرمیتمون خوام می-

 :گفت جدیت با که کردم نگاهش و شدم جدا ازش سریع
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 دروغ... و موافقه کامال هم بابا ضمن در هستم، جدی کامال بشی زنم خوام می که این سر و دارم دوستت من مینا-

 چون نیست شدنی خب که کنم ازدواج داشت نظر در خودش که یکی با من خواست می و ناراضیه مامان بهت نمیگم

. دیگه کنیم عمومیش کال و بگیریم جشنی مجلس یه و کنیم رسمیش موافقی اگر میگه بابا اما. تواه مال فقط من قلب

 .موافقی بگی که داری وقت دوهفته( گفت و شد باز نیشش!)موافقی بگی نیست الزم االن میشی؟البته زنم

 عمو صدای و خورد اتاق در به ای تقه که کنه بغلم دوباره خواست و سمتم شد خم کردم، نگاهش شده گرد چشمای با

 :اومد

 .شام بیاین ها بچه-

 .بیرون رفتیم اتاق از هم با و شدم بلند منم بلند، و کشید پوفی

 .رفت کرد خدافظی سریع و شست و کرد جمع ظرفارو خانم سلیمه شام، خوردن از بعد نشستم، میز پشت و کردم سالم

 بهشون ناخواسته شدم، میالد و عمو های اشاره و ایما متوجه ان یه که میدیدیم وی تی و بودیم نشسته وی تی جلوی

 . شدن خیره وی تی به سریع ضایعی طرز به جفتشون که کردم نگاه

 .نخندم یا نزنم حرفی که گرفتم گاز لبمو داخل از

 :گفتم و میالد سمت برگشتم سریع افتادم دانشگاه یاد

 رفتی؟ تو خبر؟ چه دانشگاه راستی-

 .میریم باهم شنبه از نه-

 :گفت و شد بلند عمو دادم، تکون سر

 .خوش شب بخوابم میرم من-

 :گفت و کشید گرفت رو دستم میالد کرد، خاموش رو وی تی میالد که میکردم نگاه رو رفتنش رفت، سریع بعدم

 .بخوابیم بریم بهتره ماهم-

 .کردم نگاه میالد به شده گرد چشمای با

 ...که شدیم وارداتاق

 : گفت که شدیم اتاق وارد
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 .بیارم اب برم من-

 .روم کشیدم رو روتختی و کشیدم دراز و تخت سمت رفتم کردم، نثارش ای دیونه بیرون، رفت اتاق از بعدم

 کنم باز دهن نکنه اذیت خواست اگر دادم قول خودم به نگفت چیزی و کرد بهم نگاهی تو اومد میالد لحظه چند از بعد

 .بیاد عمو که بزنم جیغ

 .بودم بسته رو چشمام و کشیدم می نفس اروم ببینمش، نمیتونستم بود بهش پشتم کشید، دراز اونورم

 مینا؟-

 بله؟-

 دیگه؟ مثبته جوابت-

 .ناراضیه هم زنعمو وقتی بود نخواهد راحتی زندگی قطعا نمیدونستم، کردم،،خودمم سکوت

 ...مخالفه زنعمو-

 :گفت و کشید نفسی

 منو عاشقی و عشق جلوی خودخواهیش با نمیتونه کرده، رو عاشقیش مادرم... ولی مهمه نیست، مهم نظرش نمیگم-

 .بگیره

 :گفت که نگفتم چیزی

 مطمنم... اما نیست عشق من به تو عالقه میدونم. بزاری اندازه و حد براش نمیتونی که دارم دوستت اونقدر من مینا-

 . بکنم خودم عاشق تورو میتونم

 :گفتم و شدیم خیره بهم سمتش، چرخیدم

 .کنم فکر باشم داشته وقت دوهفته شد قرار-

 :زد لبخند بهم سختی به و کشید پوفی

 .عزیزم بخواب... باشه-

 میالد حضور اما بخوابم کردم سعی و بستم رو چشمام بود میالد سمت روم که همونطور و رفتم فرو روتختی زیر بیشتر

 . بخوابم راحت خیال با نمیذاشت نگاهش سنگینی و
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 و رفت وار نوازش موهام و گونه روی میالد دستش میکردم حس شدم، بیهوش بیخوابی از باالخره که یکساعت از بعد

 .نداشتم و دادن نشون واکنش توان که اومد می خوابم اونقدر اما میکنه امد

*** 

 ...اخه تو خوابی مس چقدر دیگه شو بیدار مینا بابا ای... مینا-

 .کنم دور رو مزاحم مگس یه بخوام که انگار دادم، تکون هوا تو رو دستم کالفه ، اومد می خوابم بشدت

 :کردم نگاه خندونش چشمای به و مردم باز رو چشمام حرصی نشوندم، و کشیدتم بزور و گرفت رو دستم میالد

 .دیگه نریز کرم-

 .نپره خوابم مه بزارم باز کمتر رو چشمام داشتم سعی. میکردم مخالفت من و کنه بلندم کشید دستمو دوباره و خندید

 ...روتا میریزم اب نشی بلند مینا: میالد

 .بروبابا-

 میالد از صدایی جالبه برسم، خوابم ادامه به داشتم سعی و افتادم تخت روی دوباره و بیرون کشیدم دستش از خودمو

 . اومد نمی

 داره کرده بغلم میالد دیدم کردم باز چشم وحشت با معلقم هوا رو کردم حس که بود شده گرم باز چشمام تازه تقریبا

 .حموم سمت میره

 :شد بلند دادم و بهش چسبیدم سفت ترسیده

 .دیونت افتم می االن میالااااد-

 .انداخت اب از پر وان توی من ان یه و خندید

 همش اونم و میگفتم میالد به بیراه  و  بد و فحش مدام و زدم جیغ و شد گرد چشمام که بود پایین اینقدر اب دمای

 .خندید می

 .میکنم تالفی که باالخره بزار... میکنم خفت میالد-

 :اومد عمو صدای

 خبره؟ چه میالد-

Exchange group 



 :خندید دید که منو اومد عمو و رفتم بهش ای غره چشم بود، چسبیده بهم خیس لباسام اما شدم بلند وان از سریع

 خوبی؟-

 :گفت که کردم نگاه میالد به عصبانیت و حرص با

 .میشه خشک شیرت نخور حرص-

 :وگفت زد میالد به گردنی پس عمو

 .خوره می سرما کنه عوض رو لباساش بریم بیا باش ادم-

 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی میالد

 .نیاد سرش بال این بشه بیدار خواست می-

 زود))گفتن با و داد تکون تاسف به سری هم عمو. زد جیم سریع که سمتش برداشتم خیز و کشیطم جیغی حرصی

 .بیرون رفت حموم از(( کن عوض لباس

 دل ای دیدم اومدم که خودم به اما اوردم در ارو همه کندم جون دست یه با سختی به بود، چسبیده تنم به لباسام همه

 دورم بپیچم نبود هم حوله حتی. کنم تنم که توحموم نیست لباسی غافل

 :گفتم و کشیدم ای خفه جیغ حرص با

 .کنم می ات خفه میالد-

 :گفتم لب زیر کردم، فوت محکم نفسمو نبود، اتاق توی کسی کردم، باز یکم درو الی عصبی

 .تو میاد میالد االن منه شانس اگه-

 بلند استین لباس رفتم راحت خیال با و بیرون دادم اسوده نفسمو. کنم قفلش سریع و اتاق در سمت دوئیدم سرعا با

 . کردم خشکش حوله با که بود شده خیس موهامم از یکم.پوشیدم ساده مشکی شلوار و ای سومه

 :کردم توهم رو ام قیافه مچم های بخیه بادیدن کرد، تعجب که افتاد دستم باند دفعه یه

 .کردی الش و اش رو خودت زدی نداری که عقل احمق دختره سرت تو خاک اییی-

 .بیرون رفتم اتاق از و کریم باز رو قفل اشغال، سطل توی انزاختم و برداشتم چندشی چیز یه مثل رو باند
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 .شد باز نیشش دیدنم با بود نشسته وی تی جلوی تنها میالد

 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 .افتاد دستم باند-

 :گفت و کرد نگاه دقت با و گرفت دستمو سمتم اومد شد بلند

 .کنن پانسمانش دوباره بریم بعد بخور رو ات صبحانه-

 . شدم اشبزخانه وارد و دادم تکون سری

 .سالم-

 .بیارم صبحانه برات بشین دخترم سالم: خانم سلیمه

 ممنون باشه-

*** 

 .بکشم رو ام بخیه میتونم دیگه روز سه گفتن و کردن پانسمان دوباره دستمو و درمانگاه رفتیم صبحانه از بعد

 نمیدونستم فعال منم نمیکرد دیشب موضوع به ای اشاره اصال خداروشکر خوردیم، بستنی و شاپ کافی رفتیم میالد با

 .بگیرم تصمیمی چه باید

 :گفت میالد نهار بعد و خونه برگشتیم نهار برای

 باهم؟ بکنیم مروری یه میخوای رفته پیش کجا تا درسا پرسیدم کالس های بچه از مینا-

 .بود بهتر بیکاری از اومد، نمی خوابم

 .باشه-

 :گفت میالد و نشستیم هم کنار تخت، روی اورد و برداشت کتاب چندتا قفسه توی از رفت

 .میدم توضیح برات کردم دور یه من-
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 توانایی البته.  بود کرده حفظ رو کلش انگار بود، مرور یه از بیشتر واقعا دادن، توضیح کرد شروع دادم، تکون سر فقط

 از بیشتری های درچه بقولی بشه، دانشگاه وارد که خونده درس بکوب چهارساله نباشه هرچی. بود خوب خیلی ذهنیش

 .شدن فعال ذهنش

 .بستم رو چشمام و کشیدم دراز سریع که بودم کشیده کار مغزم از اونقدر کردیم، جمع کتابارو دوساعت از بعد

 .روم کشید رو تختی رو کشیده، دراز تخت روی اونم که فهمیدم تخت های تکون با اما بود میالد به پشتم

 :میالد

 مینا؟-

 هوم؟-

 :پرسید مظلومی لحن نداشتم،با دادن جواب حس

 کنم؟ بغلت میشه-

 نزدیک بهم خودشو که نگفتم چیزی و دادم قورت رو دهنم اب کنم، درک رو سوالش معنی تا کشید طول ثانیه چند

 .کرد حلقه شکمم دور رو چپش دست پشت از کردو

 .نمیکنم اذیتت-

 .بود سخت وضعیت این تو خورده یه اما بخوابم کردم سعی و دادم بیرون اروم نفسمو. بود چسبیده بهم اش باالتنه فقط

 .میکردم حس گردنم پشت رو نفساش

 ممکنه کار این کردم می حس اما کنم ناراحتش نداشتم دوست بزنم بهش حرفی تونستم نمی اما شد می مورم مور

 کنه ایجاد احساسی یه بینمون

 میالد؟: گفتم آروم بگیرم تصمیم درست دیگه هفته دو نتونم که حسی

 گفت و کشید نفس

 ؟ جونم -

 می که صدایی ترین بااورم شدم خیره میالد چشمای تو و گذاشتم اش سینه روی دستمو چرخیدم بغلش توی آروم 

  گفتم توانستم
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 کنی؟ می چیکار نشد راضی زنعمو اگه--

 :گفت و کرد فکر کمی 

 منه نوبت حاال کرده عاشقی و عشق مامانم باشی راضی تو که اینه مهم گفتم هم قبال-

 :گفتم و کردم فوت نفسمو 

 ؟ بزنی تو مامان قید میخوای یعنی -

 :گفت و کشید آهی

  بکنم دل نمیتونم هم تو از که مطمئنم اینو اما نه -

 منم که نیست سخت زیاد داره دوسم بود گفته بهم که بود پسری اولین زد می حرف من با اینطور که بود پسری اولین

 میدونستم اما داشتم دوست رو توجه همه این احساس جنس از بودم دختری منم باالخره باشم داشته احساسی بهش

 میشه شکسته هم از بیشتر خانواده این رابطه بودنم با

 گفت میالد که شد می طوالنی داشت بینمون سکوت.  کنم سرکوب را میالد با بودن میل نمیتونستم اما

 ساعت تا میرم 9 ساعت صبح از من از غیر اما نمیرم رو داریم کالس که هایی ساعت نونوایی میرم دوباره فردا از مینا -

 حتی ممکنه شده خسته مامان خودخواهی همه این از بابا وگرنه برگرده که کنه صحبت ما با بر بابا قراره فردا شب 22

 اگر پس ببینمت ناراحت وقت هیچ نمیخوام توئه خاطر به اینها که نکنی فکر وقت هیچ که خوام می بگیرن هم طالق

 کن تحملشون من خاطر به و کن فراموش نیار خودت روی به هم شنیدی چیزی یا زدم بهت حرفی حتی

 :گفتم و کشیدم نفسی

 باشه-

 :گفت میالد که بودیم خیره همدیگه چشمای توی همچنان

 بکنم؟ ازت خواهشی یه تونم می مینا-

 :گفتم و کردم طوالنی مکث

 .بگو-

 :گفت مردد و کشید نفسی
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 ببوسمت؟ میشه-

 :گفتم لب زیر تنها شد، گرد چشمام شدم، شوکه

 !دادی؟ فرصت بهم دوهفته-

 :گفت و  کرد فوت رو نفسش کالفه

 .بخواب راحت ببخشید باشه-

 !؟.چی برای نمیدونم هم دقیقا دادم تکون تاسف به سری کرد، بهم پشتشو

 .روم کشیدم رو روتختی و کردم بهش رو پشتم منم

*** 

 .نونوایی بود رفته و نبود میالد شدم بیدار که صبح

 . کنم سرگرم کتابام و گوشی با رو خودم کردم سعی و روز طول تمام و خوردم رو ام صبحانه

 مرد کنه ثابت بقیه و من به که میکنه کار داره سختی چه تو االن که بود میالد پیش فکرم همش نمیگذشت، ساعت اما

 . زندگیه

 چیزی میالد که میکردم فکر وقتی نمیرفت پایین گلوم از هیچی بخوریم، شام که بودیم نشسته میز پشت تنها عمو با

 .باشه نخورده

 .کردم ول نیمه نصفه رو شامم کالفه

 .بود شده پلوغ شلوغ خیلی که شدم خیره میالد اتاق به نشستم که تخت روی

 .بود اویزون روهم روهم کمد در به پیراهناش و بودن میز روی نامرتب کتابا

 .میشد ازاد یکم فکرم من هم میشد مرتب اتاق هم حداقل اینطوری. شدم کتابا جایی جابه مشغول و شدم بلند

 روی محوی لبخند.  بود من عکس برداشتم، افتاد، عکسی به چشمم که بذازم توش رو وسایل کردم روباز میز کشوی

 :نوشته پشتش دیدم که چرخوندم رو عکس ناخواسته. کردم نثارش لب زیر ای دیونه. نشست لبم

 .من عشق-
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 .کنم پاکش لبام روی از نمیتونستم و لبم روی بود نشسته لبخند چرا نمیدونم گذاشتم، جاش سر رو عکس

 .چرکا رخت تو ریختم ارو بقیه و کمد تو گذاشتم رو تمیزاش و بوکردم دونه دونه رو پیراهناش

 چهره جز. شدم خیره خودم به و ایستادم قدی ایینه جلوی و کشیدم پوفی.  بود شده23تازه که کردم نگاه ساعت به

 . اومدم می حساب به خشگل های

 داره؟ دوستم بازم بره بین از روزی زیبایی این اگر

 .گذاشتم هام زانو روی رو سرم و کردم جمع شکمم توی  رو پاهام نشستم، تخت روی و بیرون دادم کالفه نفسمو

 .کنم فراموش رو داشتم میالد با که هایی لحظه نمیتونستم وقت هیچ کردم می ازدواج ای دیگه کس با اگر

 عمو بخاطر که انگار بود من نوبت حاال. گذاشت پاش زیر رو غرورش میالد بخاطر زنعمو که افتادم پیش چهارسال یاد

 .بزارم پام زیر رو غرورم

 .برد خوابم که بودم حالت اون توی چقدر نمیدونم

 :پیچید گوشم توی ارومی صدای که شدم هوشیار بکم میکنه حرکت داره جسمم اینکه حس با

 .گلم بخواب. هیشششش-

 .ببره خوابم دوباره شد باعث اش جمله همین انگار

*** 

 تاکسی سوار بیرون، بکشم عمو زبون زیر از رو هست زنعمو که جایی ادرس تونستم سختی به بود، قطعی تصمییمم

 .دادم رو ادرس و شدم

 .سعید اقا خونه رسیدم ساعت نیم از بعد

 .شد باز در میشدم ناامید داشتم که دقیقه چند از زدم،بعد رو زنگ

 .بود باز درش سعید اقا واحد رفتم که سوم طبقه

 .شدم وارد و کشیدم عمیقی نفس

 .داد بزور رو سالمم جواب رفت هم توی اخماش دیدنم با زنعمو
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 :گفتم و دادم بیرون نامحیوس نفسمو

 بزنیم؟ حرف میشه-

 .داد تکون سر فقط

 . باشم داشته پذیرایی انتظار نباید میدونستم نشستیم، دیگه هم روی روبه مبال روی

 .میشد تکرار روباره داشت زمان

 .کنم شروع باید چطور نمیدونم-

 :زنعمو

 .مخالفم میالد و تو ازدواج با من-

 :گفتم و پاببن انداختم رو سرم

 چیه داشتن دوست میدونین بودین، عاشق جوونیتون تو خودتون شما دارم، دوستش اما نیستم میالد عاشق من زنعمو-

 بزاره میالد روی ممکنه تاثیری چه شما مخالفت که کنین درک میتونین حتما پس و

 :گفتم و کردم طوالنی مکث

 نه؟ یا کنم ازدواج باهاش خوام می که بکنم فکر تا داده وقت هفته دو من میالد عمو زن -

 .کنم راضی رو زنم تا بگم باید چی دیگه دونستم نمی هم، تو رفت عمو زن های اخم

 :گفت عمو زن که بودم شده خیره دستام به سکوت در

 .گرفتم نظر در میالد برای را دیگری شخص من اما نیستم بدی دختر تو -

 زنعمو به شد اشک از پر چشمام نشست  گلوم توی بغض نه یا رو شدن زده پس احساس کنید درک میتونید نمیدونم

 :گفتم و شدم خیره

 نه؟ مگه باشه داشته بزرگتر باشه داشته مادر و پدر که دختری یه حتما -

 :گفتم و زدم پوزخندی بوده درست حدسم که فهمیدم هم تو رفت که اخماش

Exchange group 



 اما خونه برم خوام می گفتم عمو به بارها من شما، سربار شدم من و مردن بابام مامان که بودم مقصر خودم من انگار -

 .برگردم گفتید اید آمد شما شد بد میالد حال رفتم که بار یک حتی شاهدین خودتون نکرد قبول اون

 : گفت عمو زن

 کنی ازدواج باید اینکه برای نه اما گردوندم برات اومدم خودم آره-

 : گفتم و زدم نیشخندی

 کنه ازدواج دیگه یکی با بره کرد پیدا تجربه که خوب کنه شراب استفاده خوب میداد اینکه برای داد-

 اما بیرون زدم خونه از بزنم ای دیگه حرف که بدون و شدم بلند جام از عصبانیت با بریزه اشکام شد باعث سکوتش

 :گفتم و برگشتم آخر لحظه

 خدافظ باشید گردونده برم من از داد می استفاده سو خاطر به فقط که زنید می را حرف این شما کنم باور نمیتونم -

 : گفت قرمزم چشمای دیدن با خانوم سلیمه رسیدم که خونه به میکردم گریه همش خونه تا بود گرفته دلم خیلی

 آوردید؟ خودتون سر بالیی چه خانم بده مرگم خدا-

 :گفتم و کشیدم آهی 

 بخورم بیار هست چیز آبمیوه یا آب اگر زحمت بی نشو نگران نیست چیزی -

  باشه -

 من شون مقصر که کنم فکر مشکالتی به کمتر کردم سعی و شدم ولو مبل روی منم و آشپزخونه سمت رفت و گفت

 .نیستم

 کتاب با کردم سعی داشتیم دانشگاه و بود شنبه فردا کنم عوض هامو لباس تا رفتم اتاقم سمت به آبمیوه خوردن بعد

 .تونستم نمی اما کنم آزاد را فکرم درسی های

 .میدن نشون واکنشی چه عمو زن دیدن بودم رفته من بفهمن میالد عمو اگر نمیدونستم

 چند انگار بود کالفه و خسته خیلی بود اومده دیرتر همیشه به نسبت اومدم سرکار از عمو که بود شب نیمه نزدیکهای

 از را زنش بود کم االنم برادرش بچه کردن قبول خاطر به میسوخت براش دلم خیلی بود شده سفید موهاش زودتر سال

 .بده دست
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 دیشب کنم آزاد فکر یکم و دهد می آمدن با تا بودم کشیده دراز تختم روی بخورم شام عنوان به چند تونستم سختی به

 .ندیدمش که

 .باشم بیدار میاد میالد وقتی حداقل تا کردم مشغول گوشی توی های بازی رو خودمون نیم و 22 ساعت تا

 موندی بیدار چرا گفت و کرد مهمونم خسته لبخند جورایی، یه بود شده آویزون خستگی از صورتش آمد میالد وقت

 .گرفتم تصمیم فقط نکردم فکر هیچ لحظه اون توی هرچی، یا بود لجبازی چرا نمیدونم

 .بکنم خوام می کار چی بفهمه تا میکرد نگاه منتظر و بود وایساده سمتش رفتم و شدم بلند تخت روی از

 .بشم قدم پیش من رو بار اولین نداشتم دوست

 .رسوندم لباش به رو هام لب و ایستادم پاهام پنجه روی مکث بدون و گذاشتم صورتش طرف دو رو دستام

 .بشم جدا ازش و وایستم هام پنجه روی نتونم شد باعث بوکه بدنم از ولت113 برق یه شدن رد عین

 .اومد نمی میالد کشیدن نفس صدای

 .بردم می پی داشتم بودم کرده که کاری عمق به تازه خودمم

 ... و کنه باز دهن زکین خواست می دلم بودم، بسته رو چشمام و بود پایین سرم

 .بکشم خجالت بیشتر نتونستم کمرم دور میالد دست ناگهانی شدن حلقه با

 :گفت و باال اورد رو صورتم و گرفت رو چونم اش دیگه دست با

 .میزارم مثبتت جواب حساب به اینو-

 .لبام سمت میکنه حمله بزنم حرفی بخوام اینکه از قبل

 .جلو اومد می اونم اما بکشم نفس عقب رفتم قدم یه که بوسید می حریص و خشن اونقدر

 .نبود روم وزنش البته ،.روم میالدم و تخت روی افتادم پشت به و خورد تخت به پام ساق پشت که رفتم عقب اینقدر

 :کشید عمیقی نفس و کرد فرو گردنم توی سرشو گرفت، فاصله ازم یکم اش، سینه روی گذاشتم رو دستام

 .کنی استقبال ازم اینطوری همیشع میشه خوب خیلی-

 .بودم داده دست از انگار رو تکلمم قدرت گرفتم، گاز لبمو
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 چونم روی دستش که کنم اونور و روم خواستم کنم نگاه چشماش به نتونستم کرد، نگاه بهم و کرد بلند رو سرش

 .لبام به چسبوند رو لباش دوباره و نشست

 .کشیدم که بلندی هین موقعیت همون تو و شد گرد چشمام بدنش برجستگی حس با

 .گذاشت شکمم روی دستشو پهلوم، به کرد مایل یکم رو خودش نشد، جدا ازم

 :وگفت شد جدا ازم نشست، دستش روی سریع دستام

 ...!مینا-

 :گفتم سریع و بزنه حرف نذاشتم

 ...میکنم خواهش میالد-

 زد چنگ رو اش حوله و شد بلند و گرفت ازم چشم سختی به ، بود شده خون کاسه دو چشماش کرد، فوت رو نفسش

 .دادم بیرون اسوده رو نفسم. حموم سمت رفت و

 ... مینا توسرت خاک-

 میکردم غلطی چه بره نمیشد پا اگر. میدادم فحش خودم به سرم تو میزدم هی زیر همون و تختی رو زیر رفتم سریع

 اونوقت؟

 .پووووف

*** 

 بودن محوطه توی که ادمایی نگاهای شدیم، دانشگاه وارد باهم و شد پیاده خودشم شدم، پیاده میالد موتور ترک از

 .اومد می سرم ازپشت دختر دوتا صدای نشستیم، هم کنار صندلی روی و کردیم پیدا رو کالسمون میداد، ازارم

 ....بودی تر باال های ترم اگر یکیم ترک خب-

 یکی. بگیره خون خفه شد باعث که کرد نگاهش غضب میر عین و برگشت میالد کنه کامل رو اش جمله که این از قبل

 ...اخه چه شماها به بگه اینا به نیست

 تند میالد اما افتادم می عقب هی اما بودم نوشتن مشغول منم گفتن، جزوه به کرد شروع و بود مسنی مرد اومد، استاد

 و انداخت بهم نگاهی نیم میالد. گزاشتم دفترم روی خودکارم نداره، فایده اینطوری دیدم نوشت، می خط خوش و تند

 .زد لبخند
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 ترک رو کالس نباشید خسته با و بشه ادامه بیخیال استاد شد وباعث اومد در ها بچه صدای کم کم که بود کالس اخر

 .کنه

 :گفت میالد بیرون، اومدیم کالس از و کردیم جمع رو وسایلمون

 .بنویسم میتونم تر تند من بنویسی، تو میست الزم مینا-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .که افتادم نمی عقب وگرنه میگفت تند استاد-

 :گفت و داد تکون تاسف به سر و خندید

 .عزیزم راحتی خرجور... خب خیلی-

 . بودن اومده ها بچه توک و تک بود مونده کالس شروع به ربع یه چون هنوز و بودیم نشسته بعدیمون س کال سر

 :گفتن و ما سمت چرخیدن اما نشستن جلومون های صندلی اومدن دختر و پسر تا چند

 چیه؟ اسماتون-

 :گفت میالد بود، پرسیده اینو پسرا از یکی

 .مینا میالد،-

 :پرسید سریع دخترا از یکی

 برادرین؟ خواهد-

 :گفت و توهم رفت میالد اخمای

 .شوهریم و زن-

 :گفت پسرا از یکی و گفتن اوییی

 سورن اینم کاوه، اینم امیرم، من-

 :گفت و حرفش تو پرید سریع داشت هم لوسی لحن که دخترا از یکی

 سمانه و شیرین شبنمم، من. بامن دخترا-
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 :گفت شبنم که دادیم تکون سری

 ...یکم همین شبیه-

 :داد جواب باز میالد

 .فامیلیم-

 :گفت سورن که دادن تکون سری دوباره

 ما؟ اکیب میاین-

 :گفت و داد تکون سری میالد اما نداشتم رو جدید ادمای حوصله اصال خودم من بگه، چی نمیدونست میالد

 باشیم پیشتون میتونیم سرکالس فقط ما-

 :گفت امیر و دادن تکون سری

 .خوبه همونم-

 تازه اومد می بنظر. خندیدن می خودشون حرف به خودشون و گفتن می پرت و چرت همش بودن مزخرفی اکیپ

 بودمشون ندیده که من چون باشن

 تو اخماش که بود رسیده نتیجه همین به هم میالد مطمئنم نمیومد خوشم کنم آمد و رفت اینها با بخوام اینکه از اصالً

 .بود هم

 :گفت سورن که بریم شدم بلند منم شد بلند میالد بالفاصله شد تموم که ما کالس

 .باشیم تماس در بده شمارتو جون میالد -

 :گفت اوا هم تو کشید اخماشو میالد 

 .دیدیم همو که بعدی دفعه برای باشه داریم عجله االن ما -

 :گفت رفتیم می دانشگاه از خارج سمت به که ونطور شدیم خارج کالس از و کشید و گرفت منو دست

 سوادین بی و عقل کم های آدم بود معلوم خیلی نیومد خوشم ازشون اصالً -

 .افتاد راه شدیم که موتور سوار نگفتم چیزی همین برای بودم موافق شما با
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 مشغول باشم کرده مفیدم کار شروع گرم سرم که این موندم تنها خونه تو من و سرکار رفت میالد قبل روزای مثل بازم

 کردن برداری نسخه خودم برای اونا روی از بود نوشته میالد که شدم های جزوه خوندن

 .اینا و سرکاره همون یا نداره وقت که وقتی بدم یاد هم میالد به تونستم می حداقل

 .برد خوابم زود که بودم خسته اونقدر نخوردم شام شب

 .اومد میالد که بود21 نیم و 22 ساعت

 سمتش چرخیدم و شدم بیدار سریع شد حلقه کمرم دور دستش وقتی همین برای بودم خوابیده که بود ساعتی دو

 :باشه سرحال کرد سعی حال این با ساعت این دادن و گی خسته چشمان

 خانومم بودی خوابیده من بدون -

 :گفتم و کشیدم چشمم به دستی میکرد، نگاهم مهربونی لبخند با

 .برد خوابم ببخشید-

 :گفت و کشید موهام به دستی

 ... شم فدات نداره اشکال-

 خوردی؟ شام-

 .نیست گشنم ولی... نه-

 :گفتم و شدم بلند جام از سریع

 هان؟ گفتی نمی هیچی خوردی نمی شام ام دیگه شبای تو-

 :کشیدم گرفتم دستشو و تخت روی از شدم بلند سریع میکرد، نگاهم لبخند با

 .بخوابی نمیزارم نخورده شام-

 .خورم می چیزی یه فردا حاال... پاشم زود باید صبح: میالد

 .بیا... نه-

 .گزاشتم گاز روی و برداشتم رو سوپ ظرف تویخچال از کردم، ول دستشو اشبزخانه توی
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 .کرد بغلم پشت از و شد حلقه کمرم دور دستاش که بودم وایستاده گاز جلوی

 .خانومم نکنه درد دستت-

 کردم نگاه بود شده قالب شکمم دور که دستاش به نگاهی

 بیارم غذا برات تا میالدبشین-

 گفت و کرد من به نگاهی جلوش گذاشتم کشیدم بشقابش یه براش منم نشست صندلی روی شد جدا ازم گفت باشه

 کشیدم غذا هم خودم برای شدم بلند سریع نباشه تنها اینکه برای خوری نمی خودت

 روی سر از خستگی رفتیم اتاق به هم با و شستم رو ظرفا شام خوردن محض به شد خوردن مشغول و زد لبخندی

 مو کاشت بود مشخص شد پلنگ خروپف صدای ثانیه چند از بعد کشید دراز تخت روی اینکه محض به برد می میالد

 .برده رو انرژی حسابی نیست کافی حتما هم خوراکش و میکنه کار داره شب تا صبح از که این و سخته خیلی وایستی

 .بکشم موهاش توی دست که شدم می وسوسه شدم خیره بهش و کشیدم دراز کنارش تخت روی اومد نمی خوابم دیگه

 کنه ثابت دیگران به اینکه و کنه ثابت من به خودشو اینکه خاطر به کردم نوازش موهاشو رویم بردم جلو دستمو آروم

 .کرد می تحمل را سختی همه این داشت بکنه دل ازم نیست حاضر داره دوست منو که

 .مون بوسه یاد افتادم دیشب یاد خوردن لواشک به چشم

 .گرفتم گاز رو لبم ناخودآگاه

 .نبود وقتش االن اما داشتم هم دیگه بار یه میخواستم و بود اومده خوشم بودم کرده تجربه هوش هیجانی از چرا دروغ

 یه اما بخوابم کردم سعی تختی زیر بردم سرمو و خندیدم میکردم فکر هست چی درباره داشتم بودم شده حیا بی چقدر

 .نمیتونستم جونمو تو بود افتاده خوره مثل چیزی

 بازوش رو گذاشتم آروم و سرم کردم باز بود کرده کلیپها هاش سینه به که دستشو و میالد سمت کشیدم خودمو آروم

 نباشه روش وزنم زیاد کردم سعی

 سختی به دهنمو آب باال رفت آنی به قلبم ضربان. رفت فرو اش سینه توی سرم و شد، حلقه تنم دور دستش یکدفعه

  دادم قورت

 .کرد کاری چه هم خواب تو یا بود بیدار یعنی

 ..نبود میالد شدم بیدار که صبح بود خوابم بالخره گذشته ربع یه
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 رو ها کتاب دوباره بیکاری سر از میومد شب میالد یعنی نداشتم کالس امروز شدم بلند جام از درمان رسمی ماهیت

 .شدم خوندن مشغول وسط ریختم

*** 

 بعد هفته دو

 ذاشت نمی میشد خطی خط داش دیگه اعصابم نخوردم هم تکون نشستم آرایشگر دست زیر که میشد ساعتی سه

 و میشود کشیده.موهام اش همه که این مخصوصا میشدم کالفه داشتم کنم نگاه آینه تو خودمو نمیذاشت بخورم تکون

 بود گرفته درد سرم

 داشته خورد چیز همه از بدتر اعصابم که شد می باعث  زنعمو از گفتنشان بد این آرایشگاه توی هام خاله بودن

 .نمیرسه انجامی سر به امشب کنم می حس که دارم عمیقی دلشوره یه چرا نمیدونم

 .خودم به باشم مسلط کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. دنبالم اومده میالد گفتن و شد9 ساعت باالخره

 بردار فیلم که افتم می غامیل های عروسی یاد گرفت، دلم که بود تشریفات بدون و ساده اونقدر ماشین به شدنم سوار

 توی باید. بشن ماشین سوار نمیزاره و نمیشه بیخیالشون نکنن اجرا داماد و عروس رو خواد می که چیزی اون تا

 .ببرم گور به عمرم اخر تا رو ارزوش باید کنم می فکر که االن که دیگه چیزای خیلی و بگیرن عکس ارایشگاه

 .شد مدفون چادرم و شنل زیر که زدم پوزخندی

 :گفت هیجان با. نشست و زد دور رو ماشین عجله با هم میالد

 ببینمت؟ میشه-

 .  دیگه چیزای خیلی و زنعمو نبود از بعدم حس. ام دلشوره. باشم اهمیت بی توشم که وضعیتی به کردم سعی

 .اقا نخیر-

 :گفت و خندید

 .دیگه میرسیم دیگه بهم امشب باالخره باشه-

 .افتاد راه و کرد روشن رو زده گل ماشین سریع میالد. نگفتم چیزی و گرفتم گاز لبمو

 .داشت نگه عمو خونه جلوی
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 .کرد دروباز و سمتم اومد و شد پیاده

 کنه؟ باز درو میالد نزاره مراسم طبق بزرگم دایی داشتم دوست که بود مهم

 .کردم کنترل سختی به ارو بریزه تا اومد می داشت که اشکی

 کمک بپوشم نداشتم عادت بلند پاشنه کفش مه منی بود،برای گرفته رو بازوم شدم، پیاده میالد کمک با ماشین از

 .جمعیت وسط نشم ولو که بود خوبی

 که دختری از بودن ناراضی بخاطر داماد مادر شد، جمع چشمام تو اشک دوباره. هاش فامیل و زنعمو الی بودن، همه

 . هه... مراسم نیومده بشه عروسش قراره

 صندلی روی رفتیم، بود شده چیده عقد سفره که اتاقی به و شدیم خونه وارد. دادم قورت بغضم با همراه رو دهنم اب

 نشستم

 تا بودیم عاقد منتظر همه و بودن اتاق تو همه که میشد ربعی یه اتاق، تو اومدن خانوما همه نشست، کنارم هم میالد

 ...بخونه رو عقد و بیاد

 .شد می بزرگتر گلوم توی بغض و بیشتر من چشمای توی اشک نمیشد عاقد از خبری و میگذشت که ای دقیقه هر اما

 .کرد می درد بود کشیده رو موهام که ها گیره بخاطر سرم

 .بیرون رفت اتاق از و شد بلند کالفه میالد

 حرص همه تا بشکنم بزنم رو وسال ببندم، محکم میتونم که جایی تا درو و اتاقم توی برم خواست می دلم بودم، خسته

 .کنم خالی ارو دوهفته این های

 :گفت و سمتم شد خم نشست، کنارم و اومد میالد دقیقه پنج از بعد

 .اومد هاقد باالخره-

 .بریزه اشکام تا بزنم حرف ای کلمه بود کافی نگفتم، چیزی

 .شدن اتاق وارد ام دیگه عمو و داییم و عمو با گویان یاهلل که اومد عاقد صدای دقیقه چند از بعد

 جیغ دارن دیدم که کرد بلند رو سرم شوکه شد، بلند زنا جیغ صدای یهو گفت رو ااهلل بسم تا نشستن، ها صندلی روی

 :زد داد یکی وسط این میکنن، ترک رو اتاق زنان
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 .ماااااااار-

 اینجا؟ اونم مار؟ شد، گرد چشمام

 .عقد سفره سمت اومد می و خزید می داشت اتاق وسط که خورد ماری به چشمم شد خالی که اتاق

 .شد تخیه اتاق کی نفهمیدم که بودم شوکه اونقدر. کشید گرفت منو بازوی و پرید جا از سریع میالد

 ...بگیره رو مار بیاد تا زدن زنگ نشانی اتش به کی

 .کردن ترک رو خونه ها مهمون همه کی

 :گفت رفتن دم دستیارش با عاقد کی

 .نیست صالح به ازدواج این-

 رفت و کرد خدافظی بعدم

 .رفتن اتاق سمت به و شدن رد جلوم از که  میکردم نگاه نشانی اتش مامور دوتا به و بودم نشسته هال توی مبل روی

 .کرد می لعنت و میداد فحش رفت، می راه مدام میالد

 ... و بود کالفه عمو

 .بشم تحقیر نمیتونستم این از بیشتر دیگه

 کشیدم، دستش از حرص با که گرفت رو بازوم اتاق تو اومد، دنبالم هم میالد رفتم، اتاقمون سمت به و شدم بلند

 :میالد. کمد جلوی کردم پرت و اوردم در رو چمدونم

 میکنی؟ چیکار... مینا-

 امفجار حال در. شدم خارج اتاق از و روببستم زیبش و توش انداختم و اومد دستم دم هرچی تند تند ریختن، اشکام

 .بودم

 عمو. خورد می تاب و پیچ داشت نشانی اتش مامور دستای توی که خورد ماری به چشمم بیرون.اومدم که اتاق از

 :شنیدم رو صداش ناخواسته و میکرد صحبت همکارش با داشت

 رو مراسم خواسته کسی باشین مطمن...  شلوغی این به ساختمون توی که مخصوصا نمیان شهر توی مارها نوع این-

 .بریزه بهم
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 :گفت دستم توی چمدون دیدن با عمو رفت، خدافظی بعد و انداخت بهم ای دلسوزانه نگاه ماموره عمو، سمت رفتم

 میکنی؟ چیکار مینا-

 :بود گرفته بغض از که صدایی با

 .نمیمونم اینجا هم لحظه یه دیگه... عکو بابم خونه برسون منو-

 :گفت عصبانیت با میالد و کرد نگاهم غم با

 ...م چیه ها بازی بچه ایم-

 گریه که درحالی و بردام سرم روی از رو مزاحم شنل و چادر نفود، کسی نفر سه ما جز دیگه سمتش، چرخیدم سریع

 :گفتم جیغ با میکردم

 ازدواج ندارم دوست من چون خورد بهم شد خوب... چیه میدونی اصال... بشم تحقیر این از بیشتر بمونم؟ چی برای-

 ...بیشتره ارامشم باشم که تنها من میغهمی؟... کنم

  کرد نگاهم دلخوری با

 :دوختم چشم عمو به مصمم و گرفتم ازش چشم رفت، اتاق سمت و برگردوند رو روش ناراحتی با

 .بگیرم تاکسی نمیرسونی منو عمو-

 :گقت و کشید موهاش تو دستی کالفه

 .میرسونمت خودم-

 .بودم شده مضحک چه. شدم خارج خونه از و انداختم خونه به نگاهی بار اخرین برای منم رفت و گرفت رو چمدونم

 .بود شده خسته اونم حتما نگفت، چیزی عمو و کردم گریه خونه به رسیدن تا ماشین تو

 .بستم درو و رفتم اتاقم به سریه شدیم که خونه وارد کرد، باز هاش کلید با درو رسیدیم، وقتی

 .شدم بیهوش باالخره اینکه تا کردم گریه چندساعت

 .اومدم نمی بهوش هیچوقت کاش ای

*** 
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 به و برداشتم رو لباسم و حوله اوردم، در رنگمو نباتی لباس سختی به بود، شده خشک بدنم شدم، بیدار که خواب از

 .رفتم حموم سمت

 .بود سخت خیلی ژل و توفت از پر موهای و ارایشم از پر صورت شستن

 .بود کرده روشن رو بخاری و شوفاژ عمو احتماال بود گرم خونه بیرون، اومدم اتاق از اومدم، در که حموم از

 .رفتم اشبزخانه سمت متعجب تروقی ترق صدای شنیدن با

 :گفت گریه با و کرد بغلم اونم. کردم بغلش و رسوندم بهش رر خودم سریع هاجر دیدن با

 ..کشیدی سختی همه چه... جان خانم شم فدات الهی-

 .کرده خبرشون عمو حتما

 .بود بس دیگه گریه اما بود اشک از پر چشمام شدم، جدا ازش و دادم قورت رو بغضم عمیقی نفس با

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 ...بخورم غصه و کنم فکر مشکالتم درباره خوام نمی دیگه... اما... برگشتین که ممنون... کن بس هاجر-

 :گفت مظلوم و کرد پاک رو اشکاش نشستم، میز پشت و شدم جدا ازش

 ... جان خانم چشم-

 . خوردم کامل رو ام صبحانه نداشتم، خوردن میلی اصال اینکه برخالف کرد، حاضر صبحانه برام سریع

 :کرد صدام که شدم خارج اشبزخانه از تشکر یه با شدم بلند جام از

 بزارم؟ چی نهار جان خانم-

 .بود نیم و22 کردم ساعت به نگاهی

 .زحمت بی کن درست کیک یه عصرانه برای بجاش خورم نمی نهار خوردم صبحانه تازه-

 :زد لبخند

 .چشم-
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 کردن گریه به شدیدی میل بود، گرفته دلم نداشتم، دادن انجام برای کاری هیچ رفتم، اتاقم به و دادم تکون سری

 :بیرون اومدم اتاق از و پوشیدم بیرون لباس چمدون، سمت رفتم  و کشیدم عمیق مفس تا چند. داشتم

 .بزنم دوری یه بیرون میرم من هاجر-

 . بزنم بهش کردم سعی کننده دلگرم لبخندی. میزد داد رو نگرانی نگاهش

 .میرسید باغچه به داشت که افتاد کاظم عمو به چشمم شدم خارج که خونه از

 !عمو؟ سالم-

 :گفت مهربونی و لبخند با و کرد بلند سر

 خوبی؟!جان بابا سالم-

 .میداد مثبت احساس بهت ناخواسته که داشت روحانی و مهربون صورت اینقدر شد، تر عمیق لبخندم

 ... اومدین خوشش مرسی-

 .باباجان مرسی-

 .نشین نگران. برمیگردم زود بیرون میرم من-

 .دخترم باشه-

 حاال و بود برده خونه تا ارایشگاه از منو و بود شده زده گل رو دیشب که افتاد ماشینی به چشمم بستم که رو حیاط درو

 .بود اینجا بود خوابیده جلوش صندلی روی میالد که درحالی گل بدون

 .زدم تلخندی

 .کردن نفرینش انگار که شدی عشقی گفتار ام تو-

 .بشه شب روزم خواستم می فقط انگار میرفتم راه هدف بی. کردم حرکت مخالف جهت و برگردوندم رو روم

 .بودم شده خسته کشیدم، عمیقی نفس کجاست، نمیدونستم که رسیدم جایی به و رفتم راه دوساعتی

 . دادم ارو خونه ادرس و گرفتم تاکسی

 :زدم لبخند و چسبوندم شیشه به رو سرم
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 ...فهمم نمی چیزی ساعت چند تا و افتم می گی خسته از خونه برسم-

 .سمتم اومد و شد پیاده ماشین از سریع من دیدن با میالد بود، اونجا همچنان ماشین رسیدم وقتی

 .بودم میالد قانونی و شرعی زن من االن نبود مجلس توی مار اون اگر دیشب

 :گرفت رو بازوم که تو برم خواستم و کردم باز درو بهش توجه بی

 !اخه کنی می مجازات داری منو چرا... پوووف... دیشب... داری حق.. میدونم... کن بس مینا-

 .بستم روش درو

 :شنیدم در پشت از رو صداش

 .کنم می ممکن رو ناممکن این من باشیم باهم تو منو که نخوان عالم کل اگر حتی... نمیکشم دست ازت من مینا-

 .بدم قورت کردم سعی رو گلوم به بود چسبیده بختک عین که رو بغض

 :زدم داد شدم که خونه وارد

 .هاجر نکن بیدارم خوابم می ام خسته من-

 چشمام و کشیدم دراز تخت روی و اردم در رو لباسام شدم، اتاقم وارد. ندادم اهمیتی اما نبود شاید نشنیدم رو صداش

 بستم رو

*** 

 .اومدم بیرون دانشگاه اموزش اتاق از

 .نشست لبام روی روز چند از بعد واقعی لبخند اولین

 .رفت بین از بود داده تکیه دیوار به روم روبه که میالد دیدن با اما

 کردی؟ خودتو کار-

 :فتم. و زدم نیشخندی

 .ببینیم همو تو منو نیست قرار دیگه-

 : گفت و رسوند بهم خودشو که بودم نرفته قدمبیشتر چند و بهش رو پشتم
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 کنم می خودم مال رو تو زور به شده حتی نهایت در اما میکنم صبر فعال... کنی نمی تعیین تو اینو-

 .بهش باشم توجه بی همچنان کردم سعی و دادم قورت رو دهنم اب

 .میالد حضور بدون بودن کالسم اولین بعداظهر

 .بودم دلخور چرا نمیدونم. بود اومده هفته یک از بعد. زد خشکم لحظه چند عمو دیدن با رفتم، خونه به

 :حرف کلمه یک حتی بدون نشستیم هم روی روبه

 ..دادم طالقش... بود رویا کار مراسم توی مار اون-

 :گفت و داد تکون سری غمگین. کردم بلند سر شوکه

 ... اینکه بخاطر شکست رو برادرم بچه دل... برد فامیل کل جلوی رو ابروم شکست، رو میالد دل-

 . بودم خودم هاش بدبختی تمام عامل که کردم می نگاه ای شکسته مرد به سکوت در

 :پایین انداختم رو سرم

 ..منه تقصیر اشون همه... عمو ام شرمنده-

 :گفت و کشید اعی

 سپردم کاظم و هاجر به. نمیشه سفید وقت هیچ دیگه بشه سیاه ادمی یه قلب وقتی... مینا نیست تو تقصیر هیچی-

 .بگو بهم داشتی الزم هرچی خودتم. بدن خبر بهم داشتی الزم هرچی

 .ممنون گفتم فقط و دادم تکون سر

 .رفت خدافظی گفتن با و شد بلند

  بود نشسته ماشین توی میالد کردم، نگاه خیابون به پنجره از و رفتم اتاقم به رفتنش بعد

 :بود میالد داشتم برش. شد بلند موبایلم اس صدای نشستم، تخت روی و کشیدم اهی

 بیاریم؟ در عزا از دلی تو بیام میکنی؟ نگام یواشکی چرا-

 .بشر این پروببود چقدر  کردم نگاش شده گرد چشمای با

 :کردم تایپ حرص با بود، مونده باز دهنم
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 .کنی فراموش منو توهم زودتر هرچه بهتره داریم باهم نسبتی دیگه نه محرمیم دیگه نه... حیایی و بیشرم تو چقدر-

 کردم می تایپ دوبازه میکردم پاک که میکردم تایپ اشتباه اینقدر ارو جمله چند همین

 :اومد جوابش که نکشید طولی. کردم فوت محکم رو نفسم حرص از ضد ارسال وقتی

 ات خونه در جلو ماشین توی عمرم اخر تا شده چون کنی پاک ذهنت از رو مزخرف تصور این باید که تویی این-

 با که کاری از روزی یه باالخره مادرمم. نداره سوز و سوخت اما داره زود و دیر. نمیکشم دست تو از اما میشسنم بشینم،

 .میشه پشیمون کرده پسرش قلب

 گرفتن؟ طالق باباش و مامان میدونه یعنی باشه؟ خونسرد ایمقدر تونست می چطور

 .نکرده کاری هیچ و مادرشه کار مجلس توی مار اون میدونه یعنی

 .کنه جدا چیزا این از رو ذهنم که چیزی به داشتم نیاز رفتم، راه اتاق توی یکم شدم، بلند عصبی

 .اتاق اونطرف کردم پرتش که بود نرسیده دوم صفحه به اول صفحه اما برداشتم کتاب یه کتابخانه توی از

 شبنم و شیرین بودمش، شنیده اتفاقی که افتادم کالس توی ها بچه از یکی حرف یاد ان یه گزاشتم، طرف دو رو دستام

 اشنا چت طریق از اون با اما رو اسمش اومد نمی یادم...  نام به پسری با که گفت می شیرین و میزدن حرف داشتن

 ... اینا و بود خوبی پسر خیلی و بود شده

 .کردم پیدا اینترنت تو روم چت یه کردن سرچ یکم بعد و برداشتم رو موبایلم ناخواسته

 دارن گفتن برای حرفی که بیکارن ادم عده یه بود مشخص کامال خوندم، می رو میشد که هایی چت فقط ساعت نیم تا

 .میزنن حرف هم دیوار جرز از حتی دارن و

 .بود کرده باز باهام کاربرا از یکی که بود خصوصی چت شد، باز برام پنجره یه یهو

 مطوری؟ چطور سالم-

 .شد جمع صورتم باشم دیده اور چندش چیز یه انگار

 بنویسم سالم کلمه یه و کنم راضی رو خودم تونستم سختی به

 :داد حواب سریع

 کنی؟ می گیری گوشه چرا چیه؟ اسمت-
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 اور عذاب اگر حتی مکالمه اون به دادن ادامه به میل کلمه اولین تایپ از بعد که خطرناکیه دنیای یه روم چت دنیای

 ببینی کافیه چون میکنی رد هم کردن فضولی مرحله از نیستی کنجکاو اگر. میشه تقویت درت بشدت برات باشه بوده

 .نداری قرار و اروم نکنی بازش تا اومده پیام برات

 .بگیرن رو جلوش نمیتونن که اتفاقیه این چت تو کارا تازه برای مخصوصا

 .خوندم می رو چتا داشتم-

 چیه؟ اسمت-

 .مینا-

 . ام روزبه منم-

 ...ما کردن چت اغاز شد این و

 سر لهم هاجر اگر و بود گرفته درد گردنم بود خم سرم بس از کرده رد هم بعداظهر سه از ساعت دیدم اومدم خودم به

 تا رفتم خدافظی با و کنم چت نذاشت ام گرسنه شکم. میدادم ادامه روزبه با کردن چت به شب تا شاید نمیزد

 .برسم دانشگاه به تا دارم زمان دقیقه43 فقط و امروز بعداظهرم کالس اولین اومد یادم که نهاربخورم

 .بود روزبه ذکرم و فکر همه کالس سر

 می خودش که اینطور البته کرد می زندگی مادرش با و بود کرده فوت پدرش داشت مکانیک لیسانس بود، سالش19

 .اونجا میرفته رو روزش یه هفته در که داشت هم مجردی خونه یه گفت

 .بود چیزا این و رنگ و غذا مورد در حرفامون بیشتر

 ...سیبزمینیه و قارچ و گوشت با ماکرانی عاشق داره، دوست رو زرشکی و طوسی رنگ مثال

 خواستم می اگر و کنم فراموشش خواستم می چون زندگیم توی رو میالد حضور الی گفتم چیزو همه که منم

 .بیارم جایی رو اسمش نداشتم حق کنم فراموشش

 بود؟ چی مشکلش. کنم چت روزبه با و برسم خونه به سریع مشتاقم دیدم اومدم خودم به تازه شد تموم که کالس

 .میداد فاصله زندگیم تلخ موضوعات از منو داشت ندونسته که بود غریبه ادم یه اون حداقل

. چتروم تو رفتم دوباره و روببرداشتم موبایلم رسیدم، خونه به اینکه محض به  کردم، تحمل گی حوصله بی با رو کالسام

 .انالینبود هنوز که بود تر بیکار من از اون انگار
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*** 

 .بعد ماه یک

 .سرده هم هوا البته کردن، یخ دستام که دارم استرس اونقدر

 . ام روزبه اومدن منتظر و نشستم کافه میز پشت

 در پشت شبا دیگه میالد یکماه این اما نمیدونم خودمم که ای مسله شدم وابسته بهش چطور ماه یک عرض که این

. تعقیبمه حال در کماکان اما بره بود مجبور اونم و بود زده زنگ پلیس به ها همسایه از یکی چون خوابه نمی خونه

 ..کنه رم روزبه دیدن با و باشه کرده تعقیبم میالد میترسم االن حتی

 یا زشتم گفته خودش با منو دیده اومده حتما زدم، پوزخندی ناخواسته نیومد، روزبه اما پنج ساعت از گذشت دقیقه ده

 . شده پشیمون هرچی نمیدونم

 .شد کشید عقب روم روبه صندلی که برم شدم بلند جام از

 .کردم نگاه بود وایستاده روم روبه که مردی به و کردم بلند سر

 :گفت تردید و لب روی لبخند با

 درسته؟ مینا-

 :گفت سرخوشی لحن با و نشست که دادم تکون رو سرم

 میرفتی؟ داشتی که نگو. بود شده ترافیک یکم بارونیه هوا شرمنده-

 .داشتم بدی حس اینقدرچپ چرا نمیدونم اما داشت خوبی چهره نشستم، و هم توی کشیدم رو اخمام

 ندادی؟ سفارش چیزی خب-

 دادم تکون سر فقط بازم

 :گفت و خندید

 کوچولو؟ خانم خورده موش رو زبونت-

 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم
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 .خورم می موز شیر-

 کردن غلط به استرس شدت از کشیدم، عمیقی نفس کرد بهم که پشتشو. بده سفارش بره شد بلند و زد کجی لبخند

 بندازه؟ راه دعوا بیاد نکنه افتادم میالد یاد ان یه. بودم افتاده

 :برگشت روزبه که برم پاشم سریع هست میالد اگر تا کردم نگاه بر و دور به

 گردی؟ می کسی دنبال-

 :گفتم و نشستم صاف سریع

 .نه...نه-

 :گفت و داد تکون سری

 دارم؟ چیزی شاخی منو ببین خب-

 :گفتم متعجب

 ...وا-

 :گفت و انداخت باال شونه

 .اونوقت چیه برای تو ترس و هول همه این پس نیستم ترسناک.... واال-

 :دادم قورت و دهنم اب

 .نیست چیزی-

. دلم تو چی فهمیی می نگفته همیشه اون.اوفتادم یادمیالد. کردم می چه خب ولی. داشت حقم. نکرده باور بود مشخص

 ... و خواد نمی چی خواد می دلم چی

 .بشه هم سالشون هزار اگر حتی نمیرت یادشون رو ها اولین وقت هیچ ادما میگن

 .عشقشون اولین یا باشه کردن درست که غذایی اولین خواد حاالمی

 .کردم می اش مقایسه میالد با داشتم من بود گرفته قرار من جلوی روزبه که حاال و بود من اولین میالد

 ... روشن ابی میالد چشمای و سیاهه روزبه چشمای
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 :گفت روزبه اومد، که سفارشمون. کشیدم پیشونیم به دستی کالفه

 .گفتیم دیگه بهم رو چیز همه تقریبا ماه یک این هرچند  بگو؟ خودت از یکم مینا خب-

 با هم روزبه و داد هل رو روزبه و بهمون رسید میالد برگردونم سر بخوام ااینکه قبل خورد، سزم پشت بع چشمش یهو

 .موند هوا رو پاهاش و شد چپه پشت به صندلی

 :کشید داد سرم میزد قرمزی به که پوستی کرده، باد گردن با میالد. شد بلند کافه تو دیگه خانم چندتا و منو جیغ

 بیرون؟ بیای اشغال این با که میزدی پس منو-

 .منه حکایت میاد، سرش میاد بدش هرچی از ازم میگن. کردم نگاه بهش زده وحشت

 :گرفت رو اش یقه و رفت بود شده بلند تازه که روزبه سمت به میالد

 گذاشتی؟ قرار من بازن حقی چه به-

 :گفت بهت با شد خیره من به بود کافه تو که هرکسی نگاه سنگینی

 زنت؟-

 .کردم خیانت بهش حاال و میالدم زن که بود شده باورم خودمم انگار بود اومده بند زبونم استرس از

 :گفتن و جلو اومدن مفری چنز

 ... و کرده اشتباه...  بفرست صلوات اقا-

 کشید و گرفت رو بازوم سریع. رفتم عقب قدم یه ترس از که من سمت اومد و کرد ول ارو روزبه یقه میالد

 .برد بیرون کافه از  کشید خودش همراه منو کوبید می زمین به محکم که قدمایی با و برداشت رو کیفم

 .بود اومده بند زبونم ترس شدت از

 .بکشتم زمین روی نخواد که بشم قدمش هم کنم سعی که بود این بدم انجامش تونستم می ناخوداگاه که کاری تنها

 ...و کنه تصادف نشه موتور سوار تا خرید براش عمو که ماشینی رفت، ماشین سمت

 .حقمه میکردم حس که میکرد رفتار باهام جوری یه شد حلقه چشمام تو اشک تو، کرد پرتم و کرد باز رو ماشین در

 .شد سوار اومد سریع
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 زده داشبورت به رو راستم دست و بودم رفته قرو صندلی توی که میروند تند اونقدر. افتاد راه و کرد روشن رو ماشین

 .بودم بسته رو چشمام. بودم

 .بیرون بزنه سینم از ممکنه لحظه هر کردم می حس که بود رفته باال اونقدر قلبم ضربان

 .بیرون بری گالبی ببو یه با که میزنی دور منو-

 :زد داد و زد فرمون به محکمی ضربه کردم، نگاهش ترس با

 .بهت لعنت. مینا بهت لعنت-

 :کنم ارومش تا بزنم حرفی کردم سعی ریختن، اشکام

 ...می-

 :صورتم تو کوبید دست پشت با که بگم کامل بودم نتونسته هنوز اسمشم

 .نشنوم چیزی... ساکت-

 کنم گریه صدا بی کردم می سعی و بردم گذاشته لبم روی رو دستم

 .نمیشناختم رو میالد این

 .شد بلند هقم هق صدای و شد بیشتر ترسم خون دیدن با برداشتمش لبم روی از دستم، خیسی با

 .داد ادامه رانندگیش به اهمیت بی دوباره اما انداخت بهم نگاهی میالدنیم

 .کردم قفل رو ماشین در سریع ترس از شد، پیاده و کرد پارک حیاط تو ماشینو رسیدیم که عمو خونه به

 ماشین شیشه به کوبید محکم کردم قفل دیدم که کنه دروباز اومد میالد

 ...مینا نکن سگم-

 :گفتم گریه با

 ...مگه میشه هم بیشتر این از-

 .کنه کاری تونست نمی بود ماشین رو هنوز سویچ خوشبختانه. نشنید گفتم اروم خب اما

 :وگفت زد ماشیم در به لگدی
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 .نمیمونی تو اون که تاابد-

 .داخل رفت و برگردوند روشو

 صدای شدم، پیاده ماشین از و کردم باز رو قفل داشتم که سرعتی اخرین با شد، بسته که خونه در کردم، نگاه رفتنشو

 چنگ پشت از و برسه بهم میالد شد باعث در کردن باز. دوییدم حیاط در سمت به قوام تمام با. شنیدم ارو خونه در

 .بکشه عقب به محکم رو موهام و سرم روی مغنعه به بزنه

 .زمین افتادم پشت به و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم کشیدم، جیغ

 . موهام شدن کشیده هم طرفی از پیچید کمرم و باسن توی درد

 کردم فراموش رو دردام همه که بودم ترسیده اونقدر. صورتم رو شد خم و نشست کنارم میالد

 :گفت و شد خیره چشمام تو بود ترسناک برام االن که چشمایی اون با

 ...کشم نمی دست هم ات جنازه از حتی میدونی خودتم-

 باز که درو کرد، بلندم زور به و گرفت رو بازوم میالد کشیدم، عمیقی نفس. شد باز نفسم راه انگار کرد ول که رو موهام

 .برد خونه سمت به کشون کشون منو بعدم بست محکم بود

 !نیست خونه کس هیچ میدونستی-

 .بگم سعید و میالد به دارم هوکاری و اصفهان بره قرارداد یه بستن برای میخواد گفت اومد عمو پیش دوروز میدونستم،

 .میزد دامن بیشتر ترسم به تنهاییم میالد منو کع موضوع این. نیست هم خانم سلیمه مسلما

 :گفت میرفت سابقمون اتاق سمت به که همونطور میالد و شدیم خونه وارد

 .نکردم یسره رو کارت صیغه مدت تو که پشیمونم خیلی میدونی-

 :گفتم گریه با و گرفتم درو چارچوب زده وحشت

 .کن ولم...کردم غلط... تروخدا میالد-

 :وگفت کرد نگاهم خشم با میالد. بودم گرفته رو چارچوب دیگه دست با محکم منم اما کشید رو بازوم بیشتر

 چیوووو؟ انتقام بگیری؟ انتقام من ار میخوای هان؟ بیوفتی روز و حال این به بعد که میزاری قرار چلغوز یه با چی برای-

 شدم؟ بیخیالت نداشتم کاریت ماه یک کردی هاااان؟فکر ؟ عاشقمو قلب ارو؟ کشیده ناز ارو؟ نکرده کار
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 وقت هیچ. بودم ایستاده اتاق وسط ترسیده کرد، قفل درو بست، درو و اتاق تو کشید سریع منو که بود شده شل دستم

 باشه ترسناک اینقدر میتونه مهربون همیشه و پیشه عاشق میالد اون نمیکردم فکر عمرم تمام تو

 :گفت و شد خیره بهم نشسته خود به چشمای با میالد

 .بزاری بیرون اتاق این از پاتو نداری حق دیگه-

 .بشن سفید هات دندون رنگ موهات تا میمونی خونه این تو

 :وگفتم شدم خیره میالد به ممکنه حالت ترین مظلوم با

 کردم؟ چیکار مگه میکنی؟ اینطوری چرا-

 :گفت حرصی لحن با. رفتم عقب ترس از قدم دو که جلو اومد قدم یه

 که واقعا... میدی پیام یکی به و گوشیه تو ت سر همش شنیدم هاجر از کنی؟ چیکار خواستی می دیگه کردی؟ چیکار-

 کردی شروع و برداشتی گوشی سریع کردم ولت تا تو و میزدم له له بودن بات لحظه یک برای بچگی همون از من مینا

 .کردن پیدا پسر دوست و کردن چت

 :گفتم گریه با

 ...منی هیچکاره تو-

 :گرفت ای شماره و روبرداشت موبایلش حالت توهمون شد، خیره چشمام تو سرد

 ...!میثم الو-

-... 

 چیشد؟-

-... 

 .کنه امضا بیار خودت با هم رو مرتضی باشین، اینجا دیگه ساعت یک تا میخوام اوکی-

-... 

 .نکنی دیر-
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 :گفت جدیت باهمون و جیبش تو گذاشت گوشیو

 .قانونی هم شرعی، هم. ات کاره همه میشم دیگه ساعت یک تا-

 تفاوت یه با اما کرد، همینکارو هم کردنمون صیغه سر میشد، تکرار داشت زمان  انگار. کردم نگار میالد به شوکه

 .میکنه مجبورم خشم و عصبانیت با داره اینبار خرید رو نازم اونموقع. اساسی

 .اخر سیم به زدم...  سرم به زد

 .زد صدا رو اسمم داد با میالد. حموم سمت دوئیدم

 .گردنم روی گزاشتم سریع و برداشتم اومد دستم دم ژیلت یه نکردم، پیدا تیغ

 :گفت ترسیده و شوکه میالد

 میکنی؟ غلطی چه داری مینا-

 .ترسیدم می بیشتر میالد از اما نمیکنم غلطی همچین میدونستم و بودم ترسیده خودمم

 :میزاد ارومتکون هوا تو رو دستاش

 ...کنار بزار اونو... مینا باش اروم-

 :گفتم هق هق و ترس با

 .میالد کن باز اتاقو در-

 .باشه...باشه-

 :گفتم سریع شنیدم که رو قفل شدن باز صدای چرخوند، قفل توی کلید میالد بیرون رفتیم حموم از

 .بگیر فاصله در از-

 .رفت عقب و لرداشت سریع دستشو

 .نشد باز اما دادم فشار ارو دستگیره و شدم در نزطیک

. گرفت رو دستام مچ پشت از سریع میالد چون بدم فشارش نکردم فرصت اما گرفتم ارو دستگیره دودست با متعجب

 .بهم زده کلک فهمیدم شدم شوکه
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 :میگفت دلم تو حسی یه شد، خالی دلم زیر

 .کندی رو خودت گور-

 بود؟ کجا ام مغنعه گردنم، به میخورد گرمش نفسای. اورد در ام زده یخ های انگشت بین از رو ژیلت

 :وگفت کرد فوت گوشم توی نفسشو ،.کرد پرت ای گوشه به رو ژیلت

 بری؟ تو میزارم من که مطمنی اینقدر-

 کردن بلند سر جرات در، به چسبوندتم و گردوند برم اروم نداشتم، بزنم حرف هم کلمه یک اینکه جرات ترسیدم، می

 .نداشتم

 :گفت ارومی نسبتا صدای با

 ..باش مطمن اینو... بره بیرون اتاق از ات جنازه نمیزارم من هم بمیری اگر حتی تو مینا؟، چیه میدونی-

 بعدم. زدم جیغ و پریدم جا از ترس شدت از گوشم، کنار در روی کوبید دست کف با یهو. بود شده بریده بریده نفسام

 .افتادم هق هق به بالفاصله

 ...میالد...م-

 ...کردی سگم کافی اندازه به مینا؟ فهمیدی... میگی ارو بله خطبه خوندن موقع خوب بچه مثل. شیششش-

 از دریغ اما میدادم فشار در به خودمو منم نسبت بهمون و کرد نزدیک بهم بیشتر خودشو... دادم تکون سر تند تند فقط

 .فاصلع ذره یه

 :وگفت کشید گونم روی زبونشو

 ...شدی شور کردی گریع اینقدر-

 :گفت و لباسش های دکمه سمت رفت دست نشستم، سریع افتادن محض به داد، هلم تخت روی و کشید دستمو

 چیه؟ شیطونی یکم با نظر... داریم وقت کلی بیان تا-

 :گفتم شوکه

 ...میالد-
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 :وگفت زد نیشخندی

 میخوای؟ جووون؟چیزی-

 :گفتم گریه با

 .نکن اذیتم-

 :گفت و داد بیرون رو پاینش لب

 ...دیگه؟هوم میگم چی میدونی...کنم نازت بلدم فقط من بکنم؟ بلدم هم اذیت مگه منتو-

 .میترسوندتم همین و بود طوفان از قبل ارامش نظرم به داشت االن که ارامشی همین

 .تخت تاج به رسیطم تا عقبمیکشیدم رو خودم منم و سمتم اومد کناری، انداخت و اورد در رو پیراهنش

 .بزنن گندت

 :گفت چشمام تو خیره و روم اومد سریع تخت، روی افتادم پشت به که کشید محکم و گرفت رو پاهام مچ

 فهمیدی؟ میکنم کبودت و سیاه بپرونی جفتک بخوای-

 .میکشیدم نفس سختی به بغضم باوجود

 داشت نگه ثابت رو صورتم و گرفت، رو ام چونه خشونت با دستش برگردوندم، رو روم سریع که کرد نزدیک رو صورتش

 .داد فشار لبام روی رو لبهاش بالفاصله و

 گرفت گاز لبمو دفعه یه. نمیزاشت اما برگردونم رو رتم صو کردم سعی ، رو لبام میمکید محکم. گرفت دردم فشارش از

 :گفت بعد و

 ...ارومبگیر. مییییییییینااااااا-

*** 

 :داد جواب و برداشت رو موبایلش تخت گوشه از و شد خیز نیم کرد، باز دورم از رو دستاش موبایلش، صدای با

 بله؟-

-... 
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 .میکنم باز درو الن باشه-

 :گفت میپوشید رو لباساش که هکونطور گذاشت کنار گوشیو

 .اومدن بپوش لباساتو زود-

 میالد که بودم شده خیره ای گوشه به هدف بی بیرون، رفت اتاق از میالد پوشیدم، رو لباسام و شدم بلند کرختی با

 :دنبالم اومد

 ...بیا پاشو-

 :شد خیره چشمام تو و وایستاد دفعه یه که بشم خارج اتاق از خواستیم دنبالش مطیع و شدم بلند

 .تو و میدونم من بیاری در بازی بخوای مینا-

 . رفتیم باهم و دادم تکون سری

 . بود مسن یکیشون فقط که بودن نشسته مرد چهارتا پذیرایی توی

 .میالده های اولتیماتوم از بود مشخص سر بودن پایین از حجم این. بود پایین سراشون اشون همه

 :گفت میالد و نشستم مبل روی

 .حاجی کن شروع-

 :گفت میالد به بعد و سند یه توی چیزایی نوشتن به کرد شروع اونم داد، بهش هارو شناسنامه

 چیه؟ مهریه-

 :وگفت کرد فکری میالد

 . سکه233-

 :پرسید دوباره و شد مشغول دوباره عاقد

 ...چیزا اینجور...  و اشتغال و تحصیل مثل نیست؟ عقدی ضمن شرط-

 :گفت سریع میالد

 .نیست چیزی نه-
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 :گرفت میالد سمن به سند با و دفترش بعد و انداخت بهم نگاهی چشمی زیر عاقد

 .کن امضا شما رو اینجاها-

 :گفت و داد نشون میالد به رو جاهایی. کرد کردن، امضا به شروع سریع میالد

 .کنن امضا خانم بده-

 .کردم امضا مثال که کشیدم برهم درهم های خط سری یه خودکار با منم جلوم، داشت نگه و دفتر و زد زانو جلوم میالد

 هیچکدوممون حاال اما باشیم داشته خوشکل مضا یه تا کردیم تمرین کلی مبالد با پیش سال سه بخیر یادش

 .بود نشده ها امضا اون شبیه امضاهامون

 .کردن امضا شاهد عنوان به هم دوستاش شد، بلند و انداخت بهم عمیقی نگاه میالد

 .نشست کنارم اومد و داد تکون سر براش فقط میالد که پرسید ازش ارومی سوال عاقد عاقد بده برد که رو دفتر میالد

 ... نبات شاخه و قران و اینه و عقد سفره از نه بود خبری داماد و عروس لباس از نه دیگه شد، خوندن مشغول عاقد

 مثال که بدوزن رو تور اون سوزن و نخ با و بسابن قند مون سر باال که ادمایی از نه بود خبری لفظی زیر و کادو از نه

 .نبود خبری کدوم هیچ از... دوختن و شوهر مادر دهن

 خونسرد. بودم حال و حس بی عجیبی طرز به. بریزم که نداشتم اشکی دیگه. دادم خالی و خشک ای بله بار اولین با

 . خونسرد

 دادن شکنجه اهل میالد کنه؟ ات شکنجه میخواد کنه؟ چیکارت قراره مگه میگفت گوشم تو همش مزخرفی موجود یه

 ...میدونی خودتم میست

 میکرد؟ نازت چطور رفته یادت رو پیش یکساعت همین

 :گفت و شد بلند عاقد و گفت ارو بله هم میالد

 .بگیرید بیاید میتونید دیگه دوروز کارهاش، انجام برای دفترخونه ببرم باید هارو شناسنامه-

 .میالد و موندم من فقط حاال و رفتن اشون همه دقیقه چند از بعد. داد تکون سر میالد

 سمت رفت و انداخت بهم نگاهی نیم برگشت کردنشون بدرقه از که میللد شدم، خیره ای گوشه به و نشستم مبل روی

 . خورد و ریخن خودش برای اب لیوان یه. اشبزخانه
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 .سمتم گوفت و من سمت اومد و کرد پر دیگه لیوان یه

 :گفتم و زدم نیشخندی

 میدی؟ قربانی از قبل اب-

 :گفت و جلوم داد تکون رو دستش داد، تکون تاسف به سر و خندید

 .خوبه بخوری اب قبلش گفتن بخور بگیر-

 :گفتم گیج

 چی؟ قبل-

 :گفتم عصبی و دادم تکون سر خودش مثل منم. داد تکون تاسف به سر برام فقط دوباره

 .بزن واضح حرفتو... من واسه نیار در مدیری مهران ادای-

 مبل دسته روی دستام روی رو دستاش اونم و رفتم فرو مبل تو سمتم، گرفت خیز دفعه یه و میز روی گذاشت رو لبوان

 .گذاشت

 :گفت و وایستاد فیس تو فیس

 واضح میخوای. خوبه خوردن اب قبلش گفتن اونم...  اس رابطه شوهرا و زن بین عادی و معمول چیز یه و شدی زنم-

 کنم؟ ترش

 :گفت میرفت اتاق سمت به که همونطور رفت، عقب و زد دوباره نیشخندی میکردم، نگاهش شده گرد چشمای با

 ...بیشتر هیجانش هم تره رمانیتک هم که شب واسه میزارم.. ندارم حالشو االن البته-

 :گفت و سمتم برگشت یهو

 .میشه بازتر ات تنبیه برای ذهنمم-

 .شد گرد.چشمام

 :گفتم لبی زیر و کردم فوت نفسمو.  شد اتاق وارد

 ...اخه بود اصفهان به رفتن وقت چه عمو-
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 . کرده عرق لیوان شیشه اب خنکی بخاطر. کردم نگاه اب لیوان به

 .نداشتم حوصله اصال. نشسته های ظرف از بود پر سینک. شدم خانه اشبز وارد شدم، بلند و کشیدم سر رو اب لیوان

 .رفتم اتاق سمت به و شدم خارج اشبزخانه از

 رفع ساعت چند از بعد که. خونه ادرنالین بخاطر هیجان و تنش یه از بعد عادی غیر خونسردی: بودم خونده جا یه

 .میشه

 .بود خواب و بود رفته روتختی زیر و بود پوشیده راحتی لباس که میالد به و کردم باز رو اتاق در

 :کرد باز چشاشو که میکردم نگاهش بودم وایستاده همونجا

 .ندارم کاریت فعال بخواب بیا-

 :کرد اشاره تخت به که کردم چپ براش رو چشمتم

 . ندارم حوصله بخواب بیا-

 .بود چندتایی بودم، نبرده ررو لباسام همه. برداشتم لباس دست یه و کمد سمت رفتم

 :میالدگفت که حموم سمت رفتم

 ... نبودی زیرم پیش یکساعت انگار کن قایم-

 .بستم رو حموم در اهمیت بی و گرفتم گاز لبمو

 .نفهم پسره. کردم می حس رو هام گونه قرمزی

 گرفت رو کمرم و سمتم چرخید سریع که میالد به نسبت فاصله ترین دور کشیدم، دراز تخت روی لباس تعویض بعد

 . کشید

 .کرد قفل پاهاش با پاهامم کرد، حلقه تنم باال دور محکم دستاش

 .بخورم تکون نمیتونستم عنوان هیچ بع و رومبود بدنش نصف که بود کرده بغلم جوری یه

 .بخوابم خوام می ام خسته. نمیخوری تکون-

 .باشه-
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 .... و افتم می پیشمون ساعت یک یاد همش اما بستم منم. روبست چشماش

 ببره خوابم تا کشید طول ساعتی نیم من اما برد خوابش سریع که میالد

*** 

 .نبود میالد از هم خبری و بود رفته فرو تاریکی تو اتاق. شدم بیدار خواب از توروقی و ترق صدای با

 رفتم و کشیدم عمیقی نفس بود، برق کردن روشن کردم که کاری اولین. شد لود مغزم که یکم نشسنم، تخت روی

 . عقب پریدم متر دو ترس از من و شد باز یهو که در سمت

 :گفت و انداخت بهم نگاهی. بست درو تو اومد سریع میالد

 شدی؟ بیدار عجب چه-

 .قلبم رو گزاشتم دستم و بستم چشمامو

 .کردم سکته میالد وضعشه چه-

 .بیارم برات خوای می چیزی نیا بیرون اتاق از. میکنن ایجاد تغیراتی خونه دکور تو دارن اومدن چندنفر-

 :گفتم متعجب

 ؟.بود چش خونه دکور مگه-

 .مینا تو و میدونم من بیای بیرون اتاق از. وایسم اینا سر باال برم االنبباید فهمی می خودت بعد حاال-

 .بست درو و بیرون رفت اتاق از بعدم

 .کردم نگاه رو رفتنش شده گرد چشمای با

 .دیکتاتور زورگو-

 .نشستم تخت روی و اتاق تو برگشتم و زدم صورتم و دست به ابی. سرویس سمت رفتم و زمین کوبیدم پامو

 :گفتم لبی زیر و شدم خیره نامعلومی جای به

 .بزنم همیشه برای رو خوندن درس قیر باید پیداست که اینطور-

 :موهام بع زدم چنگ و کشیدم وبباالیی بلند گوف

Exchange group 



 . برسه دلش مراد به تا میالد دست دادی بهانه... گزاشتی قرار روزبه با چی برای دیگه خودته از کرم-

 . اومد میالد که میشدم تلف گشنگی زور از داشتم. خوابید سروصداها که بود شب22 ساعتای تقریبا

 .رفتن بیا-

 .بود خاک از پر جا همه اما بیرون اومدم اتاق از

 :رفتم بود سابقم اتاق که منشاش سمت به و پوشیدمشون. جلوم گزاشت دمپایی جفت یه میالد

 کردی؟ چیکار اتاقو-

 .انگار بودن کرده یکی بود کناریش که مهمان اتاق با و منو اتاق

 .کنن می تمومش دوروزه یکی گفتن که دارع زیارد  کا البته. تو منو اتاق میشه بعد به این از اینجا-

 ...اوهوم-

 :گغت و شکمم دور کشید دستشو

 .شام بریم-

 .میبرد باال رو قلبم ضربان این و بود شده حلقه دور همچنان دستش ، بیرون اومدیم اتاق از

 :جلوم گذاشت رو پیتزا های جعبه از یکی و نشستیم میز پشت شدیم، اشبزخانه وارد

 .بخور-

 .شدیم هوردن مشغول و برداشت رو دوم جعبه میالدم برداشتم، تیکه یه و کردم باز درشو

 میاد؟ کی عمو-

 .دیگه روز چهار سه-

 کنی؟ می داری کاری همچین خونه با میدونه-

 .اره-

 :خندید دید که حالمو کردم، نگاهش تعجب با
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 این از قبل حتی... خب اما میکنه ام حواله چک چندتا برگرده وقتی هروند... گفتم بعش زدم زنگ عقدمون از بعد-

 ... نگیریم جدا خونه که بود همین امون برنامه هم جریانات

 . شدم پیتزام باقی خوردن مشغول و دادم تکون سری

 :گرفت رو دستم و شد بلند میالد  خوردیم که رو غذاهامون

 .خوابه وقت بریم پاشو-

 :گفتم استرس با. کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 پر؟ شکم با-

 *(((novels_anline@)))*وانشات ها داخل کانال به لینک: 

 نمی انگار واقعا اما. بدم ادامه خوابم به همچنان داشتم سعی تشنگی و کرد می کالفه داشت که دردی دل حس با

 .تونستم

 دیشب و دیروز خاطرات سریع. شدم بودنم برهنه متوجه شم بلند که چرخیدم بود، روشن هوا کردم، باز چشم کالفه

 .شدم سرخ یکباره به ذهنم، تو اومد

 .اوردم زبون به که بود کلماتی تنها بیشعور میالد

 حال به فکری یه باید اول اما کردم می بودن نجس حس. اشغالی بندازم باید کال رو دیروزم لباسای بود، تنها اتاق تو

 .کردم می تشنگیم

 .اتاق تو برگشتم سریع اشبزخانه تو خانم سلیمه دیدن با اما. بیرون رفتم اتاق از و دورم پیچیدم ارو مالفه

 .اخه میخواد چی اینجا این..  میالد نکنه خفت خدا

 شیر از سیر دل یه و کردم باز اول رو سرد اب. دم ب ام حوله و لباس ، حموم سمت رفتم و کشیدم باالیی و بلند پوف

 .ابخوردم

 .بیرون اومدم حموم از پوشیدم لباس ، برداشت تنم از رو گیی خسته حسابی که دوش یه از بعد

 .نفهم پسره. توهم کشیدم رو اخمام دستشه منم گوشی و کشیده دراز که تخت روی میالد دیدن با

 .کشیدم دستش از دفعه یه گوشیو و سمتش رفتم هم در اخمای با
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 ؟...شخصیه وسیله گوشس نمیفهمی-

 :گفت و توهم کشید بدتر شایدم خودم عین رو اخماش ام جمله از بعد اما کرد نگاهم شده گرد چشمای با

 .باشی داشته رو شوهرت از غیر بایکی گزاشتن قرار حوس جنابعالی که وقتی تا نه-

 مسله یه دنبال و شده حسلس ام روحیه خیلی مسکردم حس االن و داشتم درد خیلی دیشب. نداشتم مدن ا کوتاه قصد

 .کنم خالی سرش رو دلیم دق تا میگشتم

 .میفهمی... زنت نه بودم محرمت نه نکردم اشتباهی کار هیچ من یعنی که کردیم بعداظهرازدواج دیروز تازه ما

 :وایستاد جلوم و شد بلند عصبانیت با

 ...من واسه شدی شیر حاال بوزی موش دیشب چته...  کردم ولت خودت حال به ماه یک فقط بودی زنم-

 به دومشت سریع کنم مخفی رو بودتم ضعیف نکه ای برای و شد پر چشمام سریع... کنم بغض تا بود کافی دوم جمله

 :زدم جیغ و کوبیدم اش سینه

 ...تواه تقصیر اش همه... شو ساکت-

 وارد اون به توجه بی. بود وایستاده ساکت اتاق در پشت طفلک خانم سلیمه. بیرون زدم اتاق از کنان گریه سریع بعدم

 .گذاشتم میز روی رو سرم و نشستم صندلی روی شدم، اشبزخانه

 .بریزم بیشتری اشکای شد باعث نیومدنشون همین اما دنبالم بیان میالد یا خانم سلیمه داشتم توقع

 .بشه بیشتر دردم دل بود شطه باعث هقم هق

 :نبود خبری عصبانیتش از دیگه داشت مهربونی ظاهر بود، میالد. شدم بلند سریع ام شونه رو دستی گرفت قرار با

 ... کنی تر لب کافیه بکظم نازتو خوای می... میندازی راه بحث الکی چرا... من گل-

 :میکرد ای ای خنده با. کشیدم و موهاش به زدم چنگ سریع و زدم جیغ گریه با اومد در بیشتر حرصم

 .دختر موهامو کندی مینا-

 :کشیدم بیشتر

 میکنییییی؟ اذستم براچی حقته-
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 :خندید

 .کن ول کردم غلط ای باشه-

 محکم و کرد حلقه دورم دستاشو سریع که میکردم نگاهش حرص با. کردم ولش و کشیدم محکم دیگه بار یه حرص با

 :کرد بغلم

 ...خودمی عشق... خودمی زن. خودمی خانم االن اما... گلم ببخشید... کردم اذیتت خیلی دیشب-

 ...!پتو مثل بود، گرم بغلش

 محکم دوم دستاش شد باعث که کردم حلقه کمرش دور رو دستام کنم حس بیشتر رو گرما این که این برای ناخواسته

 .بشه تر

 :گفتم و شدم جدا ازش افتادم که کاراش یاد بعد اما. بوسید سرمو

 .گشنمه-

 .کرد صدا رو خانم سلیمه بلند میالد و نشستم دوباره صندلی روی

 زیر خفیفی درد..شدم بلند و کردم تشکر مفصل صبحانه فصل یه و بود کرده درست خانم سلیمه که کاچی خوردن بعد

 .کردم می احساس دلم

 درو و شد اتاق وارد میالد هم مدتی از بعد. داشتم خوابیدن به شدیدی میل. کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاق وارد

 .بست

 .کنی استراحت راحت تو نیان کارگرا گفتم امروز-

 :گفت و کرد حلقه دورم رو دستاش و کشید دراز پشتم اومد

 مینا؟-

 بله؟-

 متنفری؟ من از-

 .نبودم هم عاشقش اما. نبودم متنفر ازش بود کرده که هم هرکاری نه

 .نه-
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 سردی؟ من با وینقدر چرا پس-

 :گفتم و شدم خیره چشماش تو سمتش، چرخیدم

 ...نیستم متنفر ازت من میالد-

 ...نیستی عاشقمم اوصاف این با پس-

 .بود شده غمگین شدت به چشماش. نگفتم چیزی و کردم نگاهش فقط

 :کرد بغلم و کشید اهی

 ..یکروزی... باالخره میکنم عاشق هم تورو که دارم دوستت اونقدر من عوضش نداره اشکال-

 افته نمی اصال اتفاق این کنه محدودم باشه قرار اگر که میدونستم همینقدر اما میشدم میالد عاشق روزی یک شاید

 .برد خوابم باالخره یکوت دقیقه چند از بعد

*** 

 ام کرده عرق دستای و بودم نشسته تخت روی استرس با بود، گرفته رو وجودم تمام استرس برسه، عمو بود قرار امروز

 .بشم مسلط خودم به یکم تا میدادم تاب و پیچ دیگه بهم رو

 رفته میالد نبود، خونه کسی خانم سلیمه و من از غیر ایستادم، در جلوی بیرون، اومدم اتاق از ایفن صدای شنیدن با

 .عمو دنبال بود

 .من نه بود میالد میشد توبیخ باید که اونی. باشم همیشه مثل کردم سعی کردم فوت نفسمو

 گونه با که دیدم میالدو اغوشش بین از. کرد بغلم و کرد باز دستاشو دیدم محض به عمو. تو اومدن دقیقه چند از بعد

 .داخل اومد و بوود دستش رو عمو چمدون زخم و خونی لب گوشه و سرخ های

 .بود اومده در خجالتش از زیادی معلومه گرفتم، گاز لبمو

 :وگفت بوسید سرمو عمو

 .نمیرفتم میکنه کاری همچین میالد رفتنم با میدونستم اگر مینا خوام می معذرت من-

 .هست ناراضی ازدواج این از که بود این اش جمله این از برداشتم پایین، انزاختم رو سرم
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 :گفت لحظه چند از بعد

 .رسیدم ارزوم به حاال و باشی عروسم تو داشتم زوست بچگی همون از البته-

 :گفت میالد زدم، کوچیکی لبخند

 .بابا اتاقت میبرم رو چمزونت-

 و انداختم صورتش به نگاهی بیرون، اومد میالد. کنه عوض لباس رفت هم عمو ، داد تکون سر براش اخم با فقط عمو

 :گفتم

 کنم؟ پانسمانش میخوای-

 :گفت و زد دردناکی لبخند

 نداشتم پبشم رو تو االن کردم نمی رو کار این اگر... میستم پشیمون اما بود حقم درسته... نداره اشکال-

 .انداخت کمرم دور دستشرو و نشست کتارم هم میالد نشستم، رویمبل و ندادم بهش جوابی

 .بود نایلون تا چند دستش و بیرون اومد اتاق از مدتی از بعد عمو

 :سمتم گوفت رو ها نایلون

 ..خریدم تو برای رو اینا دخترم بیا-

 .نشست لبهام روی عمیقی لبخند. نیست گرفتن کادو از بهتر هیچی

 .کردم تشکر سریع و گرفتمشون ازش

 .عموجون مرسی وای-

 چشمام تو اشک شد باعث که بود خوشگل خیلی طالی سرویس یه که اولی کردم، بازشون سریع. خندیدن میالد عمو

 ...نه.. ها باشم داشته دوست طال اینکه نه. بشه جمع

 .میده عروس به مادرشوهر رو طال سرویس بودم شنیده

 . کنم تشکر بشکنه بغضم اینکه بدون تونستم سختی به

 .بود دستبند چندتا و عطر و لباس بعدیش
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 .کردم تشکر

 :میالد به رو عمو

 رسید؟ کجا به اتاق بنایی کار-

 .ها دیواری کاغذ انتخاب برای بریم مینا با بشه خشک گچش منتظریم

 .داد تکون سر عمو

 .شدم اتاق وارد و برداشتم رو وسایل

 :اومد هم میالد مدتی از بعد گذاشتمشون تخت روی

 نیومد؟ خوشت ها کادو از مبنا؟-

 .افتادم ای دیگ چیز یاد نه-

 : گفت و نشست کنارم سماجت با

 چی؟ یاد-

 بود؛ این بگم تونستم که دروغی تنها که دلخورم مادرت از بگم نمیتونستم

 بابام و مامان یاد-

 ...شم فدات الهی-

 بیاره در رو حرصم خواد می که کردنش بغل نوع از بود مشخص کامال داد، فشارم خودش به محکم و کرد بغلم سریع

 . شد هم موفق که

 :کرد فرار سریع که کنم موهاش بند رو دستم دوباره اومدم و کردم جدا ازش رو خودم زور با

 .ها میشم کچل.  موهامو نکش... کوچولو خانم هی هی-

 .براش کردم نازک چشمی پشت

 :گذاشتمش کجا اومد نمی یادم اما بردارم رو گوشیم کردم حوس اومد نمی خوابم اصال

 میالد؟-
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 جونم؟-

 ندیدی؟ رو موبایلم-

 :کرد نگاهش شده گرد چشمای با که اورد رودر موبایلم و شلوارش جیب تو کرد دست

 کنه؟ می چیکار تو دست موبایلم-

 حرص با. شد تموم گرون برام خیلی که بود من به اعتمادی بی حرکتش این از برداشتم. کرد نگاهم فقط و نداد جوابی

 :گفتم عصبانیت با و کردم پرتش حیاط تو و پنجره سمت رقتم گرفتم دستش از که رو موبایل

 کنی کوچیک منو کردنش چک با که ندارم گوشی حداقل اینطوری-

 ...من مینا-

 :گفتم و باال اوردم رو دستم سریع

 ...بشنوم چیزی نمیخوام هیس-

 گذاشته قرار روزبه با درسته. شده بزرگ خیلی توهین یه بهم میکگردم حس نشستم، صندلی روی و میز سمت رفتم

 . نداشتم میالد با نسبتی هیچ اونموقع اما بودم

 :گفت و کرد حلقه دورم رو دستاش پشت از میالد 

 .کنه درست برات مزاحمتی خوام نمی من داره رو ات شماره پسره اون خب... دلم عزیز... خانومم-

 :گفتم حرص با نمیکردم، باوور رو حرفاش

 .  کردم باور منم گفتی تو اره-

 مواظب...میشه دیرو دانشگاه برم باید االنم.نمیزنم گوشیت به دست دیگه...  کردم غلط اصال ببخشید... جان مینا-

 ؟...برم قربونت باشه باش خودت

 نرم؟ دانشگاه دیگه من ی ؟ من بدون دانشگاه

 .بیرون رفت اتاق از و گذاشت اش کوله توی کتاب چندتا بوسید، گونمو میالد

 سریع میالد که جدیدم بدبختی و بودم خودم فکر تو. بودم شده زندونی خونه این تو واقعا انگار...  بودم مونده مات منم

 :گفت و تو اومد
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 .دانشگاه میرسونمت خودم... ها نگیری تاکسی... میام بردنت برای 2 ساعت-

 ...نیست بیشعور اونقدارم اینگاری نه.  کشیدم عمیقی نفس رفت، دوباره

 .نهار برای زد صدام خانم سلیمه که بود ظهر

 .نشستم صندلی روی عمو کنار و بیرون رفتم اتاق از

 نمیکنه؟ اذیتت که میالد: عمو

 :گفتم اروم

 ...نه-

 تو قرارهه که مشکلی باهر ممکنه و نداره یاد که هست چیزا خیلی هنوز اون... بگو بهم حتما کرد اذیتت اگر: عمو

 .بپاشه هم از باشید داشته زندگیتون

 ...نمیدونه... مسائل توی رو چیزا خیلی هنوز بگه خواد می کردم فکر لحظه یه دادم، سرتکون فقط

 .شریم خوردن غذا مشغول همه حرف بی و گرفتم گاز رو زبونم تصورم از

 .شد باز شدت با یهو خونه کهدر بود نگذشته ای چنددقیقه اما

 با زنعمو اما کرد سالم زده خجالت سعید اقا. دیدیم سسعید اقا با خشمگین رو زعمو که بیرون اومدیم اشبزخانه از همه

 :کرد نگاه من به غیض

 ...کردی قالب میالد خودتوبه... کردی کارخودتو باالخره-

 :گرفت رو بازوش سریع سعید اقا

 ؟...رویا میگی چی-

 :گفت دوباره زنعمو

 دل دروغیش محبتای با بعدم و کرد قالب ما خونه رو خودش اول همون از زندگی و خونه وجود با... میگم دروغ مگگه-

 ...برد رو میالد

 . میشم الل مواقع جور این چرا نمیدونم کنن، تحقیرم این از بیشتر تا بودم منتظر و میکردم نگاه بغض با
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 :زد داد عصبی عمو

 باید میالد میکردی فکر خودت تخیالت بخاطر تو و داشتن دوست ارو همدیگه بچگی از میالد و مینا... شو ساکت-

 ...داره دوست رو مینا بچگی از میالد میدونستن همه وگرنه... بگیره رو خواهرت دختر

 :گفت و کرد امیزی تمسخر خنده زنعمو

 .جونمون بالی کردیش و خونه این تو اوردیش که بودی خودت... کنه دفاع کی نکنی دفاع تو-

 ازم برسه کاراش به تا میرسم میالد به که این از میزد، حرف باهام محبت با که باشه زنعمویی همون این نمیشد باورم

 ؟ رفته یادش ها اون همه یعنی میکرد، تشکر

 :زمین روی میشد پرت بودش نگرفته سعید اقا اگر زنعمو، گوش در زد محکم و نیاورد طاقت عمو

 اونقدر تو گرفتن، تصمیم خودشون مینا و میالد.... میخونی رجز خودت برای که خانوادهنیستی این از عضوی دیگه تو-

 چی اومدی حاال بردی فامیل بین رو ابروش و زدی بهمش فضاحت اون به کنی قبول رو پسرت عقد که نداشتی شعور

 ...خودت برای میگی

 :گفت و کشید میالد اقا دست از رو بازوش حرص با بود، شده پاره زنعمو لب

 ....  بشه عروسم نداره لیاقت دختر این چون زدم بهمش من اره-

 ...اتاق سمت دوئیدم و گریه زیر زدم بلند صدای با کرد، اوج هقم هق کنم، تحمل و بمونم این از بیشتر نتونستم دیگه

 همون این میالد زندگی توی داشت پررنگی نقش که نفر یه اال داشتن دوستم همه حاال نخوادت، کسی که بده خیلی

 .بود من بدبختی

! نبود؟ وضعم این االن بودن نرفته اگر میکردم رو بابا و مامان رفتن گالیه مدام ریختم، اشک و کردم کز تخت گوشه

... نمیکرد ابرازش شدت این به بود تاراضی اگرم ابرویه، چشمت باالی بگه که نمیکرد جرات زنعمو دیگه حداقل

 . بودن دوست زنعمو و مامانم ناسالمتی

 سعی که داشت رو هویج نقش اینجا سعید اقا البته میاومد، سعید اقا و عمو و زنعمو بیداد دادو صدای ساعت یک تا

 .کنه جدا هم از رو جنگی خروس دو این داشت
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 ای دیگه وقت برای رو هاش داد گرفته تصمیم که گرفت درد گلوش انگار برداشت، سکوت ارو خونه رفت که زنعمو

 می مقصر هم رو عمو حتی. بزنم حرف عمو با نداشتم دوست روم، کشیدم ارو مالفه و کشیدم دراز تخت روی. بذاره

 . دونستم

 دیگه که بود گرفته درد چشمام اونقدر. شد بسته در صدا بی دوباره زدم، خواب به رو خودم شد باز که اتاق در

 دوروز تا مطمئنن نخوابم االن اگر دارم که وضعی این با. برم نمیتونم رو امروزم کالس انگار کنم، گریه نمیتونستم

 .دارم سردرد

 .بود اعصابم رو خیلی چشمم درد اما ها اومد می خوابمم بخوابم، کردم سعی و بستم رو چشمام

 .شدم بیدار خواب از موها توی دستی نوازش با برد، خوابم که خالصه

 و زد بهم لبخندی بازم چشمای بادیدن میکنه، نوازش رو موهام داره و کشیده دراز کنارم غمگین که دیدم رو میالد

 :گفت

 کردم؟ نگات خواب تو بس از شد اب دلم بشی؟ بیدار نمیخوای خانومی-

 بود؟ گرفته یاد ارو عاشقانه های جمله این کی میالد

 راحت و کرد باز رو دستاش اونم و کشیدم سمتش رو خودم کرد، رو اغوشش گرمای هوس دلم زدم، لبخندی ناخواسته

 .محکم و صفت...کرد بغلم

 . بستم لذت با رو چشماام

 :وگفت بوسید سرمو

 تورو ناراحتی طاقت من...نکن گریه و نکن ناراخت ندارن واقعیت که حرفایی سری یه خاطر به خودتو وقت هیچ دیگه-

 ...مینا ندارم

 تر وابسته و تر عاشق رو میالد من میالده با من بودن مخالف زنعمو حاال میخواست دلم هرچی یا بود لجبازی نمیدونم

 .بکنم خودم به

 داد قورت سروصدا با رو دهنش اب. بوسیدم رو گلوش سیبک روی و کردم بلند کمی رو سرم شیطنت با

 دور و باال بردم کشیدم می بدنش روی که همونطور رو دستام گذاشتم، اش سینه روی رو دستام کردم، قدرت احساس

 .کردم حلقه گردنش
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 . شدم کوچولو میالااد شدن بیدار متوجه که داد فشار خودش به تر محکم منو

 .بودم نکرده اینجاشو فکر... اوپس

 خودش و کرد دراز پشت به منو میالد که گشتم می نجاتی راه یه دنبال بودداشتم ضایع خیلی میکشیدم عقب یهو اگر

 :روم زد خیمه

 مینا؟-

 .جانم بگم کرد صدام هروقت بعد به اون از کردم وسعی دادم قورت رو دهنم اب

 جانم؟-

 :شد بارون ستاره چشماش و لبش روی نشست لبخند

 داره؟ عواقب شیطونی میدونی-

 :گفت و بوسید رو پیشونیم و خندید که کردم نگاهش فقط. بهم بگه میخواد چی ببین گفتم رفتم، وا

 .میکنی ضعف باشی بیدار قراره که صبح تا وگرنه بخور شام بیا پاشو بخوری، نهار نتونستی اصال گفت بابا برم، قروبنت-

 .دستشویی سمت رفتم شدمو بلند سریع منم شد، بلند روم از و زد چشمکی که کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 بقا راز تفکراتش در غرق و بود نشسته مبل روی عمو. بیرون رفتیم میالد با بیرون، اومدم صورتتم و دست شستن از بعد

 .میکرد نگاه

 :گفت و کشید صندلی اشبزخانه، رفتیم میالد با داد رو جوابم مهربونی با که کردم سالم-

 .بیارم شام برات بشین-

 .بشین تو منمیکشم-

 .جلوم گذاشت و کشید ظرف دوتا توی غذا کردن گرم از بعد بشینم کرد مجبورم و گذاشت ام شونه روی دستشو

 :گفتم و افتادم رفتنش نونوایی یاد

 نونوایی؟ چیشد؟ کارت میالد-

 :گفت بود شامش مشغول که همونطور زدو لبخندی
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 .میگیرم یاد چیزی یه میکنمهم کار هم بابا شرکت میرم بیرون، اومدم اونجا از-

 .نگفتم چیزی و دادم تکون سر

 .گذاشتم چایی و شستم خودم رو ظرفا خانم سلیمه خوشمزه سوپ خوردن از بعد

 .پیششون رفتم و ریختم چای تا سه چایی، کشیدن دم از بعد منم بشینه، عمو پیش رفت میالد

 ...خوام می معذرت ازت رویا حرفای بابت جان مینا: عمو

 .دارن حق... عمو نیست مشکلی-

 :گفت و هم توی کشید رو اخماش عمو

 ... شده رو اون به رو این از یهو چرا نمیدونم... باشه داشته رفتاری همچین تو با نداره حق نداره، حق نه-

 . بدم عمو به جوابی چه باید نمیدونستم و بودم معذب خیلی ، دادم تکون سر فقط

 اما بودن خدا مخلوقات از دررسته. برگردوندم رو نگاهم سریع مار مستند دیدن با اما بشه گرم سرم کردم نگاه وی تی به

 .نداشت وجود دنیا توی مار از تر وحشتناک هیچی بنظرم واقعا

 .بخوابم راحت تونم نمی شب بودم مطمئن

 .  نمیتونستم واقعا اما بخورم رو چاییم و ندم گوش میداد توضیح رو مستند که ادمه این صدای به کردم سعی کالفه

 .شدم اتاق وارد و گفتم بخیر شب منم گفت بخیر شب عمو اینکه محض به

 :گفتم سریع اتاق تو اومد که هم میالد

 گفته ها نمیکنی خاموش رو چراغ... میبینم ترسناک خواب دوشب تا حاال میکرد، نگاه عمو بود چی این میالد وای-

 .باشم

 :خندید دفعه یه بعد و کرد نگاهم شده گرد چشمای با میالد

 .پیشتم که من... میترسی چرا... من برم قربونت الهی-

 :گفتم و دادم تکون سر فقط

 ... بخوابی نبرده خوابم من تا نداری حق خودتم گفتم که همین-
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 :گفت و خندید میالد

 .خوابم نمی چشم-

  بود؟؟ مار از پر خونه این کردم می فکر بگم اگر بود مضحک خیلی انداختم، اتاق دور تا دور به نگاهی وسواس با

 .بشینم تخت روی کرد مجبورم و کشید رو دستم و سمتم اومد خنده با میالد

 تو؟ سراغ بیاد مار که میذارم من مگه نباش، نگران اینجا بشین-

 بود دیگه چیز یه چشاش اما بود خوشگل کال بود، ناز خیلی چشاش خدایی کردم، نگاه خوشگلش چشمای تو

 میالد؟-

 جونم؟-

 چی؟ نیاد خوشش ازم دیگه زنعمو اگر-

 :گفت و کرد بغلم محکم نشست، کنارم و توهم کشید رو اخماش

 .... عاشقتم منم... منم مهم-

 .لبهاام روی بشینه عمیقی لبخند شد باعث جوابش

 .تخت روی بکشم دراز که کرد ومجبورم بوسید رو پیشونیم

 :راومد د صدام که کنه خاموش رو برق که رفت خودشم

 .میکشم جیغ کنی خاموش و برق بخدا میالد-

 .داد تکون تاسف به سر و خندید میالد

 .کوچولو خانم باشه-

 تا مسلما و دیده برام ای هایدیگه خواب که میداد نشون بدنم روی دستاش حرکت اما بغلم، و کشید دراز کنارم و اومدم

 .بخوابم نمیذاشت صبح

*** 

 .شدم بیدار کوفتگی و خستگی با میالد صدای با
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 :گفت و انداخت بهم شادی نگه

 .ها میشه دیر کالست... خانما خانم یگه د بیدارشو-

 .بود23 ساعت منم کالس بود هشت ساعت کردم، ساعت به نگاهی

 .کرد بلندم زور به بعدم. بشینم که کرد مجبورم کشید و گرفت رو دستم میالد که کشیدم پوفی

 :گفت و حموم سمت داد هولم

 .بگیر دوش سریع میکنم اماده لباس برات-

 سریع بود گذاشته لباس برام رختکن تو میالد بیرون، اومدم حموم از و کردم غسل و گرفتم دوش خوابالود و کالفه

 .بیرون اومدم پوشیدم

 .موها جون به افتاد سشوار با نشوندتم، صندلی روی

 برای بریم دنبالت میام شد تموم کالست که 4 ساعت توهم اتاق، های کاری ریزه تکمیل برای میان کارگرا امروز-

 .ها دیواری کاغذ انتخاب

 .باشه-

 :گفت و انداخت باال ابرو که کردم ازش تشکری شد خشک که موهام

 . نیست حساب که خالی و خشک تشکر یه-

 واکنشی بخواد که این از قبل گذاشتم، لباش رو سریع بوس یه و کردم غنچه رو لبام و شدم بلند هام پنجه روی ناز با

 .بیرون زدم اتاق از سریع بده نشون

 .دانشگاه برد منو میالد و شدم امااده صبحانه از بعد نبود، خونه عمو

 شد میالد کالس مخالف کامال کردم عوض رو کالسام وقتی رفتم، دانشگاه ساختمون سمت به و شدم پیاده ماشین از

 .کالسام

 توی کسی نداشتم دوست بودم، جورنشده ها همکالسی از کدوم هیچ با نشستم، دخترا سمت حاضرشدم که کالس سر

 .کنه کنجکاوی زندگیم
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 توی رفتم که داشتم وقت ساعت نیم بعدی کالس تا شدد تموم کالس وقتی کردم، برداری نت جدیت با اومد که استاد

 .صندلی روی نشستم خریدمو نسکافه یه و خواهران سمت دانشگاه، تریای کافه

 .بشم سرگرم کلی باهاش میتونستم کردم پوفی خالی، گوشیم جای چقدر

 یکی من خب اما.  بذارم قرار باهاش کردم قبول روزبه با چت ماه یک از بعد ه بودک خودم گی جنبه بی از میدونستم

 ... و کنیم ازدواج میالد منو که شد باعث بیشتر کارم این اما کنه دور میالد فکر از منو حضورش با که میخواستم رو

 ساندویج یه هم نهار عنوان به و بودم خورده نسکافه یه هرکالسم بین شد تموم کالسام که بعداظهر چهار ساعت تا

 .بندری

 .بیرون اومدم خداروشکر ازدانشگاه که خورد می بهم نسکافه از داشت حالم دیگه

 .روداد جوابم گرمی به که کردم سالم و شدم سوار لبخند با بود، منتظرم ماشین تو میالد

 و بگم میالد به اومد نمی دلم اما بودم خسته شدیم، پیاده و کرد پارک پارکینگ یه توی شهر مرکز توی رو ماشین

 .کنم کور رو ذوقش

 و بود یکی نظرمون باهاش جفتمون که رو یکی باالخره هاشون البوم دیدن کلی از بعد و شدیم دکوراتوری یه وارد

 .کردیم انتخاب

 گرفتن برای بفرستن رو یکی امشب بود قرار بیرون، اومدیم و کردم انتخاب خودم سلیقه به پرده هم ها پنجره برای

 . ها اندازه

 :شدیم فروشی موبایل مغازه یه وارد و کشید دستمو که مگشتیم خیابونا توی هدف بی داشتیم میالد با

 . کن انتخاب داری دوست رو هرکدوم-

 .کردم انتخاب هواوی مدل سفید موبایل یه مدتی از بعد و کردم نگاه ها موبایل به زده ذوق اما کردم تعجب

 . بود رفته در گیم خسته تمام. بیرون اوونجااومدیم از خریدنش از بعد

 .شدم میالد عاشق میکردم حس

 : بوسیدم رو اش گونه و سمتش شدم خم بالفاصله شدیم ماشین سوار وقتی

 .مرسی واااای-
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 :گفت و خندید

 .نداره فایده که اینجا کن جبران خونه تو-

 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم

 حیا بی-

 و اوردم در رو گوشی سریع کنم عوض لباس اینکه بدون شدیم، اتاق وارد و کردیم سالم رسیدیم که خونه به خندید،

 اومد لباسام تعویض بعداز و زد لبخندی شوقم و ذوق دیدن با میالد... شدم منوهاش و امکانات به کردن نگاه مشغول

 .نشست کنارم

 .کنبعد عوض رو لباسات پاشو-

 خیره میالد. بیورن اومدم حموم از و پوشیدم قرمز شلوارک تاپ یه داشتم، شیطنت هوس کندم، دل ازش سختی به

 .بهم بود شده

 یهو که ، کردم می دانلود بازی افزار نرم داشتم و برداشتم دوباره رو موبایل بشینم، کنارش تفاوتی بی با کردم سعی

 .داد هل تخت روی منو و گذاشت تختی پا روی گوشیو میالد شد، کشیده دستم از گوشی

 .کرد شکار رو لبام و روم اومد سریع خودشم

 . بکنم کار چی باید نمیدونستم بودم شده شوکه

 :اومد خانم سلیمه صدای و شد زده اتاق در که بیاره در رو شلوارکم خواست مدتی از بعد

 . است اماده شام-

 .خورده حال ضد که بودم کرده ذوق چرا دروغ... میالد خورد حال ضد ای

 .بود خراب بدجور حالش کشید، کنار رو خودش سختی به

 اومدم اتاق از و اوردم در زبونی میکرد نگاهم خمار و اخم کهبا میالد به و کردم عوض رو لباسام و شدم بلند سریع

 .بیرون

 :گفت عمو نشستیم که شام میز سر

 کو؟ میالد-
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 .االن میاد-

 بهش نگاهی چشمی زیر عمو نشست، اومدو بود دیگه هم توی شدت به اخماش که حالی در میالد بعد دقیقه چند

 . داد تکون تاسف به سر فقط و من بشاش چهره به نگاهی بعدم انداخت،

 .کنه بخیر رو عاقبتشون و اخر خدا کنن، لجبازی و لج باهم بلدن فقط افتادن بهم بچه دوتا: میگه دلش تو یعنی

 :گفت عمو که اتاق تو بریم گرفت رو دستم میالد  شام از بعد

 . دارم حرف بشینین اینجا بیاین-

 :گفت عمو که نشستیم مبال روی متعجب

 میشه؟ تموم کی دانشگاهتون امتحانات-

 :گفت مکثی از بعد میالد

 .میشن شروع دیگه هفته... دیگه ماه یک-

 :وگفت داد تکون سر عمو

 بعداز میذارید، اتاقتون توی و خرید می میدونه خانم سلیمه که رو وسایل سری یه و حلقه میرید امتحاناتون بعداز-

 .میگیریم ساده مراسم یه روزم چند

 :گفت و داد تکون سری میالد

 .باشه-

 :گفت سکوت مدتی از بعد هم عمو

 داری؟ دانشگاه فردا-

 . نه تا2 بعداظهر: میالد

 .شرکت میریم باههم صبح پس: عمو

 ... باشه: میالد
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 و خط اومدو می ابرو و چشم برام فقط میالد نشستیمو شب اخر تا مجبوری اتاق، تو بریم بخوایم بود زشت واقعا دیگه

 . کشید می نشون

 .اوردم می در زبون براش زیرکی زیر منم

 .اتاق سمت کشید گرفت رو دستم هم میالد گفت، بخیر شب که عمو

 .امه تشنه من میالد ااا-

 :روم اومد سریع و تخت رو داد هولم. ترسیدم که کرد نگاهم  خوناشام عین

 ... عزیزم میکنم ابت سیر خودم-

 :گفتم کردمو نگاهش شده گرد چشمای با

 .دیگه نکن اذیت میالد اا-

 .میکنی فرار بعدم.... میکنی دلبری داری که شمایی این فعال نکنم، اذیت من-

 :گفتم و خندیدم

 ...چه من به خب-

 :گفت و گردنم گودی توی بود رو سرش و روم شد خم

 .عزیزم میگم بهت رو ربطش االن-

**** 

 )))*ادامه رمان داخل کانال*(((

 رفتم و زدم زنگ تاکسی شدم، اماده خوردم رو ام صبحانه ارامش با نبود، میالد از خبری. شدم بیدار که بود نه ساعت

 .دانشگاه

 .خونه برگشتم الش و اش شد تموم کالسام که بود دو ساعت

 :گفتم همین برای میشست رو ظرفا داشت خانم زد،سلیمه زنگ خونه تلفن که بودم نهار خوردن مشغول

 .میدم جواب من-
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 .کرد تشکر لبخند با

 .توهم رفت اخمام برداشتم که رو تلقن گوشی

 :بود زنعمو عمه

 بزرگترت؟ بده گوشی سالم-

 :باشم مودب و کنم حفظ رو ارامشم کردم سعی کردم، جمع رو صورتم

 .نیست کسی. سالم-

 بلد کنایه و تیکه و جز که زنعمو عمه زدن زنگ. نداشتم خوبی حس توهم، کشیدم رو اخمام. شد قطع تماس بالفاصله

 .بود جدید مصیبت یه بزنه ای دیگه حرف نیست

 سلیمه اینبار. شد بلند ایفن صدای که بود گذشته ربعی یک. خونه اومد نمی4 ساعت تا میالد نشستم، مبل رو کالفه

 :گفت و اومد پریده روی و رنگ با دقیقه چند از بعد بده جواب رفت خانم

 .خانومن عمه-

 .کرد عرق دستام. نپرید خودمم رنگ بگم اگر دروغه

 .کنه باز رفت باالجبار خانم سلیمه در صدای شد بلند با

 کنه تحقیرم زنعمو مثل کنه، بارم کنایه و تیکه باز اومده میدونستم. بودم ایستاده استرس با منم

 :بگم تونستم سختی به بود تنها شد، وارد باالخره

 .بفرمایید اومدین خوش سالم-

 بی تلفن دیدن قبلش اشبزخانه، رفت سریع خانم سلیمه انداخت، پا پارو و نشست مبل روی نداد، سالمم جواب حتی

 .بزنه زنگ عمو یا میالد به رفته احتماال برداشت، اپن روی از رو سیم

 .بود کرده عرق استرس شدت از کمرم بود، اور عذاب برام بشدت که سکوت مدتی از بعد

 . فهمیدم نمی رو سکوتش این دلیلل برداشت، چاییشو اورد، چایی خانم سلیمه

 اون های رفتار از حتی میکنی، قالب اون به رو خودت روزی یه باالخره میدونستم اومد بهوش میالد که اوایل همون-

 .بود پیدا کامال موضوع این هم ات موقع
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 اومده زدن زخم برای فقط اینم گفتم دیدین

 :گفت و زد پوزخندی نمیدونم رو جوابش دید وقتی. نکنم بغض که کشیدم عمیقی نفس

 بهم هیچی بخاطر رو رویا و فرخنده بین رابطه دادی، کشتن به رو خودت بابای مامانو که اول نحسه، قدمت میدونی-

 بعدیت نقشه ببینم بگو... توبوده سر زیر هم میالد تصادف مطمئن من اوردی، عموت زندگی سر رو بال اون بعدم. زدی

 چیه؟

 .بریزم اشک ادمی همچین جلوی نداشتم دوست اصال منم و ریخت می اشکام مطمئنن وایمیستادم چون برم، شدم بلند

 :شنیدم رو خانم سلیمه صدای

 .میزنین زبونش زخم دارین اینطوری داره گناهی چه طفلک این خانم-

 :کشید داد سرش عصبانیت با خانم عمه

 من؟ واسه شدین ادم نوکرا کلفت شما حاال تا کی از... شو ساکت-

 .بمونم خونه توی بخوام که بودم اونی از تر شکسته دل خودم اما شنیدم، رو خانم سلیمه دل شکستن صدای

 .گریه زیر زدم و بردم فرو بالشت توی رو صورتم کردم، پرت تخت روی رو خودم و شدم اتاق وارد  سریع

 میخوردم، مسکن به باید بیرون، اومدم اتاق از بود، شده خورد اعصابم سردرد و درد چشم شدت از گذشت که ربعی یه

 .بمونه اینجا بخواد که بود اونی از تر شکسته دل مطمئنن نبود، هم خانم سلیمه اما بود، رفته خانم عمه خداروشکر

 .رفتم اتاق سمت به و دادم قورت اب لیوان یه با و برداشتم مسکن یه داروها کیسه توی از و شدم اشبزخانه وارد

 بالشت روی اتاق، کف انداختم و دراوردم روشو کالفه شدم، بالشتی رو بودن مرطوب متوجه که کشیدم دراز تخت روی

 که تااین کردم مبارزه گلوم توی بغض این با اینقدر. گلوم توی نشست بغض اما بستم، و چشمام و کشیدم دراز دیگه

 .برد خوابم باالخره

*** 

 رو سرم و کشیده دراز کنارم که رودیم میالد کردم، باز خمار رو چشمام شده، بلند بالشت روی از سرم اینکه حس با

 . کرده بغلم گذاشته، بازوش روی

 .  برسم خوابم به کردم سعی و چسبوندم بهش بیشتر رو خودم
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 . برد خوابم سریع که بودم خواب خمار اونقدر

*** 

 :ششم فصل

 :گفتم و شدم ولو تخت روی بود خودش مثل کامال بودو داده انجام برام میالد که واحد انتخاب از بعد

 .کن گوشت اویزه خوب میگم چیزی یه میالد-

 نام که همینطور رو هام انگشت بودم، کش دراز که همونطور و کردم حفظ رو جدیتم کرد، نگاهم متعجب جدیم لحن از

 : بستم می بردم می

 حق نداری، رو زن استاد به کردن نگاه حق نداری، رو دختری به کردن نگاه حق نداری، رو دختری با زدن حرف حق-

 هندستون یاد فیلت نداری حق نداری، رو دخترا به گرفتن شماره و دادن شماره حق نداری، رو دخترا به دادن جزوه

 ...حق کنه،

 نذاشت، که جداشکنم کردم سعی کرد، شکار رو لبام و روم برداشت خیز سریع که بخونم رجز براش میخواستم ز هنو

 :کشید عقب و گرفت گازی

 .بشم خانومم غیرت فدای من الهی-

 :گفتم و رفتم بهش یا غره چشم

 ...گفتما جدی-

 .باریکتره مو از گردنمن این...چشم: خندید

 :کردم اخم و انداختم کلفتش گردن به نگاهی

 .نمیکنه قطعش ساطور باریکتره؟ مو از کو-

 :کشید رو دستم خنده با

 البته.  کنم معرفی همه به رو خانومم زودتر هرچه خوام می که خرید بریم اینجا، کشیده دراز اومده سریع ببینم، پاشو-

 .تر رسمی اما ها میدونن همه

 :گفتم و شدم اویزون گردنش از میمون عین سریع افتادم، چیزی یاد که کرد بلندم غر غر با
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 میالااااد؟-

 :خندید

 جوووونم؟-

 بریم بعد... بپوشی شلوار و کت ام تو بپوشم عروس لباس من روز یه بعد ببینیم هم عروس لباس بریم....  که میگم-

 بگیریم؟ عکس اتلیه

 میگیریم عکسم... خوشگلم باشه: خندید

 :گفتم و بوسیدم گونشو سریع

 .عشقم مرسی-

 .وسایل جون این و شمعدون و اینه خرید برای رفتیم میالد با و شدم اماده سریع

 یکیشو باالخره چندتاشون زدن تن از بعد ببینیم، عروس لباس بریم کردم مجبورش اما بود خسته میالد که اخرشم

 .ببریم حالشو اتاق تو بذار و کنیم مانکن تن لباسو بعدش که گرفتیم هم ساده مانکن یه خریدیم، و پنسدیدیم

 . خواد نمی دیگه گفت بود قبلیش شلوار و کت که میالدم

 خرید، فالفل ساندویج دوتا سرراه خونه، برگردیم گفتم همین برای  و بودم شده خسته منم دیدن اتلیه برای دیگه

 .شدیم خونه راهی و خوردیم سرراه

 .اتاق تو ببریم رو خریدا کرد کمک و اومد خانم منیژه شدیم که خونه وارد

 و نکرد قبول بیاریم در دلش از بزنیم حرف باهاش رفتیم میالد عمو و منو هرچی نیومد، دیگه روز اون از خانم سلیمه

 کرد معرفی خودش هم رو خانم منیژه کرده پیدا کار دیگه خونه یه تو گفت

 :گفت میالد. کشیدم دراز تخت روی و پوشیدم شلوارک تاپ سریع اومد، می خوابم بشدت و میکرد درد سرم

 ...ببینم پاشو... مینا-

 .میگیرما گازت که نمیای سمتم ندارم کاری هیچ نای... ام خسته میالد-

 بخوابم کردم سعی و سرم رو کشیدم رو تختی رو بعدم
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 دستشویی، سمت برداشتم خیز سریع شد، باز یهو چشمام پام الی شدن خیس حس با که بود شده گرم چشمتم تازه

 ...نبود وقتش االن اح

 :گفت و انداخت بهم نگاهی دیدم، رو مبالد که بیرون اومدم سریع

 خوبی؟-

 :گفتم و اش سینه روی گزاشتم رو سرم و سمتش رفتم سرم حال بی

 .بده خیلی حالم... نیست همیشه مثل اما شدم عادت... میالد نه-

 :گفت و بوسید رو سرم

 ..عزیزم دکتر میبرمت االن-

 :گفتم میکشیدم دراز که همونطور   تخت سمت رفتم دوباره و زدم پسش همین برای نداشتم رو اش حوصله اصال

 .میشم اوکی بخوابم... گیه خسته از نه-

 روی کظیدم رو تختی رو و کشیدم دراز تخت رود و زدم بهش بندی نیم لبخند سختی به کرد، نگاهم فقط نگرانی با

 .خودم

 .میده مالش و میکنه گرمش هی گرم حوله با رو شکمم روی داره میالد فهمیدم بیداری و خواب تو که گزشت ربعی یه

 .نمیکرد کسی هر نسیب فرشتها این از خدا که بود فرشته یک میالد

 .شدم بیدار خواب از دهنم توی مباد داره ام روده و دل تمام اینکه حس با که بود شب نصفه

 .شد بیدار ترسیده که پایین پریدم میالد، روی از سریع

 .میوفتادم همونجا رسید نمی موقع به میالد اگر که بود بد حالم اونقدر. زدم عق و رسوندم دستشویی به رو خودم

 .کرد درازم تخت رویر و کرد بغلم

 :گفت نگرانی با و کرد روشن رو چراغ

 ...بودی خوب که تو مینا-

 .نداشتم چشمامم کردن باز نای که بود بد حالم اونقدر
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 .بیرون زد خونه از و کرد بغلم و پوشوند لباس هم منو و پوشید لباس سریع

 .همینطوری میشه کم انرژی ازم مبکردم حس اما نداشتم فعالیتی هیچ درسته کرد، درازم عقب صندلی روی

 .ریختن می صدا بی اشکام ضعف شدت از

 .بشه بسته کامل حیاط  در که نشد منتظر حتی بیرون، زد خونه از و شد سوار سریع

 .داره استرس چقدر بفهمم تونستم می باالش سرعت از

 ...بگو چیزی یه توروخدا مینا-

 .میرم هوش از بزنم حرف کلمه یه اگر کردم می حس. نداشتم نا

 االن؟؟؟ کنم چیکار من... خدا یا-

 تخت یک روی و کرد بغلم دوباره وقتی برگشت، مدتی از بعد و شد پیاده سریع کرد، ترمز سریع که گذشت ربعی یک

 .نمیمیرم سرمه باال دکتر االن که شدم مطمن انگار شد، راحت کمی نفسم خوابوند

 معاینه اومد زنان دکتر سرم کردن وصل از بعد میداد، توضیح رو حالتام تند تند میالد داخل میبردن منو که همونطور

 .بزنید براش مسکن یه-:.گفت و کرد ام

*** 

 درست زدن گلک بار چند از بعد که میدیم تار اما کردم، باز رو چشمام میشه کشیده صورتم روی که دستی حس با

 .شد

 :میکرد نگاهم غمگینی لبخند با میالد

 خوشگلم؟ خوبی-

 .بیمارستانم فهمیدم که انداختم اتاق به نگاهی

 .افتادم دیشب یاد سریع

 شده؟ چم من-

 روز این بع خوردیم که فالفلی ساندویج اون. حساسه هم ات معده و ضعیفه جسمت گفت دکتر عزیزم نیست چیزی-

 .انداختت
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 ...عجبا... کردم پرفی

 شبمی تا صبح بکوب میشینم نمره، سر حساسم خیلی چون. خوردم امتحانا سر که جوشهاییه و حرص بخاطر مطمنن

 ..بشم بر از رو کتاب کل که خونماونقدری

 میشم؟ مرخص کی-

 .کنه ویزیتت بیاد دکتر قراره-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .بهم میدی اب-

 .مادمازل البته-

 .کردم تشکر ازش خوردم وقتی و اورد و ریخت اب برام هم میالد زدم لبخندی

 .گفت میکنمی خواهش

 ناراحتی یکم من و رفت می تم صدقه قربون و میکرد ناز رو صورتم و دستم ساعت نیم این تو میالد گذشت ساعتی نیم

 .بخونم صورتش تو میتونستم رو

 :اومد دکتر

 چطرره؟ ما مریض خب-

 .بهترم ممنون-

 :گفت و داد تکون سری

 جوش و حرص انگار امتحانات بعدم و خانوادگی مشکالت یکم میگه شوهرتم برس، ات تغذیه به داری، ضعیفی بنیه-

 تند های غذا باشی، داشته غذایی مراعات یه باید که حساسه یکم هم ات معده باشی، داشته ارامش باید... خوردی زیاد

 هم بیرون غذای. باشه مایعات و پز اب بهنره روز چند تا هات غذا بیشتر... و کردنی سرخ. نخوری ترش و دار سرکه و

 ...با راجب... میشی خوب زود کنی رعایت. غدغنه

 :گفت و حرفش وسط پرید سریع میالد

 میشه؟ مرخص کی-
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 :گفت و انداخت میالد له نگاهی نبم دکتو کردم، نگاه میالد به تعجب با

 .بشه ثابت وضعیتش تا بمونه باید امشبم-

 :گفتم و دکتر به کردم رو متعجب

 .دیگه بوده معده زخم یه بشه؟ ثابت چی وضعیت-

 :گفت مدتی از بعد نگفت، چیزی و کرد نگاهی میالد به دکتر

 .نده داره دارنده نگه مواد که هایی ابمیوه بهش ضمن در کن، استراحت خوب-

 :گفتم و همدیگه توی کشیدم رو اخمام میالد، سمت کردم رو سریع رفت، و برگردوند رو روش بعدم

 میدونی؟ چی تو-

 :گفت و انداخت باال ای شونه کرد، هول یکم

 بگیرم؟ پوست برات میخوری پرتقال... گلم نیست خاصی چیز-

 .زد بهم عمیقی لبخند که کردم نگاهش فقط

 شبیه عالیمی که بودم یکیشون دنبال. میرفت موجود های سرطان و ها غده تمام سمت فکر کردم، نگاهش اخم با

 ...  اما باشه داشتم من که عالیمی

 تحریکش اینکه برای. بخورم میداد دونه به دونه برگشت، کنده پوست پرتقال با میالد که کردم می بغض داشتم کم کم

 :گفتم بزنه حرف کنم

 گفتی؟ عمو به راستی-

 :گفت و داد تکون سری

 .بیاد تونه می مالقات ساعت فقط گفت نذاشت نگهبان اما باال بیاد خواست می اره،-

 :گفت که دادم تکون فهمیدن معنای به سری

 مینا؟-

 جونم؟-
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 هان؟ بگیریم مراسم برگردیم بعدش بریم؟ مسافرت یه چیه نظرت-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 االن؟-

 :گفت و انداخت باال شونه

 چیه؟ نظرت. کنیم فرار ادماش و شهر این از کال و دیگه شهر یک برای بگیریم انتقالی مثال رو دانشگاهمون اره،-

  ؟ میشد میالد؟ منو فقط تنها... دیگه شهر یه

 !میشه؟ تنها فقط که بریم ماهم و گرفته طالق زنعمو از چی؟ عمو پس-

 :گفت و کشید اهی

 رو درسمون... اونجا برم تونم می من اگر خواد می بزنن، دیگه شعبه یه سمنان توی میگفت بود، بابا خود پیشنهاد این-

 .بخونیم همونجا هم

 :گفتم اروم

 ...یکم این... توییم و منو فقط... تنهاییم بریم اگه-

 :گفت و بوسید رو پیشونیم شد خم زد، لبخند که کردم سکوت

 .داشتیم تنشی پر سال کنیم، زندگی اارامش تو خوام می فقط-

 .بگیرم تصمیم براش اسونی به بخوام که نبود چیزی رفتن واقعا بهش، زدم محوی لبخند

 :گفتم و دستشورفتم

 ... پشتتم من بکنی بخوای هرکاری-

 .کرد نوازش رو دستم و کرد نگاهم دانی قدر با

 .عشقم دارم دوستت-

 :لبم رو نشست لبخند

 .دارم دوستت منم-
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*** 

 یه بعد و کرد دود برام اسپند خانم منیژه که شدیم خونه واردو کرد مرخصم دارو از پر پالستیک یه با دکتر بعد روز

 .داد خوردم به خوشمزه سوپ

 .کردم نگاه اشو دونه دونه و برداشتم رو داروهام کیسه کردم، شرکت راهی بزور رو میالد وقتی

 دردی چه به بفهمم تا کردم سرچ رو اسماشون دونه دونه و برداشتم رو گوشیم بود، نخورده گوشم به اسمشون تاحاال

 .خورن می

 .کردم پنهان ازم رو چیزی یه دکتو و میالد که بودم مطمن

 هیچی بهم تونست چطور بودم، گرفته بغل رو هام زانو و بودم کرده کز تخت گوشه ریختن، اشکام شدم مطمن وقتی

 نگه؟

 .کرد نمی ولم ام لحظه یه بغض اما کنم استراحت تا بزاره تنهام خواستم من که زد سر بهم ها بار خانم منیژه شب تا

 .اومدن عمو و میالد که بود هشت ساعت

 :گفت و انداخت بهم نگاهی شد اتاق وارد که میالد

 خانومم؟ چیشده-

 :گفتم و کردم نگاهش بغض با

 کنی؟ قایم ازم کی تا خواستی می-

 !چیه منظورم که بودم فهمیده مطمینن میکرد، نگاهم همونطور

 :گریه زیر زدم و ترکید بغضم

 ...شاید بودیم اومده زودتر اگر کردم، عروس لباس خرید برای اصرار که بود خودم تقصیر همش-

 .کنم سکوت شد باعث لبام به چسبوند رو لباش و شد حلقه دورم دستاشو

 :گفت و شد جدا مدتی از بعد

 ناراحت نمیخواستم فقط... میشی ناراحت و خوری می غصه میدونستم میشه، االن مثل حالت بفهمی میدونستم... مینا-

 ...کنی می گریه داری ببینم نمیخوام... باشی
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 .بوسید می روشو هم گاهی کرد، می نوازش رو موهام اونم و گزاشتم اش سینه روی رو سرم رگریان

 .بود خون لخته یه فقط اون بعدشم بشیم دار بچه تونیم می بازم... من عشق-

 :گفت میالد که بودیم خیره هم چشمای تو کردم، نگاه میالد به و باال اوردم رو سرم

 میدی؟ بهم قولی به مینا-

 اره-

 :گفت و کشید ام گونه به دستش لبخند با

 ...بشی جدا ازم نخوای وقت هیچ اینکه-

 اعماق از خواستم می ایمبار اما بودمش شکسته هم بارها و بودم داده بهش رو قول این بار صد از کهچبیشتر این با

 .بدم قول بهش وجودم

 :گفتم و شدم خیره چشماش تو

 .میدم قول-

 :گفت و لبم رو نشست عمیقی لبخند

 قولت میدونم... االن اما کنی باز سرت از منو اینکه برای میگی الکی کردم می حس میدادی قول که قبل های دفعه-

 ...واقعیه

 .بستم رو چشمام و گذاشتم اش سینه روی رو سرم و خندیدم

*** 

 ...واقعا نمیشه تهران دانشگاه دانشگاهی هیچ ترکید، می داشت سرم

 . بکنیم رو هامون واحد اضافه و حذف تا دانشگاه اومدیم میالد با بار ده از بیشتر

 اونقدر. بدیم تغییرش هی بودیم مجبور و بودن نرسیده نصاب حد به کالسامون بیشتر و بود گذشت اضافه و حذف زمان

 .کنم خراب سرشون روی رو دانشپاه خواستم می که بودم شده خسته

 که کنه متقاعد رو اموزشی کارشناس دلشت سعی کالفع که کردم نگاه میالد به و نشستم صندلی روی عصبانیت با

 .بده انجام برامون رو نهایی اضافه و حذف
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 .بزنم جیغ خواستم می که بود کرده ام خسته اومزشی کارشناس و استاد و دوئیدن گروه مدیر دنبال اینقدر

 :گفت میالد که بیرون زدیم اتاق از اضافه و حذف تکمیل بعد و راضی باالخره

 ندارن وجود اینا از تر نفهم-

 :گفتم و دادم نشونش میالد به سریع افتاد شاپ کافی به چشمم بیرون زدیم که دانشگاه از بودم، موافق باهاش واقعا

 .بخوریم چیزی بریمییه هالکم-

 .عزیزم باشه-

  نشستیم، جا یه و شدیم کافه وارد

 خوری؟ می چی-

 بستنی موز شیر-

 :گفت نگران و اومد میالد مدتی از بعد گذاشتم، میز روی دستام روی رو سرم بده، سفارش رفت شد بلند

 خوبی؟ مینا-

 :زدم لبخند بهش و کردم بلند رو سرم

 .ها اضافه و حذف این سر شدم خسته فقط عزیزم، خوبم-

 :گفت و زد لهم لبخندی

 .میره یادت میشی بزرگ گلم نداره اشکال-

 :گفتم و زدم محوی لبخند خودمم خندید، که کردم نگاش چپ چپ

 .کنیم خرید خونهام برای بریم باید تازه-

 .خریدها باقی میریم شبم. خرید میرم خودم میرسونم تورو نباش اون نگران-

 :گفتم و زدم لبخند

 .شدی خسته توام ولی خوبه-
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 خوشگلم نباش من نگران-

 .بخره غذایی مواد یکم تا رفت میالد و خونه برگشتیم میالد با اومد، جا حالم یکم خوردیم که رو بستنی موز شیر

 .بستم رو چشمام و کشیدم دراز تخت روی شدم، اتاق وارد

 .داشت هم کوچوکو اوپن بدون اشبزخانه یه متری،6 اتاق تا دو و داشت متری21 حال یه خونمون

 .شد پر انگار اتاق کل که توشزاشتهببودیم رو تختمون و بودیم انداخته فرش رو اتاقا از یکی فقط

 ...که وگرنه داشت دیواری کمد خوبه

 ام گشنه بشدت من و بود نیومده هنوز میالد و بود پنج ساعت بیدارشدم، قبراق و سرحال خوابیدن، ساعت چند از بعد

 اب هم یخچال توی از خوردم، رو بود اونجا که کیکی تا سه و اوردم در کیک کابینت توی از و بیرون رفتم اتاق از بود،

 .اتاق تو برگشتم و خوردم

 .شد بلند موبایلم صدای که بگیرم دوش برم برداشتم لباس

 یه و نداشتم دوستش دیگه چرا دروغ دادم، قورت صدا سرو با رو دهنم اب زنعمو شماره دیدن با و داشتم برش متعجب

 .کرده رفتار باهام طور این که اومد می بدم ازش حاال جورایی

 .داشت واجبی کار نتونستم،شاید اما ندم جواب م خواست

 بله؟-

 .بده رو خونتون ادرس سالم-

 .جویدم می لبمو استرس شدت از کرد، قطع کنه خدافطی اینکه بدون ، گفتم رو ادرس اروم

 :گرفتم رو میالد شماره سریع

 . عزیزم ام کوچه سر-

 .باشع-

 .رفتن رو قدم به کردم شروع و کردم قطع رو تماس

 :گفت و زد لبخند دیدنم با تو، اومد و کرد باز کلید با ارو خونه در کشید، طول سال ده قد برام که دقیقه ده از بعد
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 .شدی بیدار خوابالو خانم عجب چه-

 :گفتم حرفش به توجه بی

 .اینجا میاد داره مامانت-

 :گفت و زمین روی گذاشت خریدارو و شبزخانه سمت رفت توهم، رفت اخماش کم کم

 زد؟ زنگ خودش-

 :گفت که دادم نکون سر

 .باشی داشته استرس نیست الزم تو خب خیلی-

 باشم؟ نداشته استرس میشد مگه

 .بود شده فرش که جایی تنها حوابمون اتاق سمت برداشتم خیز سریع ان یه و انداختم وسیله از خالی حال به

 :گفت نگران میالد

 مینا؟-

 .اتاق کردن مرتب به کردم شروع میالد به توجه بدون سریع

 :داشت نگهم شدت با و گرفت هام بازو طرف دو از و اومد یهو میالد

 .باش نداشته استرس اینقدر مینا-

 .ببندم رو چشمام شد باعث که زد داد رو اخر و اول کلمه

 :دلم تو موند می گفتم نمی اگر اما حرف این و رفتار این میالد جلو نبود درست. کردم یغض دوباره

 .بشم تحقیر دوباره ندارم دوست-

 .سستمون و نوپا زندگی. زندگیمون تو خار شده رسما مادرش داره، حق مسلما کرد، نگاهم ناراحت میالد

 :فشارداد اش سینه روی رو سرم و کرد بغلم یهو

 ...همش بدم ارامش بهت اینکه بجای مینا ببخشید-
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 نباید مینا اما نمیاد خوشم ازش من درسته باشه، داشته مادرش به بدی حس نداشتم دوست میکردم جبران گندمو باید

 .دادم دست از مادرمو که فهمم می منی اینو بده دست از رو خودش به نسبت مادرش محبت

 :گذاشتم لبش روی هامو انگشت و شدم جدا ازش سریع

... نزن حرفو این دیگه. دارم دوستت من... داده بهم که خدایی موهبت بزرگترین تو. خوشبختم خوشم، تو با من میالد-

 باشه؟

 .زد خشکمون جفتمون ایفن صدای ناگهانی شدن بلند با اما ببوسه رو پیشونیم شد خم لبخند با

 شد جدا ازم و بوسید پیشونیمرو شد خم ارامش با اما

 پریده رنگ به نگاهی ایینه تو دادم، قورت سختی به رو بغضم شدم، تهی درون از انگار کنه باز درو بره کرد ترکم وقتی

 .بیرون رفتم اتاق از و کشیدم موهام به درستی انداختم، ام

 موندن قصد که زمانی مدت به نداشتم دوست اصال بود، بزرگی چمدون میالد دست تو، اومدن باهم میالد و زنعمو

 .... اینببزرگی به چمدون کنم، فکر داشت

 ..سالم-

 .توهم رفت اخماش میالد داد، نکون سر و انداخت بهم سردی نگاه

 :گفت و انداخت خالی خونه به نگاهی

 .کنی؟ پذیرایی مادرت از خوای می خالی خونه با-

 :میالد

 .اونجا بریم داره فرش اتاق! میای نداشتم خبر-

 .افته می بیشتر فشارم کردم می حس لحظه هر داد، تکون تاسف به سری

 .گزاشت در دم همون رو چمدون میالد و شدیم اتاق وارد

 (زنعمو میگم عادت طبق نیستا زنعمو)زنعمو

 :گفت و کرد نگاه اتاق بهو اوری چندش حالت با و نشست تخت لبه

 اره؟ بخوری نداده خونه غذای بارم یه حتما اومدین، اس هفته یه شنیدم-
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 :گفت تشر و اخم با میالد گلوم، تو نشست بغض

 کنی؟ بارمون کنایه و نیش همش یا کنی دلتنگی رفع پسر خونه اوندی-

 .باشه دفاع به الزم باشهکه حرفی ترین کوچیک ندارم دوست اما میکنه دفاع ازم میالد درسته پایین، ونداختم رو سرم

 :گفت و کرد گرد رو چشماش زنعمو

 بزنی؟ حرف مادرت با اینطوری کرده پرت-

 :گفت و موهاش تو کرد دست کالفه میالد

 ارامش ازر مارو نه کنی روخورد اعصابخودت نه کنی، استراحت بتونی خوب هتل یه ببرمت  پاش... من مادر پاشو-

 ..ساقط

 :گفت و میالایستاد جلوی باعصبانیت زنعمو

 روکشیده؟ زحمتت سال اینهمه کی رفته یادت انگار میکنم؟ ساقطت ارامش از من-

 :شد عصبی یهو میالد

 دحگتی که هم سال پنج اون.  پاساژ پاساژاون این و بودی دوستات دنبال همش که تصادفم از قبل تا زحمت؟ کدوم-

 توهم و بود مینا گردن زحمتم بیشتر که بعدشم خوردی، می خوب و خوابیدی می خوب ات خونه تو بکشی نبود الزم

 منو نه تویی بوده مقصر همیشه که اونی میزنی؟ چی کوفت سر رو مینا اومدی حاال... گفتی نمی چیزی خواسته خدا از

 مینا

 .نداشتم میالد از پری دل حجم همچین توقع منم کرد می نگاهش شده گرد چشمای با زنعمو

 :گفت و زنعمو سمت برگشت سریع اخم با میالد اما.. بیرون میزد داشت چشمام زد میالد به زنعمو که ناگهانی سیلی با

 .بشه مجهز نیست قرار فعال ما خونه گیریم می هتل برات بریم-

 تیر از تا پایین انداختم رو سرم من، سمت چرخید نفرت با یهو زنعمو بیرون، رفت اتاق از و برگردوند روشو بعدم

 .شد کنده گوشتم کردم حس که گرفت بازوم از محکمی نیشگون میشد رد که کنارم از اما باشم امان در خشمش

 خیلی چون میمالیدم جاشو تند تند و گریه زیر زدم صدا بی که داشتم درد اینقدر من اما رفت سریع و واینستاد

 .میسوخت
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 :گفتم گریان زمین، خوردم زانو با شدم مطمن رفتنشون از وقتی

 خواست دلش هرکی که گذاشتین؟ تنهام دنیا این تو که لودم ارزش بی براتون اینقدر خواستین؟یعنی می همینو-

 کنه؟ اذیتم

 .بوز شده قرمز حسابی نیشگونش جای. حموم رفتم و برداشتم رو لباسام گریه با

 برد خوابم سریع و کشیدم دراز موهام کردن خشک بدون بیرون، اومدم خسته طوالنی حموم یه بعد

*** 

 مینا؟-

 یهو شد، تر نزدیک و نزدیک زدنه صدا این کم کم کنه، می صدام داره دور خیلی جای یه از یکی کردم می احساس

 .کنم باز رو چشمام بود سخت برام اما خوردم می تکون شدت به دارم کردم حس

 ... چشماتو کن باز مینا-

 :کردم نگاه میالد به خمار کردم، باز رو چشمای الی سختی به

 میاد خوابممممممم-

 .بخواب بعد بخور شام پاشو باشه-

 :گفت جدیت با و چوخوند بغلش تو منو دوباره اما بخوابم، کردن سعی دوباره و کردم بهش رو پشتم

 .پاشو میگم مینا-

 :گفتم اروم کرد، می نگام اخم با کردم، باز رو چشمام زور به که گفت ارو جمله این جدیت با اینقدر

 چیشده؟-

 بهش توجه بی باشه، ساکت عصبانی وقتی که محاله وگرنه گرفته حرصش فقط فهمیدم میکنه نگاهم اخم با دیدم وقتی

 ..نشستم تخت روی و  دادم بدنم به قوسی کش

 :گفتم و بوسیدم اشو گونه شدم خم و بهش زدم نما دندون لبخند یه میکنه نگاهم اخم با همچنان دیدم وقتی

 اخمویی؟ اقا چته-
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 .میزدم قهقهه منم و شد دادنم قلقلک مشغول تند تند و روم گرفت خیز یهو

 :گفت و کشید دراز کنارم و شد خیالم بی مدتی از بعد خندید می باهام همراه اونم

 .شدم نگران نمیدادی جواب کردم می صدات هرچی-

 :گفتم و دادم تکون براش تاسف بع سری

 .میدزدن رو قاپت میان دخترا که بزارم تنها اگر نمیزارم؟ تنها تو من نمیدونی تو-

 :کرد بلند و کشید منم شد، بلند و خندید

 خورده ارو بزرگه کوچیکه روده منکه ببینم پاشو-

 .خوره نمی چیزی میالد کردم حس که خوردیم رو بود خریده که پیتزایی و رفتیم و دادم تکون سری

 :کرد نگاهش دقت با و گرفت رو بازوم و سمتم اومد شد بلند یهو دیدم که کردم نگاهش تعجب با

 کبوده؟ چرا این-

 برای هست ناراحت کافی اندازه به اون دیدم اما مامانته کار بگم خواست می دلم خیلی افتادم، مامانش نیشگون یاد

 :گفتم همبن

 .جایی به خورده نبوده حواسم حتما میالد نیست چبزی-

 :گفت عصبانیت با

 چیه؟ جای این... نگو دروغ من به مینا-

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم ناخواسته که بود عصبی اینقدر

 .گرفت نیشگون... اخر لحظه زنعمو-

 :گفت و داد فشار رو بازوم حرص با شد، طوفانی و شنید اما نشنوه بلکم گفتم اروم رو ام جمله دوم قسمت

 بگی؟ بهم باید االن-

 .بود داغون کافی اندازه به مامانش با اش رابطه ترسیدم، اتاق، سمت رفت حرص با که گرفتم گاز رو لبم بازوم درد از

 .بیرون زد خونه از من کرزناب صدا به توجه بدون و کرد عوض لباس سریع
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 .کشیدم.سر و ریختم اب لیوان یه و اشبزخانه سمت رفتم

 .شمالم قطب وسط میکردم حس االن اما نبود سرد چندان هوا اما بود ماه بهمن درسته کردم، می سرما احساس

 .نشستم کنارش و دورم پیچیدم پتو یه و کردم روشن رو هیتر و شدم اتاق چارد

 ی.کردم نگاه دستم روی تیغ جای به جلوم، گرفت رو چپم دست ان یه که دهنم رو گذاشتم رو دستام

 .بود ندیده جدی  اسیب عصباش خداروشکر اما نداشت رو راستم دست کارایی هنوزم چپم دست

 :کردم بغض

 ... بشنوم توهین و تحقیر و سختی همه این مجبورم اونوقت یتیمم بچه مثال سخته، خیلی یکی برایمن امتحانت نوع-

 .نیست معلوم بخوابم فردام از ترس بدون بود قرار کی کردم، گریه صورتم رو گذاشتم رو دستام

 .برد خوابم که کردم گریه اونجا چقدر نمیدونم

 .گذاشت تخت روی منو و اومده میالد فهمیدم بیداری و خواب تو

 .شد عمیق خوابم دوباره اما

*** 

 که بود شده عصبانی اومقدر انگار اما بود حال توی شدم، بیدار خواب از تلفن با میالد زدن حرف صدای با که بود صبح

 .بود رفته در دستش از صداش ولوم

 .سراغش بیاد بزارم تنها خونه رو مینا میترسم! ببریش بیای امروز همین باید نمیدونم-

-... 

 . کرده کارو این قبال نیست بعید ازش سراغش، بیاد نیستم وقتی میترسم-

-... 

 میگم؟ چی فهمی می دایی-

 که ما واال. سوییس! کجا؟ از اونم دادن مدرک این به چطوری موندم من واقعا میزد، حرف سعید اقا با داشت پس پوووف

 .ندیدیم سواد بی ادم یه جز هیچی
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 رفتم اتاق از و زدم شونه موهامم کردم، مرتب رو تختی رو و برگشتم اتاق به کنم گوش حرفاش به واینستادم دیگه

 .بیرون

 .بگم چیزی نبود جاش خب اما میاد بدم حرکت این از چقدر میزد، اب رو صورتش داشت اشبزخانه تو میالد

 .بیرون اومدم و شستم و صورتم و دست شدم، سرویس وارد

 :گفت و زد ای خسته لبخند دیدن با میالد

 شدی؟ بیدار من صدای با ببخشید-

 :گفتم و بوسیدم گونشو ناز با و کردم حلقه گردنش دور رو دستام سمتش، رفتم و زدم لبخندی

 .بخوابم بیشتر بخوام که نیستم خرس سوما بله دوما. سالم اوال-

 :گفت و بوسید رو پیشونیم عمیقی لبخند با

 .بخوردت خواد می که خرسم منم اصال ماهی شما باشه... عشقم سالم-

 :گفت که خوردیم صبحانه سرپایی شدم، اشبزخانه وارد و کردم ای خنده

 .اعصابمه رو خونه بودن خالی خرید، بریم شو اماده خوردی صبحونه-

 دنبالش بیاد کرده توافق سعید اقا با شاید گفتم که چی مامانت بگم خواستم می

 بود، دستش من موبایل بود نشسته تخت روی میالد. اتاق سمت رفتم و کردم جمع ارو اشبزخانه خوردم که ارو صبخانه

 :گفتم اخم همون با و توهم رفت اخمام

 ...نمیزنی دست گوشیم به اجازه بی دیگه دادی قول-

 .نوشته چی ببینم خواستم می داد پیام مامانم-

 :گفت و عقب برد رو دستش که بکشم خواسام دستش از و برداشتم خیز سریع تعجب با

 .بخونیش نیست الزم-

 :گفتم جیغ با که کرد پاکش سریع

 داری؟ چیکار من گوشی به تو اصال-
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 :گفت و داد تکون تاسف به سری

 .فضولی از میمیری داری یعنی االن-

 :گفتم اخم با

 .نیست اینطور اصال نخیرم-

 .کمد سمت رفتم و کردم بهش رو پشتم

 مینا؟-

 :گفت و کرد حلقه شکمم دور رو دستاش کرد، بغلم پشت از و سمتم اومد سمتش برگشتم سوالی

 چیه؟ بچه درباره نظرت-

 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد چشای با

 .میشه سخت خیلی رفتن دانشگاه بچه با بعدشم هنوز، ایم بچه خودمون ما میالد-

 .گفتم چی من نشنید اصال انپار کشید، شکمم رو دستشو و گفت اوهومی

 :گفتم و چرخیدم بغلش تو

 داربی؟ دوست بچه-

 :گفت و زد لبخندی

 ...داشتم خاصی حس یه کردی سقط اوندفعه وقتی اما نه قبلش راستش-

 .کردم لمس ریشاشو ته لبخند با

 :بگم ای کننده خر لحن با کردم سعی

 .مهدکودک یا پرستار پیش بزارم رو امون بچه نمیاد دلم مطمنن چون دانشگاه بعد باشه-

 :خندید و داد تکون سری

 ..شدم خر باشه-
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 .بازار رفتیم میالد با پوشیدن لباس از بعد و خندیدم

 .بفرستن شب شد قالر و خریدیم رو اینا وی تی و مبل و گاز و فرش مثل سنگین وسایل

 ... و غذاخوری ظروف و قاشص و قابلمه مثل اشبزخانه وسایل سری یه

 و شد بلند زمین رو گذاشت که رو کارتن اخرین میالد باال، بردیم رو وسایل میالد کمک با. برگشتیمخونه و خریدیم

 :گفت  داد چرخی کمرشو

 .افتادم کمر از-

 :گفتم رفتم می اتاق سمت که همونطور

 . بخوابم رفتم که من داری، حق-

 .بدم سفارش نهار واستا کجا-

 :زدم نق خسته

 .خورم می بیداری از بعد. ارم می باال خوابی بی و گی خسته از دارم توروخدا نه-

. بستم رو چشمام و تخت رو زدم شیرجه و  اوردم در رو لباسام سریع و شدم اتاق وارد منم داد، تکون تاسف به سری

 برد خوابم نرسیده دو به یک و کردم پوف همینطوری منم خوابن می و کنن می پوف که ها پرنده این عین

 داغ های بخار حرارت شدت از و داشت سرخ خاک بودم، بیابون یک وسط کردم، می شدیدی گرمای احساس**#**

 .ببینم میتونستم رو

 . بودم تنها تنهای کردم، نگاه برم دورو به وحشت با

 :زدن صدا کردم شروع جیغ با

 میالاااد؟ هست؟ اینجا کسی کمک؟-

 .گرما شدت از بود شده اب که کردم نگاه کفشام به جیغ با سوخت، می داشت پاهام کف کردم، بغض

 .نبود جایی هیچ اما کنم پیدا رو جایی تا دوییدن به کردم شروع

 .بدوام نتونستم دیگه پاهام سوختن و گرما از خسته
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 به زده وحشت و زدم بلندی جیغ بود روم جلو که چیزی دیدن با و کردم بلند سر دوباره گریه، زیر زدم و وایستادم

 می داشتن و بودن زیاد که بزرگی سیاه و قرمز مارهای. بودن هم اونجا اما دوئیدن به کردم شروع مخالفش جهت

 .بود زدنم نیش اکاده که گرفته هایی مار رو دورم تا دور که شدن نزدیک بهمن اونقدری. من سمت خزیدن

 کنم فرار بتونم که نبود هیچجایی

 زدم جیغ  که سمتم گرفتن خیز اشون همه یهو ثانیه چند از بعد

**#** 

 ؟ مینا... مینا-

 .گریه زیر زدم بلند دفعه یه نمذاشت، و بودتم گرفته محکم میالد که کنم فرار خواستم زده وحشت

 :گفت و کرد بغلم محکم

 ...عزیزم... اینجام من هیشش... هیش-

 :گفت و کرد می نوازشم اونم گریه زیر زدم و گذاشتم.اش سینه روی رو سرم بیدارم، بفهمم تا کشید طول دکم

 ...اینجام من خوشگلم خانوم.. کنه اذیتت کسی نمیذارم ارومگلم-

 ..شد سکسکه به تبدیل و شد اروم ام گریه گذشت کع یکم

 ...مینا نکن فکر بهش-

 :گفتم بغض با میالد چشمای دیدن با کرد، جدام خودش از وقتی

 ...م...  بزنه نیشم خواست می مار عالمه یه.. جهنمم تو دیدم خواب میالد-

 :کرد بغلم محکم دوباره گریه، زیر زدم دوباره

 ...نکن فکر بهش... شیش-

 .شدن می ظاهر قرمز و سیاه مارهای اون چشمم جلو میبستم رو چشمام تا که بود واضح خوابم این اونقدر نمیشد اما

 :گفتم بغض با

 ...میالد-
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 ؟ جونم-

 ...میترسم-

 :گفت بوسیدو رو پیشونیم

 .میشه درست... خانومم نترس-

 داشتم خبر بودم افتاده دلم به که وحشتی و ترس از خودم اما

 :شد جدا ازم ایفن صدای با که گذشت ساعتی

 .اوردن رو وسایل-

 زده وحشت. باشه مار باید تخت زیر کردم می حس که بودم نشسته تخت رو اتاق تو منم رفت میالد و دادم تکون سری

 .بیرون رفتم اتاق از و سرم انداخام سریع هم شالو و پوشیدم مانتو پریدم، ازجا

 :گفت متعجب دیدنم با میالد

 عزیزم؟ خوبی-

 میالد کردم، مشغول شده خریداری تازه ظروف و ظف کردن جا جابه با خودمو و شدم اشبزخانه ارد و دادم تکون سر

 .بچینن رو وسایل چطور میگفت بودن اورده رو وسایل که کسایی به هم

 :گفت و کرد حلفه دورم دستاشو و اشبزخانه اومد میالد رفتن که اونا

 .بوده خواب یه فقط...  مینا-

 :گفتم و سمتش چرخیدم کرده بغض

 گرفتم روزه که باری اخرین. کردم خودکشی یکبار و داشتم خودکشی قصد بار یک... خونم نمی رو نمازام... نبود...  نه-

 ... میالد... بوده کی نمیدونم

 .کنم می کارو همون من بشی اروم کنم چیکار بگو... جونم-

 :گفتم بغض با و سمتش چرخیدم

 ...اما نیست خوبی وقت میدونم-

Exchange group 



 :گفت میالز که شدم ساکت

 ...مینا بگو-

 مشهد؟ بریم میشه-

 :گفت که میشدم ناامید داشتم شد، طوالنی کمی سکوتش

 ... باشه-

 :گفت که لبم رو نشست لبنند

 ...بخند فقط تو-

 :گفتم خودم با کردم می نگاه میالد به که همونطور

 کردم؟ خداروشکر میالد داشتن بابت حاال تا-

 چیدن؟ خوب ببین بیا خانومی خب-

 اروم داشت، کم خوشگل تابلوی چندتا خونه فقط بود عالی چیز همه خداروشکر خب رفتیم، باهم و دادم تکون سرب

 :گفتم

 .بگیریم هم خوشگل تابلوی تا چندی رفتیم که مشهد-

 .حتما-

 :گفت و کرد روشن رو وی تی میالد

 .پایین بود اومده خونم تلویزیون بود هفته یک-

 :گفتم و نشستم مبل رو کنارش و خندیدم

 .نخوریم رو بیرون غذای دیگه که بگیریم هم غذایی مواد یکم باید-

 ...شود چه مینا اشبز سر پخت دست با غذا... بهتر چه-

 دیدن مشغول و کرد وصل وی تی به و کرد دانلود فیلم یه گوشیش با. بخندم شد باعث که کشید لباش روی رو زبونش

 .شدیم فیلم
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*** 

 .میشم ناامید دارم دیگه. گذره می مشهد میریم گفته میالد که زمانی از دوروز

 چون و شرکت میام میالد با خونه بودم بیکار چون مونده، روز2 کالسامون شروع تا و اعصابمه رو خیلی خونه تو تنهایی

 .کنم می ایفا رو منشی نقش نکردن استخدام منشی هنوز

 :شنیدم صدایی که کردم می بازی کارت سیستم با و بودم نشسته بودن گذاشته منشی برای که میزی پشت اونروزم

 ...خانم سالم-

 :گفت دادم که رو جوابش بود، جوانی پسر کردم، بلند سر

 .اومدم استخدامتون اگهی برای-

 :گفتم و انداختم فرمش به نگاهی اورد، رو فرم که شدم مشغول دوباره و دادم روببهش فرم و دادم تکون سری

 .کنین صبر لحظه چند-

 :سمتش رفتم و شدم میالد اتاق وارد منم نشست، صندلی روی

 .اومده منشی استخدام برای پسره این-

 : گفت و کرد نگاه رو فرمش

 .مصاحبه برای داخل بیاد بگو-

 :گفت و خندید که رفتم بهش ای غره چشم

 .نرو غره چشم اینطوری سری تاج شما-

 :گفتم و بیرون رفتم اتاق از و دادم تکون سری

 تو برید-

 .داخل رفت و شد بلند سریع

 :گفت پسره به رو میالد بیرون، اومدن که گذشت ربعی یه ضدم، بازی مشغول و نشستم میز پشت دوباره منم

 .میان فردا ایشون-
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 .ریسم من انگار گفت جوری یه دادم، سرتکون فقط

 :گفت و بیرون اومد میالد که بود شده تموم کاری ساعت

 بریم؟-

 :گفتم متعجب و سویع ضد، خارج شهر از دیدم که شدیم ماشین  سوا باهم دادم، تکون سر

 میری؟ داری کجا میالد-

 :گفت لبخند با

 مشهد؟ بریم نداشتی مگعدوست-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ای؟ وسیله هیچ بدون ولی اره-

 :گفت و زد چشمک

 .گرفتیا کم دست رو شوهرت-

 :گفتم ذوق با

 .کنار بزن لحظه یه-

 :شدم اویزون گردنش از سریع زد که کنار

 مرسییییییییی-

 :گفت و خندید

 وخب؟؟....بخندی باید فقط تو خب-

 .دادم تکون سر و خندیدم ناخولسته

 .برد خوابم سریع که بود نشده ساعت یک

*** 
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 :شدم بیدار خواب از میالد صدای با

 .هستم جات من برو زکی گفتی خرس به توکه بابا بشی؟ بیدار خوای نمی! خانوما خانوم-

 .کرده رانندگی بکوب انگار بود، قرمز قرمز چشماش کردم، نگاه میالد به و دادم بدنم به قوسی و کش

 :گقتم و دادم تکون سری

 .میاد خوابم خب-

 :گفت و داد تکون تاسف به سری

 .رسیدیم که پاشو-

 :گفت میالد. بودیم ماشین پارکینگ یه تو انگار اما کردم نگاه برم دورو به تعجب با

 .حرم بریم بعد بگیریم دوشی یه هتل بریم که پایین بپر-

 .حسابی مرد دیگه بگو اول از خب بودیم هتل پس اها

 .اسانسور سمت رفتیم و اورد در پشت از هارو چمدون هم میالد و شدم پیاده سریع

 (بودم ندیده تاحاال چیه خب)بود لمسی اسانسورش های دکمه همه خالق، جلل

 .نشم زایع میالد جلو که ندادم نشون رو تعجبم زیاد هرچند

 .بود ستاره پنج کنم فکر شدسم، هتل البی وارد

 .رفتیم دنبالش ماهم و برداشت هارو چمدون و اومد اقایی یه پذیرش از بعد و رفت میالد و نشتسم مبلی روی من

 ..بود طبقه13 هتلش. 9طبقه رفتیم

 .داخل رفت و اورد در  کفشاش بیرون همون کرد، باز درو و زد کارت اتاقی در جلوی

 . رفت و داد توضیح میالد به رو پنل سیستم

 :گفت و داد بدنش به قوسی و کش خسته و گذاشتی کفشی جا داخل رو کفشامون میالد

 حرم؟ بریم صبح فردا بخوابیم امشب نداره اشکال مینا-
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 ... رانندگی که بعدم سرکارو و بیداره صبح از داشت، گناه واقعا اما بودم ناراضی

 :باشه راضی ام چهره کردم سعی و دادم تکون سری

 .کنیم استراحت امشب عزیزم، باشه-

 :سمتم گرفت و برداشت دفتری میز روی از و زد لبخندی

 .شده تموم هتل شام تایم! بیارن بگم داری دوست چی شام ببین-

 :گفتم و اومد می خوب بنظرم که چیزی تنها و انداختم منوش به نگاهی

 .مرغ شنسل-

 فهمیدم که شدم ولو تخت روی کردم، عوض رو لباسام و شدم خواب اتاق وارد منم برداشت، و تلفن و داد تکون سری

 . ام خسته چقدر

 :گفت و اتاق تو اومد سفارش بعد میالد

 .بشه کم یکم گیم خسته بگیرم دوش یه شام از بعد-

 لبش، روی نشست لبخند که شدم هاش شونه مالیدن مشغول و نشستم کنارش و  شدم بلند شد، ولو تخت روی

 :گفتم و زدم چشمکی که کرد نگاهم قدردان

 ...ها داره واکنشی یه کنشی هر-

 :گفت و خندید

 .نوکرتم خودم-

 .شد سنگین خوابش کردم حس که میمالیدم رو هاش شونه داشتم منم و خوابید شکم رو دمر، لبم، رو نشست لبخند

 دلم شدم، اتاق وارد و گرفتم تحویل رو غذاها رفتم و سرم انداختم شال یه سریع اومد، در صدای که شدم بلند لبخند با

 .پایین نمیرفت گلوم از هم تنهایی هست، هم اش گرسنه میدونستم اما کنم بیدار رو میالد نیومد

 :گفتم که کرد باز چشماشو سریع کردم، صداش اروم و کشیدم موهاش توی دستی و نشستم کنارش

 مییخوری؟! اوردن شام-
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 :گفت و بست چشماشو دوباره

 .خورم می شدم بیدار...  نه-

 میاد خوابم میگفتم وقتی که کنم درک تونستم می رو میالد حال االن بیرون، اومدم اتاق از براش، دادم تکون سری

 .میشه حالی چه خورم می شدم بیدار وقتی

 .برد خوابم و شدم ولو تتخت روی منم و گذاشتم یخچال توی رو میالد مال و خوردم غذامو

*** 

 :گفت و کشید موهام به دستی شدم، بیدار خواب از میالد صدای با

 ...بخوریم صبحانه بریم پاشو-

 یه خوردن بعد و رفتیم اش صبحانه سالن به باهم و شدیم اماده و شستم رو صورتم و دست شدم، بلند و تکوندادم سری

 داشتیم تصمیم و نبود زیادی راه حرم تا هتل از شدیم، حرم راهی و گرفتیم وضو برگشتیم، اتاق به جانانه، صبحانه

 می که بود بار اولین بود، اورده وجد به منم وهیجانشون شور و مردم براقشون، های ویترین با هاش بازار بریم، پیاده

 :گفت لبخند با پوشیدمش وقتی برام خرید چادری میالد.مشهد اومدم

 .میاد بهت خیلی-

 .کنم پاکش نمیتونستم رقمه هیچ انگار که بود نشسته لبم روی لبخند زده ذوق

 تابلوییی جلوی  کردیم، کوتاهی تعظیم سالم، بقیه از تقلید به و وایستادم میالد کنار دوباره بازرسی از شدن رد از بعد

 .شدیم خودنش مشغول و وایستادیم بود نوشته رو دخول اذن که

 .بیایم همینجا بعد دوساعت گذاشتیم قرار بریم، کجا باید پرسید ها خادم یکی از میالد

 و میکرد سنگینی هام شونه روی داشتم که گناهایی افتاد، راه اشکام بود اونجا ضریح که تاالری به رسیدم باالخره وقتی

 .کنم سبکشون دار دارم کار ها حاال حاال میکردم حس

 هیچی میکردم، نگاه ضریح به و وایستادم دیوار کنار دلشکسته برسونم، ضریح به رو خودم نتونستم که بود شلوغ اینقدر

 ...بگم بخوام که اومد نمی ذهنم به

 از کردمو باز رو منوش و برداشتم یکی کتابخونه داخل از خوندن، می دعا کتاب داشتن که افتاد خانومایی به چشمم

 . خوندن به کردم شروع دخول اذن
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 .خوندم می دعا و میگفتم ذکر همش و بودم وایستاده سرپا چطور رو دوساعت این نفهمیدم

 .پیونده می حقیقت به دیدم که خوابی نکنه شفاعتم( ع)رضا امام و اینجا اگر میدونستم اما

 .بخونم همیشه رو نمازام بعد به این از که بستم عهد خودم با و خوندم زیارت نماز دورکعت

  رفتم، میالد با قرارم سر

 .خانومی قبول زیارت-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...شما بهمچنین-

 :گفت و زد بهم لبخندی

 ؟ هتل بریم خب-

 :گفتم و دادم تکون سر

 میایم؟ بازم. بریم اره-

 .عزیزم اره-

 برد، خوابم زود گی خسته شدت از کشیدم دراز که تخت روی بود، مونده نهار موقع تا ساعتی یک رسیدیم، که هتل به

 چیکه یه کافیه میکنه خسته ادمو کردن گریه که بگم جوابتون در باید خوابم، می اینقدر که کردم چیکار بگین شاید

 .بخوابم بگیرم ساعت چند تا بریزم اشک

 بود، خوشمزه کره توی اش شده سرخ ماهی چقدر که اخ نهار، برای رستورن رفتیم و کرد بیدارم میالد بعد دوساعت

 .بیاد زود میکنه سعی و داره کار جایی گفت رسوند که اتاق به منو میالد

 . اومد نمی خوابم دیگه شدم که اتاق وارد

 اهلل بسم ب همون از و برداشتم رو قران بعدم و گرفتم وضو پریدم سریع بود، ارایش میز روی که افتاد قران به چشمم

 و انداختم اش صفحه به نگاهی میشکنه، داره گردنم کردم می حس که گذشت ساعتی یک خوندن، به کردم شروع

 نگه پویا شبکه روی کردن پایین باال یکم از بعد و برداشتم رو کنترل کالفه بود، نیومده هنوز میالد بستم، رو قران

 .بهتره ابکیمون فیلم از شبکه این کودکای برنامه واال داشتم،

Exchange group 



 اومد میالد و شد باز در که بزنم زنگ بهش برداشتم رو موبایلم بودم، شده کالفه که میگذشت میالد رفتن از دوساعت

 .تو

 :گفت و زد چشمکی که کردم نگاهش خیره

 چیع؟ گفتی اگر دارم خوب خبر یه-

 :گفت که رسید نمی ذهنم به چیزی

 .میریم حضرت غذای نهار فردا-

 :گفتم تعجب با

 چی؟ یعنی-

 :گفت و کرد حلقه دورم دستشو و نشست کنارم و خندید

 فیش حتما باید داخل، بره نمیذارن رو هرکسی و میشه سرو حرم داخل غذاخوری داخل هست، تبرک حضرت غذای-

 ... بریم میتونیم یعنی داریم فیش دوتا االن تو منو که باشی داشته

 :گفتم و کردم حلقه گردنش دور رو دستام ذوق با

 ...اخه کنم تشکر ازت چطوری من میالد مرسی واقعا؟-

 به اینبار و بوسیدم اونم کرد، اشاره اشم دیگه گونه به که بوسیدمش سریع اش، گونه رو زد انگشت با و زد لبخندی

 ...که کرد اشاره لباش

*** 

 بود دار استین خریدم، مشکی چادر یه من و بازار رفتیم زیارت ساعت یک از بعد دوباره حرم رفتیم میالد با بعداظهر

 .بود راحت( منظورشه ملی)میشد بسته دکمهه با جلوشم

 که این از بعد بود، اومده خوشش خیلی هم میالد

 .خوندم می نمازامم ذکره به الزم خوابیدم و خوردیم شام هتل برگشتیم کردیم رو هامون خرید

*** 

 .تنم به چسبید شد، گوشت همش کردم می حس که بقدری بود، خوشمزه بشدت که بود قیمه حضرت غذای
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 ..بریم حرم از نداشتم دوست اصال من و برگردیم فردا بود قرار

 .هتل برگشتیم بعدم و بودیم حرم صبح دمای دم تا اونشب

 .افتادیم راه کردیم تصویه رو هتل صبحانه از بعد صبح

 رو یکیش و شد ماشین سوار بیرون اومد ظرف دوتا با که کردم نگاهش تعجب با شد، پیاده و داشت نگه مغازه یه جلوی

 :من دابه

 است خوشمزه زعفرانیش فالوده میگن-

 خورد که هم میالد موند، دندونم زیر اش مزه که جوری بود، خوشمزه هم واقعا گرفتم، ازش ارو فالوده و گفتم ممنونی

 .سمنان سمت افتادیم راه

*** 

 .همان زنعمو دیدن و همانا در کردن باز اما باال رفتیم و برداشتیم هارو وسایل کوفته و خسته رسیدیم، که بود بعداظهر

 :گفت شوکه میالد

 تو؟ اوومدی چطوری اینجا؟ شما ؟...مامان-

 :گفت و کرد نازک برامون چشمی پشت

 میکنی؟ جویی باز داری گوییت خوشامد عوض-

 :گفتم میالاد از زودتر عصبانیه، خیلی کردم حس توهم، کشید رو اخماش میالد

 .اومدین خوش سالم-

 .کنن تحقیرم بشم باعث خوبی با نخوام باشم، خوبه ادم نخوام دیگه اینکه دادم خودم به قولی یه نکرد، نگاهمم حتی

 صدای اما گذاشتم، تنها رو مامانش و میالد و کشیدم اتاق تا خودم دنبال رو چمدونم اخم با توهم، کشیدم رو اخمام

 :گفت که شنیدم رو میالد

 .داری زشتی رفتار خیلی-

 .داری مادر انگار نه انگار که تو یا دارم زشتی رفتار من-
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 :گفت تمسخر با و زد پوزخندی میالد

 از که سمنان کردماومدم فرار تهران از من. کرده زهرم اسایشمو زنم، و خودم جون بالی شده که مادری البته اره-

 .بشم راحت تو زدنای زبون زخم دست

 .دیگه تربیتت میشه همین میگردی مادر و پدر بی یه با وقتی دیگه، نکنه درد دستت-

 بزرگتر ادب هم تاالن. دادی رد بدجور تیمارستان، کنم معرفیت که میرسم نتیجه این به دارم مامان؟  چیه میدونی-

 مینا ابروی به خم که نزن حرفی بشه حفظ احترامت میخوای شد، تموم امادیگه کردم رعایت رو بودنت مادر و بودن

 .دیدی منم دیدی گوشتو پشت وگرنه بیاد

 من به کالفه و خسته و شد اتاق وارد میالد نشستم، تخت روی اتاق سمت میاد داره میالد کردم حس اینکه محض به

 :گفتم  و زدم تلخی لبخند کرد، نگاه

 .میکنی رانندگی داری صبح از شدی، خسته کن، استراحت یکم بیا-

 :وگفت کشید موهاش روی دستی کالفه

 .کنه می مامانم که نمیکنه خسته منو اینقدر رانندگی-

 چی اینجاست که مامانش تکلیف حاال نمیدونستم بگیره، دوش رفت و برداشت لباس و حوله هم میالد نگفتم، چیزی

 .کنه تحقیرم بخواد که بدم دستش ای بهانه بازم نداشتم دوست اما میشه

 می نگاه وی تی به اخم با و بود نشسته مبل روی بیرون، رفتم اتاق واز کردم شانه رو موهام ، کردم عوض رو لباسام

 استراحت دوساعتی تونستم می هرچند شدم، شام کردن درست مشغول و شدم اشبزخانه وارد بهش توجه بی کرد،

 .بود خواب همش عروسم پسرم خونه اومدم بگه بعدا که نکنم اینکارو دادم ترجیح اما بکنم

 . گذاشتم هم چایی یه

 نشست مادرش کنار ررفت و گفت بهم خستهنباشیدی اومد، میالد که کردم خیس برنجم و بجوشه گذاشتم رو خوشت

 .شدن زدن حرف مشغول اروم اروم

 .شد روشن سرم باالی چراغی ان یه. پایین بیاد من علیه خودش موضع از زنعمو میشه باعث چی که بودم فکر تو

 .نبود انگار ای چاره اما سخت و بود زیاد ریسکش کردم، نگاه میالد به تردید با

 .نشستم کنارشون رفتم و ریختم جایی دور یه
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 .نیاورد خودش روی به اصال زنعمو اما کرد تشکر لبخند با میالد

*** 

 :اومد زنعمو صدای که گفتم بخیری شب مردم، می گی زخسته ا داشتم شستم ه ظرفاروک شب اخر

 ...بخوابی خوای می تو نیومده چمش به خواب هنوز مهمونت-

 ... خدایا

 چرندیاتش به که بودم اونی از تر خسته انداختم، تخت ی رو رو وخودم بستم درو و شدم اتاق وارد حرفش به توجه بی

 .کنم گوش

 نشون کهواکنش بود اونی از گرمتر چشمام  اما شنیدم رو اتاق در شدن باز صدای برد، خوابم نرسیده بالشت بهه سرم

 .بدم

 

*** 

 اومدک یادم ان یه که دادم بدنم به قوسی و کش و کشیدم ای خمیازه بود، 22 ساعت شدم بیدار خواب از که بعد روز

 اما بیرون اومدم اتاق از و زدم مسواک و شستم رو صورتم و دست و دستشویی تو پریدم سریع اینجاست، همامانش

 .میداد نبودنشون از خبر خونه بودن کور و سوت

 شده تلنبار ظرفای به چشمم که شدم اشبزخانه وارد چمدونش، نه بود خودش نه کشیدم، سرک هم دیگه اتاق به

 خوبه ادم نقش چطور چهارسال اون موندم من. میریزه رو زهرش شده هرطور نباشه، خبیث که ادم یعنی افتاد، صبحانه

 . کرد بازی ارو

 که کردم نگاه تعجب با شد، باز خونه در که بودم صبحانه خوردن مشغول و ریختم چایی خودم برای و شستم ظرفارو

 .دیدم رو میالد

 .سالم-

 شدی؟ بیدار... سالم-

 :گفتم و خندیدم

 . که نیستم خرس-
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 :گفت و انداخت باال ای شونه

 .هستم جات من برو گفتی خرسم به اتو واال-

 :گفت و نشست زمین روی کنارم واونم ریختم چایی براش خندید، که کردم نازک براش چشمی پشت

 .تهران برگرده گذاشتم ایستگاه بردم مامانمم کنن، عوض ارو خونه قفل میان بعداظهر-

 .نگفتم چیزی و کردم نگاهش فقط

 :گفتم و نشستم میالد کنار و گذاشتم قیمه نهار برای خوردیم که رو امون صبحانه

 میالد؟-

 جونم؟-

 .شد عوض بچه درباره نظرم میدونی-

 :کرد نگاهم دقت با و سمتم چرخید

 چرا؟ اونوقت-

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 نیست؟ اینطور...بشم اذیت من نخواد که داره دوست ارو بچه اونقدر مطمئنان مامانت باشم باردار من اگر خوب-

 :گفت و داد باال ابرویی میالد

 .باشی داشته براش بیشتری وقت که درست شدن تموم بعداز باشه زوده، هنوز خودت قول به...  نه-

 :گفتم و کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 داشتی؟ دوست که تو اخه؟ چی بریا-

 :گفت و شد خیره  وی تی به اخم با

 بخاطر میخوای بچه تو بعدشم میده، عذاب واونو تو بیشتر فقط نداره، تاثیری هیچ گناه بی بچه یه وجود میدونم من-

 .مادرم دل رضایت بخواطر نه بخواه خودمون
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 ای بچه هنوز خودمم میکردم حس وگرنه خواستم، می بچه مادرش رفتار تغییر بخاطر فقط من میدم، حق بهش خوب

 .نیستم بیش شیرخوار

 :گفتم و گذاشتم بازوش روی رو دستم عصبیه، یکم کردم احساس میالد

 چیشده؟ میالد-

 :گفت و کشید موهاش توی دستی کالفه

 .اینطوریم چرا نمیدونم هیچی،-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .شده کم استراحتت کن، استراحت یکم برو-

 .بخوابم یکم برم من...  اره-

 با اروم پاهام، روی گذاشت رو سرش و کشید دراز که تخت رو نشستم و شدم اتاق وارد باهاش بذارم تنهاش نیومد دلم

 .برد خوابش اونم و شدم سرش دادن ماساژ مشغول دستام

 .باز بود مامانش البد توهم، کشیدم رو اخمام خورد، زنگ میالد موبایل که بودیم منوال همون به دوساعتی

 :د دا جواب اش صفحه به کردن نگاه بدون و گوشی به زد چنگ گی خسته با شدو بیدار خواب از میالد

 بله؟-

-... 

 ...هستم خودم بله-

-... 

 چطوره؟ حالش... خدا یا-

-... 

 .افتم می راه االن من باشه-

 :گفتم و کردم نگاهش ترسیده
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 چیشده؟ میالد-

 :گفت پشید می داشت لباس سریع میالد

 ...کرده تصادف بوده توش مامان که اتوبوسی-

 :گفتم و شدم بلند سریع اومده، سرش بالیی چه یعنی شد، خالی دلم ته

 .میامو منم-

 ؟...  مینا کجا تو-

 تهران، به رسیدیم که بود شب تهران، به بودن کرده منتقلشون بیرون، زدیم خونه از باهم و شدم اماده بهش توجه بی

 چیزیش میکردم دعا دعا دلم تو تهران به رسیدن تا بخوابم، نتونستم اینبار برد می خوابم ماشین تو که همیشه برعکس

 .میمرد وجدان عذاب شدت از میالد وگرنه باشه نشده

 :پذیرش سسمت رفت میالد داخل، بریم داد اجازه سختی به نگهبانی بیمارستان، به رسیدیم باالخره

 .انگار اینجا اوردنش بود اتوبوس تصادف توی مادرم امروز خانم سالم-

 :گفت و انداخت ما به نگاهی پرستاره

 اسم؟-

 .کرامتی رویا: میالد

 .شده سوختگی دچار نصف که میگین رو خانومی همون کنم فکر-

 گی؟ سوخته شد، گرد چشمام

 بود باند توی بدنش نصف که زنعمو دیدن با بهاتاق، رسوندیم رو خودمون سریع میالد با و داد بهمون رو شمارهاتاقی

 .شد سست پاهام

 .کنم حس تونم می رو اش سوخته گوشت بوی میکردم حس بیرون، اومدم اتاق از سریع بود، وحشتناک هم تصورش

 .زدم عق و رسوندم بهش رو خودم و کردم پیدا رو دستشویی و گردوندم چشم سریع خورد، بهم دلم زیر

 .میزدم هم عق کردم می گریه که همونطور
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 گذاشته رو سرش میالد نرفتم، داخل اما اتاق، سمت رفتم و بیرون اومدم و شستم رو صورتم و دست شدم، اروم که یکم

 . دستام بین گرفتم رو سرم و نشستم راهرو صندلی روی میکرد، گریه و تخت لبه بود

 .برام بود سخت واقعا کرده تحمل رو دردی چه اینکه فکر

 از بعد گرفتم ارو نمازخانه سراغ پرستار از سریع بودم، داغ بیابون توی بودم، وضعیتی همچین کهتوی افتادم خوابم یاد

 .شدم خوندن نماز مشغول و شدم نمازخانه وارد وضو

 .کردم بغل رو هام زانو و گوشه یه نشستم خوندم که رو اش همه بود، شده قضا نمازام امروز

 .  اومدم خودم به اومد که موبایلم زنگ صدای

 :بود میالد

 بله؟-

 کجایی؟-

 .ام نمازخانه-

 .میمونم بیمارستان شب من. خونه برسونمت بیا باشه،-

 .اومدم باشه-

 . سوخت می براش دلم خیلی هرچند زنعمو، پیش بیمارستان بمونم که کنم تعارف که نداشتم دوست اصال

 :گفت داشت نگه که عمو خونه جلوی بود، شده قرمز بشدت چشماش میالد

 .مونم می بیمارستان شب من-

 .باشه-

 :گفت متعجب دیدنم با عمو. رفت میالد و واردشدم شد، باز دقیقه چند از بعد و زدم زنگو

 تنها؟ شب وقت این مینا؟ چیشده-

 .بیمارستان رفت هم میالد اومدیم، ماهم کرده تصادف میالد مامان گفتن زدن زنگ...راستش خب-

 :گفت و شد گرد چشماش عمو

Exchange group 



 .بیمارستان کدوم-

 .تنها و تک موندم من رفت و شد اماده سریع گفتم که رو بیمارستان اسم

 اینقدر بود، سخت برام داره حالی چه االن زنعمو اینکه تصور کشیدم، دراز تخت روی و شدم مهمان اتاق وارد خسته

 . برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر بهش

*** 

 .شدم بیدار خانم منیژه صدای با صبح

 :گفت اون و سالمکردم

 .اومده میالد-

 دستم و شدم نزدیکش اروم میکرد، فکر داشت و بود نشسته مبل روی میالد بیرون، اومدیم باهم و دادم تکون سری

 :گفتم و اشگذاشتم شونه روروی

 چطوره؟ حالش-

 :وگفت کرد نگاهم غم با

 .نکنه تابی بی و کنه حس کمتر رو درد تا بزنن اور خواب بهش همش مجبورن-

 .نگفتم چیزی و دادم تکون سری

 میالد که نشستم میالد کنار دوباره و خوردم چایی استکان یه فقط رفت، نمی پایین گلوم از چیزی شدم، اشبزخانه وارد

 :گفت

 .میگیره ازش پرستاری برای اونو کرده معرفی پرستار یه بیمارستان میگه بابا بمونه، بیمارستان ای هفته کی باید-

 :گفت که نگفتم چیزی بازم

 ببخشیش؟ میشه مینا-

 این که هایی توهین و ها تحقیر حس بود، زنعمو حرفای خاطر به که افتادم اولم یادخودکشی... بگم چیزی نتونستم

 :گفتم سختی به حال این با اما... چشمم جلو اش همه ان یه بود کرده القا بهم یکساعت

 .کنم می سعیمو-
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 :گفت و زد تلخی پوزخند

 .کرده گرفتارش اینطور که تواه اه مطمئنم-

 :گفت دید که رو سکوتم. بوده همینطور بودم مطمن بزنم، حرفی چه نمیدونستم

 .کنم استراحت میرم ام خسته من کن، ولش هیچی... اما نبخشی، یا ببخشیش خودته با انتخاب-

 .کردم نگاه رو رفتنش ناراحتی با رفت، رفت اتاق سمت به شکسته کمرش که ادمی عین

 سمنان، یکیش و تهرانه قطعا پامون یه دیگه حاال بود، نخواهد قبل سرحال و میالدشاد اون از خبری دیگه بودم مطمئن

 ...بدونه  من هم رو اتفاق این مقصیر خواد می زنعمو حنما حاال

 .شدم ها کانال کردن جا به جا مشغول و برداشتم رو وی تی کنترل کالفه

 با بارید می روش سرو از گی خسته اومد، عمو که بود شده اماده نهار بود، خواب هنوز میالد و بود گذشته دوساعتی

 :گفت و زد تلخی لبخند دیدنم

 کجاست؟ میالد سال-

 .خوابیده... سالم-

 :گفت اروم و نشست کنارم و داد تکون سری

 .بگم بهت باید رو موضوعی یه مینا-

 .بزنه بخشش از حرفی هم عمو نداشتم دوست کردم، نگاهش

 .بندازتش پا از ممکنه ضعیف روحیه از حجم این و باالست سوختهگش درصد میگه دکتر-

 :گفتم تعجب با کردم نگاهش شوکه

 ...یعنی-

 :گتف و داد تکون تاسف به سری عمو

 روحیه اصالا بگم اینطوری و میکنه گریه و میندازه راه داد و جیغ میاد بهوش نت که ضعیفه اینقدر اش روحیه... اره-

 .میکنن استفاده گردنش های رگ از زدن سرم برای که اونقدری باالست خیلی گیشم سوخته درصد نداره،
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 :گفت میشد بلند که همونطور هم عمو شد، هم در صورتم

 بخشیش بگو زبونن شده که هم میالد بخاطر بود، نخواهد راحت براش موضوع این مطمئنان اما نمیدونه چیزی میالد-

 .بشه حداقل میبینه میالد که اسیبی تا

 .نه یا بکنم رو کاری همچین هستم قادر نمیدونستم

 :سمتش برگشتیم شوکه عمو منو اومد می سرمون پشت از درست که میالد صدای با اما

 میمیره؟ داره-

 :کنه مالی ماست ارو قضیه یکم کرد سریع عمو اما بودم شده الل کال که من

 ...جان مالد-

 .نگو هیچی بابا نه-

 شدن کوبیده صدای ثانیه چند بعداز که سریع اونقدر بیرون، زد خونه از و برداشت رو ماشینش سوییچ کوبان قدمای با

 .شنیدیم هم رو حیاط در

 :وگفت کشید موهاش توی دستی عمو

 .شله پاش میرسه که جاش...بیاره در مردا ادای بلده فقط-

 .دادم تکون سر فقط اما داشت ربطی چه دقیقا نفهمیدم

 :گفت هم عمو

 .بکنم استراحت میرم نمیخورم نهار من-

 .شدم خانم منیژه با نهار خوردن مشغول و رفتم اشبزخانه به تنهایی رفت، عمو و دادم سرتکون بازم

*** 

 .پیچید دورم چیزی کردم حس بودمکه خواب منم و بود اینا شب دو ساعتای

 .شدم اروم کمی کرده بغلم محکم که میالد دیدن با اما بود مار اومد ذهنم به که چیزی اولین کردم، باز چشم ترس با

 ؟...میالد-
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 :گفت گریانی صدای با

 .رفت... مینا شد تموم-

 میزد؟ حرف زنعمو درباره داشت شدم، شوکه

 : کردم حلقه دورش رو دستام منم ناچار به کرد، بغلم تر محکم

 ...من... مینا کنم چیکار حاالمن-

 سنگدل نمیکردم؟ احساس تاسفی هیچ کردم، نوازش رو سرش پشت موهای و کشیدم بلندی نفس میکرد، گریه داشت

 .ببخشمش نباید میکنم حس افتم می هاش تحقیر یاد وقتی اما. بودم شده انگار

 :گرفت قاب رو صورتم دستاش با و شد جدا ازم یهو میالد

 اره؟ میبخشیش؟ مینا-

 :گفتم و زدم لبخند سختی به همین برای میالد، برای فقط زبونن گفت که افتادم عمو حرف یاد

 .عزیزم اره-

 .میشکوند رو کمرم داشت گفتم که دروغی سنگیینی دوشم، رو گذاشتن رو سنگینی بار انگار

 .بوسیدن به کرد شروع خشونت با و لبام رو گذاشت رو لباش سریع میالد

 .روحشه کردنه اروم برای فقطط بوسه این که بکنم درک میتونستم

 .کرد بغلم ددوباره مدتی از بعد کردم، همراهیش اینحال با ولی

 .کنه پیاده من وبدن تن رو مادرش مرگ ناراحتی داشت سعی خشونت با و کرد گریه میالد صبح تا

 .بگم تونستم نمی چیزی خب ولی

 هایی لباس از گرم اب دوش یه از د بع شدم، حموم راهی و شدم بلند کوفته تنی با منم خوابید، که بود صبح دمای دم

 مادر که افتادم شبی یاد و خوندم رو نمازم پذیرایی توی بیرون، اومدم اتاق از و پوشیدم رو یکی بودن اینجا هنوز که

 .بود مرده خودم

 .رفت شد دیوانه میگفتن همه که یمکردم رفتار جوری داشتم، میالد حال از بدتر حالی
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 بازی موشک قایم میخوان میکردم فکر میرفتم اتاق اون به اتاق این از و میشنوم رو صداشون میکردم حس اش همه

 .کنن

 کنه، ارومم بخواد که نبود خاصی ادم دوران اون توی گریه، زیر میزدم و زمین روی میشستم میفهمیدممردن که اخرش

 و دق همه تا هستم من انگار کنم، اروم رو میالد که هستم من زمان این تو حاال اما کنه ارومم بخواد که نبود میالدی

 ... رو هاشون ناراحتی رو هاشون عقده کنن، خالی سرم رو هاشون دلی

 .نیست دستخودش حالش االن که معلومه مرده مادرش.. میگم دارم چی

 رو قران این حال این با اما ببخشمش ها حاال حاال تونم نمی میدونستم شدم، خوندن مشغول و برداشتم قران کالفه

 .ارامشش به رسیدن برای خوندم

 فقط بود ای مسخره سئوال شده خبر چه که این پرسیدن قطعا شد، وارد داغون ظاهری با عمو و شد باز در موقع همون

 .داشته زنعمو با زیادی هاطرات قطعا که اتاقی رفت، اتاقش سمت به خمیده چطوور که کردم نگاهش

 زنمعمو ممکنه یعنی افتادم، ها مار و داغ بیابون توی خوابم یاد بستم، رو چشمام شدم، خیره دستم تو قران به دوباره

 باشه؟ بوده حالتی همچین تو هم

 نمی هم زنعمو برای  اینو مطمئنان باشم، حالتی همچین توی نداشتم وقتدوست هیچ دیگه گلوم، توی نشست  بغض

 .خواستم

 ...میالد کشیدن عذاب یعنی اون کشیدن عذاب

 :کردم زمزمه بغض با ریختن، اشکام

 حرفی هیچ بدون چهارسال کردی، هم خوبی اما زندگیم، دوران ترین سخت کرد، می ترم خورد و خورد هروز حرفات-

 .ببخشمت باید شده که هم سال چهار اون بخاطر شاید... کردی تحملم

 .گذاشتم صورتم روی و بستم رو قران

 ... برام سخته... مامان

 :گفت زده خواب ادمایی عین. شدم مواجه میالد با که ردم بلندک رو سرم ترسیده نشست، ام شونه روی دستی

 اون از یکم تو بخشش اما کرده، بد ها خیلی به کرد بد تو به تنها نه عذابه، تو خیلی خوابم، اومد... مینا عذابه تو-

 .کنه می کم عذابشو
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 :بگم قلبمم ته از واقعا اینبار کردم سعی و بستم رو چشمام میکرد، نگاه من به منتظر که شدم خیره میالد چشمای تو

 .بخشیدم... میالد بخشیدمش-

 به ودوباره شد بلند زد، لبخند گفتم راست که شد مطمئن انگار وقتی شد، خیره چشمام تو میالد  کردم، باز که چشم

 .رفت اتاق سمت

 .گرفتم چشمام از رو اشک نیش و بستم دفترو

 انبااری از و دادم قرار انباری طبقه اخرین توی سرجاش کارتنم و گذاشتم دوباره کارتن توی رو دفتر و شدم بلند جام از

 .بیرون اومدم

 که رفتم عقب بلند قدم یه و کشیدم هینی شئدم، کسی سینه به سینه که خونه سمت برم برگشتم و بستم رو انبار قفل

 نفسم و شد گرد چشمام درد شدت از لحظه یه کرد، سوراخخ رو کمرم که انگار انبار قفل و انبار در به خوردم محکم

 .بنداومد

 .کرد حس اونم دردشو که انگار. درد با من برخورد بخاطر شد هم تو اش چهره که افتاد روم روبه مرد به چشمم

 حالت به دستاشو که کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم عصبانیت با بستم، رو چشمام و گذاشتم کمرم روی دستمو

 :گفت و باال اورد تسلیم

 .خودم انبار سمت میرفتم داشتم بترسونمتون، خواستم نمی ببخشید-

 :گفت که گرفتم پیش در رو خودم راه دوباره و دادم تکون سر براش فقط

 ؟ بدونم رو اسمتون میتونم-

 .گذاشته وقت یا شده اینطوری گوریلی های امپول با نبود معلوم حاال بود، استیل خوش انداختم، بهش نگاهی نیم

 واحدید؟ کدوم مال شما-

 :گفت و زد تری عمیق لبخند

 .اه شهسواری سینا اسمم 9-

 :گفتم و دادم تکون سری

 .خوشبحالتون-
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 .چی که کردم ایش قهوه که یان از کردم ذوق اینقدر دادم، ادامه خودم راه به و کردم بهش رو پشتم بعدم

 بشه بسته درش کامل اسانسور اینکه ازا قبل درست اما خندیدم، ناخوداگاه بازم نیش دیدنم با شدم که اسانسور وارد

 .سینا پسره همین دیدم که خوردم رو ام خنده  سریع شد، باز دوباره

 .بودم زده قبال رو 2 دکمه هم، تو کشیدم رو اخمام که زد بهم نیشخندی

 .روزد 4 اونم

 واحد سمت رفتم شدم پیاده که منم و شد پیاده ازمن زودتر اون بودیم، شده خیره اسانسور کف به اخم با هردومون

 :«شد خیره بهم حرص با مامان و شد باز در کنم بازش ببرم دست اینکه از قبل و خودمون

 کنی؟ کار چه انباری میری تو-

 :گفت شده ریز چشمای با که زدم نمایی دندون لبخند

 ؟...نمیری که من های کارتن سر احیانا-

 :پاییین رفتم رو ها پله سریع منم و سمتم برداشت خیز که زدم نما دندون لبخند دوباره

 ...بودم کنجکاو خیلی اخه... جون مامان تسلیم-

 ...ببینم  تو بیا... کردی جا  بی خیلی تو-

 :گفت بابا که بگیره نیشگونم خواست مامان. شدم خونه وارد و خندیدم

 .خوندشون می باید که باالخره...  خانم کن ولش-

 :گفت بشنوم من که طوری لب زیر و کرد نگاهم حرص با فقط مامان

 .میشیم تننها تو منو که باالخره-

 :گفتم و نشستم بابا بغلم و خندیدم

 ..خودتا واسه بودی دیکتاتوری شمام جون بابا-

 :کشید لوپمو و خندید بابا

  اوردم؟ بدست چطوری مامانتو من کردی فکر پس -
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 توش که رو امروزم خاطرات و کردم باز رو خاطراتم دفتر رفتم، اتاقم سمت به شدم بلند و دادم تکون تاسف به سری

 . کردم ثبت

 ... بنویسم ها دفتر این تو که باشم داشته ها بعد ای عاشقانه داستان یه منم شاید

 .شدم عاشق روزی یه شاید میالد و مینا فرزند مینو من

 . بستم رو دفتر

*** 

 .باقیست همچنان حکایت اما رسید پایان به داستان این

 پایان
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