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 سایت رمانکده   :آرایی صفحه و طراحی
 

    wWw.Romankade.com :سایت آدرس

 
   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 
 است  محفوظرمانکده  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 

   

 _ تو_غم_ زده:یشروع رمان #دل_ب 

 ی ارمرادی:صفورا  سندهینو

 ه یقراره با اتوبوس به تهران برم تا شغلم و که پزشک فردا

 پزشکم .. ب شهی باورش نم نهیمنو بب  یبدم... هرک ادامه

 و جلوتر از همسن و ساالم امتحان  یجهش  یکالسا  لطف

 االن پزشکم ..... .  دادن

 ....  نی از ا نمیحاضر درحال جمع کردن لباسامم ...ا  درحال

 ...شییی چمدونم و بستم...اوففففف بالخره تموم شد آخ  پیز 

 پاکم و خودم و رو تخت پرت  یو م  میشونیرو پ عرق 

 شدم  داریب یخوابم برد...وقت یزود ی...از فرط خستگکنمیم

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 چشام چهار تا شد.. . دمیو که د ساعت

 دممم ی _اووووو چقد خواب

 سرحال پاشدم و بعد از شستن دست و  یلیشب بود خ ۹ ساعت

 نشستم... شمی ارا زی جلو م صورتم

 کردن خودممم... لی تحل هیشروع کردم به تجز اول

 ی آب یو صاف و چشما  یمشک یبا موها  یدختر من

 خوش فرم هستم درکل از  یو لبا   یمعمول  ی...ابرو یآسمون

 ..از ادیخوشم م افمیخودم از ق یعنیخوبه...  افمیخودم ق نظر

 بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم .. بعد از برداشتن  جام

 لم یف یو مشغول تماشا  ونی زیتلو  یتا هله هوله نشستم جلو  چن

 ... در همون حال دوباره خوابم برد...آخ چقدر گردنم  شدم

 یی دارم ..بلند شدم برم دسشو می ... دسشو ههکنهیم درد

 به ساعت انداختم که  ینگاه می:::))) ناتیانجام عمل یبرا 

 درشت شد... چشام

 و من  کنهیاتوبوس حرکت م  ۱۰ساعت    ۹.۳۰ یوااااا 

 نکردم... یغلط چیه هنوز 

 و موهام و که تا کمرمه شونه شمی رفتن م ییدسشو الیخیب

 جذب و  یو شلوار مشک ی....موهام و بستم و مانتو ابکردم
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 و  دمیو پوش میاسپرت آب یو سرم کردم...کفشا میآب شال

 بار اتاقم و نگاه کردم  نیآخر  یو برداشتم .... و برا  چمدونم

 ... ندازمیبه خونمون م ی...نگاهنی اومدم پا یپله ها تند  از 

 ... ادیازش درنم  ییوقته صدا یلیکه خ  یا خونه

 رفتن..من و  شهی هم یبرا  شمیاز پ شیو پدرم چند سال پ مادر

 کردن و به حال خودم گذاشتنم... ترک 

 کنم یم   یتنها زندگ خودم

 تنها.. .  ی...تنها

 که دوساله از اون حادثه وحشتناک گذشته ... نی ا با

 کنمی ..فکر م زنهیتلفن خونه زنگ م ای  میگوش یوقت  هنوزم

 خوادیبرگرده و خوشحالم کنه... م خوادی... ممامانمه

 و من و تو آغوش گرمش جا بده...   برگرده

 نه.. مامان رفته، ، یول

 بابا رفته  ،

 رفتن االن کنارم  یبخاطر کار بابا نم شی.اگه دوسال پ

 ... بودن

 ن یاشم  یو رو  کنهی م زشیموقع برگشت کوه ر   نکهیا  مثل

 ...کاش منم باهاشون رنی م ایو هردوشون از دن  وفتهی م بابا
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 ...رفتمیم

 ...بازم فکرم به گذشته رفت.. . اه

 ازم دور بشه....طبق عادت یو تکون دادم تا افکار منف سرم

 ن ی پا امیاز پله ها ب  یکی یکی نکهیبدون ا میشگیهم

 .. . دمیپر  یدفعه ا هی...چهارتا پله رو 

 .. .   دهیحال م یلییییخ

 دم ی پر المونی از فام یک یخونه  یبارم از پله ها هی  ریبخ ادشی

 بازم آدم نشدم:))  یشکست ..ول پام

 و زدن ...در و که باز کردم   فونیرفتم که آ اطیسمت در ح به

 یی دوست منه که از پنجم ابتدا ن ی....سانا بهتردمیرو د سانا

 شهی و هم شمهیپ شهیکه تنها شدم ..هم  ی...از وقت میبود باهم

 نال یسختمه ...االنم اومده که تا ترم  یلحظه ها   همدم

 کنه.... .  میهمراه

 زدم و گفتم:  شیدوست داشتن افهی به ق یلبخند

 ی که اومد  یسالم ...مرس-

 زد و گفت:  ی لبخند  متقابال

 هی.. فمهیوظ  ستیبه تشکر ن از یجونم...ن الیسالم ن-

 که.. میندار  شتری خوشگل ب دوست
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 نگاهش کردم که گفت: یقدردان با

 که  میکه حوصله ندارما... بزن بر یبسه نرو تو فاز هند-

 شد.. رید

 و به  میشد  نشیبلند گفتم ....سوار ماش یوا   هیخودم اومدم   به

 .. میحرکت کرد نالیترم سمت 

 اتوبوس اومده .. .   دمیکه د  مید یربع رس هی بعد

 ی و خداحافظ  میهمو بغل کرد هیاشک و گر  با

 سمت اتوبوس...از شانس خوبم   دمی ...چمدونم و برداشتم و دومیکرد

 جا  نیداشت بخاطر هم ریتاخ قهی دق ۱۰  اتوبوس

 سانا دست تکون  ی....سرجام نشستم و از پنجره برا نموندم

 .. . شدیتنگ م یلی...اونم دست تکون داد...دلم براش خدادم

 و نگاه   رونیکه از پنجره ب نطوریکرد...همحرکت    اتوبوس

 گهیشدم د داریب یچشمام گرم شد و خوابم برد...وقت  کردمیم

 یشدن بودن ...کش و قوس  ادهی و همه درحال پ  میبود دهیرس

 کوچولوم که  نهیبدنم دادم و ..شالم و درست کردم.. تو آ به

 و نگاه کردم .. . افمیباهام بود ق  شهیهم

 شدم.... . ادهیبلند شدم از سرجام و پنبود...  یمشکل خب

 دست تکون دادم  یتاکس   هی یگرفتم و برا  لی تحو چمدونمو
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 و گفت:   ستادی...کنارم ا

 د؟ یری سالم ..کجا م-

 خودم یو بهش گفتم که گفت سوار شم...تو حال و هوا  آدرس

 و حساب   شیکردم و کرا  ی...تشکر می د یکه گفت رس بودم

 شدم... ادهیپ نی...از ماشکردم

 هیکه دوستم برام   ن یآپارتمان روبروم نگاه کردم ...مثل ا  به

 و از   دیآپارتمان اجاره کرده بود و گفته بود کل نیتو ا  خونه

 ....وارد آپارتمان شدم و به سمت نگهبان رمی بگ نگهبان

 کردم .. . حرکت

 د یسالم ببخش-

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 د ی _بفرما

 ..  رم ی از شما بگ  خونمو  دی_دوستم گفتن کل

 بهم داد. دویکل زای چ نجوریچن تا اسم و ا دنیاز پرس بعد

 وارد آسانسور شدم و طبقه پنجم و   دی..بعد از گرفتن کل

 هی انداختم و وارد واحد خودم شدم.. دیکل دمیرس ی...وقتزدم

 ی بود ... به دور تادور خونه نگاه یصد متر  با یتقر  خونه

 داشت و دوتا اتاق  یانداختم ..آشپزخونه بزرگ  یسرسر
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 مبل پرت کردم   ی....درکل خوب بود...خودم و رو  خواب

 راه رو خواب  شتریکه ب ن یخسته بودم با ا یلی...اوفففف خ

 و قطع کردم و بعد از   ی... بعد از خبر دادن به سانا گوشبودم

 تخت ودوباره خوااااااب... یرو  دمیکردن لباسم پر عوض

 شدمو سرجام  داری کالفه از خواب ب می زنگ گوش یصدا با

 ... نشستم

 زنه یداره زنگ م ی_اوفففف کدوم خر 

 ی کردم...برا  داشیگشتم و بالخره پ میبسته دنبال گوش چشم

 رو  هی...تا اسم سا  هیک نمیچشام و باز کردم که بب هیثان هی

 زدم تو سر خودم  دونهی....دمی از جا پر  دمید

 کشه ی_خاک تو سرم االن منو م

 آروم جواب دادم و گفتم: یلیو خ  اطیاحت با

 _الو عشقم؟ 

 :غیج غیج با

 دنبال  امیلشمو ب ی_الوو و کوفت و دررررد چرا به من نگفت 

 عنتره گوزوووو  توعه

 خنده حرفشو قطع کردم:  با

 رفت  ادمی ..اوال سالم دوما خو رییی نفس بگ کمی باااشه بااشه -
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 مگههه:((   شدهیچ حاال

 به من خبر  دینبا یینجا یا  روز ی..تو از د  شدهیحاال چ  گهی_م

 ت یخاص ی،،منگل،،ب شوریمعرفت ،، ب  یب یبد

 گفتم: یشرمندگ با

 رفت خبر بدم..تو ازکجا ادمی خسته بودم  دیییی_اخ ببخش 

 اومدمم؟؟  یدیفهم

 اون بم گفت  دمیبه تو زنگ بزنم با سانا حرف  نکهی_قبل ا 

 دنبالت  امیآماده شو ب ی زود  الیخی...حاال ب

 م؟ یکوجا بر -

 ن دور دور   روی_ب

 _اها باشه ساعت چند؟؟ 

 دم خونتم  گهی د ساعتی _

 و رو تخت گذاشتم و دست و  میگوش یاز گفتن باشه ا  بعد

 ی مانتو هیو شستم...موهامو شونه کردم و ...  صورتم

 ... دمیپوش دیشده و شلوار و شال سف یترمه دوز  ینا یبا آست ینارنج

 م یکم رنگ زدم و بعد از برداشتن گوش یرژ لب صورت هی

 ۲۰۶خارج شدم  نگیکه از در پارک ن ی...هم رونیب رفتم

 جلو پام ترمز کرد..... .  هیسا 
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 _کوفت 

 ******** 

 از  یک ی  یروزه که اومدم تهران وتو  ۲۰ حدودا

 خوب تهران مشغولم...االنم سحر خبر داد که  یمارستانا یب

 مارستان یخودمو به ب دیبده و با  مارامیاز ب یکی  تیوضع

 گرفتم و ادرس و دادم ...چند یتاکس ه ی..با عجله  برسونم

 دم ی و برداشتم و دو  فمی ...کمیبود  مارستانیب یبعد جلو  قهیدق

 مارستان یلحظه حواسم به سمت در ب هی ..مارستانیب سمت 

 سفت  یلییخ  زیچ هیشد که محکمم خوردم به   پرت

 و آسمون   نیکج شد خداااا امروز چرا از زم مینیب  ی_آخ سرمممم ...آ

 خوردم... یا  نهی:((به کدوم بوز باره؟؟یم  برام

 یبه چ نمیسرم و باال بردم که بب  زدمی که غر م ینجوریهم

 و ترسناک و البته  یعصبان یکه با دوتا چشم مشک خوردم

 کوچولو خوشگل مواجه شدم.. هی

 لحظه با تعجب رو صورتم  هیخوردم من؟؟.... نیبه ا  یوااا 

 کرد ... مکث

 جاشو به  تیدوباره عصبان یتعجبش تعجب کردم ...ول از 

 تعجبش داد و با خشم گفت:.. اون
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 _معلوم هست چخبرتونه؟؟حواستون کجاست؟ 

 خوب  مارمیحال ب خوامیمن واقعا معذرت م دیش_ببخ

 مارام یاز ب  یکیخودم و زود برسونم...آخه حال  دی..باستین

 حاده و  تشی ک وضع  نهیبده منظورم ا ینیعه  خوبه

 

 که سحر به دادم  زدمیپشت سر هم حرف م ینجوریهم

 که اومد روبه اون آقاعه گفت:  نی...همدیرس

 ن یاومد یراد شما ک ی _عه سالم آقا

 جواب سالمشو بده گفت:  نکهیا  بدون

 دم یاالن رس  نی_هم

 یک یحال   میبا اجازه ما مرخص ش دی..ببخشی_اها بسالمت

 .. ستیخوب ن  مارامونیب از 

 ی نجوری...هم میو از اونجا دور شد دی دست منو کش بعد

 ..رفتیتوجه راهش و م یو ب  دیکشیم

 ی _آخ سحر دستم و کند

 گفت  یرلبیز  دیاومد و ببخش بخودش

 بد شده؟  ۱۲۵اتاق  ماری_چقد حال ب

 گفت:  یناراحت با
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 ینیبیخودت م می_بر

 *************** 

 که  نطوری...هم میاومد  رونیو کوفته از اتاق ب خسته

 : دمی از سحر پرس یبا کنجکاو  می رفتیآروم راه م آروم

 بود سحر  ی_اون آقا ک

 زم یعز  مارستانهیب سی _پسر رئ

 : دمیتعجب پرس با

 راد**  ی_پسر آقا 

 _ اوهوم اسمش آواته ...دکتر مغز و اعصاب 

 پس...کم کم داشتم چرت و  یخاک عالم نجاتم داد ی_وا

 ... گفتمی م پرت

 کرد و گفت:  یآروم و خسته ا خنده

 ازش معذرت  یدار  دمیاومدم دنبالت ...د ی_اره داشتم م

 خودشو تو دردسر  الی ن نیبازم ا  یبا خودم گفتم وااا  یخوایم

 :()))داختهان

 سرم لبخند از لبم پاک   دنیکش ریبا ت یزدم ول ی لبخند  متقابال

 گفتم  یو آخ شد

 : دی پرس یبا نگران سحر
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 شد؟ ی_چ

 کنهی درد م یلی_سرم خ

 صبحونه  یشی بدم خوب م یزیچ  یقرص  هی میبر  ای_ب

 گه؟ ید ی خورد

 _نه

 رفت و گفت:  یغره ا  چشم

 ی_خسته نباش

 مشخص شدن...  فمیدندون رد ودوتایزدم که س یلبخند

 ستگاه ی به ا ی...وقت میاستراحت پرستارا دکترا رفت ستگاهی سمت ا به

 بود اسمش اممم آها   یهمون آقاعه چ دمید  میدیرس پرستارا

 چشم تو چشم شدم  یلحظه ا   یاونم اونجا بود ..برا  آوات

 ...دمینگاهم و دزد ع یسر   ی...ول باهاش

 ی _سالم عرض شد خانوم سهراب

 به  یبود..لبخند  رانمنشی ا  یت صدا برگشتم ..آقاسم به

 زدم و گفتم:  روش

 د؟؟ یخوب هست رانمنشیا  ی_سالم اقا 

 رفت شمار و به  ادمی  ی_متشکرم بله خداروشکر... اها راست

 آوات راد هستن ... و یآقا  شونیکنم .. .ا یدکتر معرف یآقا
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 آوات کرد و گفت:  روبه

 تازه وارد و البته یاز پزشکا یسهراب  الیهم خانوم ن شونی_ و ا

 هستن ..  مارستانتونیب ماهر

 سرد گفت:   آوات

 ما   مارستانیبه ب نی_سالم ..خوش اومد 

 ی رو کنار هم تو   یلحظات خوب میبتون دوارمی_ممنون ام

 ... میکن یسپر   مارستانی ب نیا

 .. همراه یرلبیز  دوارمیو تکون داد و بعد از گفتن ام سرش

 که رفت چشم نیخارج شد....هم هستگای از ا رانمنشی ا  یآقا

 به سمتش رفتم که باعث خنده سحر که تا اون موقع  یا  غره

 شد..  کردیما گوش م  یبه حرفا  ساکت

 با خنده گفت: همونجور

 سر بزنم؟؟  مارمیمن برم به ب الی_ن

 _باشه برو 

 برداشتم و  نوفنیرفتم و دوتا قرص استام خچالیسمت   به

 و   دمی...روپوش سفی....بعد از استراحت کوتاهخوردم

 و   تشونیرفتم و وضع  مارامیو به سمت اتاق ب  دمیپوش دوباره

 بهتر شده  بایکردم ...خداروشکر همشون تقر  چک
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 ک امروز  ستوپنجیاتاق صدوب ماریاز ب رین....به غ بود

 جمع و جور کردم و  ۶کرده بود....کارام و تا ساعت  تشنج

 رون یب مارستانی... از ب دمیو دراوردم و مانتوم و پوش  فرمم

 کم کم به دی...بارمیبگ  نیتا ماش ستادمی و سر جاده ا   اومدم

 دا یپ ینیماش  سادمی وا یباشم... هرچ ن ی ماش  هی دیخر  فکر

 .. . نکردم 

   کردیبد نگام م  شونیکیمرد بودن و   ناسیبود..همه سرنش سادهی وا   یتاکس هی البته

 ال ی خیو ب  دمی کش یسوار نشدم...نفس خسته ا  نی..بخاطر هم

 گرفتن شدم ...  نیماش

 و  یبوق یکردم که صدا  ابونیبه راه رفتن کنار خ شروع

 ی مازرات  هی... پشت سرم و نگاه کردم که دمیسرم شن پشت

 ی نی...واو عجب ماشدمی رنگ د یمشک

 بازوبسته شدن در  یبه راهم ادامه دادم که صدا  الیخیب

 دم یآواتو شن یو پشت بندش صدا   نیماش

 ؟ ی_خانوم سهراب

 سمتش   برگشتم

 ن ی متوجه نشدم شما د،یراد...ببخش ی _عه سالم آقا

 تکون داد و گفت:  یسر
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 برسونمتون  دی ...بفرما ستی ن ی_مشکل

 ... شمیمزاحمتون نم کهی ممنون خونم نزد یلی_نه نه خ

 دی بفرما یچه مزاحمت کنمی_خواهش م

 صبحش نه به االن که انقد   یکردم .. نه به سرد تعجب

 ک خودش زودتر  نمی... مونده بودم کدوم طرف بشمودبه

 سوار  یستیدر جلو رو برام باز کرد .. .تو رودربا  رفت

 .. بعد از بستن در سمتم  خودشم سوار شد و به  شدم

 نه اون ... زدمیراه نه من حرف م ی..تو افتاد.  راه

 بالخره خودش سکوت و شکست:  اما

 درسته؟  نی از شمال اومد دمی_شن

 _بله

 نی هست ی_پس شمال

 رد و  یحرف  گهیآدرس د دنیتکون دادم ...بعد از پرس یسر

 کنه ادمیازش خواستم پ مید یکوچه که رس کی نشد...نزد بدل

 قبول نکرد و تا دم در خونه رسوندم ...ازش تشکر  که

 داخل آپارتمان رفتم.. . یکوتاه یو بعد از خداحافظ  کردم

 و   نوریکه پام و  تو و خونه گذاشتم لباسام و پرت کردم ا  یهم

 دمم ی و تخت خواب  اونور
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 : آوات

 به خونش به فکر فرو رفتم ت همون   الیاز رسوندن ن بعد

 دونمیبرام آشنا اومده ... نم افشی ق دمید  الرویاول که ن لحظه

 .. . دمشید کجا

 یگرفتم و با حوله تنپوش رن یخونه دوش کوتاه دمی که رس نیهم

 که چشمم به آلبوم  کردم ینشستم... داشتم فکر م تخت

 افتاد..  مونیخانوادگ

 بفهمم.. . ییزایچیبتونم  دی.. شا نهیهم

 کردم و عکسارو نگاه کردم .. بعد از رد کردن چند تا  بازش

 چشمم به عکس عمه زهرا افتاد .. .  عکس

 عمه زهرا بود اره!!  هیشب الین

 ه یعمه زهرا   یعنیدادم ...  هیمطالعه تک زی به م سردرگم

 دختر عممه؟؟از پدربزرگ  الین یعنیداره؟؟... پس  دختر

 ... .امیب ایبه دن نکهیسال قبل ا   هیکه  دمیشن

 چ ی..اما چون پسره هشهیم شی عاشق هم دانشگاه عمه

 دو  ن یبه ازدواج ا ینداشته... پدربزرگ راض یو کار کس

 ش یعمه با هم دانشگاه نی....به خاطر هم شهیبا هم نم تا

 ..... کنهیم  فرار
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 یلیو پدربزرگ خ  گذرهی ساله که ازون موقع م  ۳۱ قایدق

 .. . گردهی و در به در دنبال عمه زهرا م مونهیپش

 شده باشه؟؟  دایممکنه عمه زهرا پ یعنی...  ایخدا

 کنه .. . قینفر و بفرستم تحق هی  دیبا

 ...رمیبگ ی زی چ یا  یان ا  ید  شیآزما  الیاز ن  دیبا

 ن یو چشامو بستم ... داشتم به هم دمی تخت دراز کش یرو

 ی خبر یکه خواب من و به عالم ب کردم یفکر م موضوع 

 ...برد

 ماه بعد   کی

 ... گذرهیماهه که از اون موقع م  کی  حدودا

 تو حادثه تصادف کشته شدن ... و الیکه پدرومادر ن دمیفهم

 منه البته با کمک دوستش   یدختر عمه   الی همه مهمتر ن از 

 دهن زده بودو برام آورد و با  الیک ن  یوانی ل هی... سحر

 گرفتم و مثبت درومد ... یان ا  ید  الیاون از ن کمک

 ... فهممیوسط نم  نیو ا   یزیچی  ی.ول

 خودشو عوض کنه ؟؟... یلیداشت عمه زهرا فام یلزوم چه

 داره شروع  فتمیخونه کردم... ش یواری به ساعت د ینگاه

 ی و بعد از خاموش کردن چراغا دمی...لباسام و پوش شهیم
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 حرکت  مارستانی شدم و به سمت ب  نمیسوار ماش خونه

 د یهمزمان با من رس الهمین مارستانیب  دمیرس ی...وقتمکرد

 .. . 

 تکون داد .. . یو سر  دیو د  من

 کار و کردم و رفتم به کارام برسم...  نی متقابال هم منم

-  -------------------- 

 و دراوردم... اوف امروز چه روز خسته  دمیسف روپوش

 بود... یا کننده

 نگ یحاده...داخل پارک  مارامیاز ب یکی   تیوضع  متاسفانه

 شدم ...داشتم با سرعت کم حرکت  نم یو سوار ماش شدم

 داره آروم آروم ب سمت خونش  دمی د الروی که ن کردمیم

 .. .رهیم

 و  ارمیازش درب یبتونم اطالعات دیبود...شا تیموقع  نیبهتر

 و بهش بگم...پشت سرش ترمز کردم و بوق  تی واقع  نکهیا

 ... زدم

 سرش و سمت پنجره خم کرد  دنمیسمتم برگشت و با د به

 ... 

 راد  ی_سالم آقا
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 رسونمتون ی م دی ..بفرما ی_سالم خانوم سهراب 

 خجالت گفت:  با

 شم یمزاحمتون نم دی_ نه ببخش

 د ی ..بفرماکنمیخواهش م ی_چه مزاحمت

 یچجور دونستم یگفت و سوار شد ....نم  یا  یرلبیز  یمرس

 بحث و باهاش باز کنم....  سر

 .. دی_ببخش

 کرد و منتظر موند ادامه حرفم و بزنم.. . یسمتم نگاه به

 داشتم ازتون ... یسوالی_راستش  

 بپرسم  یشده بود .. انتظار نداشت ازش سوال یسوال  افشیق

 .. . 

 باهم حرف از ده کلمه  شتر یکه اومده ب  یچند وقت نیا آخه

 خودم و کنترل کردم... . یلحظه خندم گرفت ول هی....مینزد

 ...نیراجب خانوادتون بگ کمی  شهی_م

 گفت: یجیگ با

 _خانوادم؟؟ 

 و تکون دادم  سرم

 حادثه فوت شد ن ...چرا  هی ی_متاسفانه خانوادم ط
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 ن؟ یپرسیم

 یشاپ یحرکتمون و به سمت کاف  رین توجه به سوالش مس بدو

 گفت:  تی عصبان یدادم که با استرس و کم رییتغ

 ن یر ی_کجا م

 _باهاتون حرف دارم 

 کنار دی...بزنشمیم  ادهیپ نجای_هم

_.. . 

 راد با شمام  ی_آقا 

 سمتش برگشتم و گفتم:  به

 دیبعد هرجا خواست  نی و به حرفام گوش بد  دی_لطفا بحث نکن

 درباره پدر و مادرتونه هی..موضوع مهم برمتونیم

 ن یدونیدربارشون م ی_پدر و مادرم؟؟..چ

 و  زی شاپ همه چ ی به کاف میبرس دیمفصله ...بزار  شی_قض

 دم یم  حیتوض

 تکون  یحال سر نی با ا یبود هنوز قانع نشده ول مشخص

 گفت   یو اروم باشه ا  داد

 الین

 ...آوات بابا مامانم و از کجا  گهی داره م یچ  دمیفهمینم اصال
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 هیتک  نینگفتم و سرم و به پنجره ماش یزی چ گهی...د شناسهیم

 ...دادم

 نگاش کردم... یچشم ریز 

 داشت .. . یمتوسط و خوش فرم ینی ....ب

 و خوش حالتش  یمشک  یبود و با موها  یمشک چشماش

 داشت .. . تناسب

 پ یخوشت نطوریهم خوشگل بود هم جذاب و هم  درکل

 نگامو  نیماش ستادن یکه با ا  کردمینگاش م ینجوریهم تمداش

 نگه داشته بود...از  یشاپ یکاف یگرفتم....روبرو  ازش

 ... میشاپ رفت یو به سمت کاف م یشد  ادهی پ نیماش

 بهم گفت:  مینشست یوقت

 سفارش بدم  ی_چ

 ممنون  خورمینم یزی_من چ

 که ...قهوه تلخ خوبه؟؟  شهینم ینجوری_ا

 گفتم و بعد از دادن سفارش بهش نگاه کردم و   یا خوبه

 توجه مشغول ور  یموندم حرف بزنه...اما اون ب منتظر

 بود...  شیبا گوش رفتن

 :دمیو کالفه پرس  اوردمی طاقت ن قهیاز چن دق بعد
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 ن؟ یدرباره پدر و مادرم بهم بگ نیخواستی م یراد... چ ی_آقا 

 یق یو کنار گذاشت... نفس عم شی رد و گوشبهم ک ینگاه مین

 ... دیکش

 پرورشگاه بزرگ شده درسته؟  ی_پدرتون تو

 ... .دونستیاز کجا م نویکردم ...ا تعجب

 _بله.. هم پدرم و هم مادرم تو پروشگاه بزرگ شدن ...

 چطور؟ 

 زد.. یکمرنگ لبخند

 ن یکنی... شما اشتباه م ری_خ

 کردم:  یاخم

 ه ی_منظورت چ

 حواسم نبود به دوم شخص  باهاش صحبت   اصال

 لحظه مهم نبود  نی ک ا یزیدرواقع تنها چ ینی....کردم

 بود... نیهم

 _ خانواده مادر شما زنده هستن 

 خوردم... کهی

 خودش بهم گفته بود که تو  گه؟؟مامانیداره م یچ  نیا 

 از خونوادشون  زنده   یکس چیبزرگ شدن و ه پرورشگاه



 تو غم زده   ی دل ب 

 
25 

 

 ...ستنین

 ...حالتون خوبه؟؟ ی_خانوم سهراب

 آوات به خودم اومدم  یصدا با

 راد مامانم خودش بهم گفته بود که ی...آقا دی_ ب..بله ببخش

 که بهم  نهیپرورشگاه بزرگ شدن .. منظورتون ا ی تو

 اونا... یعنیگفتن ... دروغ

 اومدن گارسون حرفم نصفه موند... با

 هار و جلومون گذاشت و گفت:   قهوه

 د؟؟ یندار  لیم  یا  گهی د زی_چ

 بهم کرد... ینگاه مین آوات

 د یار یآب ب هیخانوم   ی برا  شهی _بله اگه م

 و به دوطرف تکون دادم و گفتم:  سرم

 خوام ی_نه نه ممنون نم

 اشاره کرد که گارسونه بره ... بعد از رفتن گارسون   آوات

 و سمت من کرد   روش

 ... بلهدیدونیدرباره پدر و مادرتون نمو   زی_شما همه چ

 بود ...اما مادرتون .. . یپدرتون پرورشگاه درسته

 با پدرتون ازدواج کنه خانواده  خواستی که م یوقت  مادرتون
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 کرد.. . یم  یو با خانوادش زندگ داشت

 _مامانم خانواده داشت؟؟ پس چرا به من نگفته ... اصال 

 ما ...چرا   شین پ  ومدین بارمی  یخانواده داره چرا حت اگه

 دمشون؟؟ یند بارمی  یحت

 تکو ن داد  یسر

 من بود ...خانوم زهرا راد  ی_بله... مادر شما عمه 

 کنه ی داره اشتباه م  دونستمی... مراد؟؟

 زدم  یپوزخند

 نه راد  هیمادرم محمد یلی... فام ن یکنیاشتباه م ری_خ

 لبم بهش نزده بودم اشاره کردم  هی ی که حت یقهوه ا به

 _بابت قهوه متشکرم 

 و برداشتم و بلند شدم برم که دستشو رو دستم گذاشت  فمیک

 لطفا  نی_بش

 ن ی _دستتونو بردار

 تحکم گفت: با

 حرفام هنوز تموم نشده   نی_گفتم بش

 و دوباره نشستم...  دمی کش رونی دستش ب ر یدستم و از ز  کالفه

 ... .  شی سال پ کی و   یبه س گردهیبرم هی_قض
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 داد...  حی و شمرده شمرده بهم توض زی همه چ و

 همه سال به من دروغ نی ... مامان من ا شنومیم یچ  ایخدا

 کنه پسر  یکه ادعا م بهیغر  هیاز   دیو با تی ..اونوقت واقع گفته

 بشنوم؟؟ ... عممه

 حق با مامانم بود که بخاطر  یعنیدرکشون کنم؟؟   دیبا یعنی

 فرار کنه؟؟  عشقش

 شد.. .  سیآن چشام خ کیشده بودم...  جیگ واقعا

 آوات 

 قشنگش  یآب یشده بودن ... چشما   ریسراز  الین یاشکا 

 بودن.... قرمز

 کرد و اشکاش و پاک یو سمتش گرفتم ...تشکر  دستمال

 .. .کرد

 چشمام به قهوه اشاره کردم ... با

 ._قهوتون سرد شد..

 گفت:  ری ز  سربه

 بگم ... از دست مامانم ناراحت باشم که ی چ دونمی_واقعا نم

 همه سال به من دروغ گفت .. .  نیا

 ماجراها شد.. . نی از دست پدرش که باعث ا  ای
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 مونه ی پدربزرگم اشتباه کرده ... اما اون واقعا پش دونمی_م

 با  شهیبهشون نگفتم ... اگه م یزی... من درباره شما چ 

 ا یکه عمه زهرا از دن نی... بهش بگنی صحبت کن  شونیا

 ...راستش.. . رفتن

 نگام کرد که ادامه دادم  یحرف چیه  بدون

 بخاطر شباهتتون به مادرتون  شیماه پ ک ی _راستش من از 

 کردم و با کمک دوستتون سحر  قی... و تحق دمیفهم ییزایچی

 ماجرا شدم.. . متوجه

 زد... یپوزخند

 به  یاز ی...پس ن نیدونیو دربارم م ی...همه چ گهی_خوبه د

 ...نی وقتم و گرفت ی و الک  نینداشت من

 مکث کرد .. . یکم

 و با  رمیجا نم چی وجه ه چی... من به ه گهید  زیچی_ و  

 ... زنمیحرف نم  چکسیه

 گفتم:  یکالفگ با

 _ اونوقت چرا 

 که باعث   امیب یکس  دنیبه د  ستمی_مطمئن باش حاضر ن

 خانوادم شده.... دنیکش عذاب
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 الین

 حرف دوباره بلند شدم و بعد از برداشت    نیاز گفتن ا  بعد

 شاپ خارج شدم... .  یاز کاف فمیک

 تکون  یتاکس  هی یاوات دستم و برا  یتوجه به صدازدنا  یب

 و دربست گفتم....  دادم

 سوار شدم  یزود

 دی_اقا لطفا زود حرکت کن

 حرف راه افتاد... .  یبا تعجب نگام کرد و ب راننده

 د یپرس قهیاز چند دق بعد

 _کجا برم خانوم؟ 

 ... ابونیخ نی _بر

 پرت  یگوشه ا  هیلباسامو   دمیبه خونه رس یوقت

 نشستم و زانوهام و تو شکمم جمع  واری ...گوشه دکردم

 .. . دادیگردو گلوم و فشار م هی ... بغض مثل  کردم

 .. .ختیری م نی مهابا به پا یب اشکام 

 ...ایخدا

 ... هیچ حکمتت

 د یبا  سشهی رئ می که مثال دا یمارستان ی ب  قای دق چرا
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 نی هم یموضوع و ...برا   نیا  دونهیشم...نکنه اونم م استخدام 

 موافقت کرد.. . مارستانی اومدنم به اون ب با

 کنم کاری خدااا....حاال چ یوا 

 استعفاء بدم ... .  دیبا

 و تکون دادم  سرم

 که اونا  یمارستان یراه حلش ... من تو ب نهیهم آره

 مونم...اونا   یاونجا نم هیثان هی ی... حت مونمینم مالکشونن

 کنن ...هه ..!! تی منم اذ  ذارمیکردن...نم ت ی بابام و اذ  مامان

 با پدربزرگ صحبت کن... ای ب گهیم  آوات

 باطل . .  الیخ یزه

 جبران  خوادیشده م مونی سال پش کی و    یبعد از س آقا

 ...ب قول خودش کنه

 که پدرم خانواده نداشت با   نیمرد فقط بخاطر ا اون

 کرد.......... .  ریمخالفت کرد... پدرم و تحق  ازدواجشون

 خوابم  واری که همونجا گوشه د کردمیفکر م زایچ نیهم به

 برد 

 آوات 

 ی ...سوار تاکسدادیجواب نم  زدمی صداش م ی!! هرچیلعنت
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 ....  شد

 با یبهتره کم دیشدم ...شا مونیدنبالش برم که پش خواستم

 و درک  یموضوع  نیخلوت کنه تا بتونه همچ خودش

 و بهش بگم  زیهمه چ دیبا پدرم صحبت کنم ... با دی...باکنه

 شدم و به سمت خونه روندم.... نی...سوار ماش

 باز کردم و  موتی و با ر   اطی...در ح دمیربع رس هیاز  بعد

 و پارک کردم...   نیماش

 بغلم که اگه در پشتم بسته دیپر یکیوارد خونه شدم  نکهیهم

 د ی و با مگس کش با  میبود نیاالن هردو پخش زم نبود

 ...کردنیم جمعمون

 ژونمممم  ی_سالاااااااااااااااااام داداش

 نبود جز آوا خانوم....با خنده از  یاون شخص کس  بلهه

 زدم پس کلش دونهیجداش کردم و  خودم

 .. سفر بدون من خوش ؟؟ی خودم خوب کهیکوچ ی_سالم آبج

 گذشت؟؟ 

 زبونش و دراورد و گفت: دیمالیکه کلش و م نطوریهم

 نبود...  یتو هم اصال خال یخوش گذشت جا  یلییی_بلههه خ

 دم یمامان و از پشت سرم شن  یجوابش و بدم که صدا  خواستم
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 مادر؟؟  یخوب زمی_سالم پسر عز 

 سمتش و در آغوشش گرفتم .. .  برگشتم

 بابا کجاست؟؟  ؟؟ی... خوب  زمی_سالم مامان عز 

 رم _خوبم ... تو اتاق کارشه پس

 آوردمش رونیبغلم ب از 

 شش ی_مامان جان من با بابا کار دارم ... با اجازه برم پ

 ...میکه غذا بخور  نی ای زود ب ی_برو .. ول

 ی به سمت اتاق کار بابا رفتم ... تقه ا یاز گفتن چشم بعد

 داخل شدم... . دشی بفرما دنیدر زدم بعد از شن به

 _سالم بابا 

 ت: و از چشماش درآورد و گف  نکشیع

 بامن؟  یدار یکار ؟؟ی_سالم پسرم خوب

 کردم  یخنده ا  تک

 کار دارم باهاتون  نی دی_از کجا فهم

 سر  رتیبه پدر پ ینداشته باش یکه تا کار یی_ازونجا

 یزنینم

 ...نی زده سرم و انداختم پا خجالت

 که  دهی _واقعا شرمنده ... کار و بار امون نم
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 ... نمیزد اشاره کرد که بش یلبخند

 ی دار کارمی چ نمی_خب بگو بب

 و گفتم:   نشستم

 راجب عمه زهرا باهاتون صحبت کنم  خواستمی_ راستش م

 .. . 

 داد.. . یو به صندل  شیشد و تک یجد

 .. . یدونی م  ی_درباره زهرا چ

 و تو هم قفل کردم...   انگشتام

 دی جد دکتر هی...  نیکه مسافرت بود یچند وقت نی _راستش ا

 ادی...شباهتش به عمه زهرا انقد ز یسهراب  ال یبه اسم ن اومده

 کنم ...  قی که من و وادار کرد که راجبش تحق بود

 کردم  یمکث

 ... کردیتو سکوت به حرفام گوش م بابا

 دادم:  ادامه

 دختر عمه زهراس   الیکه ... ن دمی_فهم

 ی بابا گرد شد و گل از گلش شکفت ... با خوشحال یچشما 

 شد و منو تو آغوشش گرفت  بلند

 یلی... خ یخوشحال کرد یلی_واقعااا!! پسرم من و خ
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 ییمرس  یمرس  ممنون

 کرد  یخودش صحبت م  با

 خوشحال  یلیشده ... بابا بفهمه خ دای زهرا واقعا پ یعنی_

 شه یم

 ... االن  دادمی بهش خبر م ینجوریا  د یخدا ... نبا یوا 

 بهش بگم که عمه زهرا فوت کرده... یچجور

 الین

 و  فمی... ک دمیپوش  یقرمزم و با کفش و شلوار مشک پالتو

 موندم   یزدم....منتظر تاکس رونی و از ساختمون ب برداشتم

 حرکت   مارستانیبه سمت ب ی... بعد از گرفتن تاکس

 به سمت اتاق سحر رفتم  مارستانیبه ب دمی رس ی..وقتکردم

 ...دمیسحر و تو راهرو د که

 _سحر سالم. .

 ؟؟ ی... چطور الی_عه سالم ن

 راد اومده؟؟  ی،آقا مارستانیب س،ی_خوبم رئ

 ی دار کارشی_اره چ

 فعال خدافظ  گمی_بعدا بهت م

 آوات 
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 که در و  زدمیبا پدر حرف م مارایاز ب یکیدرباره   داشتم

 ...زدن

 د ی _بفرما

 دی وارد اتاق شد...تا من و د  الیپدر ... ن دی بفرمااز گفتن  بعد

 خودشو حفظ کرد و... . ژیپرست یجا خورد ول اول

 الین

 راد من و  یآقا  کردمیداشتم واقعا ... خدا خدا م استرس

 ... نشناسه

 به در  یپشت در اتاقشم ... تقه ا دمیخودم اومدم که د به

 آواتم یداخل شدم....وا  سی رئ دی بفرما دن یو بعد از شن زدم

 که ... . نجاستیا

 توجه به آوات...به پدرش سالم کردم...  یب

 دکتر  ی_سالم آقا

 جا  دنمی...حس کردم با د دمش یو باال آورد بالخره د سرش

 ... مرد  دیک آوات منو د  یمثل روز اول  قای...دق خورد

 خورد... یم ۵۷..  ۵۶بود که بهش  یانسالیم

 نی که ا  د یبود؟؟سرم و تکون دادم شا می دا نیواقعا ا  یعنی

 وجود نداره   یا یی اصال دا  الیاز سرم بپره...ن  خودیب افکار
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 ...کردیبهم نگاه م هنوزم

 آوات 

 ی شده بود... از رو  الی سرش و بلند کرد محو ن یوقت پدرم

 بلند شد ... یصندل

 مطمئن شه که واقعا خودشه   خواستیمن نگاه کرد ... م  به

 نه ... ای

 ی زیلب با خودش چ  ریو به نشونه آره تکون دادم... ز  سرم

 که متوجه نشدم... گفت

 بلند تر گفت:  یکم

 خودمه... مطمئنم یزهرا   نی ... ا شهی_مگه م

 دم ی... فهم زدنینم یحرف   چکدومیبود... ه سادهیوا   روبروش

 ...کننیم  همو نگاه  ینجورینگم تا صبحم هم یزیچ اگه

 کردم که هردو به خودشون اومدن... بلند یسرفه ا  تک

 و به سمتشو ن رفتم ... شدم

 ال یخانوم ن شونی گرفتم) ا الی_پدر .. (دستم و به طرف ن

 دختر عمه من و خواهر زاده شما هستن ... یسهراب

 کردم  الیبه ن رو
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 شما هستن...  ییدا نی راد و همچن ی پدرم ... آقا شونمی_ و ا

 تو آغوشش  الرویپدرم جمع شده بود ... ن یتو چشما  اشک

 و گفت:  دیکش

 دخترم  ییزهرا هی تو چقد شب یمن برگشته ... وا  ی_زهرا 

 حرکت سرجاش خشک شده بود...  یب الین

 الین

 ازم جدا شد ...  قهیمن و بغل کرده بود... بعد از چند دق  سفت

 .. .  یمادرت  هی_تو چقد شب

 جمله رو تکرار کرد .. .  ن یا  گهیبار د چند

 ن یشناسی_ش.شما مادرم و از کجا م

 مطمئن شم ... خواستمیبگه ... م خوادیم  یچ دونستمیم

 به آوات  یی جورایاز زبون خودش بشنوم ... خواستمیم

 نداشتم ...  اعتماد

 ...دیزد که دلم لرز  یمهربون و پدرانه ا لبخند

 من  زی... خواهر زاده من .... عزیمن  ی_تو دختر زهرا 

 .. . تمی ... من دا

 زدم:  یپوزخند

 ؟؟ ییدا یآقا نیتا حاال کجا بود  م؟؟؟ی _ دا
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 ...من... دم یم  حی_برات توض

 قطع کردم.. . حرفشو

 ی خواهش هی...فقط ازتون   ستیدادن ن حیبه توض از ی_ن

 دارم 

 استعفانامه رو سمتش گرفتم .. . برگه

 ...لطفا دیامضا کن نوی_ا

 ح یتوض یذاری... چرا نم یری م شی_دخترم چرا انقد تند پ

 که باعث  نیاز  مونهی... پش مونهی... بخدا پدرم پش بدم

 پدر و مادرت شد...  یناراحت

 بغض گفتم:  با

 نداره .. یا  دهیفا چی ه یمونیراد پش ینه آقا  مونه؟؟؟ی_پش

 ...  شمیپ گهی که پدر و مادرم د ی.. وقتیوقت

 نتونستم ادامه بدم ... به سرعت به سمت در اتاق  گهید

 ... همه با تعجب  د یزدم ... بغضم ترک رون ی و ازونجا ب رفتم

 کردن ... یم  نگام

 بابا و مامانم تنگ  یاومدم ... دلم برا   رونیب مارستانیب از 

 برم شمال  د ی... با  ششونیبرم پ خواستمی... م شده

 بوس گرفتم ... باز اتو تی بل نترنتیاز ا  دمیخونه که رس به
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 بود ... به سمت آشپز  ۴دردم شروع شده بود...ساعت  معده

 خودم درست کردم ... دل و  یبرا  مروین هیرفتم و   خونه

 و نداشتم ... یکار  چیانجام ه دماغ

 سرگرم کردم ... به سمت اتاقم  یشب خودم و الک ازدهی ساعت  تا

 چند روزه بودم  نی ا  ی... تو فکر اتفاقا  دمیو دراز کش رفتم

 ... بالخره خواب چشمام و  خوردمی... همش تو جام غلت م

 رفتم... یخبر یب ی ایو به دن ربود

 بودم ...  کی تار یجا  هیو باز کردم تو  چشمام

 کجام!!! !  من

 دم یدینم یزیچ یاه یاز س ری... اطرافم و نگاه کردم ... به غ

 د چشمامو ز  ی. ..ناگهان نور

 دم ید دیدور دونفرو با روپوش سف از 

 .... دمیرسیبهشون نم رفتمی م یسمتشون رفتم ... هرچ به

 !!!! دمشونید

 بود ... در کنار بابا .... .  مامان

 به تن داشتن ... یقشنگ  دیبهم بود .... لباس سف پشتشون

 _مامااااان بابااااا 

 ی زدم بهشون ... اما اونا ب یسمتم برگشتن ... لبخند به
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 ازم رو برگردوندن و دور شدن ... توجه

 ... .  دم یسمتشون دو  به

 دوباره تنهام  کنمی..... خواهش منیی _ماامااان باباااا نر

 .. . نینذار

 صداشون زدم... .  غیو ج هیزانوهام افتادم و با گر  رو

 ن یمامااااان باباااا دوباره تنهام نذار  نییییییییییییی_نر

 بهم کرد و به سمتم اومد   یبه سمتم برگشت .. نگاه بابا

 ..... از شونه هام گرفت و بلندم کرد...صورتم و در آغوشش 

 آغوشش تنگ شده بود ... مامان از دور  ی... دلم برا دیکش

 کرد ... اما ناراحت بود ... چرا؟    یلبخند نگاهم م با

 زمه کرد زم بابا

 نکردم ... دخترم بخشنده بود  تیترب ینجوری_من دخترم و ا

 ... مهربون بود ... کجا رفت اون دختر خوش قلب من؟؟؟ 

 نکردم که ... ی_بابا من کار

 کرد و دوباره ازم دور شد ....  ولم

 نه نه  نه

 _نرو باباااا ... به سمت مامان رفت و دست هم و گرفتن ...

 آروم گفت:  یبا صدا  مامان
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 ...می_باهات قهر 

 _چرا آخه

 ... دمشونیند گهیشدن ... د بیرفتن ... غ و

 .... باباااااا مامااااان  نییییییی_کجا

 باباااااااا 

 ... کل صورتم  زدمی.... نفس نفس م  دمیاز خواب پر هوی

 ن یا  دهیم یبود ... چه معن یچه خواب نی ود ... اکرده ب  عرق 

 .. . خواب

 به ساعت نگاه کردم ... عی پنجره سر  ییروشنا  دنید با

 داشتم  تیبل ۹:۳۰بود ... من ساعت   ۱۰رفتم ... ساعت  وا

 ... از اتوبوس جا موندم .. .

 ق ی... بابا مامان من و ال  دمیکش تی از سر عصبان ینفس

 ... .   دونن ینم دنشونید

 رفتم و دست و صورتم و شستم... صبحونه  ییسمت دسشو  به

 از یبرم ...ن هیسا  ش یگرفتم پ میخوردم ... تصم یمختصر

 دردو دل کنم ...  یکیبا   داشتم

 و به آژانس زنگ زدم ... منتظر موندم تا   دمیو پوش لباسام

 سوار شدم و آدرس و گفتم نیبوق ماش دنی... بعد از شن ادیب
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 ...  بهش

 ... مید ینوم رس_خا

 شدم ... ادهیپ هیکردم و بعد از پرداخت کرا  یتشکر

 درو زدم  زنگ

 هی_ک

 ...باز کن اعصاب ندارم...  هیکه سا  ینیبی_م

 _اوه چه خشن 

 برم  ای  یکنی_باز م

 _باشه باشه 

 بود...  ستاه ی دم در وا هیباز شد... رفتم تو ... سا  یکیت یبا صدا  در

 .. یر ی از ما نگ یخانوم ... خبر الی_به سالم ن

 زدم و داخل شدم.. خودم و پرت کردم رو مبل و  کنارش

 سرم گذاشتم... یو رو  دستم

 افتاده  یبیعج یواقعا حوصله ندارم اتفاقا هی_سالم ... سا 

 کنارم نشست ... . ینگران با

 ..  زمیعز  شده ی_چ

 ی آب بد هیاول   شهی_م

 و شروع کردم   خوردمیک م  نطوریپاشد و برام آب آورد ...هم فورا
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 دم ی که د  یخواب نیچند ماه ... و همچن نی ا  یگفتن ماجرا به

 ... بعد از اتمام  دادیدر سکوت به حرفام گوش م هی... سا

 کرد .. بمن گفت  حتمینص یمنو ... کل دی تو آغوش کش حرفم

 حق نداد...  یبهشون حق داد ...گاه یببخشمشون .. گاه که

 یکرد ... همصحبت  قمیتشو  یسرزنشم کرد ... گاه یگاه

 آروم شدم....... .  یلیخوب بود ...خ یلیخ باهاش

 سال بعد*   کی *

 اومدم ... به سمت اتاقم رفتم ... دستام و  رونیاتاق عمل ب از 

 ور رفتم ... داشتم   میمبل و با گوش یرو  دمی... پر شستم

 رت شد پ یکیکه   کردمیتند تند با دوستم چت م ینجوریهم

 مبل وار رفته بود  ی... سحر بود... رو کنارم

 خنده گفتم:  با

 ؟؟؟ ی_مرد 

 ی مارا یب نی... خسته شدم از دست ا  مردمممی_کاااش م

 گه یآمپول بزنم برات م دیبا  گمینفهم ... بهش م زبون

 کمر  نی پا گمیکدوم عضلههه م گهیم هیعضالن گمیم  کجارو

 گه یسالشه ....م ۶۰ کهیبگممم مرت دمی کشیخجالت م خو

 ...آخرسر  زنمی من کمر و نم خوام ی و چرا نه نم کمروو
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 آمپول بزنم ..  خوامیشدم گفتم کونتوو و آقاا کونت و م یعصبان

 دخترم  یگفتیخو زودتر م گهیم ره ی چشم غره م  برام

 و   دمیخندیمنم غش غش م  کردیغر غر م ینجوریهم سحر

 و گرفته بودم .. . دلم

 شعوور یب هی_درررد توهم فقط بخند عوض  

 گه یبهش د یبفهمون دی_خو با 

 تا حاال  یعنیسالته    ۶۰بگه تو  ستین ی کیبفهمونم   وی_چ

 ؟ یییآمپول نزد بارمی  یحت

 مرده   ریپشت سر اون پ موید یو خند می حرف زد   گهید کمی

 ... بعدش رفتم که برم خوونه ... میحرف زد  بدبخت

 ی خوشگم شدم و به طرف خونه رفتم ... تو ۲۰۶ سوار

 ... . کردمیفکر م ری سال اخ  هی یداشتم به اتفاقا  راه

 به آوات زنگ زدم که هیسا یحتا یتوجه به حرفا و نص با

 شاد آوات  یبابابزرگ ... هنوز صدا  شیدنبالم ببرتم پ ادیب

 دنبالت و  امیاالن م زمیبانمکش که گفت چششششم عز یسوت و

 قه ی و قطع کرد بعد چند دق  ی...همون لحظه گوشرهی نم ادمی

 چقد  هیزد و گفت عه چرا قطع شد ... بماند که با سا زنگ

 ... میدیخند
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 بهش گفتم یفکر کرد مامانم ... وقت دیبابابزرگ من و د یوقت

 رفت ... شیمامان افتاده تا مرز سکته پ  یبرا  یاتفاق چه

 ه یبود و گر  مون یپش یلیخت ... خن لحظه واقعا دلم سو  او

 ...کردیم

 ی اجازه ندادن تنها زندگ گهی ... بعد از اون د دمشیبخش منم

 یمامانبزرگ بابابزرگ زندگ شیو در حال حاضر پ کنم

 .. خوشحالم که دوباره تو کانون گرم خانوادمم ... کنممیم

 در و بزنم که باز   موتیخواستم ر دمی خونه که رس کی نزد

 آواتم  نیو بردم داخل ... ماش  نیدر بازه ... ماش دمید شه

 بود ... گل از گلم شکفت....  اونجا

 سالم کردم   یشدم و با لحن معمول ادهیپ

 ی _بههههه سالم دختر عمه جان ... خوب

 ی از سفر برگشت ی... ک ی_اوهوم خوبم تو چطور

 شه ی م ی_چند روز 

 اد ی نم یمعرفت چند روزه اومده ول ینگفتم ..ب یزیچ گهید

 نمش یبب

 تونم یتنگ شده بود ... به خودم که نم یلی.. دلم براش خ

 بگم ... من عاشقش شده بودم ... عاشق آوات .. . دروغ
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 دلم و  دمیبه خودم اومدم که د یوقت  یول  یاز ک دونمینم

 رفتم تو و باهمه سالم کردم  دهی... ... لب برچباختم

 ... دمیچشم چرخوندم آوارو و ند یهرچ

 _عهه پس آوا کو 

 از پشت دستشو رو چشام گذاشت .. خوده ناکسشه یکی  هوی

 ؟؟ ییخوب ییالی_سالاام ن

 _اورهه...

 ی شده بودم دختر خوب و ..خونگرم ی میصم یلیاوا خ با

 ...میکم تو باغ قدم بزن  هی می.. رفتمی...نهار و که خورد بود

 آوات 

 از  یکیبابابزرگ بهم گفت که پسر   الیاز رفتن آوا و ن بعد

 ق یخوشش اومده و برم راجب پسره تحق الیاز ن دوستاش

 قی برم راجب خاستگار عشقم تحق دی... ما رو باش .. با کنم

 اون؟؟ فکر  ی دوست دارم .. ول الرو ی... آره من ن کنم

 که  ستین نیاز رفتاراش نشون دهنده ا  چکدومی... ه کنمینم

 من و دوست داره   ونما

 اعتراف کنم ...  ذارهیغرور المصب نم نیا جهی... در نت

 رون یبابابزرگ از فکر ب یقبولم نکنه ...با صدا ترسمیم
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 ... . اومدم

 حرفامو؟؟  یدی_پسرم .. حواست کجاست ... اصن شن

 .. . کنمیم قی ... چشم راجبش تحق دمی_بله بله شن

 گفت  یزد و خوبه ا  یلبخند  بابابزرگ 

 و اوا اومدن ... .  الیلحظه ن  همون

 الین

 م یخونه خودمون و رو مبل پرت کرد میدیرس یوقت

 جان  الی_ن

 پدربزرگ درست نشستم و بهش نگاه کردم  یصدا با

 _جانم بابابزرگ 

 توعه ی_ از تو چه پنهون به هر حال مسئله زندگ

 ه ...از دوستام از شما خوشش اومد ی کی.....دخترم پسر 

 ق ی... به آوات گفتم راجبشون تحقتی خاستگار انی ب خوانیم

 ی باش ی... البته اگه تو راض کنه

 منتظر   دی!!!؟؟؟ ...بازم خاستگار اوففففف ... چقد با یچ

 بمونم ... چقد بخاطرش خواستگارام و بپرونم ... دارم آوات

 .. . هیحسش به من چ  ستی ... معلوم ن شمیم وونهید

 حال گفتم:  نی ا با
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 .. هیجوابم منف نی ..بهشون بگ انیب خوامی_نه پدربزرگ نم

 هستن  یک یدونی_تو که اصال نم

 ن یبهشون بگ شهی_نه فعال قصد ندارم ازدواج کنم ... اگه م

 ان ین

 ...روبه آوات کرد... یخودت مختار ستین ی_باشه مشکل

 ... یکن قیتحق  ستین از ی ن پسرم

 _چشم 

 ف یکنه؟؟؟اهههه ح  قیتحق تخواس یکردم .. آوات م تعجب

 یی زا ی چیعکس العملش  دنیبا د تونستمیم دی... شا شد

 بهش انداختم ک با  ینگاه میحسش بهم بفهمم...ن درباره

 روبرو شدم... الشی خیب نگاه

 آوات 

 ...اوردمیخودم نم یبرو یبود ول یجام عروس هی تو

 تو دلم عزاا  ادی خواستگار م الیهروقت برا ن شششیآخ

 ی ... تو  مارستانی... بلند شدم و رفتم که برم سمت برمی گیم

 آهنگ شاااد گذاشتم و باهاش بلند بلند خوندم .. . هی راهم

 الین

 نشسته بودم که حس کردم  مارستانیب  اطیح  مکتین یرو
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 کنارم نشست  نفری

 ... دکتر فرهمند بود .. . 

 باهاتون  قهیچند دق  تونمیم دیببخش ی_سالم خانوم سهراب 

 بزنم؟؟  حرف

 کردم ... تعجب

 ی _سالم ... درباره چه موضوع

 رک گفت:  یلیخ

 ی و چرا جواب منف تون؟ یخاستگار  امیب ن یچرا نذاشت نکی_ا

 ن؟؟ یداد

 که جواب  میخواستگار  ن یاومد یمن؟؟ شما ک هی_خواستگار 

 بدم؟؟  یمنف  ای  مثبت

 به پدربزرگتون خبر  شونمی_من به پدربزرگم گفتم ... ا

 ..  گفتمی به خودتون م هیجوابتون منف دونستم ی... اگه مداد

 شدم...  ینم عی پدربزرگم ضا یجلو حداقل

 مال باباش و طلب داره ازم .. اسکل ..خواستم جوابش و بدم   وا

 ...دمیآوات و شن یصدا  که

 اومده؟  شی پ ی_مشکل

 م یداشت یانگار ک کار بد  میدیر و از ترس جا پ  هرد
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 ...مای کردیم

 نگاش کنه گفت:  نک یبدون ا فرهمند

 حرف داشتم...   ی_با خانوم سهراب

 ن؟؟؟ یبا نامزدم داشته باش نیتونیم  ی_شما چه صحبت

 بهم کردیم یتعجب نگاش کردم انگار با نگاش سع  با

 نگم...  یزیچ بفهمونه

 زد ...  یپوزخند فرهمند

 ندارن .. ی نامزد  شونیا  ادمهی که   یی_نامزد؟ تاجا

 نگفتن... یزیچ نیهمچن پدربزرگشونم

 ن یبر نوی_از االن دارن ... بهتره راتون و بکش

 _متوجه حرف زدنت باش .. اگه نامزد داره حلقش کو 

 سیبه تو مربوط ن نشی_ا

 مارستان ی حرف دستم و گرفت و به سمت ب  نیاز گفتن ا  بعد

 چش ستی... معلوم ن شد یتم داشت کنده م... مچ دس دیکش

 ی به پا  نارویکرد ... ا ی... چرا خودش و نامزدم معرفبود

 ... .ایبزارم   رتشیغ

 گفتم که متوجه شد و  یدستش آخ ادی لحظه از فشار ز  هی

 دستش و کمتر کرد ... فشار
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 منو  دیکش یهمچنان م یول

 آوات...آرومتر برو ... آواات زشته  یکن  یم  یدار کاری_چ

 ولم کن...  کننیهمه نگامون م یو برد  آبرومون

 تو اتاقش و در و پشت سرمون قفل کرد.. . دیو کش  من

 ..  یکنی م کاری... چ یچ یعنیکارات   نی_آوات ا 

 باهات حرف بزنم .. تا آخر به حرفام گوش  خوامیم نی_بب

 ...یحرف  چیبدون ه ی دیم

 کم بود ... یلیتر شد ... فاصلمون خ کی قدم بهم نزد  چند

 صورتم آورد ...  یو روبرو  صورتش

 دن ی.. جرئت نفس کش خوردینفساش به صورتم م هرم

 نداشتم 

 آروم گفت:  یصدا با

 بهت داشتم ...  ی... احساس خاص دمت یکه د ی_از وقت

 که .. . انگار

....نفسش و تو   دیپر یم رون ی کرد ... منتظر ادامه حرفش بودم ... قلبم داشت ب مکث
 صورتم فوت کرد و عقب 

 .. .  دیکش

 ست ی... ولش مهم ن یچی_ه

 آواتو انقد کالفه کرده  یزیکردم ... چه چ زیر  چشمامو
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 بود؟؟ 

 آوات؟؟  ی_انگار که چ

 توجه به حرفم گفت: یب

 بعد اومد  یفعه شه ... د کتیفرهمند نزد نمینب گهی_د

 خبرم کن ...  سراغت

 گارد گرفتم ... .  عیسر 

 جوابش و بدم  تونمی بهت بگم ... خودم م نمیب ینم ی_لزوم

 ی بر یتونی_گفتم به خودم بگو حرف نباشه ... االنم م

 شور یاومدم ... ب رونیبهش رفتم از اتاق ب یغره ا  چشم

 ی زی... عمراااا من به تو چ کنهیم فی تکل نیی من تع  برا

 ... بگم

 آوات 

 دادم و دستم و رو صورتم  واریو به د می تک الیاز رفتن ن بعد

 ... دمیکش

 و بگم ... هرلحظه   تی بهش واقع تونمی خدا .. چر ا نم یوا 

 با فرهمند حرف بزنم....بهش دیاز دستم بره ... با ممکنه

 تاقش به سمت ا می تصم نینشه ... با ا الین کی ک نزد بگم

 ... در زدم و رفتم تو.. . رفتم
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 ماه بعد   کی

 آوات 

 ال یکردم که از ن دشی تهد  یحرف زدم و کل یفرهمند کوفت با

 من و خودش  نیب د یخودش با الیکنه ...اما گفت که ن یدور

 و انتخاب کنه... یکی

 و رفتم ... دمیجوابشو بدم در و کوب نکهیبدون ا  منم

 ان ی و امشب قراره ب  گذرهی ما از اون موقع م  هیحدود    االن

 ی خونه بابابزرگ تا تو  میبر  دی... ماهم با  الین هیخاستگار 

 که به قول بابابزرگ خانواده شوهر فکر   میباش شیخاستگار 

 کس وکاره... . یب الین نکنن

 ی زدم...هه شوهر ..اگ من بزارم اون عوض یپوزخند

 ...سی باشه اسمم آوات ن شوهرش

 خودمو آروم کنم ...ته دلم از  تونستمیحرفاهم نم نی با ا یحت

 ب اون جواب مثبت بده  الین نکهی.. از ا دم یترسیم  یزیچ هی

 الین

 کت  هی....  دمشونیلباس انتخاب کردم و پوش  یحوصلگیب با

 ...تنها به دیو شال سف  یبا جوراب شلوار یدامن صورت و

 روحه یصورتم واقعا ب  دمیبسنده کردم که د یرژ صورت هی
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... از  هیادیاز سرشونز  نمیهم   دمیرس جهینت نیخط چشمم بکشم که به ا هی... خواستم  
 اومدم که آواهم همزمان با من از   رونی اتاق ب

 سمتم و محکم بغلم کرد   دیدو دیها باال اومد... تا من و د پله

 .. . 

 قربونت برم  یجونممم چه خوشگل شد  الین ی_ واااا 

 ورش حلقه کردمو به خودم فشردمش...د دستامو 

 .. .  یتوهم خوشگل شد زمی عز ی_مرس

 رضا صحبت  یی... بابابزرگ داشت با دا نی پا میرفت باهم

 بود و کنار پنجره داشت  بشیدستشتو ج هی....آواتم  کردیم

 یلیتنش بود... خ ی ... کت و شلوار مشک کردیو نگاه م باغ

 کردم یبا عشق نگاش م یجوریتنش نشسته بود ... همن به

 داد یکرد...تو چشماش غم ب رمی برگشت و با نگاش غافلگ که

 دم یشا دونمیاونم دوستم داره نم کردمی... احساس م  کردیم

 .. . میو با آوا به آشپزخونه رفت  دمی... نگام و ازش دزد نه

 مع شداشک تو چشاشون ج دن یتا من و د   ییو زندا  مامانبزرگ

 دم؟؟ یمن جواب مثبت بهش م کردن ی... واقعا فکر م

 به روشون زدم .. .  یلبخند   نحالیا با

 بزنه که زنگ و  یلب باز کرد تا حرف  مامانبزرگ

 که بهش  یخانوم چادر هیدم در ...اول   میرفت ی...همگزدن
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 ۵۷..  ۵۶مرد  ه یاومد تو بعد از اون   خوردیم ۵۲...  ۵۰

 اومد ... . ساله

 کردن . .. و مادر یگرم با من سالم و احوال پرس یلیخ

 ... دی( همون فرهمند)گونم و بوسام یت

 وارد شد ... گل  د یدسته گل رز سف هی با  امی از اون ت بعد

 اون لحظه چرا انقدر از اون  دونمینم یعالقم ... ول مورد

 بدم اومد ... گل

 الخانوم؟؟ یاز دستم ن یری گی_گل و نم

 نگاش کنم گل و  نکی به خودم اومدم ...بدون ا امیت  یصدا با

 کردم ... به سمت  یرلبی دستش گرفتم و تشکر ز  از 

 پرت کردم ... منتظر  زیرفتم و گالرو رو م آشپزخونه

 بعد مامانبزرگ   قهی دق ۱۰تا صدام کنن ... حدود  موندم

 ببرم ... ییکرد تا چا  صدام

 تو آشپزخونه...و بردم   ینیپخش کردم... س ییهمه چا  برا

 کنم و  دایپ یمبل خال  هی....چشم چرخوندم تا   رونی ب اومدم

 آوات  یمبل روبرو   یخال ی... تنها جا نمیبش روش

 بهش انداختم ... هنوزم  ینگاه می....چه بهتر ...نشستم و نبود

 ناراحت بود ...  یهمونجور
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 انداختم و مشغول کندن الک دستام با ناخون  نی و پا سرم

 بابابزرگ  یخودم بودم که با صدا ی.... تو حال و هوا  شدم

 خودم اومدم .... به

 یی و به اتاقت راهنما  امیجان آقا ت الی_ن

 ...  کن

 کردم و در و باز  تشیگفتم و بلند شدم.... به طرف اتاق هدا  یچشم

 .. . کردم

 وتر ی کامپ زیم  یصندل  یاز من داخل شد و رو  زودتر

 ... . نشست

 تخت  یدارن... رو فی ماشاهلل چ جنتلمن تشر ماشاهلل

 و دوباره مشغول کندن ناخونام شدم ...  نشستم

 ؟؟ یحرف بزن   یخوای_نم

 بگم  ی_چ

 زم ی_از خودت بگو عز

 گفتم:  زی...ت ومدیبود... از اولم ازش خوشم نم حیوق چقدر

 شما  ی... من برا  نی من و صدا نکن ینجوریفرهمند  ا ی_آقا 

 راجع به خودم  نمیبینم یل یهستم ... و دل یخانوم سهراب  همون

 فهمم ی... وااقعا نم هی ... از همون اولم گفتم جوابم منف بگم
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 م؟؟؟؟ یخاستگار  نیبا اصرار دوباره اومد  چرا

 زد  یلبخند

 دمت ی_چون که من عاشقتم ... از همون لحظه اول که د

 ... یخانوم خونم بش خوامیخوشم اومد ... م ازت

 زدم ... درست برعکس من ... یشخندین

 کالم ختم کالم .. . هی هی_به هرحال جواب من منف

 گفت:  یناراحت با

 آب تو  دمیخوشبختت کنم ... قول م دمی _آخه چرااا قول م

 تکون نخوره .. بهم اعتماد کن .. . دلت

 گفتم :  کالفه

 ندارم  یعالقه ا  چی من به شما ه شدیجه نم _چرا شما متو

 .. . میخاتمه بد  یو خوش یبحث و با خوب نی ...بهتره ا

 ازت دست بکشم .. . تونمی _اما من نم

 ...ستیمشکل من ن  نی... ا نیتمومش کن کنمی_خواهش م

 حرف بلند شدم و از اتاق خارج شدم ... .  نیاز گفتن ا  بعد

 آوات 

 ساعته که تو اتاقن و  کی   قای... دق شمیم وونهی خدا دارم د یوا 

 ذهنم وول  یک تو   یی...از فکرا زننیدارن حرف م مثال
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 ....دمیترسی م خوردیم

 و   امیت نی ا  خورهیو بهم بزنم و تا م یخاستگار گهیم طونهیش

 بزنم .. . کتک

 امم ی... ت نی از پله ها اومد پا الیفکر و بودم که ن نی هم تو

 معلوم نبود ... یچ یه افشونیسرش اومد .... از ق پشت

 : دیمهربون پرس  یبا صدا امیمادرت

 م؟؟؟ یکن  نی ری _خب عروس خانوم دهنمونو ش

 الین

 عروس  گهی نه به داره نه به باره داره م هنوز 

 هم  یآوات ... اخماش تو  ی...چشمم افتاد تو چشما خانوم

 ست ین ندیاونم خوشا ی... انگار کلمه عروس برا  بود

 تو دلم به خودم زدم ...  یشخندیو ن نی ...سرم و انداختم پا 

 هی_من از اولم به خودشونم گفتم ... جوابم منف

 به آوات انداختم.... حس کردم  ینگاه میو بلند کردم و ن سرم

 توهم زدم... به خانواده   دمیشا  دونمیزدن ... نم برق  چشاش 

 نگاه کردم همشون ناراحت بودن ... امیت

 گفت:  یبا لحن ناراحت امیت پدربزرگ

 _چرا دخترم 
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 فرهمند ندارم  یبه آقا ی...اما من عالقه ا دی_واقعا ببخش

 فعال قصد ازدواج ندارم.. . نی...همچن

 ... میما که با عالقه به هم ازدواج نکرد  یهمه    زمی _عز

 .. .ادی بعد از ازدواج بوجود م عالقه

 ... یخودیب دهیگفت....چه عق امی و مامان ت  نیا

 ه یدرکل جواب من منف ی_ول

 آوات 

 میبهم دادن ... تصم ارویداد انگار دن یجواب منف  الین یوقت

 بذارم و  شی غرور مسخره رو کنار بذارم و پاپ نیکه ا  گرفتم

 بگم که عاشقشم...  بهش

 به اتاقاشون  یبدون حرف اضافه ا یاز رفتن اونا همگ بعد

 .. . رفتن

 م یگرفت میتولد آواس ... با مامان و بابا تصم  گهیروز د سه

 ... م یری تولد بگ براش

 فکرا بودم که خوابم برد..صبح با نیرو تخت و تو هم دم یپر

 دوش  هیشدم .. .سرحال پاشدم و  داریب  یآالرم گوش یصدا 

 لباسام موهام و با سشوار  دنیگرفتم و بعد از پوش یا  قهیدق یجنگ

 اومدم و... رونیدادم ...بعد از زدن ادکلنم از اتاق ب حالت
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 سمت آشپزخونه رفتم...  به

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 الین

 و  نکاریزودتر از من ا ینسور و بزنم دستاومدم دکمه آسا تا

 آواته ... دم ی... برگشتم د  کرد

 گفتم:  یشوخ با

 راد ی_به سالم آقا 

 سرشو خم کرد.. .  یکم

 حال و احوال  ی_سالم خانوم سهراب 

 زدم..  یشخندین

 ...میعال هی_عال

 عقب تر رفتم و به ی... کم ستادیلحظه آسانسور ا   همون

 اشاره کردم... . رونیب

 راد .. . یآقا  نیا اول بر _شم

 بانو... . الیتو آواتم ن یبرا  شهی_من هم

 ب یاز جلو چشمام غ ع یسر  یلیحرف خ  نیاز گفتن ا  بعد

 ... به چشماش  کردمی...تو اتاقم داشتم به حرفاش فکر مشد

 افتاد قند تو دلم یم ادم ی  یبانو ... وقت الیگفتن کلمه ن موقع
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 ... . شدیم آب

 ..... .کالفهیجنبه نبود  یبس کن دختر تو که انقد ب اوفففف 

 ... دمیکش می شونیپ یرو  دستمو

 نکه یکه در و زدن ... قبل ا رفتمی با خودم کلنجار م داشتم

 تو سحر با شتاب اومد داخل ... .  ایب بگم

 حالش بد شده ...  ۱۰۱  ماریبجنب ب الی_ن

 ..سمت اون اتاق . دمیبلند شدم و دو  یحرف اضافه ا   بدون

 نفر یپشت در اتاق جمع بودن ... تا خواستم برم تو   همه

 بود ...دلم براش  ده یچروک رزنیپ ه یو گرفت ...  دستم

 .. سوخت

 _خانوم دکتر توروخدا پسرم و نجات بده ...

 به روش زدم و دوتا دستاشو گرفتمو گفتم:  یلبخند

 ...نی..شما نگران نباش کنمی_چشم تموم تالشمو م

 ی قلب  ستیساله بود ... ا ۲۲.۲۳پسر   هیتو اتاق ... رفتم

 بار  ۱۰دادم ... حدود  یبهش ماساژ قلب عی بود ... سر کرده

 کارو امتحان کردم ک خداروشکر قلبش کار اومد ... و  نیا

 دیخوب که کارش به دستگاه شوک نرس  چه

♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
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 اتاق بودم..بعد از  یساعت تو  ۲.. به ساعت نگاه کردم ... 

 اومدم   رونی از اتاق ب  یکردن ماسکش ...با خستگ ب مرت

 .... 

 که بدون توجه به همه جا داشت قرآن  رزنیهمون پ دنید با

 زدم... یلبخند  خوندیم

 سمتم ...   دی... متوجه ام شد ...دو

 _دخترم .. پسرم چطوره؟؟ 

 همو ن لبخند گفتم: با

 .. .  هیقو  یلی... پسرتون خ می_نجاتش داد

 زد و بغلم کرد.. . ی دمتقابال لبخن  اونم

 به تمام  شاهللیممنون ... ا یلیممنون دخترم .. خ یلی_خ

 .. یبرس آرزوهات

 تونه ی م یمن چ یاون لحظه ب فکر رفتم ک آرزو  ی تو

 به آوات ... دنی...مسلما رس باشه

 خوابم  یلی... خ یو به سمت اتاقم رفتم و افتادم رو صندل دمیکش یاه

 ... چشام و بستم که هموووون لحظه در زدن ... ومدیم

 _اوففف بر خرمگس مزاحم....

 که بدون اجازه در و باز کرد و اومد تو ادامه  امیت دنید با
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 و خوردم .. .  حرفم

 ؟؟ ی_سالم ... خوب

 و جمع و جور کردم ....و سرد گفتم: خودم

 خوبم ی_مرس

 زد...  یلبخند

 ...میباهم حرف بزن یکم ی_وقت دار

 اطرافم نگاه کردم .. .  هب

 م یمارستانینه ... تو ب ای حواست هست   دونمی_نم

 گفت:  ختشیر  یهمون لبخند ب با

 ... میصحبت کن  رونی ب می_خب بر

 و برداشتم و از جام بلند شدم ... از اتاق خارج شدم که  فمیک

 همزمان با من خارج شد ... .در و بستم و درحال قفل  اونم

 در اتاقم شدم.....در همون حال گفتم: کردن

 بدم ... وقت  لی و تحو  فتمیش دی_شرمنده ... وقت ندارم با 

 بعدا  شاهللیزدن ندارم... .ا حرف

 توجه بهش که اخماش و توهم کرده بود راهم و  یب بعدم

 دادم و بعد لی اتاق تحو  دی کلو همراه با  فتمیو رفتم ....ش  دمیکش

 رفتم ....  نمیبه سمت ماش مارستانیبا پرسنل ب یخداحافظ از 
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 زانو زدم و کالفه دستم و رو  نیمن ... رو زم  یخدا  یوا 

 بلند  نی... پنچر شده بود.... از زم دم یکش نیماش چرخ 

 یتاکس هیسرم   ریکج کردم که خ ابونیو راهم و سمت خ شدم

 ....رمی بگ یزی چ یا

 دست به دست  ینگاه کنا امروز که خستم همچ هوووفففف 

 دادن من و دق بدن .... هم

 آوات عنتر... یو حرفا  نیماش  نیا  میکیاحمق  امیاون ت یکی

 نگاه کردم  نیبوق زد ... به ماش یکیبودم که  یتاکس منتظر

 امه یقرمز زنگ بود... شصتم خبردار شد که ت سیجنس هی

 فاصله گرفتم... نی از ماش  یندم و کمروم و برگردو ی... الک

 گاو چرخ  نی... نکنه ا نمی...صبر کن بب هیک دمینفهم مثال

 پنچر کرده ....؟؟!!.. نمویماش

 ن ....  ییر و داد پا   شهی بوق زد و ش دوباره

 باال کارت دارم انقدر ناز نکن ... ایب الی_ن

 :دمیخشم بهش توپ با

 ن گفتم من و با اسم چند بار بهتو  ی_اوال خااانوووم سهراب

 ... امینم یی.... دوما من با شما جانیصدا نزن  کیکوچ

 دونم یبه صحبت کردن با شمارو ندارم ... نم یا  عالقه
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 .. . یفهمیحرفامو نم  یکجا

 کنمت... نیبزور سوار ماش ای  ایب زادی خودت مثل آدم ا ی_

 بروبابا گفتم... .  هیو تو هوا تکون دادم و   دستم

 .. یعوض دهیرس دم یب تهد  کارش

 توجه به ی.... ب دمیشن  نویباز و بسته شدن در ماش یصدا 

 ...خواستم  دیخودم ادامه دادم که از پشت دستم و کش راه

 دهنم و گرفت و من و سمت  یجلو  گشیبزنم که با دست د غیج

 ... دیکش نیماش

 از رو دهنم دستش  هویتا ولم کنه که   زدمیو پا م  دست

 شد ... . برداشته

 آوات 

 تا االن  بهی... عج  دمید الروین نیکه ماش نگیتو پارک رفتم

 رفتم .. .  یرفته باشه ...به سمت نگهبان دیبا

 نرفتن چرا؟؟؟؟  یخانوم سهراب ی_آقا عل

 رفتن ... ادهیپنچر شده بود پ نشونی_چرا آقا رفتن ... ماش

 .... آره  دمینگاه کردم ... اخمام و توهم کش نی چرخ ماش به

 چرا؟  یشده بود .. ول  پنچر

 ن ... رو یزدم ب نگیشدم و از پارک نمیماش سوار
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 نمیبب الروین  دیو نگاه کردم که شا ابونی تا دور خ دور

 نیماش  ابونی که اونور خ گشتمیو م  ابونی...داشتم با چشمم خ

 ... دمیو د  امیت

 به زور  الرویداره ن یعوض امی ت دمیکه دقت کردم د خوب

 و نگه داشتم و   نیماش ابون ی ...همونجا تو خ نشیتو ماش برهیم

 و گرفتم   امیت قهی سمت اونا از پشت  دمی شدم ... دو ادهیپ

 ... نشستم روش و شروع کردم به کتک  ن یرو زم انداختمش

 ... . زدنش

 کار یپست فطرت .... با دختر عمه من چ ی_آشغااال عوض

 ... . دمیمشتم و تو چشماش کوب... یدار

 الین

 بار کتک گرفته بود  ریو ز  امیتوجه به همه جا ت یب آوات

 سمتش و دستم و رو بازوش گذاشتم  دمی.... دو

 ولش   شی_آوات ... آوات توروخدا ولش کن ... آوااات کشت

 کن

 من مردم اومدن و اون دوتارو از هم جدا  یادا ی داد و فر با

 جدا کردن ... امیکه آوات و از ت نهی...البته درستش ا  کردن

 آوات 
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 ... مردم  زدمی و کتک م  امی.... ت الین یتوجه به التماسا  یب

 و مارو از هم جدا کردن .. .دونفر من و گرفته بودن و  اومدن 

 جمع   نیشل و پل و از رو زم امی داشتن ت یهم سع   گهید دونفر

 .. .  کنن

 بهش کردم:  رو

 ی بش ال یمزاحم ن گهی... دفعه د یعوض که یمرت  نی_من و بب

 ... کشمتییی م بخدا

 رو گرفتم و  الیو از دست اون دونفر آزاد کردم و دست ن خودم

 .. .  نیسمت ماش  دمشیکش

 الین

 دستممم  ییی_آ

 ی ...در جلو رفتیم  نشیتوجه به سمت ماش یآوات ب یول

 و باز کرد و من و پرت کرد توش ....درو با شدت بست و   نیماش

 وار شد ...س خودشم

 و اون ...  نیاز ا  دنیکش ییکرد به گاز دادن و ال  شروع

 _معلوم هست چته تو آوات ...

 کرد ... بهش نگاه کردم ... گوشه  یم ی توجه رانندگ  بدون

 نکنم بهش ...  یبود ... اول خواستم توجه یخون لبش
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 ی اونور و گشتم تا بالخره دستمال کاغذ نور یا  ومدیدلم ن یول

 دم یلبش کش  یکردم ....آروم رو دایپ نی تو داشتبرد ماش رو

 دستم و پس زد .. .  که

 زد:  ادیدوباره دستمال و سمت لبش بردم که فر  یسرتق با

 تکونم نخور .. .  نی_دست نزن به من سرجات بش

 شتر یو ب  نیو رو پدال گاز فشار داد و سرعت ماش  پاش

 گفتم:  دهی.ترس.کرد

 توروخدا آرومتر   میکنی_آوات آرومتر برو ... تصادف م

 برووو 

 راحت شم... رمیبم می_به دررک بزار تصادف کن

 که منم  یری میفقط تو نم میبگم اگه تصادف کن خواستمیم

 ه ینگفتم.. االن وحش یزی حرفم و خوردم چ  ی..ول رمایمیم

 شتر یتر نشه منم کتک بزنه...سرعتمون هرلحظه ب  یوحش

 ... ناخونام و تو دستم محکم  کردمی... داشتم سکته م شدیم

 ..  دادمیم فشار

 مون ی جلو نیشهر خارج شده بود ....خواست از ماش از 

 ون یکام هی هو یمخالف که   نیبزنه .. اومد تو ال جلو

 سبز شد ...   جلومون
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 ..دمیاز سر ترس کش یغیج

 _آوااااات مواظب باااش .. .

 آوات 

 ... . یپرت شد تو جاده خاک  نیو کج کردم که ماش فرمون 

 و خاموش کردم و سرم و رو فرمون  نی.....ماش هوووففففف

 ... گذاشتم

 الین

 رو بهش گفتم:  تیعصبان با

 ی انقدر ... اصن فکر کرد  یری با سرعت م یچ ی_آخه برا 

 ی رتیکه برام غ یشوهرم ای ی.. داداشم ی .. بابام یهست یک

 مقصد  ونهی به اون کام میخوردیاگه م  یدونی... م یشیم

 عقل...  کهیبود؟؟ اخه مرت ایاون دن مونیاصل

   دیجملم و کامل کنم آوات منو بوس نکهیا  قبل

 ... کردیم یداشت چه غلط نی... به خودم اومدم ... ا

 کردم از خودم جداش کنم ... یسع

 گذاشتم و فشارش دادم ... چنگش گرفتم  نشیو ر و س دستم

 سانتم اونورتر نرفت   هی یگرفتم ...اما حت شگونشی... ن

 ...بالخره   دیغلتی گونم م یرو  اشکام 
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 محکم تو گوشش خوابوندم ... یلیس  هیجدا شد ...  ازم

 و داد گفتم:  هیگر  با

 .. فکر  کردمیم گهی فکر د هی.. من راجبت   ی_آشغال عوض

   یی... اما تو ....اماتو ازم سوءاستفاده کرد  یآدم کردمیم

 یپست یلیخ یلی... خ

 و باز کردم که برم ....... .   نیو برداشتم و در ماش فمیک

 آوات 

 سمت خودم ... پرت  دمی که دستش و محکم کش رفتیم  داشت

 تو بغلم ... صورتم و سمت گوشش بردم و زمزمه وار  شد

 :گفتم

 از عشقش سوءاستفاده  چوقتیمرد ه  هی_مطمئن باش 

 .. .  کنهینم

 الین

 چشمام گرد شدن ... هیثان  هیعرض  در

 .. گفت عشقش؟؟!!؟ .. منظورش منم؟؟؟..  گفتیچ ؟؟ یچ

 واقعا من عشقشم؟؟  یعنی

 ... من دوستت دارم .... . الی_ن

 رون یاعتراف کرد ... گفت دوستم داره ..از بغلش ب  بالخره



 تو غم زده   ی دل ب 

 
71 

 

 ...نی ...سرم و انداختم پا کردی... منتظر نگام ماومدم

 .. .  نه

 جرئت اعتراف کردن و ندارم ... االن وقتش نبود  من

 و تو دستم فشردم  فمی...مخصوصا با کار االنش ... بند ک

 گذاشت و سرم و آورد باال ... چونم ری ...دستش و ز 

 ...رمی می... وگرنه م ری نگات و ازم نگ  چوقتی... ه المی_ن

 کرده بود ...  جادیو تو دلم ا   ینیر یپشت اسمم حس ش تی مالک میم

 گفتم:  نحالیا با

 من و برسون  شهی...اگه مکنمی _کار امروزتو فراموش م

 .. . شهیمامانبزرگ ... نگران م خونه

 ی و بعد از گفتن باشه ا دیکش ی... آه و درهم کرد صورتش

 افتاد .. .  راه

 االن واقعا وقتش نبود... یناراحتش کردم ول دونستمیم

 آوات 

 شه که دستش و گرفتم .. .  ادهیخواست پ م یدی رس نکهیاز ا بعد

 .. . دیخر  میدنبالت بر  امیفردا م الی_ن

 د یتعجب پرس با

 ؟؟ یچ د ی_خر
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 تولد آوا  ی_برا 

 _اها .. باشه خدافظ 

 نگامو به جلو دوختم و گفتم :  سرد

 _خداحافظ 

 و  نیانداخت و رفت تو...ماش نی سرش و پا یخجالت و ناراحت  با

 کردم و به سمت خونه راه افتادم... .  روشن

 الین

 شدم ... نیزدم و سوار ماش رونی ب مارستانیاز ب  کی  ساعت

 هو ی...  کردمیراه داشتم به آوات و اعترافش فکر م ی تو

 تو سر خودم ...آخخخ خاک تو سرممم  دمیکوب دونهی

 ؟؟ ی نگفتم ... اگه فکر کنه دوسش ندارم چ یزی من چ  چرا

 دونم ی و بذارم کنار ... من که م خودمی ترس و غرور ب دیبا

 توجه ب غرورش  یک ب  یچقد غرور داره و وقت آوات

 فکرا  نیدوست داره ...تو هم یلیمنو خ ینیکرده   اعتراف

 آواته ... دمیزنگ خورد ... نگاه کردم د میکه گوش بودم

 کرد ... دکمه اتصال و  یقراری صاحاب مردم دوباره ب قلب

 و آروم گفتم:  زدم

 _الو سالم .. .
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 _سالم 

 ؟؟ ی_خوب

 ...دمیپوزخندش و از پشت تلفنم شن یصدا 

 کنه؟؟؟ ی برا  تو م ی_چه فرق

 کرد ... .  یدست شینم پبز  یخواستم حرف تا

 دنبالت آماده شو   امی م ۴_ساعت  

 که تو صدام مشهود بود گفتم: یناراحت با

 _باشه 

 قطع کرد ... با  ی خداحافظ یحت  ای ی ا   گهیحرف د  بدون

 و جلوم گرفتم ...  یگوش یناراحت

 آوات 

 بفهمم  دی... با ازهی واقعا ن  یناراحت شده ... ول دونستمیم

 ... . امیدرب یفیاز بالتکل  دی... با هیبهم چ حسش

 الین

 دم یپر  یبود ... زود میساعتم نگاه کردم ... سه و ن به

 بود  دیو شال و شلوار سف  یمانتو صورت  هیو که   لباسام

 و   امیاز چتر  یکمرنگ زدم و کم  ی....رژ صورت  دمیپوش

 ه یو برداشتم که همون لحظه آوات  فمی.... ک ختمیر رونیب
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 زد ... . تک

 شدم .... نیو سوار ماش  رونیب فتمر

 _سالم 

 و تکون داد و راه افتاد .. . سرش

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ 

 ست  هی...  دنیخودم خر یخوشگل برا   یکت و دامن آب هی

 آوا گرفتم ... . ی هم برا   یو کفش خوشگل مجلس فیک

 بهش یلیو خ دیخودش خر  یبرا  دیکت و شلوار سف هی  آواتم

 ادکلن خوشبو هم با   هیقرمز و   یمجلس راهن یپ هی...  ومدیم

 آروم  میداشت دی ....بعد از اتمام خر دیآوا خر یمن برا   قهیسل

   یناگهان میتصم هی ... بامیرفتی راه م نیبه سمت ماش آروم

 و کردم سمت آوات ....  روم

 ....  میباهم حرف بزن ییجا یکافه ا  میبر شهی _آوات م

 کنه گفت: ینگاه نکهیا  بدون

 بگو  نجای_هم

 گفتم:  یسرتق با

 .. . گهیکافه د  میبر  شههههینم نجای_ا

 رو کرد به من و گفت :  کالفه
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 خودته لیمن نه وقتش و دارم نه حوصلش و ... حاال م نی_بب

 اصال نگو   ایبگو   نجایهم ای

 بگم.. . خوامی_اما راجب خودمون م

 ... الیخی... ب ستی_پس مهم ن

 داد زدم... . ستادمویمن جلو زد ...سرجام ا  از 

 که دوستت دارم؟؟؟  ستی برات مهم ن یعنی_

 خشکش زد ... باسرعت برگشت سمتم و از شونه  سرجاش

 گرفتم... .   هام

 بگو ... گهید باری_

 زدم  لبخند

 _گفتم دوستت دارم ... عاشقتم .. عاشقتم عاشقتم 

 ترق توروق   یمحکم کرد و فشارم داد که صدا   هوی

 ....   دمیو شن استخونام

 ول کن منوو    ی_آخخخ آوات لهم کرد

 همچنان بغلم کرده بود......... .   یدستش و کمتر کرد ول فشار

 هفته بعد:   کی

 الین

 ذوق  یلی... خ میخاستگار  ادیقراره آوات ب  امشب
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 با  ییسارافون طال   هیاومدمو  رونی....از حموم ب دارممم

 ... دم یپوش ییو شال طال   دیو ساپورت سف  دیسف کت

 و از پله دمیو پوش می طال یتا زانوم بود....صندال سارافونم

 اومد سمتم و   دیاومدم.... پدربزرگ تا منو د  نی پا ها

 .... قربونش برم با کت و شلوار چه دیو بوس میشونیپ

 شده بود بابابزرگممم .. . یگریج

 دخترم... ی_چه ماه شد 

 زدم: یآوات کش لبخند

 بابابزرگ جونم ... خدا به داد نیشد  پی هم خوشت_شما

 برسه .. . مامانبزرگم

 مامانبزرگ بلند شد...  ی آشپزخونه صدا از 

 ... من خوشگل تر از بابابزرگتم ... یکرد  االی_خ

 بلند شد ... با فونیزنگ آ یکه صدا  مید یخند زی ر زیر

 به بابابزرگ نگاه کردم .. . استرس

 یی و زندا ییدم در ... اول دا میزد و رفت یمطمئن لبخند

 ...  دن یو بوس میشونیو هردوشون پ اومدن 

 نگام کرد ... با خجالت  رهیاز اون آوات اومد تو و خ بعد

 انداختم .. .  نی و پا سرم
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 آروم گفت:  یصدا با

 خسته شدا خانومم؟ دستم  یری گالر و از دستم بگ یخوای_نم

 لحظه دستم  هیکه  رم ی همون سر افتاده خواستم گالرو بگ با

 داره با  دمیسرم و بلند کردم که د   عیدستش خورد ... سر  به

 ی کنه...به اطرافم نگاه کردم کس ینگام م یطونیش لبخند

 بهمون نبود ... پررو پررو زبونم و براش  حواسش

 و با  دراوردم

 به سمت آشپزخونه رفتم ...خودم خندم گرفته بود سرعت

 ی االنم... گل رزا هی...نه به اون خجالتم نه به پررو باز 

 آورده بود ... آروم تو آب گذاشتمشون و با  یخوشگل قرمز

 شدم ...  رهیبهشون خ لذت

 ببرم... ییموندم تا بابابزرگ صدام کنه چا  منتظر

 نشب همه قرار تموم شد ... همو یو خوش یبا خوب اونشب

 رو گذاشتن .. .  مدارا

 رو مشخص کردن و قراره  زایم  زیچ نجوریو ا  هیمهر

 شد .... گهیماه د  هی  یبرا یعروس

 ماه بعد   کی

 شگر یآرا  یکردم که صدا  ینگاه م نهیخودم و تو آ  داشتم
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 ... .اومد

 _عروس خانوم... آقا دوماد اومدن .. .

 استرس رو به آوا کردم ... . با

 ... یچ شمی_آوا خوب شدم؟؟؟ مدل موهام خوبه؟ آرا

 ....ادینکنه خوشش ن ست؟؟یپررنگ ن خوردهی بنظرت

 شدش بهم شی آرا یو کنار گذاشتو با چشما شی کالفه گوش آوا

 زد ....  زل

 ی ... بخدا خوب یگیچقدر م گهیبسه د الااین ی_واااااا 

 منو ... .  ی... چند بار گفتم کشت یخوشگل

 نکرده  شیآرا یبچم از همون اولش که حت  گهی م راست

 ...تا االن ... . دمی ازش نظر پرس بودم

 اومد ... . شگریآرا یصدا   دوباره

 ؟؟؟   یبر یخوا ی _عروس خانوم آقا دوماد منتظره ها نم

 .. . رمی .. اها چرا چرا االن م ی_چ.چ

 ن ی و آروم آروم پا دمیشنلم و پوش..  شگرهیکمک آوا و آرا با

 ... . رفتم

♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 می تموم شد . ... االنم تو راه شمال یو خوش یبه خوب امشب
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 ماه عسلمون .. . ی....برا

 .. نگاه  شهیرخ آوات که االن شوهرم محسوب م مین به

 .. . کردم

 زد و بهم نگاه کرد ...  یو رو دستش گذاشتم که لبخند دستم

 وار گفتم:   زمزمه

 _دوستت دارم....

 ... .  دی دستم و بوس پشت

 دوستت دارم خانومم ...  شتریب یلی_من خ

 دوستت دارممممم .. . شتریب یلیخ یل یخ یلی_نهه من خ

 ... میدیخند  مونیمسخره باز   نیبه ا  هردومون

 دادم .... خوشحال  هیتک یزدم و سرم و به صندل یلبخند

 اد یز  یخوشحال نی که ا فی ...اما ح می د یکه بهم رس ودمب

 رو  ی ا  گهید  زیما چ یزندگ یبرا  رینداشت.... و دست تقد  ادامه

 زده بود  رقم

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

♡♡♡♡♡ 

 جلد اول ... انیپا

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

 ■□■□■ 
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 ♡ دوم جلد شروع ♡

 ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 

 ●○●○●○ 

 نام خدا ... . به

 مشترکمون و آغاز  یکه با آواتم ..زندگ شهیم  یدوسال حدود

 ... میکرد

 می داشت ی.. خنده .. دعوا همچ میدوسال ... قهر داشت نیا  تو

 .... و من هنوزم  مینسبت به هم سرد نشد چوقتیه ی.. ول

 روبه پنجره داشتم به دوسش دارم ...  یلیروز اول خ مثل

 کردم  یبود نگاه م  دهیخوشگلمون که آواتم برامون خر  باغ

 ی ب صورتم خوردو موها  یک باد دمی کش یقی...نفس عم

 ب حرکت دراورد ... . بلندمو

 آوات 

 با لذت داشت به باغ نگاه  شهیتو اتاقمون ... مثل هم رفتم

 خوشگل و رنگ  ی... پنجره باز بود و باد موها  کردیم

 از   شتریب شی ا ی در یآب ی... چشما  دادیتکون م شوکرد

 ...   دیدرخشیم شهیهم

 سمتش رفتمو دستامو دور کمرش حلقه کردم  ب

 ... سرم و رو شونش گذاشتم ...
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 ... هاا؟؟ کنهیداره فکر م ی_خانومم به چ

 گفت:  طنتیش با

 ... کنمی_به عشقم دارم فکر م

 ه؟؟؟ ی_اونوقت عشقتون ک 

 ه ینگاش کن چه نمک هی_پسر همسا 

 تو کوچه هیاز پنجره کردم ... پسر همسا   رونیبه ب ینگاه

 سالش بود.. .  ۸.  ۷.. حدود  کردیم  یباز  داشت

 آرههه؟  هی_بله بله،؟ که پسر همسا 

 گفت:   یشتریب طنتیش با

 _آرهههههه 

 و گرفتم و پرتش کردم رو تختمون و شروع کردم به  دستش

 بلند شد .. نشیشقهقهه دلن  یدادنش ... صدا قلقلک

 شوور یاخ ...ولم کن ب  یآاااا ی_غلط کردممممم ... وااا 

 دم؟؟ یه؟؟نشنیعشقت ک ی_گفت

 خنده گفت: با

 عشق من ... ییولم کن تو  یی_تو تو توووو ... آ

 از قلقلک دادنش برداشتم   دست

 _آها حاال شد .. . 
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 تو بغلم و سرش و رو بازوم  دمشی...کش دم یدراز کش کنارش

 ... گذاشتم

 _آوااات ...

 گفتم.. یخوشرنگش انداختم و جانم  یب چشما  ینگاه

 م؟؟؟ یبچه دار بش ه ی.. نظرت چ گم ی_م

 باال انداختم و  ابروهامو

 _بچه؟ 

 _اوهوم...

 باال انداختم...  یا شونه

 ندارم... نای_فعال حوصله بچه ا 

 :الین

 .. دمی . عطر تنش و با لذت بوگذاشته بود .. نشیو رو س سرم

 ی... کم کردیداشت آروم آروم موهام و نوازش م آواتم

 شده بودم ... دوست داشتم به نظرم احترام بذاره  ناراحت

 ...اونم نظر خودشو گفت...هنوز  سیمهم ن  نحال یبا ا  یول

 بچه دار شدن... یبرا میوقت دار یلیخ

 آزاد کردم ... کم کم یبستم و مغزمو از هر فکر چشمامو

 تو بغلش خوابم برد ... . قهی دق ۱۰  بایاز تقر  بعد
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 ام یت

 گرفتم ...به آسمون   لیشدم و چمدونم و تحو  ادهیپ مایهواپ از 

 ران ی...دوساله از ا  دمیکش یقینگاه کردم ... نفس عم کشورم

 حضم  الرو یتا بتونم ازدواج ن بیغر ی جا هی... رفتم رفتم

 دوسش دارم  یلیاما ... خ  یچجور دونمی... خودمم نم کنم

 داشتم ...  یعنی...البته 

 مامان بابام سرافکنده کرد ...  یآوات احمق من و جلو  اون

 شدن  دیاز من ناام دنید مو یصورت خون  یو بابام وقت مامان

 شد  هگید  یکیکه قرار بود مال من بشه .. مال  ی... شرکت

 و   یپسرشو ن نازک نارنج کردنی ..چرا؟؟ چون فکر م

 ل یدل  دونمی... م دهی... و با منطق کاراش و انجام نم هیاحساس

 بود  ی ا  یدوسال با هر سخت نی اما اتفاق افتاد ...ا  هیمضخرف

 گذشت

 و آوات به پا  الی ن ی... برا  رمی ... اومدم که انتقام بگ اما

 یلیخوبه و خ یلیخ شونیزندگ دمیکه فهم نطوری... ا گذاشتم

 که قراره از هم جدا بشن.. فیح   ی... ول خوشحالن

 ام ی رو ت ینشده کس دهی افتادن ..از مادر زا  یبد کس ریگ

 خودش ول بچرخه.. . ی دست بلند کنه برا فرهمند
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 ... بعد از چن بوق برداشت...یانیزدم به ک زنگ

 _سالم بله آقا ...

 .. .گمی که م یآدرس نی به ا ایب ی_فور

 ساعته اونجام ..  مین نی_چشم شما آدرس و بفرست

 الین

 دورم جمع  ضیاومدم خانواده مر  رونیاتاق عمل که ب از 

 به تک تک سواالشون به سمت  یی... بعد از پاسخگو شدن

 رفتم .. . اتاقم

 باز   یصدا  دنینشستم و چشام و بستم ... با شن یصندل  یرو

 بسته شدن در چشام و باز کردم که آوات و قدم ... و

 به روش زدم ... یلبخند

 خانومم خسته باشه...  نمی_نب

 خودم و لوس کردم ...  خوردهی

 خسته کننده  یلیخستمممم ... اوففف عمل خ یلی_چراااا خ

 بود .. یا

 انجام   یتو تاحاال هر عمل  ادمهی که من  یی_واال از اونجا 

 ه بود...برات خسته کنند یداد

 براش نازک کردم .. .  یناز پشت چشم با
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 گفت:   طنتیکنارم نشست و با ش اومد

 و در ببرمم؟  ت ی خستگ یخوا ی_م

 ابروم و دادم باال .. . یتا  هی

 ؟؟ ی_اونوقت چجور

   دیو بوس میشونیلباشو گذاشت رو پ یوقت تلف کردن چیه  بدون

 در رفت؟؟؟  تی ... خوب بود؟خستگ ینجوری_ا

 و با خنده گفتم:  نشیزدم تو س یمشت

 سوءاستفاده گررر.. .  هی_عوض

 پررو  گمینم ینا گفته نماندااا خودم خوشم اومد ... ول البته

 .. .  نشه

 ک آوات چند  کنمیحس م یچرا .. ول دونمیزد ... نم یلبخند

 سردتر شده ... یک نسبت بهم کم  هیوقت

 ن یار ماشو سو رونی ب میرفت مارستانیاز ب قهیاز چند دق بعد

 خونه ... .  میکه بر  میشد

 آوات 

 کرد ... یو نگاه م رونیداده بود و ب هیسرش و به پنجره تک الین

 ال یکه ن ادیم  امیشماره ناشناس برام پ  هیکه از   هیوقت چند

 ... هیموضوع چ دونمی... نمکنهی م  انتیبهم خ داره
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 مثل  المیبه ن یاز طرف  یباشه .. ول ی زیواقعا چ  ترسمیم

 نه ...  دمیشا دونمیاعتماد دارم ... نم چشمم

 کار کنم ... یچ دونمی... نم شمیم وونهیخدا دارم د یواا

 ام یت

 ارسال ... و

 کنه و  یم  انتیداره بهت خ الین نکهیا  امیبار پ نی چندم یبرا 

 آوات  یرو برا  ذارهیتو رابطس و قرار م گرانید با

 ...فرستادم

 شروع کرد ب زنگ زدن ... هه آوات   یلحظه گوش  همون

 کردم .. .  کتیجی.. ر بود

 ... حاال صبر کن و  یطالق بد الرویکه ن کنمیم یکار

 بره  نی آب خوش از گلوتون پا ذارمیآوات خان.... نم نیبب

 .. . 

 آوات 

 مبل پرت کردم ... نگامو به   یکنارم رو ویگوش کالفه

 ه از اتاق اومد حاضر و آماد الیبعد ن یدوختم...کم ون ی زی تلو

 ... رونیب

 بهش نگاه کردم ... یسوال
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 .. دوستم هیخونه سا رمی _آوات من دارم م

 شتر یب ندفعهیا کنمی رژ لب قرمزش که حس م یرو  چشمم

 ثابت موند .. . دهی قبل به لباش مال از 

 _اونوقت چرا؟؟؟ 

 .. دلم براش  نمشیبب  خوامی_خو آخه سانا اومده از شمال م

 شده... ذرهی

 و تو هم کردم ... اخمام

 ....  یر ی جا نم چی_شما ه 

 _اما آوات ... سانا اومده ... همون دوستم که  تو 

 زود دمی... قول م دمشیاومده بود... دوساله ند  مونیعروس

 ... برگردم

 زدم ... . ادی فر

 ... حاالم حرف اضافه  یریجا نم چیکه گفتم .. ه نی_هم

 برو تو اتاق لباسات و عوض کن... نزن

 الین

 آوات  ادی گرد شدن از فر چشمام

 مبل نشستم ... بازوش و تو دستم  یکنارش رو  ینگران با

 .. . گرفتم
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 شده؟؟  یز ی.. چ زمی_آوات عز 

 و دوباره با داد گفت:   دیشدت دستش و از دستم کش با

 ی لوس باز   ینقشت نقشه بر آب شد .. االن دار هی_هااا چ

 من بچم؟؟ راستش و  یکه قبول کنم؟؟؟فکر کرد  یاریم در

 ؟؟؟ یکرد   کیپ کویکه انقد ش  یقرار دار  یبا ک بگو

 یعنی...  نمیسانارو بب  رمی... گفتم م هی حرفا چ  نی_آوات ا 

 .. .  ی قرار دار یبا ک یچ

 مشخصه  یکه زد یرژ نی... از  یگیدروغ م یدار ی_لعنت

 ... 

 و تو دستش گرفت ..  چونم

 و   ییتنها یجااا حق ندار چیبه بعد ه  نیاز ا   نی_من و بب

 و با من  مارستان یب یا ی... با من م یمن بر  بدون

 فهم شد؟؟  ری ش یگرد یبرم

 و توهم کردم...  اخمام

 که  ستمیتو ن هی.... زندان یآورد  ریگ ری مگه اس  یچ یعنی_

 و  نی ... ا رمی م خوادیبگم چشم ... هرجا که دلم م یبگ یهرچ

 مغزت فرو کن ... تو

 و به نشونه تاسف تکون دادم .. .  سرم
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 انت یبه بهانه خ یخوایکه االن م یکرد  دا یو پ  یک دونمی_نم

 .. . ی... دکم کن من

 و   ریمتح یچشما  یو برداشتم و از جلو   فمیو گفتم و ک  نیا

 آوات دور شدم . یعصب

 شدم و به سمت خونه  نیزدم و سوار ماش رونیخونه ب از 

 حرکت کردم ... . هیسا 

 ه؟؟؟؟ یمشکلش چ فهممیچشمامو پاک کردم ... نم اشک

 ام یت

 ... االن  رهیم  شی... همه برنامه هام طبق نقشه داره پ خوبه

 ته یموقع نی و بهتر   مارستاننیهردو تو ب الیون  آوات

 : یانیزدم به ک زنگ

 _بله آقا 

 ؟؟ ی_عکسارو آماده کرد 

 _بله آقا دادم درست کردن.. کامال نچرالن  شما امر 

 کارشون کنم...  یچ نیکن

 من ...  ی برا ارشونی_ب

 _چشم 

 عکسارو آورد خوب  یانیک یو قطع کردم ...وقت تماس
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 آوات  ینامه برا  هیگفتم و همراه  یکردم ... خوبه ا نگاشون

 ... فرستادمشون

 زدم ... یپوزخند

 الروین دمی شه ... اوخ شا یم  وونهی عکسا آوات حتما د نی ا با

 ... از کجا معلوم ... بکشه

 زدم ..  . ی ا  یکیهستر  قهقهه

   آوات

 اتاقم  ی تو

 ی کیکردن   یبودم و در حال بررس مارستانیتو ب 

 ... دمیفهمینم یچ یبودم ... اما ه مارمیب یپرونده ها  از 

 از طرف دیجد امیچند وقته و ... پ نیا  یتو فکر اتفاقا  همش

 ه یشخص ناشناس بودم ...برام نوشته بود که امروز  اون

 دونمی... نم شهیروشن م زی ... و همچ رسهیبه دستت م بسته

 ... برهی م یچه سود  الیو از بهم زدن رابطه منو ن هیک اون

 ...تو نکرده باشه  انتیبهم خ الیکه ن نهیفعال مهم ا  یول

 فکرا بودم که در اتاقم و زدن ... ب سرعت از جام  نیهم

 ی پاکت هیاز پرستارا بود ...  یکیو در و باز کردم ...  دم یپر

 سمتم گرفت.. . رو
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 شماس  یپاکت و بهم دادن گفتن برا  نی دکتر... ا ی_آقا 

 استرس گفتم: با

 ه ی_نگفتن از طرف ک

 آورد ... ی_نه پستچ

 و ازش گرفتم و در و بستم .. .  پاکت

 دن ی... با استرس پاکت و باز کردم ... با د دنیلرز یم دستام

 توش حس کردم فشارم افتاد ... با گرفتن دسته  یعکسا 

 کردم .. .  یری از افتادنم جلوگ  یصندل

 آخر زده شد..... ر ی نامه ت هی دنید با

 راد بهتون ثابت شد که همسر  ی (خوب خوب ...آقا

 مدرکش )  نمیکنه؟؟ا   یم انتیداره بهتون خ زتونیعز

 چشمام و گرفت ... ب سرعت رفتم سمت اتاق   یجلو خون

 و در و با شدت باز کردم ... الین

 الین

 برخورد کرد... و  واریاتاقم نشسته بودم که در محکم به د ی تو

 اومد تو ... یعصبان آوات

 خودم و حفظ کردم و با اخم بهش  یلحظه جا خوردم ول هی

 بهش داد زدم...  رو
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 ستا یبحث و دعوا ن ی جا مارستانیب ی... تو  ی_چته روااان

 .. . 

 زده  رونیب قشی قرمزه قرمز بود و رگ کنار شق چشماش

 ...  دم ی ... واقعا ترس بود

 کنه...  ان ی کرد حرفاش و با آرامش ب یو سع  دیکش ینفس

 ... .  نیتو ماش  ای لباسات و عوض کن و ب  ی_زود

 ...یچ ی_برا 

 .. حرف نباشه ... . ن یتو ماش ای_گفتم ب

 و   دمیلباسم و پوش یدر و محکم بست و رفت ....زود بعدش

 که نشستم ... با سرعت به نی... هم  نیسمت ماش رفتم

 خونه گاز داد ... .  سمت 

 ؟؟؟ ی گینم یزیشده چرا چ ی_آوات چ

 زد .. . ادی فر

 _فقط خفهه شوووو 

 مثل خودش دادم زدم:  منم

 چند وقته معلوم  نی ... ا گهیشو ... بسه د خفه یچ یعنی_

 شدهه .. . یچه مرگته .. حداقل بناال چ ستین

 تو دهنم  دیپشت دستش محکم کوب با
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 د یحتما با یخفه شو... لعنت یییعنیگم خفه شووو و    یم ی_وقت

 سگ بزنمت؟؟   مث

 .. داشت  دمینگفتم ... دستم و به گوشه لبم کش یزیچ گهید

 صدا   یو ب  نیماش شهیدادم به ش هی... سرم و تک ومدیم  خون

 کرد ن ...  هیکردم به گر  شروع

 دست من و گرفتو من و کشوند سمت خونه میدی که رس نیهم

 اومد  یو از زانوم خون م  نی... تا خونه چند بار خوردم زم

 ی توجه در و باز کرد و من و پرت کرد تو  ی... اما اون ب

 .. .  خونه

 آوات 

 داد گفتم:  با

 وگرنه بخدا زندت  یگناه یاالن ثابت کن که ب  نی_هم

 ال ین ذارمینم

 گفت: هیبا گر  الین

 ... یگیم یچ دونمیثابت کنم ...بخدا نم وووووی_چ

 سر و   یدرآوردم و پرت کردم رو بمیج یو از تو   عکسار

 نگاهش بهشون افتاد نکهی... عکسارو برداشت هم صورتش

 گرد شدن .. .  چشماش
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 ... آوات به جون  ستمی من ن  نای.. آوات بخدا ا  ییچ یعنی.ی_

 ... گمی ... بخدا راست م ستمیمن ن  نایو خودت ا  خودم

 هااااان؟  هی_پس کدوم خر 

 الین

 تورو  نهمهی.. من که ا ستمیمن ن یکنیاشتباه م  ی_بخدا دار

 دروغ بگمم ... توروخدا باورم  دیدارم ... چرا با دوستت

 .. .  دمممیمرد و ند نی . من تاحااال ا..کن

 داره کمربندش و  دمیکه توگوشم زد ساکت شدم ... د یلیس با

 ... پاهاش و گرفتم ... ارهیم در

 ... یکنیاشتباه م ی_آوات دار

 پاهاش بود ... ی کمربندش محکم زد رو دستام که رو  با

رو بدنم مخصوصا کمر و پشتم... انقد کتکم زد که خودش   دیکوبی محکم م  کمربندشو
 خسته 

 ... انقدر زد که خون باال آوردم ....از درد داشتم  شد

 ی ب یایشد و رفتم به دن کیهمه جا تار  هوی...  مردم یم

 .. . یخبر

 آوات 

 ان از کارم  کیشد ...  هوش یبا کمربند زدمش که ب انقد

 شدم ... مون یپش
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 ... سرم و به  نیونورو نشستم رو زم و پرت کردم ا کمربند

 دادم ... هیتک  وارید

 کم گذاشتم ... عشق ..محبت .. پول و  یبراش چ مگه

 کرده ...   انتیبهش دادم ... چرا بهم خ خواستیکه م یهرچ

 ... کنهیانکار م  یچ یکه عکساش هست برا  االنم

 ذهنم جرقه زد ... یتو  یزی چیلحظه   هی

 ال یکه با ن ییآخه همون لباسا  یفوتوشاپ باشه ... ول نکنه

 تنش بود ... .  میدعوا کرده بود  اونروز 

 سه یپل نی... شاه نی و برداشتم و زنگ زدم به شاه میگوش

 رو بفهمه .. . ییزای چیاون بتونه   دیشا

 و برداشت... یاز دو بوق گوش  بعد

 _الو سالم .. .

 .. آواتمنی_سالم شاه

 آقا آوات.. . یری ازما نگ ی_به سالم .. خبر

 گفتم:  تند

 ..  ییدارم کجا از یبه کمکت ن نی_شاه

 شد  نگران

 اداره ...   ای_باشه پس ب
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 و قطع کردم... یگوش یاز گفتن باشه ا  بعد

 و برداشتم و به سمت اداره حرکت کردم . .   چی سو

 به سمت اتاقش  م یدادن گوش لی بعد از تحو دمیرس یوقت

 دادم و عکسارو بهش  حیتوض نیشاه ی برا  وی و همچ رفتم

 دادم... نشون

 زود قضاوت کنم ... و گفت عکسارو  دیبهم گفت که نبا اونم

 نه....  ا یفوتوشاپه  ننیبب دهیم  نشون

 الین

 که آوات من و کتک  می همونجا  دمیچشمام و باز کردم د یوقت

 ی بود و خشک شده بود... و هنوزم از جا  ده ی.. خون به همه بدنم چسب زد

 .. . ومدیبدنم خون م یجا

 ...به زور خودم و به اتاق رسوندم تا  کردیدرد م سرم

 و افتادم رو تخت و  اوردمیو پانسمان کنم اما طاقت ن زخمام

 .. . ی کیتار دوباره

 آوات 

 شدم و آروم آروم به سمت خونه رفتم ... در ادهیپ ن یماش از 

 بود  کی تار  کی باز کردم ... همه جا تار  دیرو با کل خونه

 ... برقار و روشن کردم .. .
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 دختره... نکنه بازم نی نبود ... کجا رفته ا الیاز ن یخبر

 اون پسره ... شیپ رفته

 صداش زدم: بلند

 ...  یییکجا  الاای.... ن الاا ی_ن

 :دمی لب با خودم غر  ریز 

 .. زندت  الین ی دست از پا خطا کرده باش هی_فقط کاف

 ذارم ینم

 سرعت به سمت اتاق رفتم ... درو باز کردم و المپ و  به

 کردم ...  روشن

 یب   الیبود و ن یتخت خون دی من ... مالفه سف  یخدا  یوااا 

 تخت افتاده بود ...  یرو جون

 و سرش و تو   ششیپ دمیفراموش کردم ...دو انتشوی لحظه خ هی

 گرفتم .. . بغلم

 .. چت شده .. پاشو پااشووو... الااین الی_ن

 ... آروم تو  نیسمت ماش دمیتو بغلم گرفتمش و دو  عیسر 

 اد یز  یلیبا سرعت خ مارستانیگذاشتمش و به سمت ب نیماش

 کردم .. . حرکت

 بالخره  یبود تصادف کنم ... ول کینزد  چندبار
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 و  دمیدو مارستانی...دوباره تو بغلم گرفتمش و سمت بدمیرس

 زدم ... داد

 ره یمی ...زنم داره م نییییمککککک کمککککک کن_ک

 از دور   یدکتر مهرود  دمی...د دنیو دکترا سمتم دو  پرستارا

 ... شهیم  کمونینزد

 .. . دیتعجب پرس با

 ... دهی آوات واقعا از تو بع  یآورد چارهیدختر ب  نی سر ا  یی_چه بال

 انداختم ... ریزده سرم و به ز  خجالت

  یتخت خوابوندن و به سمت اتاق بردن ...دکتر مهرود یو رو  الرویتکون داد و ن یسر
 اجازه نداد داخل 

 و خودش رفت و در و بست... شم

 پشت  واریکنار اتاق نشستم و سرم و به د  یصندل  یرو

 ی.. من چه غلط ایدادم ...چشمام و بستم ...خدا هیتک یصندل

 باش .. . المیمراقب ن ااای ...خدا کردم

 اتاق بود ...  یتو  الیبود که ن یربع هی  دودح

 ..شدهی_آوات چ

 نگران بابا رضا چشمامو باز کردم.. .  یصدا   دنیشن با

 ی بدم که همون لحظه دکتر مهرود  حی بازکردم توض دهن

 ...  رونیاتاق اومد ب از 
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 :  دیخشم بهم توپ با

 ی رو  ی_واااقعا از تو انتظار نداشتم ... تو چطور تونست

 . ... یت بلند کنحامله دس زن

 :د ی با تعجب پرس بابا

 حاملس؟؟  الی...ن؟ی_تو ... تو کتکش زد 

 _بله .. البته حامله بود .. بچه سقط شده . .

 به حرفاشون گوش ندادم و   گهینگام کرد ...د تیبا عصبان بابا

 ن یبدتر از ا  گهیمن د  یخدا  یسرعت رفتم تو اتاق... وا  به

 .. .  شهینم

 ... رفتم سمتشو دستاش و گرفتم ... دستاش  شهیم وونهید الین

 کردم  کاری .. صورتش .. لبش ..همه جاش کبود کبوود بود ... .من چ

 ... کردمیم  هیصدا گر  یشده بود ... ب ری سراز  اشکام 

 کنم .. . کاری... حاال چ ید یرسی به آرزوت م ی.. داشت الی_ن

 بابا از پشت سرم اومد....  هیعصبان یصدا 

 ..؟؟؟یکرد  کاری_آوات تو چ

 ...دمیم حی_بهتون توض

 کتکش  یکرده باشه حق ندار میهرکار ؟؟ی حی_چ توض

 اتاقم .. ای... بیبزن
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 ... دمیبوس الروین سر

 تو اتاقش و سرم و انداختم میسر بابا راه افتادم و رفت پشت

 کردم ... .  فیبراش تعر   زویو همه چ نی پا

 بعد از جاش یگفت ...کم  ینم یزیسکوت کرده بود و چ پدر

 و تو  یشد و اومد سمتم ... سرم و باال آوردم که سوزش بلند

 حس کردم .. .  صورتم

 زده بود .. یلیبهم س بابا

 من دست بلند  یزهرا  ادگاری رو  ی_توو و چطور جرئت کرد 

 .. .  یییکن

 اقت مرد ط   هیمردم   هیکرده ... من  انتی_بابا اون بهم خ

 زنشو نداره... انتیخ

 زد:  یپوزخند

 یب نکهیا   یمرد؟؟بجا ی گی_هه مرررد؟؟ تو به خودت م

 ی به اونروز  یآوات واا  ش؟؟؟یزنیم یزنت و ثابت کن یگناه

 ...زارمی زندت نم گهی...اون موقع دیبکن یکار نیدوباره همچ که

 الین

 ن یمرخص شدم.... توا   مارستانیدوهفتس که از ب حدود

 دوهفتس قای... دق کنمی م یخونه بابابزرگ زندگ ی تو دوهفته
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از وجودش خبر    یکه حت یاز بچه ا یشکم خال ی...دستم و رو  ومدمی ن رونی از اتاقم ب که
 کنم ... کار  هیتونم گر ینم گهی د ی... حت دمینداشتم کش

 روبروم... واری شده زل زدن به د هرروزم 

 ... اما درد  کنهیبدنم درد نم گهی... د خوب شدن  امیکبود

 ... دهیشکستم امونم و بر  قلب

 گرفتم ... مامانبزرگ   واری تق تق در نگام و از د  یصدا با

 ... برام غذا آورده بود ... بود

 برات سوپ آماده کردم .. .  ای _دختر گلم ب

 .. .   خورمینم یعنیو باال انداختم... که  سرم

 کرد .. . یاخم

 از پا  ی... چند روزه غذا نخورد  خورم ینم یچ یعنی_

 ها  ی ایدرم

 ع یسر   یزور مامانبزرگ چند قاشق سوپ خوردم ... ول به

 زدم ... پس

 آوات 

 مرخص شده ...  مارستانیاز ب الیدوهفتس که ن حدود

 کار کنم ... از  یچ دونم یدلم براش تنگ شده ... نم یلیخ

 بزرگ ...از بابابزرگ مامان نمشیبب  خوادیدلم نم یطرف

 .. کشمی م خجالت
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 ... کهیکه با اون مرت العهیخوده ن ر یتقص  نکهیا با

 و مشت کردم ... دستام

 ...  شش یپ رمی.. امروز م نمشیبب دیبا یول

 دروغ تونمیباهاش صحبت کنم و .. خب به خودم نم خوامیم

 خوام یم حیازش توض رموی... دلم براش تنگ شده ...م بگم

 نا ی... به سمت خونه بابابزرگ ا رونیخونه زدم ب از 

 کردم ... . حرکت

 فون یشدم و زنگ آ  ادهیدرخونشون پارک کردم .. پ یجلو

 ی صدا قهیخونشون و زدم ... بعد از چند دق یری تصو

 اومد:  بابابزرگ 

 ؟؟؟ یکنیم کاریچ نجای_تو ا

 زدم... یپوزخند

 _سالم بابابزرگ ... 

 ؟ ی کار دار یچ نجایبگو ا  چونی که سالم ... حرف و نپ رمی_گ

 و مشت کردم ... دستام

 ...   نمیبب الروی_اومدم ن

 صبر کن .. .  قهی دق هی_

 باز شدن در یو منتظر موندم ... با صدا  نی و انداختم پا  سرم
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 و باال آوردم ... بابابزرگ دم در بود ...  سرم

 نبود ... الین ی چرخوندم ول چشم

 نگام کرد .. . نهیدست به س  بابابزرگ 

 کو ... الی_پس ن

 و   ؟بچشی نشد یکم نبود؟راض ؟ی دوباره عذابش بد ی_اومد 

 ؟ یخوا یم  یچ گهی د ی... کتکشم زد یکشت که

 ه با براش کم گذاشتم که رفت یبده چ حی برام توض خوامی_م

 ل. .  کهیمرت اون

از  ندفعهیرو حس کردم ا یلیحرفم و تموم نکرده بودم ... که دوباره سوزش س هنوز 
 بابابزرگ ...

 خواستم یحرفارو زدم ... من فقط م ن یچرا ا  دونستمینم

 همش بهانه بود ....  نای.. ا نمیبب الروین

 ثابت شه بعدا  یگمشو فقط ... بزار اول همه چ نجای_از ا 

 ...یعوض که یو شونه بکش و چرت بگو...مرت شاخ

 خواست در و ببنده با دستم در و هل دادم و با داد گفتم .. .  تا

 .. . خورمیجم نم نجایاز ا  نمینب الروی_من تا ن

 مثل من با داد گفت:   اونم

 ی د ید الرمین ید یسبز شه  پشت گوشتو د پات علف  ریبمون که ز  نجای_به دررررک انقد ا

 .. . 
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 در و محکم بست...  و

 ...دمیبه در کوب یحرص مشت با

 الین

 ...  نهیبعد از دوهفته اومده من و بب هه

 ... م یمبل نشسته بود  یرو  ییرا ی حال پذ  یمامانبزرگ تو  با

 ...  می بابابزرگ بود منتظر

 بابابزرگ با اخم وارد شد .... بالخره

 مشم یکرده دوقرتو ن تی _پسره احمق زده دختر منو اذ

 .. هیباق

 به من کرد .. . رو

 ... تا من  ایبرخورد نکن یموضوع احساس نی .. با ا الی_ن

 کنه ... آوات حق نداره پاشو تو  تتیاذ  یذارم کس  ینم هستم

 .. . یباهاش حرف بزن یبزاره .. توهم حق ندار خونه

 به بابابزرگ زدم و فقط سرم و به نشونه  یکمرنگ لبخند

 سکوت کردم .. . شهی تکون دادم .. و مثل هم باشه

 ماه بعد ... . سه

 ... گذرهی سه ماهه از اون روز نحس م  حدود

 تو  یکرد ... ول دادی هم اومد و داد و ب گهی چند بار د آوات
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 .. . ومدهیکه ن شهی م ی... چند هفته ا  میش ندادرا خونه

 تونم آوات و ببخشم یهنوزم نم  یبه خودم اومدم ... ول بایتقر 

 .. . 

 بچم و کشت ... به زنش که دوساله باهاشه انگ  آوات

 گهی... پس د  ستی اعتماد ن مونی تو زندگ یزد ...وقت 

 ..ستیهم ن  یا یزندگ

 کم  لویک ۴  قایسه ماه حرص خوردم ... دق ن یانقدر ا بسه

 .. . کردم

 آوات 

 کرده ... بعد نازم انتیخسته شدم ... دختره به من خ گهید

 ... کنهیم

 درخواست طالق بدم ... خوامیو گرفتم ... م  ممیتصم گهید

 ن یببرم ... شاه نیاسم ننگشو از شناسنامم ازب  خوامیم

 ده بگه که نگفته راجب عکسا ... مشخصه روش نش یزیچ

 کرده ...هه انتیزنت بت خ آرهه

 الین

 اومد ن خونه بابابزرگ .. . ییو زندا  ییآوا و دا امروز 

 به بهانه نی هم ی... برا  کشمی خجالت م  یلینگاهاشون خ از 
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 آشپزخونه ... یاومدم تو   ییچا

 بدون  یاومد تو ... اول کم  ییکه زندا ختمیر یم  ییچا  داشتم

 نگام کرد.. . حرف

 جان  الی_امم ن

 یی _جانم زندا

 ی بحثا تو نی خونتون؟؟ دخترم ا یبرگرد  یخوا یتو نم گم ی_م

 ..ادی م  شیپ ادیز  یزندگ

 گم:  یم  هیو با کنا  زنمیم یپوزخند

 جون  ییزندا  ستیمثل من ن  ییکارا انتی خ ی_اون خونه جا

 .. . 

 ... کنهیشرمنده نگاهم م ییزندا

 دارم ... یو برم  ییچا ینیو س زنمی به روش م یلبخند

 .. .  برمیو بده به من .. من م ینی_س

 .. .   ارمیخودم م نینیبش نی_نه نه شما بر 

 _باشه 

 به  میرو پخش کردم و کنار آوا نشستم و شروع کرد ای چا

 جواب داد ...  ییرو زدن ... دا فونیزدن که زنگ آ  حرف

 د ی _بله بفرما
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 ..... . 

 ن یلحظه صبر کن  هی_

 گذاشتو روبه من گفت:  فونیآ یگوش  یرو  و  دستش

 و با تو کار داره... هی صحرا  یآقا  گهی _دخترم م

 ... ش؟یشناسیم

 .. . دمینه تکون م  یتعجب سرم و به نشونه  با

 هم رفت دم در تا بهش  ییتو دا  ادیگفت بگو ب  بابابزرگ 

 ۴۵حدود    یاقا  ه یبه همراه  ییدا قهیبعد از پنج دق بگه

 ساله وارد شد ...  ۵۰.. 

 ...  نهیرضا تعارف کرد که بش ییدا

 من.. یمبل روبرو   یاز سالم کردن به همه نشست رو  بعد

 کرد و گفت :  یکه تک سرفه ا  میکردیمنتظر نگاهش م همه

 آوات راد هستم ... یآقا لی وک ییصحرا  ی_من ..آقا 

 :دمی پرس یبه نشونه خوشبختم تکون دادم و با کنجکاو  یسر

 ن؟؟؟ یاومد   نجایک تا ا   ییصحرا  یآقا  نی داشت کاری_با من چ

 آورد ... روبروم  رونیرو ب یبرگه ا  ه ی  فشیک ی... از تو

 داد ... قرار

 سر اصل مطلب که خستتون نکنم ... .   رمی_ زودتر م
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 اگه شما آوات راد درخواست طالق دادن .. ی...آقا راستش

 زودتر  یکه بصورت توافق دیبرگه رو امضا کن نیا  دیلیما 

 دو سه جلسه تموم شه.. . یتو  کاراتون

 گفت؟؟  یچ ن یکلمه طالق خشکم زد ...ا.ا دنیشن با

 .... .طالق؟

 حد ازم متنفره؟؟؟؟؟  نی در ا یعنی.ی

 که  د یچکیم نی قطره اشک مزاحم داشت از چشمم پا هی

 ماو  تونهیمرگم نم  یحت  گفتیگرفتم ... آوات که م جلوشو

 هم جدا کنه.. . از 

 حد   نیدر ا یعنیشده؟؟   شقدمیطالق پ  ی.االن اون برا

 نسبت بهم از دست داده؟؟  اعتمادشو

 ی اون حرفاش همشون دروغ بود ... با دستا دیشا  دونمینم

 برگه رو برداشتم ... .  لرزون

 ...درسته ...  م کرد یشده به برگه روبروم نگاه م خشک

 طالق بود ..  درخواست

 تو شوکم بعد از گفتن:  دیکه د  ییصحرا

 ... نیتا راجبش خوب فکر کن ذارم ی_شما رو تنها م

 گذاشت و خونه بابابزرگ و ترک کرد....همه زی م یو رو  کارتش
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 به روشون زدم ...  ی... لبخند تلخ کردنینگام م ینگران با

 نشون ندم ..  یاد یکردم جلوشون واکنش ز  یسع

 به اتاقم پناه بردم .. . ید یگفتن ببخش با

 ی گریپس از د یکی تخت پرت کردم و اشکام  یو رو  خودم

 ... ختنیر

 بعد ... .  دوروز 

 ه یو   ی(شال و مانتو و کفش آبدمیلباس پوش یتند  یتند

 کردن نداشتم .. . شی) حوصله آرادیسف  شلوار

 ی زندگ نیتو ا  ی زیچ گهیو گرفتم ... د  ممیتصم بالخره

 که بهش دلخوش کنم ...درخواست طالقش و قبول  ندارم

 .. . ییصحرا   یدفتر آقا رمی...االنم دارم م کنمیم

 به سمت در رفتم که همون لحظه در و  فمیاز برداشتن ک بعد

 و پشت بندش آوا وارد شد... زدن

 گفت:  یانداخت ... با ناراحت یکه آماده شده بودم نگاه بهم

 ؟؟؟ ی ریطالق بگ یخوا یم  ال؟ین ی و گرفت متی_تصم

 مطمئن سرم و تکون دادم ... یلیخ

 دست دست کرد... خوردهی

 نگاهش کردم و گفتم:  مشکوک 
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 ؟؟ یبگ  یخوایم  یزی_چ

 _خب راستش .. .

 ثابت شه..مطمئن   تی گناه یب یکن صبر یتونی... م گمیم

 ی و ازت معذرت خواه شهی م مونیآوات خودش پش باش

 خراب نکن ... تونوی...تروخدا زندگ کنهیم

 :دمیخشم بهش توپ با

 نکردم  یچکاریثابت شه چون من ه یز یچ  ستین یاز ی_ن

 وجهه  چییییدرصد آوات بفهمه ..من به ه هی... اگر هم 

 گردم ... چون اون بچمو کشت  یبا اون برنم یبه زندگ گهید

 من   نیاز همه بدترر خودش درخواست طالق داد بنابرا  و

 کنمم ...  ی نم کی کوچ  خودمو

 _اما 

 وسط حرفش . . دم یپر

 باره بشنوم ..  نیدرا یز یچ خوامینم گهی_د

 آوا از  دونمیزدم ... م رونیحرف از اتاق ب  نیاز گفتن ا  بعد

 دونهیدرکم کنه ... نم تونهیاون نم یدلخور شد ول  حرفام

 ... سوزمی رومه و چقد از درون دارم م یفشار روح چقد

 که بابابزرگ صدام زد... رفتمیبه سمت در خونه م داشتم
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 دخترم؟؟... الجان ی_ن

 سمتش برگشتم:  به

 _جانم بابابزرگ جان ... 

 ؟؟ یشی نم مونیپش یمطمئن  ؟یمصمم متی_تو تصم

 زدم .. یپر درد  لبخند

 ... چون خودش  کنهینم ی_چه مصمم باشم چه نباشم فرق

 داده ... درخواست

 شونم زد و گفت:  یرو  یبا دستش ضربه ا  بابابزرگ 

 و  میتصم  نیبهتر  دونمی و م  ذارمیاحترام م متی_به تصم

 دخترم  یری گیم

 زدم و صورتش و  ی...چشام پر ا ز اشک شد .. .لبخند

 ...دمیبوس

 ... ادیکردم که اشکم درن و کنترل خودم

 اونا هم اشک  یمامانبزرگ و آوا نگاه کردم ... تو چشا  به

 شده بود ... جمع

 اونجا رو ترک کردم .. . عی از گفتن خداحافظ سر بعد

 یی ساعت به دفتر صحرا  میشدم و بعد از ن نیماش سوار

 ...بدون نگاه کردن به آپارتمان روبروم داخل شدم و  دمیرس
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 آسانسور شدم ...  سوار

 هفتم و زدم ... طبقه

 که یزن یصدا  دنیانداختم ... بعد از شن میبه گوش ینگاه

 از آسانسور خارج شدم .. . مید یبه طبقه هفتم رس دادیم خبر

 نشسته بود  زشیکه پشت م ییصحرا ی آقا  یطرف منش به

 ... رفتم

 بهش انداختم که  ینگاه  می... ن زدیحرف م  یبا گوش داشت

 گرفت .. . عوقم

 بود ... رژ یفانتر یلیییخ ی ها یاز اون عمل   دماغش

 کرده بود ... یظیغل شیقرمز زده بود و آرا  پررنگ

 نشستم و منتظر موندم که تماسش تموم  یصندل یرو  رفتم

 .. .  شه

 مگه ولکن بوووود ...  اما

 جام بلند شدم و به سمتش رفتم .. . از 

 گفتم:   تیعصبان با

 خانوم .. دی_ببخش

 توجه به حرف زدنش ادامه داد ...   یاون ب اما

 .. .دمیکش یکالفه ا پوف
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 گفتم:  بلندتر

 معطل توعم که حرفت تموم شه ...  ساعتهی   دای_خانوم ببخش

 گذاشت و اخماش و توهم کرد.. یگوش  یو رو   دستش

 زنمی دارم با تلفن حرف م نینیبی. مگه نم_وا چخبرتونه ..

 .. . 

 زدم ..  یپوزخند

 تو تموم شه ... ی _من وقت ندارم منتظر بمونم که حرفا 

 کارم و انجام بده وقت ندارم ... . زودتر

 .. .کنمیگزارشتو م ستیبه رئ وگرنه

 ی سع  ی.. ولکردمی نم نکارویگرفته بود ...مسلما ا خندم

 به ید یا همون اخمش ببخشلبخندم و پنهون کنم..ب  کردم

 گفت و تلفن و قطع کرد .. . ی پشت گوش شخص

 بهم انداخت: ینگاه مین

 _امرتون؟؟؟ 

 پوزخند گفتم:  با

 . . نمیرو بب ییصحرا   یآقا  خوامی_مب

 _شما خانوم؟؟ 

 هستم ...  یسهراب الی_ن
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 زد ...  یانداخت و متقابال پوزخند ینگاه ستشیل به

 ... نیهم که ندار  ی_وقت قبل

 وقت   هی نیخوا یسرشون شلوغه اگه م ییصحرا   یآقا

 بدم ... بی براتون ترت مالقات

 شه یکه م یبه ماه بعد خورهیم ییصحرا   یآقا  یخال وقت

 روز پن.. .. .  قایدق

 .... کنهینفس ور ور م هی یوا 

 وسط حرفش.. .  دم یپر

 شناسهیاومده .. م یبگو خانوم سهراب  شونی_تو خودت به ا 

 نو م

 پوزخندش و حفظ کرد و تماس و وصل کرد ... . 

 خانوم  گهیاومده م یخانوم هی..  ییصحرا   یآقا  دی_ببخش

 تو؟؟  انیب نی دیهم نداره .. اجازه م ی.. وقت قبل  هیسهراب

 گفت که صورتش سرخ شد ... یچ  ییصحرا  دونمینم

 _آها باشه چشم .. .

 ی تا در اتاقشون .. جلو  کنمیم تونیشد و با گفتن همراه بلند

 گفت؛  ید ی راه افتاد ...در اتاقش و باز کرد و بفرما من

 بهش زدم و داخل شدم . .  یا  روزمندانهیپ لبخند
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 من از جاش بلند شد و تعارف کرد که  دنیبا د ییصحرا

 کردم و نشستم ... . ی...تشکر نمیبش

 شروع کردم به صحبت کردن..  یگفتن بسم الله با

 ...(سرش و تکون  نجام یا  یچ یبرا  نیدون یم_خب احتماال 

 ) راستش من با درخواست طالق موافقم. .داد

 خب  اری_بس

 همه کارها انجام بشه   عیدردسر و سر  ی ب شهی_فقط اگه م

 .. . 

 تکون داد و گفت:  یسر

 دو  ی... ط ن یچون هر دوطرف موافق هست نی_نگران نباش

 در دادگاه  نکهی...مگر ا  نیکامال ازهم جدا ش نیتونیم جلسه

 ن ینش حاضر

 .. . ه؟؟ یمسئله مهر  فقط

 گفتم:   عیسر 

 .. . خوامینم هی_نه من مهر 

 شون یراد هم که وضع مال یحق شماس ... آقا هی_اما مهر 

 ...توننیم خوبه

 وسط حرفش... .  دم یپر
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 ندارم . .  هیبه مهر یاز ی _نه .. واقعا ن

 و تکون داد ..  سرش

 که بهتون داده بودم همراهتون  ی شه پس ...امم برگه ا_با

 ...  نیبدم تا امضا کن گه ید  یکی ای  هست 

 نگاش کردم:  شرمنده

 . .  ارمشیاصال حواسم نبود ب دی_ببخش

 ...  ستی ن ی_مشکل

 راد رو داشت . .  یآقا  یبرگه امضا  اون

 رو امضا کنن . . یکی  نیو ا   انی ب دمیخبر م بهشون

 و تکون دادم .. سرم

 کشوش درآورد و روبروم گذاشت ..با  ی از تو  گهیبرگه د  هی

 رو نشون داد و گفت:  ییجای انگشتش

 ...  ن یامضا کن نجارو ی_ا

 ... دی رو اثر انگشت بذار نجایا  و

 گفتم و خودکار و برداشتم که ... .   یا باشه

 آوات  ︎▪

 شدم و به سمت دفتر آقا حامد(همون  ادهیپ ن یماش از 

 ) رفتم ...ییصحرا
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 آسانسور طبقه هفتو زدم .. تو

 رفتم .. . یبه سمت منش دمیرس یوقت

 د ی_ببخش

 بهم جمع شد  و با ناز بلند شد و گفت: حواسش

 راد .. .  ی_اوا ..سالم آقا

 تکون دادم و گفتم: یسر

 _آقا حامد هستن؟ 

 مهمون دارن .. .  ی _بله ول

 هاش کار مهم دارم . ._من با

 هم  یحرف رفتم سمت در اتاقش که منش  نیاز گفتن ا  بعد

 بدو پشت سرم اومد ... بدو

 . شهیمهمون دارن برام دردسر م  شونیراد... ا ی_آقا 

 توجه در و باز کردم ... یب

 الین ︎▪

 اثر انگشت هم بزنم که در  خواستمیاز امضا کردن م  بعد

 شد .. .  باز 

 زد .. خشکم

 بود .. . آوات



 تو غم زده   ی دل ب 

 
118 

 

 .. . دمشی بعد از چند ماه د بالخره

 تعجب بهم زل زده بود ... با

 آوات  ︎▪

 الغر شده بود ...  چقد

 که چقد دلم براش تنگ شده .. . دمیتازه فهم االن

 گرفتم .. . الیحامد نگاهمو از ن  یصدا با

 نشستم ... ش ی مبل روبرو  یرو

 روبه من گفت: حامد

 با درخواست   ی.. خانوم سهراب یاومد  ی_خوب موقع

 موافقت کردن ... . طالقتون 

 گرد شدن .. . چشمام

 ...  یچ

 لغوش کنم .. . خواستمی.. من م من

 دونستم ی.....م کردیم  دادیچشماش نگاه کردم ... غم تو چشماش ب به

 ... . ستیب طالق ن  یمث من از ته دلش راض  اونم

 : دیو کالفه پرس د یازم دزد  نگاشو

 زود برم .. . تونمی من م دی_ببخش

 .. نیبر نیتون یم  نی_آره ... اثر انگشت و بزن
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 من قرار داد تا امضا کنم .. .  یتا برگه هم روبرو چند

 که اثر انگشت رو زد از جاش بلند شد و با  ن یبعد از ا الین

 بسرعت از اتاق خارج شد.. .  یبا اجازه ا  گفتن

 الین ︎▪

 خواستم  یاستفاده کردم... نمآسانسور از پله ها  یجا به

 ... نمیبب آواتو

 ی رو باز کردم و تا خواستم سوار بشم صدا  نیماش در

 ... .دمیو  شن آواتو

 که یاون مرت شیپ  یبر یخوا یم یچقدر عجله دار هی_ چ

 ؟ یعوض

 سمتش برگشتم ...  به

 .. ده ی..مشخص بود که اونم از پله ها دو  زدینفس م نفس

 من مهم  یفکر کن اصال برا  خوادی _ هرجور که دلت م

 زدم ... ینشو....پوزخند  کمینزد گهیفقط د  ستین

 باشه که بهم اصال  ی_ دوست نداشتم اسمم تو شناسنامه آدم

 ... و چه خوب زنهی رو به من م انتینداره و انگ خ اعتماد

 .امروز تموم شد..  یهمچ ک

 شدم و پام و تا  نیمنتظر جوابش باشم سوار ماش  نکهیا  بدون
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 چرخا درومد .. . یگاز فشار دادم که صدا   یرو ته

 .. تموم  اای... خدا ختنیری م نی پا یگریپس از د یکی اشکام 

 من و آوات تموم شد . .  ی... زندگ شد

 دوسال فکر کردم ... نیا به

 ... میداشت  ینیری ش یروزا  چقد

 آوااات خرابش کرد ... اما

 داد زدم ... هیفرمون کوبوندم و با گر  یو رو   مشتم

 بخشمتتتتتتتت  ی_نم

 ...بخشمتتتتینم بخشمتینم بخشمتینم

 خودم خارج  نیفکر بودم که حواسم نبود از ال یتو انقدر

 .. . شدم

 به خودم اومدم ... یون ی بوق کام یصدا با

 ....  ومدی داشت سمت من م میمستق

 با شدت ونی شده بود و کام ری ون و چرخوندم اما دفرم عیسر 

 ی و پرت کرد تو   نمیبرخورد کرد و ماش نمیگوشه ماش به

 ...یکیو بعد تار  قیعم یلیییخ دره

 آوات  ︎▪

 و باز کردم .. .  مونی عکس عروس آلبوم
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 از   شتریاون لباس عروسش ب یکه تو  الیعکس ن یو رو  دستم

 ..  دمیکش دی درخشیکس م همه

 غلط .. . یدرسته چ یدونم چ ینم

 ینکردم ...اگه کار یمن کار گهیم  نانیکه با اطم الین

 کنم.  یباشه من چه غلط نکرده

 چوقت ییی... ه بخشهیزدم بچمونو کشتم .. اون منو نم من

 ...  بخشهینم

 بلند شد ...  میگوش ی .... صدا ختنیری م اری اخت یب اشکام 

 گاه کردم ...رو ن گهی د یعکسا  میگوش  یتوجه به صدا  یب

 زدم ... هیگر  ن یب یلبخند

 و بزاره  یعروس کی ک نکهیا  یبه جا الی که ن یعکس همون

 ...  مینیدهنم زد رو ب تو

 شکار  یبه عبارت ای عکس  هیهم همون موقع   لمبرداریف

 ها گرفت .. ازمون... لحظه

 مخم بود ... بالخره قطع شد ...اما به  یرو  میگوش یصدا 

 دوباره صداش بلند شد .. . دهینرس هیثان

 زنگ  یک نکهیبدون نگاه کردن به ا تیو عصبان  یکالفگ با

 و جواب دادم ... یگوش زده
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 _الو بله 

 گرفته آوا منو نگران کرد .. . یصدا 

 ییی_داداش ... داداش

 .. .  دمیترس پرس با

 حرف بزن...  شدهههی_آوا چ

 گفت:  هیگر  با

 ... داره ... داره الی_داداش .. ن

 .. یچ الین گهههی _بگوووو د

 .. توروخدا خودت و برسون به  رهی میداره م الی_ن

 ... . مارستانیب

 افتاد ... نی از دستم پا یگوش

 من ...  یخدا

 باش ..   المیمراقب ن خودت

 به سمت  نویسمت ماش  دمیو برداشتم و دو   میشدم و گوش خم

 با سرعت سرسام آور روندم .. . مارستانیب

 ...  دمیربع رس هیساعته رو بعد از  مین راه

 سمت   دمیو باز کردم و بدون بستن درش دو   نیماش در

 .. . مارستانیب
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 ... دمی دور آوارو د از 

 زدم:  صداش

 _آواا 

 و خودش و تو بغلم پرت کرد ... .  دیو به سمتم دو  دیو د  من

 و دور شونش حلقه کردم ..  دستام

 چشه .. الی .. بگو ن هی_بسه گر

 دادم .. تکونش

 _بگو چشههههه

 گفت:  هیگر  با

 _ رفته توکما 

 شل شدن ... دستام

 من ... رفته تو کما . . یالین

 تو کما ... رفته

 جمله رو تکرار کردم ...نه .. تا نی با خودم ا گهیبار د چند

 ... کنمیباور نم نمیچشم خودم نب با

 ...  میدیدو  وی  یس  یآوا به سمت آ  با

 اونجا بودن ... همه

 ...دیکوب نمیبه س یبه سمتم اومد و مشت بابابزرگ 
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 .... ییییییکنی کار م یچ  نجایا  یعوض ی_تو 

 توعههه .. .  ریتقص همش

 ... دمیشنینم یچیه

 خص پشت پنجره اتاق جمع بود ...نگام به ش فقط

 بود .. .  دهیمن آروم اونجا خواب یالین

 شده بود ..  زونیاز پاهاش تو گچ آو یکی

 و با باند بسته بودن ... سرش

 بسته بود ..  ش ی ایدر ی چشما و

 که به گوشم خورد به خودم اومدم .. . یلیس با

 زده بود ... بابابزرگ 

 بهش نگاه کردم ... یاحساس  چیه  بدون

 : دیگرفتو غر  قموی

 که  کنمیم یوگرنه کار   ادیب رونی_فقط دعا کن سالم ب

 کنن .. . هیآسمون به حالت گر  یمرغا 

 بهش تهمت  یاز زنت دفاع کن  نکهی ا  یبجا  یعوض ی تو

 .. . یزد

 هاااان؟؟؟  یییکن یچه غلط  نجایا  یاومد   االن

 زدم .. ادیتموم شد و فر  صبرم
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 کار و  نیاومد هم  یزنتون م انتیخ امی براتون پ ی_شمام اگه ه

 ... نی کردیم

 یمن پ ی به حرفا نین یهست اگه اونار و بب ییعکسا  هی  اصن

 .. . نیبر یم

 ..نیکنیو درک م  من

 شدم. یندارم .., فقط قربان یریکه من تقص نیفهمیم

 ی گناه یب نکهیا  ی.. به جا یعوض کهی_خفه شو مرت

 ؟؟؟ یییما هم خرابش کن شی پ یخوای... م یو ثابت کن زنت

 ...رنننیگ یم یچپک  نایا  گمی م یخدااااا چرا هرچ یوااااا 

 ی شدم...رو چهینشون بدم که منم باز  خوامیفقط م من

 سرم گذاشتم.... .   یافتادم و دستام و رو زانوهام

 .. بسهههه ... بسهههههه  بسهههه

 .. .  شمم یم  وونهی د دارم

 کردممم ... به دوستم گفتم ... یری گی_بخدا پ

 گناهش ثابت شه؟؟  یب یصبر نکرد  ی چ یبرا  ی_اگه گفت

 دونم ی_نم

 ی رحم یکردن بابابزرگ با ب ینگام م یاشک یبا چشما  همه

 :گفت
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 ی کیتو   ی که دلمون اصالاا برا یاریادا درب  خوادی_پاشو نم

 ... سوزه ینم

 ی مت خروجتوجه بهشون از جام بلند شدم و به س یب

 رفتم .. . مارستانیب

 نشستم ...  مکتایاز ن یکی  یرو

 گناهه یاگه ب گهی مغزم م  یگناهه .. ول یب الی ن گهیم دلم

 هستن؟؟؟  ی اون عکسا چ پس

 ....  ستنیمهم ن نا یاز ا  چکدومیاالن ه  یول

 ... سرم و رو به آسمون گرفتم.... . المهیمهم ن  فقط

 و خوب کن .. . المی... خودت ن ای _خدا

 بعد  دوماه

 اول از همه به شهی و مثل هم  دمیمخصوصم و پوش لباس

 بود رفتم... ده یتوش خواب الیکه ن  یاتاق

 چشمم  یجلو  شهیخودمون تا هم مارستانیآوردم تو ب الروین

 .. . باشه

 اه کردم .. . نشستم و به صورتش نگ  یصندل  یرو

 ثابت   توی گناه ینه؟؟ پاشو بزار ب یپاش یخوا ی_خانومم؟؟ نم

 ...  کنم
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 شو... داری.. فقط ب ست یمهم ن  یهم کرده باش  یگناه  اصال

 خوشگلت و باز کن ... یچشما 

 دم یبار پشت دستشو بوس نیحسش و برداشتم و چند  یب دست

 .. . 

 از اتاق خارج شدم .. . شیشون یپ دنیبوس بعد

 رفت یسر زدم ... دست و دلم به کار نم  مارام یچند تا از ب به

 مجبور بودم ...  یول

 از اتمام کارم.. بعد

 رفتم .. . مارستانی ب یسمت خروج به

 ا یکافه تر  یمکتا یاز ن  یکی یاز سفارش دادن قهوه رو  بعد

 ... نشستم

 ماس زنگ خورد ... به ت میحال خودم بودم که گوش تو

 و   دمیاز جا پر  نی اسم شاه دنینگاه کردم که با د رندهیگ

 تماس و وصل کردم .. . یزود

 شد؟؟. رتی دستگ یزی.. چ شدهی... چ نی _الو سالم شاه

 اداره   ایسر ب هی شهی ... اگه مییزایچی_سالم آوات جان بله 

 ...میکرد دا یو پ دادیم   امی که بهت پ ی... صاحب اون شماره ا 

 ... .  امی_باشه باشه االن م
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 : دمیپرس رفتمیم  نیکه به سمت ماش همونجور

 ..نمشیبب  خوامیاونجا هست؟م  ی_االن اون عوض

 کارتمو گم  میس  گهی... م وی همچ کنهیانکار م  ی_آره ول

 بودم .. . کرده

 زدم:  یپوزخند

 م ین ریز  یکاسه ا ه ی.. پس حتما   شی _خب چرا نسوزوند

 ... گهیهست د  کاسه

 که سابقه دارم هست .. . نی!!!! با توجه به اقای_دق

 ی .. راه افتادم .. کار  رسونمی خب پس من خودمو م یلی_خ

 ؟؟  یندار

 _نه به سالمت 

 رسوندم و به سمت اداره راه افتادم  نیخودمو به ماش عیسر 

 .. . 

 ل ی ... طبق معمول بعد از تحو  دمیربع بعد رس هی  حدود

 رفتم و در زدم و رفتم تو ... نیبه سمت اتاق شاه لمیمبا  دادن

 من بلند شد ...  دن یبا د  نیشاه

 .. نی بش ای_سالم ب

 : نشستم
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 بده... ح یکامل توض شدیچ  نمی_خب .. بگو بب

 

 ..  امیت

 

 اتاق که هردو هزار  نهی آ یو پرت کردم رو  یدنینوش شهیش

 شد .. . جادیا  یبلند ی شدن و صدا  کهیت

 ییی نهههه نهههه .... لعنت نههه

 احمق و گرفتن ... اگه اون اعتراف کنه واسه من  یانیک

 ... .شههیبد م یلیییخ

 دییییجمش دییی_جمش

 خودشو رسوند.. عی سر  دیجمش

 _بله آقا 

 نشد؟  یخبر  ؟یرفت مارستانی_ب

 انداخت و گفت: نی سرش و پا  دیجمش

 ماس و ک ینشده ... اون خانوم هنوز تو   ی_بله آقا رفتم خبر

 نکرده . یرییتغ  تشیوضع

 و مشت کردم....  دستم

 بگو  ایشد زود ب یاگه خبر ی... ول  یبر یتونی _م
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 رفت ... رونی از اتاق ب یبعد از گفتن چشم دیجمش

 نقشه هامو خراب  یو تو کما رفتنش همه   الین تصادف

 ... کرده

 احمق لومون بده ... مجبورم از  یان یممکنه ک هرلحظه

 شم یبرم .. وگرنه بدبخت م رانی ا

 ست ی زمان کارام و راست و ر نیو تو کمتر  عیسر   دیبا

 ... کنم

 ماه بعد:   کی

 آوات  ︎▪

 که اسمم و با بلندگو صدا  رفتمی به سمت اتاق کارم م داشتم

 ...کردن

 ...وی  یس یدکتر آوات راد به بخش س ی_آقا 

 ال ینکنه منظورشون اتاق ن ختیرلحظه حس کردم قلبم  هی

 .. .  باشه

 ... از سرپرستار که اسمم و صدا  دمیدو  وی  یس  یسمت س به

 ... دمیبود شماره اتاق و پرس کرده

 کرده  یقلب ستی.. ا  یسهراب ال یخانوم ن ۱۲۱_اتاق 

 .. . یقلب ستی... ا یقلب  ستی ا
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 کار کنم یچ دونستمیتو پاهام نداشتم ... نم یحس  چیه گهید

 .. . 

 نگران سرپرستار به خودم اومدم.. یصدا   دنیشن با

 دکتر .. حالتون خوبه؟؟  ی_آقا 

 ان؟ یب  گهیدکتر د  هی بگم

 و جمع کردم و بدون جواب دادن بهش داخل اتاقش  قدرتم

 .. . شدم

 دستگاه قلب صاف بود ... خط

 دادم ... یقلبسرعت به سمتش رفتم و ماساژ  به

 بار دوبار سه بار ....  کی

 فشار دادم.. . نشیقفسه س ی دستام و رو  دوباره

 شهههینم

 زدم :  ادیدستگاه که همچنان خطش صاف بود فر  دنید با

 .. . نیییاری_دستگاه شوک و ب

 کردم و  میدستگاه رو جلوم آوردن ... دستگاه و تنظ  پرستارا

 فشار دادم .. . نشیس رو

 ششهههه یکار و تکرار کردم ... نه نم نیبار ا  چند

 زدم ..  ادی فر
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 ... نی کن شتری_مقدارشو ب

 _انجام شد ...

 امتحان کردم ... .   دوباره

 بار شوک دادن قلبش کار اومد .. .  ۴از  بعد

 نشستم و خداروشکر کردم ... دوزانو

 سردش و تو دستم گرفتم ...  دست

 برگرد  المی_ن

○●○ ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

 ●○● 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

 ■□■ 

-  ---------------------- 

 بهش  الین تیو درباره وضع  زدمیبا مامان حرف م داشتم

 که در و زدن و پشت بندش بابا وارد خونه   دادمیم  حیتوض

 .. .  شد

 من اخماش و توهم کرد و با خشم گفت:  دنید با

 یکنیم کاریچ نجای_تو ا

 مامان بلند شد:  یصدا 

 _عهه رضا 
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 _خانوم شما ساکت شو لطفا بعدا با شماهم کار دارم.. .

 با مامان  یکار دونستمینگاش کرد ... م یبا ناراحت مامان

 چون بابا عاشقشه. نداره

 به من کرد:  رو

 ی نیمامانتو بب یخوا یرم م.. اگ نجایا  یا ینداره ب ی_لزوم

 .. نینی همو بب رونی ب نیبر

 بزنم که ی خواستم حرف یو دلخور  یناراحت شدم ... با ناراحت یلیخ

 زنگ خورد ... میگوش

 اتصال و زدم : دکمه

 _الووو آوات زود خودت و برسون به اداره ...

 بود  نیشاه

 :دمیاسترس پرس با

 شده مگهه  ی_چ چ

 اعتراف کرد .. یانی_ک

 حرف تماس و قطع کرد ...  نیاز گفتن ا  بعد

 نگاه کردم .. . یبه صفحه خاموش گوش شوکه

 :دیپرس  یبا نگران مامان

 ... شده ی_چ
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 ییزایچ هی  نیبرم اداره ..شاه دیگم .. فعال با ی_بعدا بهتون م

 .. . دهیفهم

 ام ی با عجله گفت که منم م بابا

 ... میو به سمت اداره راه افتاد  میخودم شد نیماش سوار

 .... . 

 با استفاده  سشی... رئ فرستادینم امارویاون پ  یانی_خود ک

 .. . سشی برات و ر فرستادیم  اماروی کارت با نام اون پ میس از 

 مکث کرد و تو چشام نگاه کرد .. . یکم

 بهش نگاه کردم ... ی کنجکاو با

 و ترک  رانیا  شیله پاز دوسا  شتریفرهمنده که ب  امیت یآقا  سشی_رئ

 انتقام اومده .. . ی حدود چند ماهه که برگشته و برا  کرد

 نش؟ یشناسیم

 : دمیو مشت کردم و دندونام و روهم فشردم و غر دستم

 _آره ناکس و .. . 

 نگفتم  یزیچ گهید

 ادامه داد:  بابا

 ... پزشک بود کردی کار م مارستانمونیب  یتو  شی _دوسال پ

 ...الیخواستگار ن و
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 شده  ری استعفاء داد .. و با آواتم درگ دیشن  یجواب منف یوقت

 ...بودن

 ..کردیبا دقت به حرفامون گوش م نیشاه

 فرهمند بخاطر  امیکه ت  میدیفهم یانیک  ی_با توجه به حرفا 

 به فکر انتقام از شما افتاده .. . شیدست دادن ارث پدر از 

 کردم:  یاخم

 به ما داره  ی_ارث پدرش چه ربط

 پدر و مادرش  نکهیمثل ا   یهست ول یمنطق  ری غ لیدل یلی_خ

 از خودش نکرده و به خاطر   یکتک خورده و دفاع ننیبیم

 کنه اون و محروم کردن ... یو داره نابود م شی دختر زندگ هی

 افکار بچگانه اون و   هیبه خاطر یعنیچرت ...  چقدر

 ما انداختن؟؟؟  یسگ و به جون زندگ   نیکردن و ا  محروم

 با  یکیکه در و زدن و پشت بندش   خوردمیحرص م داشتم

 وارد شد...  یشخص لباس

 .. .  نهیبه پاش بلند شد و تعارف کرد که بش نیشاه

 به ما کرد . . رو

 هست  و امروز اومدن  یجناب سروان محمد رسول شونی _ا

 رو ارائه کنن ... یحات یشما توض یدرباره اون عکسا برا  که
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   دمیترس یره داشتم .. م ... دلشو زدیتند تند م  قلبم

 که کابووس هر روز و شبم شده رو از زبون سروان بشنوم ..   یز یاون چ دمیترسیم

 مطمئنم   المی ن ینداره .. من به پاک  تی واقع  نیا نه

 سرش.... ...   یبال اورد  نهمهیا نی به خودم زدم ... اره واسه هم یپوزخند

 شدم   رهی بهش خ یمحمد رسول  یصدا با

 من گذاشت    یعکسارو رو به رو همون

 دستامو مشت کردم ... نامحسوس

 نی که ا  مید یمن و همکارم فهم  یها  ی_خب با توجه به بررس

 ی که عکسا  یکس می هنوز نتونست ی... ول هیکامال تقلب عکسا

 ... میکن دایکرده رو پ یعکسا کپ نی ا  یو رو   همسرتون

  نیخودش .. .. .به چند یبرا  هیمحشره و غول نهی زم نیا  یواقعا مشخصه کارش تو  چون 
  میمطمئن ش  جمونیتابه نتا مینفر نشون داد

 حاال اثباتش ... خب

 داد ...  حیبرام توض ویدونه دونه همه چ  و

 بود  یدلم کارخونه قند ساز  یتو  یطرف از خوشحال هی از 

 طرف شرمنده بودم ..  هیاز  و

 .. بابا .. بابابزرگ .. مامان ..آوا  ال یهمه ... ن شرمنده

 ..... و

 تو چشم بابا نگاه کنم   شدینم روم
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 ... بدون توجه به همشون از جام  کردیباخشم نگاهم م  بابا

 رفتم ..   یشدم  و به سمت در خروج بلند

 کرد .  یداشت صدام م نیشاه

 مارستان یشدم و به سمت ب نمینکردم و سوار ماش یتوج

 .. روندم

 ..کردیم  تمیگلوم بود و داشت اذ  یتو  بغض

 ال یچطور خودم و به اتاق ن دونمی....نممارستانیبه ب دمیربع رس هیاز  بعد

 ... رسوندم

گونه  هام   یکردن و رو  دا یروحش بالخره اشکام راه خودشونو پ  یصورت ب دنید با
 دن یغلت

 دستام گرفتم ... ی سردشو تو   یدستا 

 کردم ... من به تو به کاریمن ... من چ  یالی.. ن المی_ن

 یلیبد کردم ...خ یلی.. خ مون یبه زندگ عشقم

 بخشم ...  یو نم خودم

 باعث مرگ بچمون .. ثمره عشقمون شدم ... من

 بود .. اصال برام  دهیچیکل اتاق پ   یمردونم تو یها  هیگر یصدا 

 صدامو بشنوه ...  ینبود که کس مهم

 

 هفته بعد   کی
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 ی نذاشتم... خودم و تو  رونیکه پامو از خونه بهفتس  هی حدودا

 ... کنمیم هیحبس کردم ... فقط گر  خونه

 درو باز  یبابا اومدن پشت در خونه ول یآوا و حت مامان

 خاموش کردم .. . ممی... گوش نکردم 

 ... خورمیو غصه م  شمیبه آلبوم عکسامون م رهی خ فقط

 

 ام یت

 بدون در زدن و با  دیکه جمش  بستمیچمدونم و م  پیز  داشتم

 اومد داخل .. . عجله

 تو راهن  سای.. پل نیاالن فرار کن  نیهم  دی_آقا با

 

 دهن لق لومون داد .. . یانینهه .. ک یوا 

 کردم خونسرد باشم و صدام نلرزه . .  یسع

 ؟؟ یکرد  دای_آروم باش ..خانوادشو پ

 فرار  دی .. با میفعال وقت ندار ی.. ول ن یانبار  ی_بله آقا تو 

 و.. میکن

 و جلوش گرفتم و نذاشتم ادامه حرفش و بگه ... به  دستم

 ساله با   ۳۸  بایزن تقر  هیرفتم ....  یبه سمت انبار سرعت
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 ساله اونجا بود ن.. . ۶.۷دختربچه  هی

 من با ترس نگاهم کرد با التماس گفت   دنیبا د زنه

 چ ی.. بخدا ما ه ن یباش نداشته ی_آقا تورو خدا با ما کار

 سوزه؟؟ ی طفل معصوم نم نی... دلتون به حال ا  میندار یگناه

 ...  رم ی از شوهرم طالق بگ  خواستمیم بخدا

 .. .  کنمیالتماستون م آقااا

 برام مهم نبود یچی درومده بودن ... اون لحظه ه اشکاش

 اون بچه معصوم ... یها   هیگر ی... حت

 اسلحم و دراوردم  یحوصلگیب با

 کردم ...  کی تفنگو به سمت زنه گرفتم و شل لوله

 بود... خشابش و پر کردم و تا خواستم  یخال یلعنت َعههه

 .. دمیو شن سیپل  یکنم صدا  کیشل

 بهتره  ستین یراه فرار چیخونه محاصره شدس ... ه نی _ا

 ... نیبش میخودتون تسل که

 با ترس نگاهم کرد...  دیجمش

 _آقا گفتم که  

 ... شدمیم یانیخانواده ک الیخیب دیبا

 که جام کجاست.. . دنیفهمیزودتر م کردمیم  کیشل اگه
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 ی صدا  دنیکه از شن افشونی به ق یدوباره نگاه نکهیا  بدون

 ... دمیدو یخوشحال بودن کنم .. به سمت راه مخف سیپل

 دورم و محاصره کردن  سیکه در و باز کردم چند تا پل نیهم

 کنم که زودتر از من به  کی شل شونیک ی... تا خواستم به 

 زد ... ریو به پام ت  دیجنب خوش

 ...  یلعنت آخخخخخخ

 نداشتم ... بدون تعلل تفنگ و سمت  ی راه فرار چیه گهید

 ... .  ک یگرفتم و شل سرم

 کل  یدانا

 از او نماند ...  یاثر چی ه گریمرد و د  امیت

 بهوش آمد .. انگار که  امیهفته بعد از مرگ ت ک ی الین

 ... دیا یبود که بهوش ب امیمرگ ت منتظر

 سابق نبود ... سنگدل شده بود .. یال یآن ن گرید الین اما

 ... خواستیآوات و نم گرید

 دادیرا نم الیبه آوات اجازه ورود به اتاق ن الین پدربزرگ

 اورا نداشت ... دنی هم دل و دماغ د  الی... البته که خود ن

 آوات  ︎▪. .. 

 بهم داد انقد  الرویمامان خبر بهوش اومدن ن   یوقت یوااا 
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 بود تصادف کنم ...به سرعت  کی شدم که نزد خوشحال

 بابابزرگ اجازه  یرسونده بودم ول مارستانیو سمت ب خودم

 ... نم یو بب  المین دادینم

 هنوز  الینشد و ن لی تو کما بود دادگاه طالق تشک الین چون 

 من هست .. . زن

 ...حقمه مهیزندگ عشق

 و   میکه دوباره باهم به خونمون برگرد ستیتو دلم ن دل

 ...میو از نو بساز  مونیزندگ

   اما

 وجود داشت ...  ییاما  هی شهیهم

 ... دمیترسی به شدت م یزیچ  هیدلم از   یته تها 

 نکنه ...  قبولم الم ین دمیترسیم

 .. دوباره  ادیمن و دوست داره ... دوباره م  یلیخ المینه ن اما

 . درست مثل قبل...میشی... و خوشبخت م میشیدار م بچه

. 

 شب بود ...  ک یساعتم نگاه کردم ... ساعت   به

 نشون دهنده  نیخاموش بود و ا نایخونه بابابزرگ ا یبرقا 

 فرصت بود تا بتونم نی خوابن و بهتر نایبود که بابابزرگ ا نیا
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 ... . نمیو بب الرین

 زنم دنید یخونه باال رفتم .. واقعا شرم آوره برا  وارید از 

 وارد بشم ...  یدزدک دیبا

 ... نی پا دم یپر

 باشه ... یکی  نیا  دی با الی اتاق ن خب

 الین ︎▪

 چند وقت فکر  نیا  ی بودم ... داشتم به اتفاقا دهی تختم دراز کش یرو

 ... کردمیم

 آوات زنگ بزنه بگه  لی به بابابزرگ بگم که به وک دیبا

 طالق ... .  یبرا  ادی ب دوباره

 خسته بود .. .  یلیخ تنم

 فکر بودم که  یبرد ... تو یخوابم نم یخاموش بودن ول برقا

 باز و بسته شد ... در

 بود که چشم چشمو  کیجام بلند شدم ... انقد اتاق تار  از 

 ... دیدینم

 ن؟؟ ی _مامانبزرگ شما

 ... دوباره و دوباره صداش کردم .. . دمینشن یجواب

 ترسما ی_مامانبزرگ ... دارم کم کم م
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 رفتم و المپ و روشن کردم ... زی به سمت پر آروم

 فرد روبروم شوکه شدم ... دنید با

 آوات  ︎▪

 دهنش و گرفتم   یبزنه که به سرعت جلو  غیخواست ج د یکه من و د نیهم

 ... . 

 .... نمتیباهات ندارم فقط اومدم بب  یکار شششییی_ه

 ؟ ینزن اوک غیفقط ج دارمیدستم و برم االنم

 و به نشونه باشه تکون داد ... . سرش

 دستم و برداشتم .. .  آروم

 گفت:  یاما عصب نی پا یصدا با

 ..  یکنیم کاریچ نجای_تو ا

 بدم ... حیتوض  زاروی چ ی سر  هی_اومدم 

 و؟؟؟ یکه سر من آورد  ییهااا؟ بالها  یبد  عی رو توض ی_چ

 .... رونیاتاق من برو ب از 

 .. زم یعز  الی_ن

 وسط حرفم .. .  دیخشم پر با

 رون ی... برو ب ؟ی دیفهم ستمممیتو ن زی _من عز

 بدم... حی_بزار برات توض
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 زد .. یپوزخند

 دادن نمونده .. . حی توض یبرا  یزی_چ

 ر ی تقص به کما رفتن من هم ی.. حت ی زیباعث همه چ تو

 ؟؟ یفهم یم  توعه

 فرصت بده بهمون .. قول  هیدونم ... فقط  یم  زدلمی_آره عز 

 درست کنم .. . زویهمه چ  دمیم

 اد یبگو ب لتیبد ... به وک یل یخ ی.. تودلمو بد شکوند رهی د گهی_د

 ... میعقب مونده طالق و انجام بد  یکارا

 و نابود نکن ... مونی.. زندگ الی_ن

 ... .  شی _هه .. تو خودت نابود کرد

 از نو بسازم... مونویزندگ دمیفرصت ... قول م هی_فقط 

 داد گفت:  با

 شنوم ... بسه  یزیکه وجود نداره چ  یا   یدرباره زندگ خوام ی ...نم گهههی _بسه د

 رووون یاتاقم گمشو ب از 

 ست؟؟ ییین ادتی  یخودت درخواست طالق داد تو

 متقابال با داد گفتم: منم

 !!؟ ؟؟ییکنی_غلط کردممم بس م

 شمرده گفت: شمرده
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 و گرفتم..تمااام  ممی _ من.. تصم

 در به شدت باز شد و بابابزرگت و چهارچوب در  هوی

 شد ..  انی نما

 اخم و تعجب رو به من داد زد:  با

 ... مگه نگفتم حق  یکنیم ی چه غلط نجای_تو ا

 ؟،؟ یخونه بذار  نی پاتو تو ا یندار

 .. . ن؟یزنم بهم داد دنید یبرا  یا   گهی_مگ راه د

 رون ی_برو از خونه من ب

 زدم:  ادی فر

 خورم یجم نم  نجایحرف نزنم از ا  ال یتا با ن خوااامی_نم

 باتو ندارم ... یحرف چی_من ه

 ○○○○○○○○ 

 درخواست طالق داده و به دادگاه  الیکه ن دوماهه

 شه یجور نم کارا خوامی...اما چون من نم میشیم  بازخواست

 ... 

 ... امروز بابا اومد  رمی طالق بگ الیاز ن  خوادیدلم نم من

 ... شمیپ

 ی گفته خودکش الیشم ... گفت که ن  یگفت که راض بابا
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 اگه طالقش ندم . .. کنهیم

 کردم ... گفتم که  هیبه بابا التماس کردم ... گر یکل

 .. گفتم که ازش فرصت بخواه  م یریکنه طالق نگ شیراض

 .. . 

 مردونه تو آغوشش گرفتم .. . بهم گفت که  بابا

 تو قلبش  گهیباور کنم که از چشمش افتادم .. که د گهید

 ندارم .. . ییجا

 گفت که قبال بهت گوشزد کردم .. اما تو به حرفم گوش  بهم

 .. ینداد

 ... گفتی م راست

 ... گفت تموم شد .. و  ستیاستوار ن گهی تون د یزندگ گفت

 تمومش کنم ... گفت

 شدم ... یفکر کردن راض یاز کل بعد

 کردن  یبه زور مجبور به زندگ تونمی.. نم خوادیمن و نم الین

 من کنمش .. . با

 بود ... اما ناچار بودم ... یسخت میتصم

 تا دادگاه ما  میهم منتظر نشست  یحاضر روبرو   درحال

 بشه .. . شروع



 تو غم زده   ی دل ب 

 
147 

 

 شدم ... خانوم گل من  رهیهمون اول که اومدم بهش خ از 

 بود ...   دهیپوش یشده بود ... لباس مشک الغر

 بپوشم یلباس مشک د یبه حال خودم زدم ... من با  یپوزخند

 .. . ره یم شمی.. چون عشقم داره از پ

 من بدبختم ... چقد

 الین ︎▪

 ...طاقت نگاه کردن بهش رو  شدمینگاهش داشتم آب م ریز 

 .. . شتمندا

 تونم گول بزنم که .. هنوزم دوسش دارم ... اما  یو نم خودم

 ...ستین  چکدوممونیبه نفع ه یزندگ نی ا  ادامه

 طاقت فرسا اسم مارو صدا کردن ... یاز ساعات بعد

 راد  الیآوات راد .. و خانوم ن ی_آقا 

 !!؟ راد؟

 کردم ...  دایپ یاسمم احساس بد  هیلیکلمه راد فام دنیشن با

 .؟؟ رمی گیواقعا دارم طالق م ینی

 دلم سرنگون کردم  یو تو  خودمیو تکون دادم و افکار ب سرم

 . . 

 هی که   لمی... وک دیو پرس لمونی... دال مینشست یقاض  یروبرو 
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 داده بودم حیو بهش توض زی متشخص بود و همه چ  خانوم

 کرد.. . فی تعر یقاض  یو برا  زیچ همه

 ی ریو ارجاع دادن به مشاوره .... اما مشاوره هم تاث  مار

 به طالق بودم .. . ی... همچنان من راض نداشت

 ی سهراب الی... بالخره من بازم شدم ن م یطالق گرفت بالخره

 ره ی برگه آوات با التماس تو چشمام خ ن ی...موقع امضا آخر 

 ...  شد

 من سنگدالنه برگه رو امضا کردم و تمام ... اما

 .. . دیرس انیمنو آوات به پا یزندگ برگه

 آوات  ︎▪

 طاقت تحمل کردن اون جو رو نداشتم ... از دادگاه  گهید

 زدم ...  رونیب

 از پشت سرم  الروی ن یبشم که صدا نیسوار ماش خواستم

 .. . دمیشن

 راد  ی_آقا 

 رو لبم نشست ... راد  یپوزخند

 سمتش...  برگشتم

 و به چشمش زده بود ... نکشیع
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 کنم .. . یازت خداحافظ  واستمخ ی_م

 : دمیتعجب پرس با

 چرا؟ 

 و گرفته بودم  میتصم نیکشور برم از قبل ا  نیاز ا  خوامی_م

 حالل کن .. .   ید ید یبد  ی... به هرحال خوب

 زد .. . یپوزخند

 که ییها یهمه بد  رویفراموش کنم همچ کنمیم ی_منم سع

 رو .. .  یحقم کرد  در

  الین

 

 شد... رهیناراحت بهم خ  فقط

 لحظه زبونم واقعا تلخ شده بود...دست خودم نبود اون

 ... وفتادمی که آوات سرم آورده م ییتمام بالها ادی ی...وقت

 شکستم یمثل روز اول م   هربار

 گه یبخدا د ن ی بب ؟؟ی ری م رانی از ا ی_بخاطر من دار

 ..  ام ی .. خونه بابابزرگم نم شمینم کتینزد

 .. حداقل  کنمیه نفست بنده ..خواهش مکه نفسم ب یدونیم

 ..  ارمی تو طاقت نم یشهر ب نیا  یبمون ..تو هوا  نجایهم
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 فقط باش.. ینیمنو نب چوقت یه دمیم  قول

 زدم ..  یپوزخند

 بخاطر  رمیحرفا ... بخاطر تو نم نی واسه ا رهی د گهی_د

 دارم ...  تیبل گه یساعت د  هی...  رمیخودم م شرفتیپ

 خداحافظ 

 و بهش کردم ...  پشتم

 ؟ یکن ینم یخداحافظ نا ی_از بابابزرگ ا

 به سمتش برگردم گفتم :  نکهیا  بدون

 کار و کردم .. همه خبر دارن .. . ن ی_قبال ا

 ... ینفر تو بود نیآخر

 شدم و بهش گفتم من و به یراه افتادم ... سوار تاکس و

 برسونه .. فرودگاه

 ی فالح اریاز گوشم گذاشتم و به آهنگ م یو تو   امیهندزفر

 کردم .. . گوش

 ♡ رمیتو م شیواسه موندن ، دارم از پ  رهی د گهی د/// /// //

 سهم  ییجدا

 رم ی گ ی، که دستات و نم دستامه

 خداحافظ  رمی ، دارم م ییبارون تنها  نیا  تو
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 ن یا  شده

 خداحافظ  رمی، چه دلگ رمی تقد قصه

 تو  شیواسه موندن ، دارم از پ  رهی د گهید

 رم یم

 رم یگی سهم دستامه ، که دستات و نم ییجدا

 رم ی ، دارم م ییبارون تنها  نیا  تو

 خداحافظ 

 خداحافظ  رمی، چه دلگ رمی قصه تقد نیا  شده

 ، چه  رمیدارم م رهی د گهید

 لحظه ها سخته نی ا قدر

 وقته/////  یمرگ ب   هیاز تو کابوسه ، شب ییجدا ♡...

 و از گوشم به شدت دراوردم   یو هندزفر اوردم ی طاقت ن گهید

 کرد ن .. . هیبلند شروع کردم به گر  یبا صدا  و

 ... ی_چرا اونکارارو باهام کرد 

 و بخاطر   مونی... چرا زندگ ادیازت بدم ب  یباعث شد چرا

 ..یو پوچ نابوود کرد  چیه

 ... کردمیهق م هق

 ...  اااا ی بدون اون ... خدا تونمی... کمکم کن ... من نم ااای _خدا
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 شد .. .کمکم کن فراموشش کنم ینجوریا  اچر

 کنم.. خداااا  یکن بتونم بدون آوات زندگ یکار

 و لعنت کردم ... هق هق کردم و باعث  ام ی هق کردم و ت هق

 لعنت کردم ...  مونوی جدا یبان و

 کردم که بالخره آروم شدم ...  هیگر انقد

 

 اطرافم نگاه  به

 ... م یفرودگاه بود ی... تو  کردم

 رو سمتم گرفت و گفت: یجعبه دستمال کاغذ یتاکس راننده

 نگفتم آروم  یزیچ  یکن یم  هیگر یدار  دم یدخترم .. د ای_ب

 .. .  یش

 .. مید یهست که رس یا  قهیدق پنج

 زدم و دوتا دستمال  شی و مهربون شی دگیبه فهم یلبخند

 ... و آروم چشمام و پاک کردم .. .  برداشتم

 ما ی چمدونم و برداشتم و به سمت هواپ  یاز خداحافظ بعد

 شدم و سرجام نشستم .... ما ی.. وارد هواپ رفتم

 • ○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ •○ • ○ •○ • 

 بعد  سال شش... ☆
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 .... اخخخ گردنم .. دمی از جا پر می زنگ گوش یصدا با

 مدت بابابزرگ   نیومدم ... تو ا که آلمان ا  شهیم  یسال شیش

 اومدن و  نجایا یچند بار ییو زندا  ییمامانبزرگ و آوا ودا و

 سر زدن .. . بهم

 .. . دنمید ادی انتظار داشتم آواتم ب  دیشا دونم یآوات ... نم اما

 مردونه چهارخونه راهن یپ هیبا  نیشلوار ج هیو که   لباسام

 که یمارستانیو موهام و شونه کردم و به سمت ب  دمیپوش بود

 رفتم .. .  کردمیسال توش کار م شی ش نیا

 سمت اتاقم رفتم .. .  به

 چم یکه چند وقته پاپ  مارستان یب سیراه به جک پسر رئ ی تو

 برخورد کردم ... شده

 _Hello baby how are you  ؟یخوب زمی(سالم عز ( 

 کردم . .  یاخم

 _Hi, how many more times can I say that I am not your dear دی(سالم .. چند بار با  
 تو  زی بگم که من عز

 ) ستم؟؟ین

 کرد و گفت:  یخنده ا  تک

 _When you marry me, you will be my یش یمن م  زیعز یبامن ازدواج کن یوقت  (...
(darling 
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 زدم ..  یپوزخند

 _I will never marry you با تو ازدواج  چوقتی(من ه 

 ) کنمینم

 ابروش و باال انداخت... . یتا  هی

 _If you do not marry me, I will tell my father to    ( اگه با من ازدواجexpel you from 
the hospital 

 اخراج کنه)   مارستانیتورو از ب  گمی به بابام م ینکن

 شونه هام و باال انداختم . . یالیخیب با

 _do everything you want خواد یدلت م ی(هرکار 

 )بکن

 خودشو  سیمعلوم ن  شعوری. پسره ببه سمت اتاقم رفتم .. و

 منو؟   ایآورده   ریگ

 آوات 

 پارک کردم و به سمت خونه رفتم ... نگیو تو پارک  نیماش

 ...دمیکه باز کردم آوارو د درو

 نگاش کردم ... یشگفت با

 ...  مییی دی_بهههه چه عجب آوا خانومو ما د

 نگام کرد .. . شرمنده

 ی کارا   ریدرگ امکیچند وقته با س نی داداش ا  دی_ببخش
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 بهت سر بزنم ...  کنمیاصال وقت نم مونمیعروس

 و به نشونه تاسف تکون دادم و دستم و به سمت باال  سرم

 و و به نشونه خاک تو سرت تکن دادم...  بردم

 دندوناش معلوم شد .. . ودوتایزد که هر س  یلبخند

 تا من لباسام و عوض کنم .. .  نی_بش

 دونم...  ی_باجه داداش

 به لحن بچگونش کردم و وارد اتاق شدم... یخنده ا  تک

 وصل  وارید  یکه رو  الیمن و ن یاز همه عکس عروس اول

 بودم به چشمم خورد ... کرده

 شدم.. رهی با افسوس به عکسش خ شهیهم مثل

 خونش برم  شدینم  یبازم بابابزرگ راض الیاز رفتن ن بعد

 من و  خوادیحالش بد شده و گفت که م  خوردهی ای... تازگ

 ده ی... و گفت منو بخش نهیبب

 فکرا بودم که آوا به شدت درو باز کرد و پشت  نی هم تو

 نگرانش به گوشم خورد .. .  ی صدا بندش

 .. بابابزرگ دوباره حالش بد شده ... م ی_داداش .. بدو بر 

 حرکت   مارستانیو به سمت ب  میشد نی بدو سوار ماش بدو

 ... میکرد
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 نکه یخبر بده ... بعد از ا الیراه به آوا گفتم که به ن ی تو

 بود  دهیکه بابابزرگ توش خواب یبه سمت اتاق م،،یدیرس

 آوا همونجا دم در موند تا زنگ بزنه ...  ی.. ول رفتم

 الین

 پرونده برداشتم .. با  ینگام و از رو  یگوش یصدا   دنیشن با

 اتصال زدم ..  لبم شکل گرفت  و دکمه  یرو  یاسم آوا لبخند   دنید

 _الو آوا 

 ... الی_ن

 گرفته آوا نگران شدم .. . یصدا   دنیشن با

 _آوا؟؟ ... آوا حالت خوبه؟؟ 

 گفت:  هیگر  با

 ... ستی ... حال بابابزرگ خوب ن رانی ا  ایب الی_ن

 وقت   نینکن ... تو اول هی_باشه قربونت برم ... تو گر 

 ...رسونمی م  خودمو

 .. بعد از اتمام  دمیرام رس و قطع کردم و با عجله به کا تلفن

 گرفتم  رانیشب به مقصد ا  یبرا تیبل هی  نترنتیاز ا  کارم

 .. . 

 خدا خودت مراقب بابابزرگم باش .. . ای



 تو غم زده   ی دل ب 

 
157 

 

 آوات  ︎▪

 شبه .. ۲شب بود و درحال حاضر ساعت   یبرا  فتمیش

 همون بود ..  تشیبودم به بابابزرگ سر بزنم .. وضع  اومده

 که  دمیاومدم که آوا رو از دور د رونی اتاق بابابزرگ ب از 

 سمتم ... ادیم

 پرت کرد و شروع  یصندل  یو رو فشیک دی بهم رس یوقت

 ...دنیبه سوال پرس کرد

 ... بابابزرگ حالش خوبه؟؟ شدی_داداش چ

 ؟؟ ی هنوز نرفت یکنیم کاریچ نجای_تو ا

 بوفه نشسته بودم ... بابابزرگ خوبه؟؟  ی_نه داداش تو 

 سرم و به نشونه نه تکون دادم .. .  یناراحت با

 یلیاما بدنش خ میعمل آماده کن یبابابزرگ و برا  دیبا عای_سر

 ... ارهیطاقت ن رعملی و ممکنه ز  فهیضع

 ...میندار  یاد یز  وقت

 ... میبه مامانبزرگ بگ یخدا ... حاال چجور ی_وا

 _مامانبزرگ کجاس؟ 

 _مامان بابا بزور بردنش خونه استراحت کنه .. . 

 بدون  اوردهیطاقت ن نکهیاالن بهم زنگ زد مثل ا   یول



 تو غم زده   ی دل ب 

 
158 

 

 . . نجا یا  انی.. االنم دارن م بابابزرگ 

 به نشونه آها تکون دادم ... یسر

 و برداشت و گفت:  فشیک یصندل  یرو از 

 برم  دیبا  گهی_خب داداش من د

 : دمیتعجب پرس با

 خونه؟  یری... مینصف شب یری_کجا م

 و به نشونه نه تکون داد.. سرش

 اومده  الیفرودگاه ... ن رمی م ی_نه داداش

 من اومده ........  ی الیکردم پاهام سست شدن ... ن حس

 .. . امی .. صب کن لباسم و عوض کنم منم م گمیم--

 آخه بابابزرگم تنهاس  یایب  ی_داداش تو برا چ

 اد؟؟ یمامانبزرگ االن م  یانقد حرف نزن مگه نگفت  شی_ه

 تنها  ی...منتظر بمون لباس عوض کنم انتظار ندار

 که؟  بفرستمت

 گفت... یزد و باشه ا  یلبخند

 .. .دل تو دلم نبود ... نمیبب الروین خواستمیبهونه بود ... م  باینرفتنش تقر تنها

 . د…یفک کنم خودش فهم البته

 الین
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 شدم ... ادهیپ مایهواپ از 

 ر ییدنبالم ... به تهران نگاه کردم ... تغ اد یگفته بود که م آوا

 نکرده بود ......  یچندان

 مشخص نبود .. . نگران بابابزرگ بودم  یزیچ یک یتار  یتو  دیشا  البتا

 کردم .. چشمام و  داشیچشم دنبال آوا گشتم ... بالخره پ با

 که کنار آوا بود خشکم زد ... یشخص  دنیکردم .. با د زیر

 

 بود... آوات

 دهنمو قورت دادم ....  اب

 باهاش برخورد داشته باشم ... اونام  یچجور دی با دونستمینم

 گشتن...به سمتشون رفتم که متوجه ام شدن و   یدنبالم م داشتن

 مردونه افشیسمتم اومدن ... به آوات نگاه انداختم ... ق به

 شده بود .... تر

 بغلم ...دستم و پشت کمرش  دیسمتم و پر   دیآوا دو  هوی

 و منم بغلش کردم ... گذاشتم

 بخاطر بابابزرگه  دونستمی... م کردیم ه یتو بغلم گر  داشت

 نگفتم و گذاشتم سبک شه ... یزی... چ

 ازم جدا شد .. .  قهیاز دو دق بعد
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 آوات  ︎▪

 بغلش کنم ... دلم ستمتونی ... کاش منم م شدی م  میآوا حسود به

 خوادیآغوش گرم و مهربونش تنگ شده ... دلم م یبرا 

 بغلم باشه و سرشو تو اغوشم بذاره .. یتو   یمزاحم  چ یبدون ه ساعتها

 باهام کرد... یبهم انداخت و سالم سرد  ینگاه بالخره

 تکون دادم ...  یسر

 ر یبخ دنی_سالم رس

 _ممنون ..

 و گفت:   الیزد رو شونه ن آوا

 خونه؟؟  می_خب بر

 بابابزرگ  شیبرم پ خوامی_نه من م

 ی دی تازه رس  ی_خسته ا

 سرش و تکو ن داد الین

 ... میبر  ستمی_نه خسته ن

 روبه من کرد و گفت: آوا

 مارستان ی_آوات پس مارو ببر ب

 ... میحرکت کرد نیو تکون دادم و به سمت ماش سرم

 الین
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 .. کردمیکار م میگوش  ... داشتم با مینشسته بود نیماش ی تو

 داره منو  نی ماش نهیآ  یآوات از تو  دمیو باال گرفتم که د سرم

 .. . کنهیم  نگاه

 که  کردمیانداختم ... خدا خدا م نی و با خجالت سرم و پا دمیلبمو گز   ناخواسته

 ...مارستانیبه ب میبرس زودتر

 شدم ... نفس ادهیو من زودتر از همه پ  میدیرس بالخره

 راه  ی...تو  میو به سمت اتاق بابابزرگ رفت  دمیکش یقیعم

 نشسته بود و  ایاز صندل یکی  یکه رو  دمیمامانبزرگ و د  رو

 ...  خوندیقرآن م داشت

 چشمام جمع شد .. .  ی لحظه اشک تو  هی

 سمتش رفتم و تو آغوشم گرفتمش ... بالخره حواسش بهم به

 زد...  ی شد و لبخند  جمع

 : دیموهام کش  یو رو   دستش

 ...میدخترم چشم انتظارت بود یاومد   ری_چقد د 

 گفتم:  هیگر  با

 دم یقول م نجامیهم  شهیهم گهیمامانبزرگ.. د دی_ببخش

 نذارم..  تنهاتون

 _برو بابابزرگت منتظرته ... .
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 ...دمی گفتم و سرش و بوس  یا باشه

 سمت اتاق بابابزرگ رفتم و داخل شدم .. .چشماش و بسته به

 در چشماش و باز کرد و ب سمتم  یصدا دنی... با شن بود

 کرد ... . نگاه

 دخترم؟؟  ی_اومد 

 ..زانو هام سست شدن...صداش انگار از ته چاه در خت یلحظه دلم ر هی

 .. بابابزرگ  ختیری م  نی مهابا پا ی...اشک چشمام بومدیم

 کرد .. باز  دستاشو

 سمتش و تو آغوشش فرو رفتم .. . دمی خدا خواسته دو از 

 ینجوری_آره بابابزرگ جونم اومدم ... قربونت برم چرا ا 

 تون ی رسم خوش آمد گو نهیا  یشد

 _شرمنده دخترم .. 

 ..دمی و گز لبم

 _دشمنتون شرمنده 

ش  جون ی ب ی...با خواهش تو چشمام زل زد و با صدا  دیکش یقیزد و نفس عم یلبخند
 گفت

 دارم .. . یدرخواست هی_دخترم ازت  

 ...کنمیباشه قبول م ی_جانم بابابزرگ جونم هرچ

 تو دستش گرفت  دستمو
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 چن سال  نیا  ی_پسرمو آواتمو ببخش دخترم .. اون تو 

 بد داده .. . تاوانشو

 فقط سکوت کردم...   نیبگم بنابرا یچ دونستمیشده بودم از حرفش ....نم شوکه

 _ و مراقب مامانبزرگ نرگست باش .. نذار تنها بمونه .. .

 تر بغلش کردم و گفتم:  محکم

 و مراقب   نیا یمن مراقبش باشم .. خودتون م سین یاز ی_ن

 ..  نیما هست همه

 نه بابابزرگ؟؟  مگه

 و دوباره سوالم و تکرار کردم .. .  دمینشن یجواب

 _بابابزرگ 

 بازم سکوت کرد  اما

 و بلند کردم... سرم

 و بسته بود...  چشماش

 دادم ... تکونش

 _بابابزرگ؟؟ ...

 ...  ی...چرا چشاتو بست نی.. چشاتون و باز کن بابابزرررگ

 توروخدا 

 زدم  غیج



 تو غم زده   ی دل ب 

 
164 

 

 _بابابزرررررررگ 

 ************** 

 بابابزرگم تموم شد...  چهلم

 م ینکرد  هنوز که هنوزه مرگ بابابزرگ و باور چکدوممونیه

 .. . 

 ی از جلو  چکدومی... ه حتاشی.. لبخنداش .. نص اشی مهربون  هنوزم

 ...رفتی کنار نم چشمامون

 عقب موندمو انجام بدم و  یبرم آلمان تا کارا  خوامیم  امروز 

 خوام مامانبزرگم تنها  ی...نم رانی برگردم ا شهیهم یبرا 

 .... بمونه

 بابابزرگ قول دادم ک کنارش بمونم ...  به

  مویاواته عمل کنم .. اما تموم سع  دنیاولش که همون بخش تی نتونم به وص دیشا
 شکل ممکن عمل کنم ....   نیدومش به بهتر  ت یکه به وص کنمیم

 

 ماه بعد .. .  کی

 الین

 از همه دوستام از  یدست دادم و بعد از خداحافظ  سیرئ با

 ...زدم  رونیب مارستانیب

 هست که آلمان اومدم .. .  یماه هی
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 عقب موندمو انجام دادم و درحال  یماه کارا   هی نیا  ی تو

 دارم ... رانیبه مقصد ا  تیبل  هیشب   یبرا  حاضر

 آوات 

 ی برا  خوادیامروز م الیخوشحالم ... ن یلیخ اوووففف

 ران ی برگرده ا شهیهم

ماه   ی فراموشش کردم اما وقت کردمیهنوز که هنوزه به اندازه قبل عاشقشم ... فکر م 
 حسم اشتباه بود  دمی فهم دمشید شیپ

 تا بوق  ۴و برداشتم و به آوا زنگ زدم بعد از خوردن  یگوش

 ...  دم یآوا رو شن یصدا 

 _الو سالم داداش 

 فرودگاه؟  نی؟رفت ی _سالم آوا خوب

 ..میکنیحرکت م می دار  میشد کم کم آماده  گهی_نه هنوز د

 ام؟ ی منم ب یخوا ی_م

 گه ید میر یم  امکی_ نه بابا با س

 ؟ یی کجا تو

 تکون دادم..  یسر

 ؟ یندار  ی.. کار بندمیم گه ی_تو مطبم االنا د

 جونم خداحافظ  ی_نه داداش

 _خداحافظ 



 تو غم زده   ی دل ب 

 
166 

 

 زل یقرار به صفحه خاموش گوش یو قطع کردم و ب یگوش

 .. . زدم

 تنگ شده بود.. . المین یدلم برا  یلیخ

 

 ماه بعد  چند

 الین

 اومدم ... رانی هست که ا  یماه  دوسه

 ی بود ... هم تو  فی چن وقت کار و بارم رد  نیا   خداروشکر

 مطبم زدم ...  هیو هم  کنمیکار م ییدا  مارستانیب

 و واقعااا   کنمیروز تو مطبم کار م ۲ن و    مارستا یروز تو ب ۳

 شلوغه  سرم

 ای هم بدن هیسا ی دختر کوچولو رفت بگم .. ادمی  یراست اها

 ... اومد

 و   امی ب شینبودم که عروس ف ییازدواج کردن ح  شیپ دوسال

 . . زدی ماه باهام حرف نم ه یتا   هیک سا  بماند

 شدم ... ادهیخونه پارک کردم و پ اطی ح ی و تو  نیماش

 .. چراغا  دمی ند  یزیپنجره داخل و نگاه کردم که چ از 

 بودن ..  خاموش
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 بابا مامانبزرگ االن  ی شب بود ..ا ۸ساعتم نگاه کردم  به

 ده؟ یخواب

 افتاده باشه... یلحظه نگران شدم .. نکنه براش اتفاق  هی

 کردم سمت خونه ...  پاتند

 در و باز کردم المپا روشن شدن و همه باهم گفتن  تا

 _تولدت مباااارککککک ... .

 من .. یدا خ یدهنم گذاشتم .. وا  یو دستم و رو دمیخند شوکه

 نبود که امروز تولدمه ... ادمی  اصال

 ... دیپاش یعالمه برف شاد  هیاومد سمتمو روم   آوا

 و گفتم:  دمیخند  سرخوش

 وونهههی _نکن د

 و شوهراشون برام  هیو مامانبزرگ و سانا و سا  نامیا  ییدا

 سمتشون و بغلشون کردم.... دمی ... دو زدنیم  دست

 بود؟  ادتونی شما   شهیباورم نم ی_واا 

 گفت: ین بزرگ با شاد  ماما

 برهه... البته  ادمونیتولد تک دخترم و   شهی_بلههه مگ م

 ... دیکردنت و رو آوات کش رینماند که نقشه غافلگ ناگفته

 بود و  ستادهی گوشه مظلوم ا هیآوات نگاه کردم که  به
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 ... نگامو از سمتش گرفتم که آوا   زدی م لبخند

 نبزرگ گفت: رو به ماما یلوس باز  با

 م؟؟ ی جیهو  نجای_که تک دخترم آرههه؟ما ا

 و پاک کرد .. . ش ی الیاشک خ بعدم

 .. . دمیخند شیمسخره باز  نی به ا همه

 ..دیاومد و دستم و کش  آوا

 ندادممم.. . یقر اساس هیوقته   یلیخ میییبرقص ای_بدو بدو ب

 ... میکرد  شی همراه هیو با سانا و سا   دمیخند

 و پرت شدم   دیدستم و کش یکیخودم بودم که   یحال و هوا  تو

 بغلش ... تو

 .. دمیبلند کردم که آوات و د سرمو

 ... امیب رونیکردم از بغلش ب یکردم و سع یاخم

 خانوم کجا کجا. . ی_ه

 حواسش بهمون   یخجالت به اطرفمون نگاه کردم کس با

 با خودشونو به اون راه زده بودن .. دی.. البته شا نبود

 به آوات نگاه کردم ... تیعصبان

 .. ولم کن بزار برم . . ی چ ینیکارات   نی _ا

 .. زم یعز  الی_ن
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 وسط حرفش و شمرده شمرده گفتم: دم یپر

 ... ولم کننن  ستم یتو ن زی _من عز

 کرد و گفت:  ی تک خنده ا اوات

 ی تونیتا خودم نخوام نم یدون ی_زور نزن گلم .. خودتم م

 .. یبر ییجا

 کارات .. .  نیا  دهیم یبابا ولم کن چه معن ی_ا 

 بهم نگا کرد و گفت:  هانهیاندرسف عاقل

 واقعن؟؟   یدون ینم ینی_

 گوشم و لب زد . .  ک یو آورد نزد  سرش

 برات  رمیم یک دوستت دارم .. عاشقتم و.. م نهیا  ی_ به معن

 ؟؟؟ یدی..فهم

 کردم خودمو از حصار بازوهاش آزاد کنم .. دوباره  یسع

 اومد و حالم بد شد ادمی ک برام افتاده بودن و   ییتفاقا ا  ی همه

 .. دمی غر تی...با عصبان

 شم یسال پ شی حرفارو ش نی.. ا لمهیکارات ف ی_همه  

 من بگم با شک  ؟بزار ی کار کرد  یشد؟؟چ یچ  یول  یزد یم

 ..  ینابود کرد  مونویزندگ مسخرت

 شونه هام گرفتو آروم تکونم داد:  از 
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 ؟؟ یفرصتم بهم داد هی  ی_ تو حت

 همه  دم یفرصت بهم بده قول م هی... الینشده ن ری د هنوزم

 درست کنم .. . زویچ

 به صورتش با تحکم گفتم:  رو

 گه ی؟؟فراموشت کردم د  یفهمیم خوام ی تورو نم گی_من د 

 تموم شد ... یهمچ

 اما خونسرد  لب زد.. .  اون

 من  یکه کن می... هرکار یل و آخرش مال خودم_ تو او 

 فهم شد؟  ریش دمیاز دستت نم  چوقتیه

 حالم و دگرگون  خوردیکه به صورتم م  ینفسا

خودشم  نکهیسال فعال شده بودن... مثل ا شیزنونم بعد از ش یحسا  ی.. همه   کردیم
 تم یبود و دوست داشت اذ  دهیفهم

 . … کنه

 به پاش  یسواستفاده کردمو لگد محکم شی حواس یب از 

 و خودم و آزاد کردم ... زدم

 بهش انداختم که یمبل نشستم ... نگاه  یرو  دمویدو عیسر 

 بهش رفتم ی.. چشم غره ا خندهیو م سادهی همونجا وا دمید

 .. . 

 حواسشون بهم جمع شدو آوا  هیبق قهیبعد از چن دق بالخره
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 ... .  اره یب کویکه ک رفت

 گذاشت و شمعو روشن کرد ... جلوم  کویک 

 لبم گذاشت و   یدستشو جلو ع یخواستم فوت کنم آوا سر  تا

 :گفت

 _خر خدا اول آرزو کن بعدا فوت کن 

 نثارش کردمو چشمام و بستم ...  ییگمشو

 روح بابابزرگ دعا کردم و.. از  یشاد یاز همه برا  اول

 کنه .. .  ریخواستم عاقبت منو با آوات بخ خدا

 قبول کنم خوامیدعا رو کردم ... نم ن یدونم چرا ا ینم خودمم

 هنوز که هنوزه دوسش دارم .. .  که

 فوت مویسالگ ۳۰و چشمام و باز کردم و شمع   دمیکش یآه

 ... کردم

 شروع کردن به دست زدن .. . همه

 بهشون زدم .. .  یلبخند

 نوبت کادوها شد .. .  ک یاز خوردن ک بعد

 مسئول باز کردن کادوها شد .. .  آوا

 برداشت و با  یصورت یبزرگ با کاغذ کادو  بایجعبه تقر  هی

 بلند گفت: یصدا 
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 و آقاشون ... ی _از طرف سانا جون

 برام آورده بودن .. یو کفش ست خوشرنگ مجلس   فیک هی

 همه کادوهاشون و   بیترت نیازشون تشکر کردم و به ا  یکل

 بهم دادن ... .  یکی یکی

 زون یدستبند نقره که سه تا ستاره ازش آو  ه یو شوهرش   هیسا 

 دادن..  هیبهم هد بود

 سکه و مامانبزرگ پول داد .. .  هی  ییو زندا  ییدا

 برام گرفتن . ; که عاشقش شدم .... یعال  یشی ست لوازم آرا  هی امکم ی و س  آوا

 ه ینگاهشون کردم و ازشون تشکر کردم که سا قدردان

 ... دیبوس گونمو

 آوا همه نگاها به سمتش جلب شد یصدا با

 تو کجاس؟؟   یکادو  ی_عه داداش

 بدبخت نگرفته  دی تو دختر .. شا ی.. الل نش دمی و گز لبم

 .. .  باشه

 یجعبه مخمل هیکرد و بش یکمال تعجب آوات دست تو ج در

 . دراورد و اومد جلو .. قرمز

 شد و رو بمن گف:  کمینزد یکم

 _تولدت مبارک دخترعمه جان ... 



 تو غم زده   ی دل ب 

 
173 

 

 .. ومد یلفظ دخترعمش خوشم ن از 

 ازم سرد شده باشه... که با شمیپ قهیک نکنه بخاطر رفتار چند دق دم یدلم ترس ته

 کردن کادو همه ترسم دود شد رفت هوا .. .  باز 

 I Love You یجمله   ییبا یگردنبند طال بود ک به ز  هی

 هک شده بود ...   روش

بود.. پررو رو نگاه کنا .. اول اسم خودشو   زونیبه اون جمله آو  Aبا حرف  زی ر ریزنج هی
 گرفته بود.. .

 و گرفتم و  ومدیلبم بوجود م یکه داشت رو  ی لبخند  یجلو

 کردمو در جعبه رو بستم ..... .  یبهش تشکر رو

 دن .. خودمو زدم به اون راه و گفتم: به ما زل زده بو  یا یبا لبخند موز  همه

 که ی_خب نوبت ک 

 ************************ 

 صحنه روبروم آه از   دنیاومدم که با د  رونیب مارستانیب از 

 بلند شد ...  نهادم

 پنجر شده بود ... نمیماش چرخ 

 رون ینفسم و با شدت ب دمویصورتم کش  یدستم و رو  کالفه

 ... دادم

 به سمت نگهبان رفتم و ازش  نیبرا آژانسو نداشتم بنا شماره

 ... .رهیبرام بگ  یتاکس  هی خواستم
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 آوات 

 و برام بفرست.  لی می _باشه پس در اسرع وقت اون ا

 _چشم دکتر 

 رفتم نمیتلفن و قطع کردم و به سمت ماش یاز خداحافظ بعد

 و سرش و   سادهیوا   ابونیکه سر خ دمیرو کنار نگهبان د الین ک

 انداخته ... نی پا

 متوجهم شد و  الیحرکت و به سمت اونا کج کردم که ن ری مس

 شد .. . رهیخ بهم

 : دمیپرس الیکردمو رو به ن یاخم دمیبهشون رس یوقت

 افتاده؟  ی_اتفاق

 نگهبان جواب داد... ال ین یبجا

 ن یماش یخبر  یاز خدا ب  هی نکهیدکتر مثل ا ی_بله آقا 

 ازم خواستن که براشون   شونی ا  نی هم یدکترو پنچر کرده ..برا  خانوم

 ...رمی بگ یتاکس هی

 پررنگ تر شد ..گفتم:  اخمم

 سرکارتون خودم   نیشما بر  ست یالزم ن ی_تاکس

 ... رسونمشونیم

 کنه با تحکم گفتم: یخواست اعتراض الین تا
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 ...  نیخواهشا بحث نکن رسونمتون ی _گفتم م

 ن یبهم رفت و به سمت ماش یو چشم غره ا رون یو داد ب نفسش

 .. . رفت

رومحکم   رهی نازک کرد .. دستگ یبهش نگاه کردم ...بهم نگاه کرد و پشت چشم شخندین با
 دیکش

 قفله .. .  نیدر ماش دیدر و باز کنه که د که

 شد .... خندم و خوردم و  ره یبهم خ ظیرو هوا رفت که با غ قهقهم

 بهش زدم .. .  یچشمک

 الین

 نشستم ... خودشم نی ماش  یو که زد .. در و بازکردم و تو   لقف

 شد و حرکت کرد... . سوار

 : دیسکوت پرس  قهیاز چن دق بعد

 _از کادوت خوشت اومد؟ 

 بهش نگاه کنم گفتم:  نکهیا  بدون

 _نه

 ابروش و باال داد...  یتا  هی

 _اونوقت چرا؟؟ 

 همه   یبود روش؟؟ جلو یچ   A_چرا داره؟؟ اون 
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  دوننیبهت دارم که کادو رو قبول کردم .. نم یحس  هی  کننیرفت ... االن همه فک م آبروم 
 قبول کردم .....  یخجالت زده نش  نکهیا  یکه فقط برا 

 ؟؟؟ یقبول کرد  یبهم دار یحس  هیکه چون به قول خودت  نهیاز ا  ری _خب مگه غ

 زدم... یپوزخند

 ...ستین نطوری_اصلنم ا

 ...یگی دروغ م ی_دار

 .. . دمیبهش با خشم غر  رو

 دروغ بگم؟؟  دی_چرا با 

 زد... یشخند ین متقابال

 سال ازدواج  شی ش نیپس چرا تو ا  ی_اگ دوسم ندار

 ؟؟  ینکرد 

 یکن  دایپ یتونستیم یخوب ی سایهم دکتر مسلما ک یجوون هم

 .. . 

 از ازدواج اولم ندارم چه  یخوب ی خاطره  ی_هه وقت

 ؟؟ یدار یانتظار

 کوچه خلوت ... هی انداخت تو   نویو چرخوند و ماش فرمون 

 .. ی سادیوا   نجای_چرا ا 

 _باهات حرف دارم . .

 زدم .. داد
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 ندارم...  ی_من با تووو حرف

 خواستم درو باز کنم قفلو زد ... تا

 گرفته بودم ...   دلشوره

 اره؟؟ یسرم ب ییبال نکنه

 زنهی ازش سر م یکارکه اوات هر دونمیکردن م یسقف زندگ هی  ری لطف دوسال ز  به

 زدم: غیج

 _درووو باز کنننن 

 ختن یر نی پا اریاخت  یکه زد الل شدم و اشکام ب یداد با

 .. . 

 کنم .. . ی_تا خودم نخوااام درو باز نم

 ...دمی نال هیگر  با

 ی فهمی.. چرا نمگهی.. ولم کن د  یخواایاز جونم م ی_چ

 ...خوامتینم

 آوات 

 ... انگار با هر قطره اشکش خنجر دارن  کردیم هیگر  یوقت

 ....  کننیقلبم فرو م ی تو

 .. .  دمشیبوس یناگهان میتصم هیبستم و با  چشمامو

 افتادم ..   شیهشت سال پ ادی
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 صحنه ها دوباره برام زنده شده بودن ...   همون

 شوکه سرجاش نشسته بود و خشکش زده بود ... الین

 کرد ازم جدا شه  ی به خودش اومدو سع هیاز چن ثان بعد

 .... 

 سرش بردم ... یدستم گرفتم و باال  ه یدستاش و با  دوتا

 ی شتریدستمو پشت سرش گذاشتم و با شدت ب یکیاون

 .. .دمشیبوس

 سرمو رو    قهیاز چن دق بعد

 گذاشتم و با نفس نفس گفتم: شیشونیپ

 ؟ ید یکنه فهم هی_عشق من حق نداره گر 

 نداد و تو خودش جمع شد .. . یجواب

 روشن کردم و به سمت خونه مامانبزرگ  نویحرف ماش یب

 کردم.. . حرکت

 ... میزدینم یحرف  چکدوممونیه

 نگاه کردم .. . الیسمت ن ب

 لبش گذاشته بود و چشماش و بسته بود .. .  یرو  انگشتشو

 خونه مامانبزرگ ترمز کردم .. . ی ربع جلو هیاز  بعد

 که  دی رو کش رهیچشاشو باز کردو بدون حرف دستگ الین نی شما  ستادنی ا با
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 شه ... ادهیپ

 شه دستشو گرفتم و گفتم:  ادهی پ نکهیاز ا  قبل

 کنمیم  یدوستت دارم و اگه هم هرکار ی لیبدون که خ الی_ن

 .. یا  گهی د  زیبخاطر دوست داشتنته نه چ صرفا

 ...یشیم ونمیمد یلیکنم ...که خ یدارم ازت سواستفاده م ینکن فک

 شد .. .  ادهینگفتو روشو ازم گرفتو پ یزیچ

 

 الین

 ی لبم گذاشتمو لبخند یحالم خوب نبود...دستمو رو   اصال

 از   یکه هنوزم دوسش دارم .. ول دمیبوسه فهم ن ی...با ا زدم

 .. دمیترسیموضوع م نی ا  اعتراف

 ... دمیترسیاوات م  یرفتارا  از 

نذاشت   یحس  هیمحکم بخوابونم تو گوشش ... اما   یلیس هی  خواستمی .. م دمیبوس یوقت
 ...تهیزندگ ی مرد تو نی مرد هنوزم محرم تر  نیکه ا  گفتی بهم م یحس هی.. 

 

 نابود کنه...  مونویباز مثل قبل زندگ دمیترسی م اما

 دم یباز کردم که د دیو تکون دادم و در خونرو با کل سرم

 ... میدار  مهمون

 کردم که همه  یندرفتم و سالم بل ییرا ی سمت پز به
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 بهم جمع شد .. حواسشون

 بلند شد و بالبخند به سمتم اومد و رو به جمع  مامانبزرگ

 :گفت

 الجان ینوه نازم  ن نمی_ا

 زدم و تشکر کردم .. یلبخند

 مامانبزرگ بود با   یخانوم هم سنا  هیمامانبزرگ    یمهمونا 

 ساله .. .  ۳۵...  ۳4پسر  هیساله و   ۲۲ با یدختر تقر  هی

 رم ی از جمع کردم و بعد از گفتن م  یا  یخواه معذرت

 عوض کنم ... به سمت اتاقم رفتم .. .   لباسامو

مامانبزرگم    ی... حوصله مهمون نداشتم... مهمونا دمیکش یتخت نشستمو هوف یرو
 نباشن.... نجایاز دوستاش ا  یکی خونه و  امینشده ب روز ینداره .. یتموم

 .. . 

 رفتم و  ییرا یسمت حال پذ  از عوض کردن لباسام به بعد

 مبل نشستم ...  یرو

 بهم زد و رو به  یخانوم) دوست مامانبزرگ( لبخند عاطفه

 گفت:  مامانبزرگ

 ...ماشاهلل ماشاهلل  یدار ینوه خوشگل  نیچن دونستمی_نم

 سالشه ...  ۱۸انگار هنوز   خورهیساله ها نم ۳۰به   اصن
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 اکتفا کردم ... یبه زدن لبخند کمرنگ تنها

 و بردن خونه  فشونیساعت طاقت فرسا بالخره تشر  ۲از  بعد

 .. .  خودشون

 تا آخرش بدون پلک  یاون پسر چشم چرونش .. از اول مهمون با

  دادیم  لمیلبخند ژکوند تحو  کردمیبهم زل زده بود و هروقت بهش نگاه م زدن

 شدم که برم اتاقم که مامانبزرگ صدام کرد ... بلند

 کارت دارم ... نیبش شمیلحظه پ  هی ایجان .. دخترم ب الی_ن

 مبل نشستم .. .   یگفتم و کنارش رو  یچشم

 _جانم ..

 دستش گرفت و گفت:  یدوتا دستم و تو  مامانبزرگ

 ؟ ی د ی_آوات و بخش

 : دمیکردم و با تعجب پرس  یکمرنگ اخم

 ن؟ یکرد  یفکر ن یهمچ  یچ ی_ برا 

 با آوات  یایبخودت  نی با ماش نکهیا ی ک بجا   یی_ازونجا

 ... ی اومد

 پنچر شده بود ... آوات نمی... ماش نی_ نه نه اشتباه فکر نکن

 .. . رسوندم 

 به نشونه اهان تکون داد ... سرشو
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به سمت   ی از جام بلند شدم و با گفتن با اجازه ا گهی متفرقه د  یاز حرفا  یریجلوگ یبرا 
 اتاقم رفتم که دستمو گرفت: 

 ش؟ ی ببخش یخوای_نم

 : دمیکش رونی دست مامانبزرگ ب  ری دستمو از ز  کالفه

 ن ی_مامانبزرگ خواهشا دوباره اون موضوع و وسط نکش

 ن یا  یشگیهم ی تکرار یبحثا  نی.. خسته شدم واقعا از 

 ...نی بفهم نویخودمه...خواهشا ا  یزندگ

 به سمت  شیاشک  یتوجه به مامانبزرگ و چشما یب بعدم

 تخت پرت کردم .. .  یرفتم و خودمو رو اتاقم

 آوات 

 و مامانبزرگ و خونمون دعوت کرده بود ... الیامروز ن بابا

 که  زدمی حرف م مارامونیاز ب یکیبا پدر درباره   داشتم

 نگاها ب سمت   یمامانبزرگ زنگ خورد و همه  یگوش

 رفت .. . مامانبزرگ

 ت تابلند شد و به سمت اتاق رف  یدیببخش هیبا  مامانبزرگ

 تلفن حرف بزنه .. . با

 نسبت به تماسش نداشتم ... یحس خوب  یچرا ول دونمینم

 مبل ...  یمامانبزرگ اومد و نشست رو   قهیاز ده دق بعد

 : دیکنجکاو پرس بابا
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 بود مامان جان .. . ی_ک

 مامانبزرگ گوش دادم...  یبه حرفا  ذاشتمیدهنم م یپرتقال تو  ی که تکه ا  همونطور

 :دی بهم کرد و لبش و گز  ینگاه مامانبزرگ

 دوستم .. با نوه   یشناسیعاطفه رو که م روز ی_راستش د 

 اومدن خونمون ... هاش 

 و   یروز ی خوشش اومده و  الیزنگ زد که بگه نوش از ن االن

 .. . الین یخاستگار ان یکه ب میکن نییتع

 تو گلومو شروع کردم به  دی با شدت پر خوردمیکه داشتم م  یپرتقال

 کردن.. . سرفه

 شوکه شده بودن ... از همه بدتر من .. همه

 سرعت بلند شدم که همه نگران بهم زل زدن .. . به

 اط یتو ح رمیبه روشون زدم و بعد از گفتن م یتلخ لبخند

 زدم ... رونیهوا بخورم از جمع ب یکم

 و دراوردم  گارمینشستم و س اطی ح یها یاز صندل یکی  یرو

 به ماه زل زدم .. . و

 کردم فکر کردم ... تهمت  ...  الیکه با ن ییکارا به

 زدنش ... سقط بچش ... درخواست طالق .. . کتک

 .. . دمیصورتم کش  یکالفه رو دستمو
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 ..کنهینم یباهام زندگ گهی د چوقتیه  الین فیتواص نی ا با

 ...  بخشهیمنو نم  چوقتیه

به درخواست   نکهیهم که شده امکان ا یسرتقه و به خاطر رو کم کن یلیخ الین چون 
 ی عوض ی ازدواج اون پسره  

 .. اده یمثبت بده ز  نظر

 ... نی زدم و انداختمش پا گار یآخرمو به س پک

 از جاش دراوردم و روشنش کردم که  گهی د گاریس هی

 ...دمی رو شن ییپا  یصدا 

 ... ستادی ... کنارم وا دمیرو د الیپشت برگشتم ک ن به

 بهم نگاه کنه گفت:  نکهیباتعجب بهش زل زدم ... بدون ا 

 نکش ضرر داره برات .. . گاری_س

 زدم:  یپوزخند

 بشه؟  میزی_مگ برات مهمه چ 

 گفت:  یالیخیهاشو باال انداخت و با ب شونه

 ادا کنم.. .  موی دکتر فهی_خواستم وظ

 کشت... یمنو م شی سرتق  نیا  اوووففف

 یو با خودخواه   اوردمی طاقت ن گهی سکوت د قهیپنج دق از  بعد

 :گفتم

 .. یبه اون پسره جواب مثبت بد ی_حق ندار



 تو غم زده   ی دل ب 

 
185 

 

 کرد:  یاخم

 ی من دخالت کن هی_فک نکنم به تو اجازه داده باشم تو زندگ

 .. . 

 قول  یول یباهاش ازدواج کن یتونیبا خودته .. م می_تصم

 .. . ارمین  یعوض یسر اون پسره   ییبال  دمینم

 به سمتم برگشت: تیعصبان با

 من از تو جدا  هی که زندگ یبفهم یخوا یخدا چرا نم ی_وا

 شده؟؟ 

 :دمی اشارم و به سمتش گرفتم و غر   انگشت

 تو گوشت فرو کن.. . نوی.. ا ی_تو فقط مال من

 باش... یمنطق  یکمی_خواهشا  

 ی ستی ن ی_ تو منطق

 زد:  یپوزخند

 ستم؟؟ ی _من ن

 گفتم:  خونسرد

 _آره تو ... .

 به سمت خونه  یحرف  چیبهم رفت و بدون ه یغره ا  چشم

 . .رفت
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 .. .  الین

 به  یحرف چیمامانبزرگ بدون ه  یخونه   مید یک رس  نیهم

 اتاقم رفتم که مامانبزرگ صدام کرد: سمت 

 بدم؟؟  ی_دخترم ... جواب خاستگارتو چ

 برگردم گفتم: نکیا  بدون

 ... هیجوابم منف نی_بهشون بگ

 به سمت اتاقم رفتم و بدون عوض کردن لباسام خودمو  بعدم

 تخت پرت کردم... یرو

 بلند میاس ام اس گوش یبرد که صدا  یکم داشت خوابم م کم

 توجه باشم اما بالخره حس یکردم نسبت بهش ب ی...سع شد

 و برداشتم  یبودن غلبه کرد و گوش الیخیبر حس ب میو  کنجکا

 .. . 

 مضمون:   نیا ا از طرف اوات بود ب امیپ

|-| 

|-| 

|-| 

|-| 

 شده  شب
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 نردبون گذاشتم برات

 سر جات ماه من)*   یبر تا

 مو یکردم و خواستم گوش شیباز  وونهی د نیبه ا  یا  خنده

 بلند شد میاس ام اس گوش یکنار که دوباره صدا  بزارم

 : امشیپ ی ذوق زدم رو با

 آدم  نیو بهتر  نیقشنگتر  یخواب یامشب که م دوارمی*(ام

 ینی رو تو خواب بب ایدن

 تونم  یچون من هر شب نم یکن بهش عادت نکن یسع  یول

 به خوابت !  امیب

 عشقم)* ریبه خ شبت

دهنم گذاشتم تا مامانبزرگ صدامو نشنوه   یکه دستمو رو  شدیخندم بلند م یصدا   داشت
  .. 

 نثارش کردم و بدون جواب دادن بهش یا ی لب از خودراض ریز 

 با آرامش  ندفعهیکنار تختمو ا  زیم  یو پرت کردم  رو میگوش

 لبخند به لب به خواب رفتم .. . و

 ..  آوات

 مسخره و خنده  ی بودم ...درسته متنا امشیجواب پ منتطر

 ام یپ یدوس داشتم حداقل یبراش فرستادم .. ول یدار

 بده ... کیکوچ
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 گرفتم و  مینگاه خستم و از گوش میاز زل زدن به گوش دی ام نا

 سقف اتاق زل زدم ... ب

 گرفتم فردا با مامانبزرگ صحبت کنم ...  میتصم

 فکرا بودم که کم کم خواب چشمامو ربود ...  نی هم تو

 *********** 

 شدم ... به ساعت نگاه  ن یزدم و سوار ماش رون یمطب ب از 

 بود ... ۱۲..  کردم

 مامانبزرگ حرکت کردم ..بعد از حدود   یسمت خونه   ب

 کنار خونه پارک کردم و زنگ  نویماش .. دمیربع رس هی

 زدم .. . خونرو

 ه؟ ی_ک

 _منم مامانبزرگ باز کن... 

 _عه بفرما پسرم 

 دم ی باز شد ... داخل شدم ک د یکیت یسپس در با صدا  و

 .. تو آغوشم گرفتمش و  سادهی کنار در با لبخند وا مامانبزرگ

 .. .   دیبوس مویشونیاونم پ  دمیو بوس سرش

 روزم ی .. پر یومدیوقت بود ن یلیورا ... خ  نی_چخبر از 

 نمت یتو بب یومد ین یرو رسوند  الین ک
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 الین نی.. گفت ختهیعالمه کاررو سرم ر هیشرمنده   گی_د

 کجاس؟  ال ین یراست

 ؟ یرفته خونه دوستش .. کارش داشت الی_واال ن

 .. . ستی_ نه نه با شما کار داشتم خوب شد ک ن 

 تو دم در نمون ...  ای_باشه ب

 ی درخواست هی نجایبرم کار دارم .. فقط اومدم ا خوامی_ نه م

 کنم .. ازتون

 بهم نگاه کرد:  نگران

 افتاده؟  ی_اتفاق

 ال یازتون بخوام با ن  خواستمی_ نه مامان جون .. راستش م

 .. نیبزن حرف

 طاقت ندارم  گ یمنو ببخشه .. مامانبزرگ بخدا د نیبگ بهش

 کنم .. یبدون اون زندگ تونمی... صبرم تموم شده .. نم

 باهاش  تونمینم  گهی.. اما م دهیتورو بخش الی_پسرم .. ن

 ده یکنم .. تورو خدا درکش کن.. اون رنج کش یزندگ

 صبر داشته باش. .  ی...کم

 رو ب مامانبزرگ گفتم:  کالفه

 گ ی سال کم بود؟اون د  شی_چقد صبر کنم مامانبزرگ؟ ش
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 نداره . .  یا  دهیداره ... صبر کردن فادوس ن منو

 و ازدواج   دهیروزاهم به خاستگارش جواب مثبت م نیهم

 ... کنهیم

 : دیسرم کش  یزد و دستش و رو یلبخند  مامانبزرگ

 ابراز کنه . .  ذارهی_اون تورو دوس داره ... فقط غرورش نم

 راحت…………... .. . الت یخ هیبهم گفت که جوابش منف شبی...دتازه

 

 الین

 کردن دستام به  یوشستنو ضدعفون یو بعد از خوردن آب خنک دمیپوش دمو یسف روپوش

 که مشکل  یساله ا   ۶که ترانه ..دختربچه  یاتاق عمل سمت 

 داشت رفتم ... یمیبدخ یقلب

 ی استرس دارم وقت نطور یهم شهیاسترس داشتم .. هم یکم

 عمل کنم... خوامیرو م کوچولوها

 ی لب گفتم و وارد اتاق عمل شدم .. لبخند  ریز  یالله بسم

 رو  یهوشیترانه زدم و ماسک ب دهی صورت ترس یبرو 

 ... برداشتم

شدن نترسه   هوشیاز ب نکه یا  یبرا   کردمیم م یصورتش تنظ  یکه ماسکو رو همونطور
 گفتم:

 به قلب  ژنیبکش اکس قی_ترانه جان خاله نفس عم
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 یمامان  شیپ یبر یتا زوده زود خوب ش    برسه...  کوچولوت 

 گفت:  نشیریبچگونه و ش یصدا با

 خونه؟  رمی_واقعا نفس بکشم م

 نم یری _اره ش

 ========================================== 

 سطل ...ا ی عملو دراودم و اندختمشون تو یدستکشا 

 که  ییعمال شتریبود ... مثل ب زیآم تیعمل موفق  خداروشکر

 داشتم... میچن سال پزشک نیا  ی تو

 خسته و کالفه به سمت اتاقم  نشیاز خبر دادن به والد بعد

 ... رفتم

 نشستم و مقنعمو دراوردم .... پوووفف چقد  یصندل  یرو

 ی روشن کردمو سرمو به پشت صندل توی ... اسپل گرمه

 به در خورد و پشت  ی دادم و چشمامو بستم که تقه ا هیتک

 وارد شد ...   ییدا بندش

 ... مقنعم و  نهیلبخند بلند شدمو تعارف کردم ک بش با

 ش ی مبل روبرو  یسرم مرتب کردم و رو  یو رو  برداشتم

 ...نشستم

 دخترگلم ...عملت چجور بود؟ ... ی_خسته نباش
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 جون ... ییبود دا  زی آم تی _خداروشکر موفق

 اومدم که بهت بگم   نجای_خداروشکر ... دخترم راستش ا

 شمال . . میبر  یخانوادگ می خوای جمع کن م لتویوسا

 : دمیتعجب پرس با

 . ن؟ی و گرفت میتصم  نیا هو ی شدی_شمال؟ چ

 از یو ن  نیگرفتس و خسته ا  ی_راستش حس کردم حال همگ

 ... نیدار حیتفر خوردهی به

 و تکون دادم .. سرم

 من  هیخونه پدر میر ی... م نیکرد   ی_اهاا بله فکر خوب

 گه؟ ید

 .. . م یری م یخوا _هرجا خودت ب

 ...دمیکردم و گونش و بوس یتشکر

 آوات 

 شدم و حرکت کردم ... قرار بود نمیماش سوار

 نجور یتنها بودم البته خودم ا  نیماش  یشمال ...تو  میبر

 مامانبزرگ   الیبابا و ن نیمامان و بابا باهم با ماش  خواستم

 اومدن...  الین نیبا ماش هم

 خودشون.. . نی با ماش امکی آوا و س نطوریهم و
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 ال ین یپدر یو به سمت خونه   میبود ن یکل چهارتا ماش در

 ... میرفتیم

 نا یو بابابزرگ ا  الیکه با ن ش یداشتم مثل هفت سال پ دوس

 بغلم  الین میرفتیم   حیتفر یبه سمت شمال برا  نایبابا ا و

 دنده بزارم ... یرو  رمویدستم بگ یو دستشو تو  نهیبش

 ش یش نیا  یرو که تو  زادهیروشن کردم و آهنگ محمد عل نویماش  توریمون

 بود و گذاشتم ... ام ی همدم تنها سال

 تو غم زده ....چشامو نم زده*  ی*دل ب

 بهم زده*  تی *آرامش منو... دور

 همه دلهره  نیا... توئه بخاطر * * ♯♪♪♫♫♪♪

 ... دلم ازت پره* یروزا بدجور نی*ا 

 * ده یدل نم گهید ی ا   گهیشده که دلم به دل د یچ زم ی*عز 

 زم یعز  دهیبر همه  از * *♯♪♪♫♫♪♪

 ** از همه  دهیمثه تو ند ستین گهی *آخه دل تو دله دل من د

 **  دهیبر

 * زم ی*عز زم ی* عز   زمی *عز   زمی* عززم ی*عز 

 *   دهیدل نم گه ید  یا  گهیشده که دلم به دل د ی*چ

 زم ی** عز دهیبر همه  از * *♯♪♪♫♫♪♪
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 ** از همه  دهیمثه تو ند ستین گهی *آخه دل تو دله دل من د

 زم یعز  دهیبر

 .. . کردمیلب با خودم زمزمش م  ری ز  شهیهم مثل

 الین

 درو برا ما باز کرد ...از همون  داریزدم ک سرا یبوق

 خونه  یبرا  داریسرا  هیک شمالو ترک کردم  یروز 

 ز یخونه رو تم یکه هم مراقب خونه باشه و هم گاه گرفتم

 .. .  کنه

 کنار خونه پارک  ناشونویهم ماش هیداخل خونه شدم .. بق نی ماش با

 ن ی ماش  هی یشلوغ بود و فقط جا  یلیخ اطیچون ح  کردن

 .. . داشت

 .. و مامانبزرگ  ییو زندا یی..دا  امکیو آوا .. آوات و س  من

 ی .. درکل چهار تا اتاق .. هرچ میاتاق رفت  هی یتو   هرکدوم

 اتاق ما قبول نکرد و  ادیب میمامانبزرگ اصرار کرد  به

 شما شیپ رزنیمنه پ  دیکه شما جوونا با هم خوش باش گفت

 دارم ...  کاریچ

 اومدم و   رونیاز اتاق ب  یا  قهی دوش چن دق هیاز گرفتن  بعد

 آشپزخونه بودن سالم  یسمت آشپزخونه رفتم ... همه تو  به
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 دادم ک همه جوابمو دادن ...  ییباال بلند

 آورد ... ییبرام چا ییکه زندا یصندل   یرو  نشستم

 جان... ییزندا  نیدیبابا چرا زحمت کش ی_ا 

 دخترم ...  هی_زحمت چ

 یی زندا  یخوش رنگ و بو ییکردم و خواستم چا یتشکر

 بهش نگاه کردم .. . امکیس  یبخورم ..ک با صدا رو

 ا یکنار در میک همه امشب شام و بر ه ینظرتون چ گم ی_م

 ..؟. میبخور

 به راست و  میو شروع کرد   میبا نظرش موافقت کرد  همه

 ...  ل یکردن وسا  ستیر

 .. . آوات

 دوروز  نیا ی شمال ... تو میکه اومد شهیم یدوروز 

 ه هم نسبت بهم گرم نشد ذر هی  یحت  الیکردم .. ن یهرکار

 ... دستبند که با صدف درست شده بود گرفتمو.... دمیخر  یقاسم رزای م براش

 .. یچیبه ه  یچی بازم ه اما

 ... . ارمی شمال دلشو بدست ب یتو نجایگرفتم هم می... اما من تصم

 ... زدمی قدم م ایگذاشته بودم و کنار در  بمیج یو تو  دستم

 ی صدا  کردیک منو آروم م یزی،تنها چ تی موقع  نیا  ی تو
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 بود ... درست یطوفان ایبود ... در ایآرامبخش در یموجا 

 دل من ... مثل

 لحظه حس کردم نفسم قطع شد   هیبه روبروم دوختم  که  نگامو

 .. . 

 نشسته بود و زانوهاشو تو بغلش گرفته  ایدر  یروبرو الین

 چشماش با  یزل زده بود .. آب دیو به غروب خورش بود

 بوجود  یریو نفس گ  بایو صحنه ز  کرد یم یهمخون ایدر

 بود .. . اومده

 ن یعکس ازش گرفتم و مات و مبهوت سمت ا  هی  میگوش با

 خدا رفتم ... یبا یز  ی  دهیآفر

 کردم .. دوست نداشتم  ینگاه نم الیجز ن یزیچ چیه ب

 ... رمی نگامو ازش بگ چوقتیه

 شدم ... قدمامو تند تر کردم که بهش برسم  کشینزد یکم

 خوردم  نیکرد و با شدت زم ریگ یسنگ بزرگ  هیپام به  هوی

 که اونجا بود برخورد کرد ... یسرم به سنگ بزرگ  و

 ی حس کردم ... ضربه سخت میشونی پ یخونو رو  یگرم

 نداشتم  یادی بود و درد ز  نخورده

 که افتادم ...  دید ال یمتوجه شدم ک ن 
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 حرکت   یگل کرد... چشمامو بستمو خودمو ب طنتمیبه ذهنم زد و ش یلحظه فکر هی

 هست اما   یکار بچگانه و احمقانه ا دونمیزدم ... م  یهوشیب به

 .. .  هی عکس العملش چ نم یداشتم بب دوست

 ...  دم ینگرانشو باالسرم شن یبعد صدا  یکم

 _آوات 

 داد .. . تکونم

 ..  ی_آوااات .. آواات خوب 

 گفت  یاشکریلب خدا   ری بضم و گرفت ز دستش ن با

 _آوات تورو خدا پاشو 

 _آواات 

 _آوات پاشو .. .

 ی صداش رنگ بغض و به خودش گرفتو دستشو رو  دمیجواب نم  دید  یوقت

 ... دیکش گونم

 بهت ...تورو خدا باز کن چشاتو .. .  شدی_آوات چ

 .. . دیصورتم چک  یقطره آب رو هی

 الین

 نش یس ی صورتش پاک کردم ... سرمو رو  یاز رو   اشکمو

 با بغض داد زدم ... گذاشتمو 
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 _آواااات باز کن چشاتوو .. .

 ست ی آوات حالش خوب ن نی... توروخدا کمکم کن نیکن کمکم

 تو ساحل نبود ... یکس اما

 _آواااات .. .

 آوات 

 ...چشمامو باز کردم ... ب صورت  ارمی طاقت ب نتونستم

 نی به خودم فرستادم که با ا یاز اشکش زل زدم و لعنت سیخ

 شدم ... شی بچگانم باعث گر یباز 

 با تعجب نگام کرد .. . الین

 بروش زدم و گفتم:  یلبخند

 _نگران نباش خانومم من خوبم...

 : دیپرس رتیح با

 ؟؟ ی... تو منو دست انداخت  ؟ی چ ینی.. ی_

 .. دمیخند زیر

 خانومم چقد دوسم داره که  نمیبب خواستمیکنم م کاری_خو چ

 از من .. . شتریب دمی... شا یلییییخ دمید

 بازوم  ی تو یچشماشو گرفت و مشت  یجلو شیلحظه آت ی تو

 و با حرص گفت:  دیکوب
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 شده  ت یز یمن فک کردم واقعا چ یشعوریب یلیی..خ یلی_خ

 . . 

 بند اومده بود اشاره کردم و گفتم:  بایسرم ک خونش تقر  به

 نگا کن ...  گی _شده د

 که با خنده شکممو گرفتم ..  دیشکمم کوب ی مشتشو تو  ندفهیا

 ز یشدو با حرص به سمت خونه رفت که به سمتش خ بلند

 و دستش و  گرفتم .. برداشتم

 و داد زد . . دیشدت دستش و پس کش با

 ی ااا ی_چته .. چرا دنبالم م

 _چونکه دوستت دارم ..

 من دوستت ندااارم  ی_ول

 زدم:  داد

 االن ثابت شد ..  نی هم  ی.. دوستم دار یگی دروغ م ی_دار

 زد .. . یپوزخند

 اون وسط   اممیت کهی اون مرت ی.. حت یکن  یم ی_اشتباه دار

 دکترم ...  هی..چون من  دادمی واکنش نشون م ینجور یمن ا   وفتادیم

 داخل خونه یا  گهیحرف د  چیبدون ه و

 ... رفت
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 کردم قلبم شکست .... حس

 دم یکش یاه

 ....  رمیبپذ  توی که واقع ده یوقتش رس  دیشا

□■□■□■□■□■□ 

 هفته همه سر خونه  هی... بعد  میهفته شمال بود هی  حدود

 نگاه هم به  هی  یدوهفته حت نیا  یبرگشتن .. تو شونیزندگ

 ننداختم ... الین

 کنه ... پس منم یتونه زندگ  یم ییخودم گفتم اون که تنها با

 یی احساس تنها  شتریب گذرهیم  شتریب ی ... اما هرچ تونمیم

 که تنها بودم ..  یاز شش سال  شتری.. ب کنمیم

 ... گردهی دوباره برم  الیداشتم که ن دیچون اونموقع ام دیشا

 ا یمتعلق به دن  گهیگرفتم ... من د   مموی ..اما من تصم

 ن ینبودم .. خودم ا شیسال پ شی... از همون ش ستمین

 ... دمیفهم ر ید موضوعو

 زدم ... به سمت خونه روندم .. از  رون یمطب ب از 

 که گرفته بودم مطمئن بودم ... یمیتصم

 ..  ده ی وسط کوچه ول کردم.. چه فا  نویخونه ماش دمیرس یوقت

 که بخوام نگران مالم باشم ستمین ایدن  نیتو ا  گهی که د من
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 .. جهنم .. .  دنیدزد دنمیدزد

 رو گرفتم ..بعد از خوردن  الیبرداشتم و شماره ن ویگوش

 و منو رو  دیچیپ یگوش یسردش تو   یبوق صدا  چهار

 مصمم تر کرد... ممیتصم

 _بله آوات..

 ؟ ی خوب الی_سالم ن

 ؟ ی داشت یکار ی_مرس

 دم...کردم بغضمو قورت ب یو سع دمی کش یقیعم نفس

 گهی..د ی آزاد گیبگم که ... بگم که حاللم کن ... د خواستمی_آره ..م

 کردم.... تتیببخش که اذ   می ادی ز  ایدن نیا  ی.. من برا  ام ینم دنبالت

 و  غیت  دمویتخت دراز کش ی قطع و خاموش کردم ... رو وی گوش و

 .. برداشتم

 لب زمزمه کردم :  ریز 

 منو ببخش   ای _خدا

 .. و تمام ... . دمیرگم کش یرو  غویحرکت ت هیبا   و

 ..... . یابد  یاهیو س یزی خونر

 .. .  الین

 ی زل زدم ... آوات چ یبهت به صفحه خاموش گوش با
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 م؟ یادی ز  ایدن نیا  یگفت من برا  گفت؟

 دنبالت  گهید گفت

 که تو ذهنمه رو باور کنم...ذهنم یفکر خواستمینم ام؟؟ینم

 ... ی...خودکش  دادی کلمه مانور م هی ی رو فقط

 ی جواب نداد...با گوش یتماس گرفتم ول  شیبار با گوش چن

 .. . ستین نجایتماس گرفتم اونم گفت آوات ا  ییدا

 ض ی تعو فتمویدادن ش ل یگرفته بودم ...بدون تحو  استرس

 با سرعت هرچه تمام به  دمویدو نمیبه سمت ماش  لباسم

 ..روندم . کردمیم یتوش زندگ  یزمان هی که   یخونه ا  سمت 

 کردم ... محکم ب در یربعه ط هیساعته رو   مین راه

 در و  تیعصبان یکه نگهبان با ترس و کم  دمیکوب نگیپارک

 کرد .. . باز 

 : دیمن با تعجب پرس دنید با

 ..  ن یکنیم  کاریچ نجای_عه خانوم راد شما ا

 و ازشون باال  دمیجواب دادن بهش به سمت پله ها دو  بدون

 ن یدر و باز نکرد برا هم یدر زدم کس ی.. هرچ رفتم

 خواستم ... دکوی د یبرگشتم و از نگهبان کل دوباره

 تونستم در و باز کنم و داخل شم ... وقت نداشتم  بالخره
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 رو نگاه کنم با چشم دنبال آوات گشتم ... به سمت  خونه

 کمی...  دهیتخت دراز کش یرو  دمیکه د دمیخودمون دو  اتاق

 پر از خونه .. .  رشی که ز  دمیدقت کردم د شتریب ک

 زدم:  ادیو فر  ن یزانو افتادم زم دو

 _ آواااااااااااااااات 

 ○●○●○●○●○●○● 

 لحظه هم از  هیدکتر  ی... حرفا  ختی ری مهابا م یب اشکام 

 .. شد یپاک نم ذهنم

 دکتر خون  یکه آقا  دیدونی(_خانم دکتر .. خودتون بهتر م

 و خون   ارهی از دست دادن .. اگه بدنشون طاقت ب  یادیز 

 چ یه گ یوگرن د م یدار شونیبه برگشتن ا دیکنه ام یساز 

 ..ستین یراه

 م؟؟ ی بهش بد  میتونی... خون نم ی_خون چ

 .. اما بدنشون خونو  م یراه رو هم امتحان کرد نی_متاسفانه ا 

 زدن .. . پس

 به خدا باشه) دتونیام

 بغض گفتم:  با

 ..آره  ؟یقشنگتو باز کن  اهی س یچشما  شهی_آواتم .. نم



 تو غم زده   ی دل ب 

 
204 

 

 نسبت به تو کم نشد ..  چوقتی... من عشقم هکنمیم  اعتراف

 شده ... توروخدا پاشو باشه؟  شترمی ب کنمیحس م بلکه

 . یتونی م تو

 باهات ازدواج کنم ...   دمی,تو پاشو قول م

 پاشو... فقط

 وارد اتاق شد .. اونم ییبه در خوردو پشت بندش دا  یتقه ا\

 مارستان یتخت ب یپسرش رو  دنیسه روز با د نیا  ی تو

 شده بود ... شکسته

 شونم گذاشت و آروم لب زد: یو رو   دستش

 ... فقط دعا کن .. . شهیحل نم یزیچ  هی_دخترم .. با گر 

 بغض گفتم:  با

 ...یی_دا

 یی _جان دا

 من بود نه؟من اگ غرور مسخرمو کنار  ری _تقص

 ..و.  ذاشتمیم

 گفت:  یش یلبم گذاشت و ه ی دستش و رو  ییدا

 خودت و مقصر ندون  ی..الک سین چکسیه ری _دخترم تقص

 .. 
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 ه یسه روزه   ریبگ یز یچ یدوش هی... پاشو بر و خونه  پاشو

 .. یینجا یا  سره

 شدم: رهیبه دوطرف تکون دادم و به آوات خ سرمو

 مونمیم  نجایهم ادی... تا بهوش ب ذارمی_نه من آواتو تنها نم

 .. . 

 ست ی ن ی... پاشو دخترم .. مطمئن باش آواتم راض اری_ نه ن

 ... یخودتو عذاب بد ینجوریا

 دوش  هیبلند شدم و خونه رفتم .. ییدا  یبا اصرارا  بالخره

 مبل نشستم و زل زدم به  یکوتاه گرفتم و فقط رو  یلیخ

 ساعت هم ۴سر جمع   یسه روز حت نی روبروم .. تو ا  وارید

 ومد ...  یبازم خواب به چشمام نم نحالی... با ا بودم دهینخواب

 طاقت نداشتم ... من  گیشب بود ...د  ۸  یکاینزد  ساعت

 کنار آوات بمونم ...  دیبا

 حرکت کردم ...  مارستانیو به سمت ب  دمیپوش لباسامو

 ... دم یو مامانبزرگ و د   ییزندا مارستانی راهرو ب ی تو

 ... الی_ن

 پر از بغض آوا به سمتش برگشتم ... به یصدا   دنیشن با

 و تو بغل هم اشک  میرو بغل کرد  گهیو همد   مید یهم دو  سمت 
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 ...میختیر

 الاا ی_ن

 گفتم:  هیماساژ دادم و با گر  پشتشو

 دلم... زی_جانم عز 

 شه؟ یداداشم خوب م الی_ن

 .. .  ه ی.. آواتم قو  شهی_آره گلم حتما خوب م

 بعد از هم جدا  یکمحرفم مطمئن نبودم...   نیبه ا  خودمم

 داشت قرآن  یگوشه ا هیو به سمت مامانبزرگ که  میشد

 رفتم...  خوندیم

 و به   دمی دادن بهشون گونشونو بوس  یدلدار کمیاز  بعد

 به حال خودم زدم  یاتاق آوات رفتم ... خودم پوزخند سمت 

 بده... یمنو دلدار  دیبا یکی... 

 دستم  یجون آوات نگاه کردم ... دستشو تو یجسم ب ب

 سرمو روش گذاشتم .. گرفتمو

 به نوه  رمیم یبخدا بلند نش ؟آواااتیشی .. بلند نم ییی_آوات

 ..آوات جونم ... دماایمامانبزرگ جواب مثبت م دوست

 ه ی یحت دمیکردم ..تو بلند شو .. قول م  تتیاگه اذ  دیببخش

 هم ازت دور نشم باشه؟؟؟.  هیثان
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 کردن  هیدستش فشار دادم و شروع کردم به گر  یرو  وسرم

 آواتمو بهم برگردون ... ای...خدا

 نه؟ یار یدرم یمسخره باز  ی_آوات بازم دار

 اومد .. . دیلبم پد  یرو  یلبخند

 مسخره رو برام فرستاده  یاون اس ام اسا   ادتهی_

 ک نگو .. دمیلحظه انقد خند  ؟اونی  بود

 حس تکون خوردن انگشتش به خودم اومدم ... سرمو با  با

 آوات روبرو شدم ...  اهیس  یباال گرفتم که با چشما سرعت

 لب زدم:  هیگر  با

 بالخره . .  ی_بهوش اومد 

 به خودم  ییهویجون باز و بسته کرد ...  یب چشماشو

 بغلش کردم  . دمیآوات پر تیو بدون توجه به وضع  اومدم

 کنهیبا لبخند نگام م دم یبلند کردم د  سرم

 زدم و با  نشی به س یمشت آروم 

 گفتم: حرص

 ا ی کنیم ییغلطا  نیبارت باشه همچ  نیمنو ...آخر نی_بب

 ؟ ی دیفهم

 باال برد ... با میدستشو به نشونه تسل هیکرد و   یزیر یخنده
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 : دمیپرس تعلل

 نه؟  گی د یآوات ... هنوزم منو همونقد دوس دار گم ی_م

 ماش و به نشونه آره باز و بسته کرد ک نفسمو راحت چش فقط

 دادم ...خداروشکر .. . رونیب

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 سال بعد  سه

 ن یماش ی بغلم گرفتمو تو یکوچولوعه خوابالورو تو  نیآر

 ست یاز آوات ن یخبر  دم یکه منتظر موندم د  ی... کم نشستم

 داد زدم :  نیبنابرا 

 ...  مایخور یبه شب برم گید ایکه... ب یی_آوااات کجا

 که گفت:  دمیدادش و از خونه شن یصدا 

 ... ااامی دارم م امی_دارم م

 اومد نشست که چپ چپ نگاش  یق ی بعد از دقا بالخره

 ...کردم

 ترس دستش و باال گرفت و گفت:  با

 کردم ... ی نم دای_غلط کردم ... جورابمو پ

 م یشدم ... قرار بود بر ره یو به روبرو خ دمیکش یهوف

 .. .  نی.. فقط من و آوات و آر مسافرت
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 افتادم ....  شیسه سال پ ادی

 جشن  ییآوات بهوش اومد همه از خوشحال نکیاز ا بعد

 م یگرفتن .. منو آواتم تو همون جشن دوباره عقد کرد بزرگ

 ... 

 آورد ... انقد بچه هاش  ایدوتا پسر خوشگل دوقلو بدن آوا

 که دوس دارم بخورمشون ... سانا که دختر دار شد  نمکن

 آوردن  ایپسر بدن هیدختر و بعدش   یهم اول هیسا و

 ....  میشد  ریهممون عاقبت بخ  ییجورای...

 و ی... کاکل سر  میشد  یپسر بچه کاکل سر هیهم صاحب   ما

 بود ییطال هی پسرم طال یچون موها  گفتیبهش م عمش

 ... 

 دستش گرفت ک حواسم بهش جمع شد .. .   یدستم و تو آوات

 : دیپرس

 ؟ یکنیفک م یدار  ی_خانومم به چ

 شدم و لب زدم:  رهیزدم و با عشق بهش خ یلبخند

 که چه خوبه که من تورو دارم .. .  نی _ به ا

 

 ان یپا
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 .......  نیکرد  یتا اخر رمان مارو همراه نکهیاز ا  ممنون

 ی ارمرادی:صفورا  سندهینو

 ۳:۲۵..ساعت  ۱۳۹۸بهمن  ۲۵اتمام رمان:  خی تار

 ۲:۱۶ساعت  ۱۳۹۹مرداد  ۳۱رمان:  ش یرا ی اتمام و خی تار

 

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای  
 محفوظ میباشد .  رمانکده

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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