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  عنوان کتاب:عشق برنامه ریزي شده

  shosho80نویسنده: 

  

  ساخته شده در وبسایت پاتوق رمان.

  براي دریافت کتاب هاي بیشتر به سایت پاتوق رمان مراجعه فرمایید.
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 ىکس نه ندارم یى چاره ولى. میخوره هم به کاراش این از حالم... و ومشروب قمار و بابا هاى داري زنده شب بازم خدایا آه

 دگىزن توش برم دارم اجازه ازدواجم از بعد که اینه بابا شرط ولى دارم خونه البته. رو جایى نه و پیشش برم که دارم رو

 خالف رجو هزار و قمار و مشروب یعنى نیست پایبندى مرد اینکه با. هست عادى غیر کم یه من مورد در بابا اخالق. کنم

 یرونب کنجکاویم حس بخاطر بار یه یادمه. ندارم رو اتاقم از اومدن بیرون حق خونه میان دوستاش وقتى ولى میده انجام

 مجبور اونم. یدنپرس دیگه که هم غذا واى ماشین نه تاپ لپ نه داشتم جیبى تو پول نه وقت چند تا و فهمید بابا ولى رفتم

 ودمخ آینده واسه ها این همه که فهموند من به و بخشید منو بابا خواهش و خواهى معذرت کلى از بعد و بپزم خودم بودم

  .کنم قفل داخل از رو در و باشم اتاقم تو مواقع اینطور تو همیشه که دادم قول مثبت بچه منم. هست الزم

 دراز تخت رو و خوردم مسکن قرص یه هستن دوستاش شب هاى نیمه تا معموال انداختن راه صدایى و سر چه واى

  .برد خوابم فورى و کشیدم
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 موفق نکورک تو اینکه از بعد. برم زبان آموزشگاه به که شدم آماده و شستم رو صورتم و دست شدم بیدار خواب از که صبح

 دیپلم فوق و دیپلم گرفتن به موفق زود بود خوب استعدادم استادام قول به چون و رفتم انگلیسى آموزش کالس به نشدم

  . پایین سنى رده توى البته هستم مشغول زبان آموزش به استاد عنوان به حاال و شدم انگلیسى

 درشق حاال و هست تعمیرگاه ماشینم. برم فورى میاد تاکسى تا که حیاط تو رفتم زدم زنگ آژانس به و شدم آماده زود

  .دونم مى رو

 تلفنم به نرفت ور مشغول و گفتم رو مسیر. کرد تعجب راننده که شدم سوار و کردم باز رو در برق مثل زد بوق که تاکسى

 تماح کردن مى خالى بار داشتن جون عزیز خونه جلو,  بزرگى کامیون چه اوه اومدم خودم به ماشین ترمز صداى با شدم

  .هست جدید همسایه

 . فروختن رو خونه ورثه جون عزیز فوت از بعد بودم دوست هاش نوه با که بود مهربون و صفا با پیرزن یه عزیزجون

  .شدم تنها تنهاى من و خارج رفتن تحصیل ادمه براى هم نورا و مهتاب

  .رفتم مؤسسه مدیر صبورى، خانم دفتر طرف به و کردم حساب رو کرایه رسیدم که آموزشگاه به

 زد ىم حرف داشت هم یى تیکه عجب با صبورى خانم به آفرین,  بودند جوونى آقاى با صحبت مشغول صبورى خانم

 تا یس به هم سنش داشت جذابى صورت کل در. باال هم بقیشم بود زده کج موهاشو جلو مشکى ابرو و چشم,  بلند قد

 سالم رس با کرد غافلگیرم سمتم به نگاه یه با طوسى راه راه مردونه پیرهن یه با یخى جین شلوار. خورد مى دو و سی

  :گفت و کرد نگام لبخند با بود شده من متوجه که صبورى خانم کردم

 کالساى مورد در هستن جدیدمون همکار امروز از خسروى علیرضا آقاى. میکنم معرفى اومدى موقع به چه جان شیده"

   ".فرانسه زبان

  :  گفت و کرد اشاره من سمت به بعد, 

   "ما سال دوازده زیر هاى بچه معلم هستن جنتى شیده هم ایشون"

  ".کالس سر برم اجازه با آشناییتونو از خوشبختم"

  ".خوشبختم منم":  علیرضا

  ". عزیزم برو":  صبورى خانم

 رو کالس نای خیلى گذشت می دقیقه دو مثل همیشه کالسم ساعت دو. اومدم بیرون دفتر از علیرضا نگاه سنگینى با

 و ذوق اب همه که بود این کردم می استفاده کالسم توى عکس و داستان کتاب و شعر و فیلم از همیشه, داشتم دوست

  .میومدن کالس به شوق
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 ظىخداحاف ازشون لبخند با, کرد می خداحافظى صبورى خانم با داشت که دیدم رو علیرضا شدم می خارج که کالس از

 خوب شد در کنارم از یى نقره ماکسیماى حین همین در رفتم تاکسى ایستگاه طرف به و اومدم بیرون آموزشگاه از و کردم

   گرفت عقب دنده و زد ترمز جلوتر کم یه دیدم فرمون پشت رو علیرضا کردم نگاه که

  ".باشیم خدمت در ؟ کجاست مسیرتون جنتى خانم":  علیرضا

  .نشست لبم روى لبخندى ارادى غیر فکر این با باشه تاکسى راننده میاد بهش چه خدا واى

 گفتم و اومدم خودم به مرتبه یه کرد می نگام و صورتم رو بود کرده زوم بود ایستاده خواسته خدا از انگار که هم علیرضا

:  

  .دم مى ترجیح رو روى پیاده کم یه. هست تعمیرگاه ماشینم امروز شم نمى مزاحم مرسى "

  :گفتن با

  ".راحتید طور هر"

 قاىآ داشت ابرویى و چشم عجب ولى. نبود بلد که هم تعارف!! خارجى بایسته بوده مجبور اینکه مثل. رفت و داد گاز

 رمستعا اسم یه فورى میبینم رو کى هر دارم بدى عادت اخه خارجى آقاى میزارم رو اسمش بهتره خارجى نه ولى جذبه

 هنوز ونج عزیز خونه در ولى نبود خبرى کامیون از شدم پیاده که کوچه سر.  میاد خوشم که خودم. میکنم انتخاب واسش

 با مدید رو خودم سال سن هم دخترى یه که کشیدم می سرك حیاط تو داشتم بود کرده گل کنجکاویم حس بود باز

  : وگفت اومد طرفم به لبخند

  "کنم؟ کمکتون میتونم سالم "

  ". هستم بغلى همسایه من سالم"

  :  گفت و کرد دراز بطرفم رو دستش

  ".هستم سمانه"

  ".بشیم هم واسه خوبى همسایه و دوستا امیدوارم هستم جنتى شیده منم "

  ". دارى چشمایى عجب دختر.  خوشگله خودت مثل هم اسمت,  امیدوارم منم": سمانه

  "دارید لطف شما": گفتم و انداختم پایین رو سرم

  "رفتى؟ کجا سمانه ":رسید گوشم به آشنایى صداى که

  "میکنه؟ کار چه اینجا خارجى آقا این"

  "جنتى؟ خانم کردید تعقیبم ":گفت و کرد نگام لبخند با
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  "خسروى؟ آقاى بیکارم مگه واه"

  ".شدى شیطون علیرضا میشناسید؟ رو همدیگر شما اِ  ":سمانه

 فتعری سمانه واسه رو آموزشگاه موضوع فورى. کردم احساس خودم البته شد سرخ لپام خجالت از سمانه حرف این با

  :  گفت خنده با بعدش کرد تعجب خیلى کردم

  "خارجى؟ آقاى گفتى چرا اولش حاال"

  ".کنم می تعریف واست بعدا بودم؟ گفته بلند یعنى واى"

  :گفت سمانه به رو و کرد خداحافظى و زد پوزخندى علیرضا

  ".نیست خوب کوچه تو کنید صحبت حیاط داخل باید "

  .شد ساختمان داخل خودش و

  ".ببینم رو همدیگر بازم مناسب فرصت یه تو برم من ببخشید"

  .افتادم راه خونه طرف به کردم خداحافظى شماره کردن بدل و رد از بعد

. نداره زیادى شاگرد شده تشکیل تازه چون کالسش. دیدم آموزشگاه تو هم رو علیرضا که داشتم زبان کالس باز امروز

 رو نادره الهخ دیگه مامان فوت از بعد میکنم تنهایى احساس خیلى ببینم رو سمانه و برم کالس از بعد گرفتم تصمیم

 از کارى ولى بود شاکى دستش از هم مامان. بود خوریاش مشروب بخاطر اونم داشتن اختالف بابام با همیشه ندیدم

 امتحان سمانه با رو شانسم خواستم می بنابراین. کنیم دل درد هم با تا نبودن که هم نورا و مهتاب. نمیومد بر دستش

  .واسم باشه جدید یه فکر به میگفتم بابا به باید نبود بشو درست انگار که ماشینم. کنم

  !پیاده کى شدم تاکسى سوار کى نبود یادم اصال دیدم اینا سمانه خونه در جلو رو خودم که بودم فکر تو

  .اومدم خودم به علیرضا صداى با دیدم می رو جادویى چشم جفت دو فقط شد باز که ودر ایستادم منتظر و زدم زنگ

  ".سالم"

  "هستش؟. دارم کار جون سمانه با ببخشید.  سالم"

  "آره"

  .سمانه زدن صدا به کرد شروع رفت می داخل که حالى در

 هک کردیم می وبش خوش هم با داشتیم تازه هست خوشحال که بود معلوم لبخندش از اومد حیاط تو عجله با سمانه

  :گفت و شد حیاط وارد علیرضا

  ".نیست صحبت واسه خوبى جاى کوچه تو اتاقت تو برید مهمونت با جون سمانه "
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  ".بکنم خواستم می رو کار همین هم خودم داداش چشم "

  .کشوند خونه داخل به منو و گرفت رو دستام فورى

  "نباشم؟ بابات مامان مزاحم جون سمانه"

  ".پیش سال چهارده کرده فوت بابام عزیزم نه"

  ".شاد روحشون متأسفم "

  ".میزد حرف تو مورد در خانم اکرم با داشت دیروز. بشه آشنا باهات داره دوست هم مامانم عزیزم مرسى"

  .کردن می کار خونمون تو شوهرش رحیم آقا و خودش. بود آشپزمون خانم اکرم

  . شد مامانش کردن صدا به شروع و شد ساختمون وارد من از زودتر سمانه

  ".اومده شیده کجایید؟ مامان, مامان"

  :میگفت سمانه به داشت که شنیدم رو مامانش صداى آشپزخونه توى از

  ".اتاقت تو بیاد کن تعارفش خب "

 عزیزم سالم": اومد طرفم به لبخند با و شد سالن وارد متوسط قدى با ساله پنج و پنجاه تا پنجاه حدود خانم یه همزمان

  ".اومدى خوش

  ".هستم شیده,  سالم"

  ".اومدى که کردى خوب میکنه تنهایى احساس اینجا هم سمانه شنیدم خانم اکرم و ها بچه از رو وصفت"

  : نشست تختش رو هم سمانه و نشستم کامپیوتر میز صندلى پشت شدیم سمانه اتاق وارد

  )بود گلبهى و سفید و صورتى از ترکیبى وسایلش همه( "جون سمانه قشنگه اتاقت چقدر "

 خیاطى کالس هک فعال ولى بگیرم یاد پیشرفته حد در دارم دوست خیلى منم هستى زبان معلم شنیدم, جون شیده مرسى"

  ".هست پر پر وقتم میرم تیراندازى و

  ".خوبه گیریت نشونه باشم خودم مواظب پس,  اندازى تیر جالب چه"

  .سالمه هشت و بیست من هست سالت چند راستى.کردم شروع تازه نه"

  ".باشى خودم همسن میکردم فکر من ولى, سه و بیست من"

  ".باشى داشته هم نوه میخوره قیافت به میگه همش که نذاره سرم به سر اینهمه که بگم امیر به باید پس"
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  "امیر؟"

  ".بیایى باید حتما هست عروسیمون امسال عید کردیم عقد که میشه ماه چند. شوهرم اصل در, نامزدم "

  ".که میشم تنها من باز دارى نامزد پس "

  ".کنى نامزد میتونى هم تو خوب"

  "... که اومده قحطى ؟ شوهر کو نامزد؟ کو ها خوشه دلت "

  .شد اقات وارد بود دستش تو شربت سینى که حالى در علیرضا و شد باز تقه یه با در که بود نشده تموم حرفم هنوز

  ".خودتو انداختى زحمت به شما شده چى داداش مرسى"

  .کرد نگاه من به شیطنت با و

  :گفت و کرد سمانه به رو لبخندى با و گذاشت کامپیوتر میز روى رو شربت سینى

  ".خانم رسیدم دادتون به من میکرد صحبت تلفن با داشت مامان "

  .خودم واسه هم لیوان یه برداشتم سمانه واسه لیوان یه و کردم تشکرى

  : گفتم و کردم بود زدنم دید مشغول که علیرضا به خوردم که رو شربت از کمى یه

  "چى؟ پس خودتون "

  :گفت من من با

  ".رفت بیرون اتاق از و ندارم میل من "

  .اومدم خونه طرف به کردم خداحافظى بعد و زدیم حرف سمانه با هامون خانواده و خودمون مورد در کمى اونروز

 سینه عاشق دونم مى ولى خودش قول به من چاك سینه عاشق.  بود عمم پسر سیاوش. میکنه چکار اینجا کنه این واى

  .بیزارم ازش ولى قیافه خوش کل در کوتاه و پر ابروهاى, درشت و عسلى چشماش بلند قد. هست بابا پوالى چاك

  ". نکن اعتماد کسى هر به هستن؟ جدید بودى؟ همسایه خونه کجایى؟ خوبى خانم شیده سالم به به"

  "کردى؟ دخالت من کار تو باز, سالم "

  ".بزنى حرف درست من با بار یه نشد":

  ".بزنم حرف درست بات بخوام که نیستى درستى آدم اخه "

  ".بزن مفت حرف خواستى چقدر هر خونه تو بریم کن باز رو در شو ساکت شیده"
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  ". تنهام, مرخصى رفتن نیستن رحیم آقا و خانم اکرم چکار؟ میایى تو. کنم نمى باز"

  ". بهتر چه خب"

  ". ندارم حوصلتو خونتون گمشو برو سیاوش"

  .شد حیاط وارد خودش و کرد باز رو در و اورد در بود دستم تو قبل از که رو خونه کلید تند حرکت یه با

  "...که گفتم خونتون برو بیا سیاوش"

  :گفت بدى لحن با و اوورد صورتم نزدیک رو صورتش و شد نزدیکم لبخند با

  ".عقدمون از بعد کارى اصل,  ندارم کاریت فعال نترس میترسى؟ ازم نکنه چیه "

  ".بیرون گمشو حاال بشم زنت که نمیبینى هم خواب تو,  شو خفه"

  : گفت عصبانیت با میاورد صورتم تو رو صورتش که حالى در و گرفت محکم رو چونم برگشت حرکت یه تو

, میکنم شقبل بکنم میخوام عقد از بعد که کارى و میشم دایی شرمنده گرنه و کوچولو خانم نکن عصبانیم کن سعى"

  ".باش رفتارت مواظب

  : گفتم و کردم بلند رو صدام عصبانیت از. بیفتم زمین بود نزدیک که داد هول عقب به رو صورتم

  ".ایى بوته نکنى دل رو بابا نه"

 از عدب و نمیره بچه بار زیر شوهرش هم بعد و میشه حامله بوده صیغه وقتى عمه رو سیاوش آخه. بودم گفته چى واى

  .میره کنه مى ولشون صیغه مدت

 فقط بود زیاد زورش میداد فحش و میزد کتک خوردم مى تا کرد حمله طرفم به و شد سرخ عصبانیت از سیاوش صورت

 که میزد کمرم تو لگد با داشت سیاوش. شدند خونه وارد سراسیمه سمانه و علیرضا شد باز در مرتبه یه.  میزدم جیغ من

 بود داشته نگه رو سیاوش زور به علیرضا, کرد بلند منو فورى سمانه,  حیاط دیگه طرف یه کرد پرتش ضربه یه با علیرضا

  :میزد داد همینطور هم سیاوش نکنه حمله طرفم به دوباره که

  ".بگیرمت بیام کنى التماسم بیایى روز هر که, شیده میارم سرت به بالیى یه "

  :  گفتم و شدم بلند عصبانیت از علیرضا جلو اونم حرفا این شنیدن از

  ".نیست بعید کارا این تو مثل پدرى بى همچین از"

 باز ردد با رو چشمم وقتى. شد چى نفهمیدم دیگه و زد دهنم تو محکم مشت و کرد حمله طرفم به حرف این شنیدن با

  ".بابا ": گفتم ناله با.بود من به پشتش که بابا و بود سرم یه دیدم که چیزى اولین کردم

  : گفت و اومد طرفم به فورى بابا
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  "خوبى؟.  دختر منو کشتى"

  ".زد کتک منو سیاوش بابا"

  ".نشه رد هم خونه طرفاى دیگه که بدم بش درسى یه,  بابا میدونم": بابا

  "؟ کجاست سمانه"

  "منظورته؟ همسایه دختر کى؟"

  ".آره "

  ".بود اومده سرت بالیی چه نبود معلوم نبودن اگه. خونه فرستادمش برادرش با زور به"

  ".اره "

  :گفت و اومد طرفم به بابا, شدم حال بى دوباره و

  ".هستم راهرو تو من. ببیندت میاد دکتر صبح فردا. کن استراحت هست ها دوا اثرات "

  :  گفتم همین بخاطر میشه اخالق بد روز چند تا نخوابه راحت و نباشه خوب جاش شب اگه بابا که دونستم می

  ".بابا برو. میخوابم منم بیا صبح فردا خونه برو بابا"

  .صبح فردا تا رفت و بوسید رو پیشونیم خواسته خدا از انگارى که هم بابا

 فورى .دیدنم بیاد مامانش با میخواد هستم خونه اگه داد اس سمانه که گذشت می بیمارستان از شدنم مرخص از روز چند

 رسید می دیشبلن زانوهام تا که ایى فیروزه و ساده تونیک یه پوشیدم مناسبى ولباس رفتم خودم و دادم خبر خانم اکرم به

  .رفتم استقبالشون به زنگ صداى با و پوشیدم هم رو ایم فیرزه صندل مشکى ساپورت یه با

  .خسروى خانم طور همین کرد روبوسى من با و داد خانم اکرم دست به که بود دستش شیرینى جعبه یه سمانه

  ".اومدید خوش خیلى خسروى خانم سالم"

  "شدى؟ بهتر هستى خوب دخترم سالم "

  ". بفرمایید مرسى بله "

  .نشستیم نشیمن سالن تو همه

  ".شدم هم علیرضا آقا واسه زحمت باعث روز اون "

  ".خوبه مواقع اینطور واسه همسایه دخترم دارید اختیار"
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  ".خسروى خانم دارید محبت"

  ".کنى صدام اسم به میتونى هست فریده اسمم عزیزم"

  "خبر؟ چه تیراندازى از سمانه خب, جون فریده میگم چشم"

  :گفت من من با بود شده هول سمانه که انگارى

  ".ندارم پیشرفتى زیاد,  خوبه "

  ".پوسید دلم خونه تو بیرون برم عصر میایى سمانه راستى"

  "؟ مثال کجا"

  ".برم بیرون باهاش که ندارم صمیمى دوست یعنى رم نمى بیرون زیاد من بگى تو جا هر دونم نمى, خوب"

  ".میکنم خبرت بعد بگم امیر به باید خب"

  ".راحتى طور هر باشه"

  

 بعد پارك بریم علیرضا و امیر با شب هشت ساعت امشب داده خبر که بود سمانه شدم بیدار خواب از اس صداى با ظهر

 تماس بابا موبایل با. خونشون در میرم و هستم آماده هشت ساعت که گفتم و دادم رو جوابش. بخوریم بیرون رو شام هم

  .گرفتم

  "بابا سالم"

  "بابا؟ خوبى خودم خانم شیده سالم"

  "هستید؟ شرکت,  خوبم اره "

  "شده؟ چیزى, بله"

  ". نداره اشکالى باشم داده خبر شما به که گفتم بیرون بریم نامزدش و سمانه با خواستم می امشب "

  ".شنبا من منتظر بخواب برگشتى هستم دوستام با برم میخوام جایى میام دیر امشب منم,  بگذره خوش برو نه"

  " باى باى,  چشم"

 نمی مه و باشم ساده خیلى خواستم نمی هم بودم گرفته وسواس چرا نمیدونم کردم عوض مانتو کلى هست ساعت تا

 یه خرهباال. کردم می رعایت کم یه باید هستن چادرى مامانش و سمانه که دونستم می اخه باشم چشم تو زیاد خواستم
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 ایى قهوه که شال یه و ایى قهواه جین شلوار یه و ایى قهوه هاى دکمه با نفتى آبى رنگ به بود زانو تا بلندیش که مانتو

  .بوشیدم هم رو آبیم صندل مالیم خیلى آرایش یه, آبى و سیاه خطهاى با بود

 رضاعلی ماکسیماى بیرون اومدم خونه از زدم رو عالقم مورد عطر. اومد خوشم بودم خوب انداختم نگاه یه خودم به آینه تو

 دکر می فکر داشت یا بود خواب دونم نمى بود گذاشته فرمون رو سرش و بود ماشین تو هم خودشم بود درشون دم

  .وردا پایین رو شیشه لبخند یه با کرد بلند رو سرش زدم شیشه به اروم بدونم موردش در بیشتر داشتم دوست

  "سالم"

  ".کردم بیدارتون خواب از ببخشید سالم"

 پارك تو هم االن رفته بیرون امیر با سمانه اومد پیش کارى راستش, منتظره سمانه شید سوار بفرمایید نبودم خواب نه"

  ".هستن ما منتظر

  ".بود خودش و خودم منظورش حتما اومدم خودم به مرتبه یه ما؟":  گفتم تعجب با

  .افتاد راه و کرد روشن رو ماشین شدم سوار و کردم باز رو جلو در

 قرمز اغچر پشت.  کردم می نگاه رو بیرون و دادم تکیه پنجره به رو سرم. شد می پخش ضبط از کالمى بى موسیقى

 جلو اینم واى بدم شماره که کرد اشاره دست با بود جوون پسر یه کردم نگاش زدن بوق به کرد شروع دستى بغل ماشین

  .هستم ینماش تو پسر یه با میبینه وقتى اونم میکنه اینکار چرا که نشست لبهام رو ارادى غیر لبخند یه,  علیرضا

  :  میگه که شنیدم رو علیرضا صداى

  "برى؟ باش تا کنم پیادت میخواى. میزنى ژوکوند لبخند واسش که اومد خوشت انگار چیه"

  ". هست نفهم چقدر بشر این واى"

  :  گفتم و کردم نگاش عصبانیت با

 می اوتقض زود چرا. بخندم شما حماقت به باید اول که دونستم نمی ولى خندیدم می راننده احمقى و حماقت به داشتم"

  ".میام شما با دارم االن که نرفتم جایى تنهایى هم عمم پسر با حتى حاال تا من کنید

.  نکردم دبلن رسیدیم که موقعى تا هم سرم و شدم باهاش بازى مشغول و اوردم بیرون کیفم از رو موبایلم عصبانیت با

  .نکرد هم خواهى معذرت حتى رو پر بچه

  "؟ شیده ":زد صدام بشم بیاده خواستم وقتى

  .شد خاله پسر هم زود چه

  "بله؟":  کردم نگاه چشماش تو
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  "آشتى؟ حاال کنم خراب بیرون اومدیم هم با بار اولین براى که رو امروز ندارم دوست کردم قضاوت زود ببخشید"

  :گفتم اروى به و چرخوندم دیگه طرف یه به رو نگام

  ".کنیم فراموش دوتامون هر بیایید باشه "

 نامزدش یا و سمانه با داره که فهمیدم شد گیرى شماره مشغول و برداشت رو تلفش شدیم پیاده و داد رو جوابم لبخندى با

  .پرسید می هستن که رو جایى آدرس داشت چون. کرد می صحبت

  :گفت و کرد نگاه طرفم به

  ".راست سمت بریم هستن ها بازي قسمت امیر و سمانه "

 مرد به منو داشت اونم. دادم تکون دست براش دیدم رو سمانه دور از قتى و بودیم ساکت امیر و سمانه به رسیدن تا

 گندمگون الغر و دهکشی صورتى بود کوتاهتر علیرضا از البته بلند قد پسرى داد می نشون بود ایستاده نزدیکش که جوونى

 داشت تن به بود ساده مشکى که جیبه دو شرت تى یه با مشکى شلوار بود روشن موهاش و چشماش رنگ حال این با

  :  گفت و زد کمرش به رو دستاش سمانه رسیدیم نزدیکشون بود تر خوشکل سمانه از

  "بودید؟ کجا شیطونا دادید طول"

  : گفت سمانه به رو بود شده من حال متوجه که علیرضا انداخت گل لپام خجالت از

  ".میدونى رو ترافیک و خیابونا وضعیت که خودت"

  :  گفت بود شیطنت با که لبخندى با امیر

  "میاوردیم؟ کجا از بهانه گرنه و داریم رو ترافیک بهونه این ما شد خوب"

  :  گفتم سمانه به ساختگى ناراحتى با

  ".عزیزم کردى خلوت یار با نشد بد که شما واسه هم بعد سالم اول جون سمانه"

  ".نمیارى کم جواب از که هم شما خوبى سالم جون شیده"

  : گفت و کرد امیر به رو بعد

  ".عزیزم دوست جون شیده هم ایشون و نامزدم امیر میکنم معرفى "

  :  گفت علیرضا و من به رو و کرد سالم هم امیر.  کردم سالم سر با

  ".بشه پرنده کشتى سوار میخواد سمانه"

  :گفت و کشید رو دستم فورى سمانه
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  ".خریدم بلیت من بریم بیا "

  :  گفتم و کشیدم بیرون دستش از رو دستم ترس با

  ".نمیشم سوار من عزیزم نه"

 چسبیدم ور علیرضا بازوى خواسته نا بگیره رو دستم که کرد دراز رو دستش سمانه دوباره انکار هم من از و اصرار سمانه از

  :  گفتم و

  ". بده نجاتم علیرضا واى"

  : گفت و انداخت دستم و من به نگاهى علیرضا

  ".نکن زیادى اصرار سمانه"

 سمانه اختماند پایین رو سرم و گفتم ببخشیدى یه لب زیر کردم ول رو بازوش و شدم اوضاع متوجه که بود موقع اون تازه

  :گفتن با علیرضا رفتن ها بازي طرف به امیر و

  ",  بشینم نیمکت این رو بیا "

 علیرضا که گیدمجن می کیفم بند با داشتم نشستم کنارش و رفتم طرفش به منم نشست و رفت نیمکتى طرف به خودش

  : گفت

  ". نباش ناراحت سمانه دست از "

  ".بیام کنار ترسم این با نمیتونم میکنم هم کارى هر ترسم می بلند جاهاى از اخه نیستم ناراحت نه "

  ".کنى ناراحت رو خودت موردش در بخواهى که نیست مهمى موضوع"

  "شد؟ ناراحت دستم از سمانه "

  "بزنیم؟ قدم کم یه بیان تا میخوایى هست منطقى دختر اون نکنم فکر نه"

  ".خوبیه فکر اره "

   شنیدم سرم پشت از رو آشنایى صداى که بودیم زدن قدم مشغول هم با

  ". خانم شیده به به"

  ".بزنم حرف بات ندارم دوست شو گم برو سیاوش تویى "

  "همید؟ با وقته چند دادى رد جواب من به که گذاشتى سر زیر رو کسى خودت واسه حتما که دونستم می"

  ".سیاوش شو خفه"
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  ".نشه پشیمون که باش ادب با پسرت دوست جلو الاقل ادب با چه اوه اوه "

  ".باشیم تنها خواییم می برو هم حاال نداره ربطى هیچ تو به"

  ".بینى می بد بدون ولى میرم باشه "

  :  گفت سیاوش به رو بود ساکت موقع اون تا که علیرضا

  ". باشیم تنها میخوایم گفت چى نشنیدى"

  .رفت و زد پوزخندى حرف این شنیدن با سیاوش

  :گفتم و انداختم پایین رو سرم شرمندگى با

  ".اینطورى خواستم نمى متأسفم "

  :گفت و کرد قطع رو حرفم

  ".کنم کم رو شرش داشتم دوست هم خودم نیست مهم "

 سمانه صداى که شدم می ذوب داشتم نگاش برق از دیدم چشماش تو رو قشنگى برق که بردم باال رو سرم لبخندى با

  .اورد خودم به منو

  " شیطونا؟ رفتید کجا"

  "؟ گذشت خوش سمانه"

  ". بیشتر شما به کنم فکر ولى بله که ما به"

  .کرد نگاه علیرضا به آمیز شیطنت لبخندى با

  :  گفت هم علیرضا

  "چطور؟ شماها گشنمه من هم االن بگذرونیم خوش اومدیم که اینه مهم"

 با خواستم ریمب نظر مورد رستوران به تا رفتیم ماشین طرف به!  شکم سوى به بریم که کردیم موافقت همه اینکه از بعد

  :  گفت علیرضا که بشم امیر ماشین سوار سمانه

  "خانم؟ شیده شدي راه نیمه رفیق"

  ".ترفیق پیش برو جون شیده": گفت سمانه که بدم رو جوابش چى نمیدونستم!  شدم خانم شیده,  سمانه جلو اوه

  .فتنر و دادن تکون دست بوق یه با و شدن سوار امیر و سمانه که برم کجا که بودم گیج هنوز شیده این دست از واى
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  ".گشنمه دیگه بیا شیده هستى چى منتظر"

  .شد می آب قند دلم تو که من ولى علیرضا این هست بشرى عجب!  شیده شدم باز ا

  .افتادیم راه و شدم سوار

  ".نگیر دل به حرفاشو زیاد هست رك خیلى سمانه "

  ".نگرفتم دل به نه "

  !اومده هم خوشم که دونست نمى حاال

 جلوشون دیمبو گذاشته قرار که هم علیرضا و من گذاشتن علیرضا و من سر به سر امیر و شیده کلى رستوران تو اونشب

 شده؟ یرتد": گفت علیرضا هست نیم و یازده ساعت دیدم که انداختم ساعتم به نگاهى.  دادیم می جوابشون نیاریم کم

  "میشه؟ نگران بابات

  ".دارم کالس فردا هست بهتر بریم اگه ولى میاد دیر هست دوستاش خونه امشب بابا نه"

  :گفت و شد بلند علیرضا که شدم هم به علیرضا و امیر هاى نگاه متوجه حرفم این با

  ".بریم بهتره, هست منتظرمون بیداره حاال تا هم مامان میرسونمتون بریم بله "

  :گفتن با نشستم علیرضا ماشین تو وقتى کردیم خداحافظى امیر و سمانه با

  ".میام االن ببخشید "

  .افتادیم راه و اومد دقیقه ده از بعد شدن هم با صحبت مشغول رفت امیر طرف به و شد پیاده ماشین از

  : گفت علیرضا که بودیم ساکت ماشین تو

  "دارى؟ کالس ساعتى چه فردا "

  "ندارید؟ کالس فردا چى شما صبح ده ساعت من"

  ".بریم هم با میخواهى اگه دارم کار صبورى خانم با ولى ندارم نه"

  ".بشه سوءتفاهم براشون بچه میترسم شلوغه آموزشگاه جلو راستش"

  "خوبه؟ میکنم پیادت کوچه سر"

  ".میشم مزاحم باشه..  راستش "

  .بدم نشون آروم رو خودم کردم سعى ولى بود عروسى دلم تو واى
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  "دارى؟ دوست چطور تو بشیم آشنا هم با بیشتر دارم دوست, نمیدادم بیشنهاد بودى مزاحم اگه"

  ".بگم چطورى.. کسى با حاال تا من من"

  "میکنه؟ دعوات میشه؟ ناراحت بابات "

 زما توضیح ولى بدم بش کارامو همه گزارش باید ولى ندارم اون کار به کارى منم نداره کارم به کارى زیاد اون نه "

  ".نمیخواد

  "هست؟ حدى چه در رابطتت سیاوش با,  آهان"

  : نموند درو تیزش نگاه از که زدم لبخندى پرسید می سؤال بازپرسا مثل چقدر

  "میخندى؟ چرا"

  ".پرسید می سؤال بازجوها مثل که میکردم فکر داشتم"

 واسه بپرسم؟ سؤال ازت ندارى دوست":  گفت و شد مسلط خودش به زود ولى حرفم از خورد جا کمى کردم احساس

  ".بپرس خواستى چى هر هم شما بدونیم بیشتر همدیگر مورد در که هست الزم بیشتر آشنایى

  .کرد نگام لبخندى با و

 همیشه .ندارم کارى فحش و دعوا و کردن کل کل از غیر به خاصى رابطه سیاوش با باشید راحت نشدم ناراحت اصال نه"

 یشترب نگفت من به مورد این در چیزى هم بابام. کردم ردش ولى کرده خواستگارى ازم تازگیا هم با هستیم همینطور

  ". شدیدم تاشون چند با حاال تا میمیرن واسش که داره زیاد دختر دوست گرنه و میخواد منو که هست بابا پول بخاطر

  ". اینطور که"

  .نشد زده بینمون مهمى حرف دیگه خونه به رسیدن تا

  :گفت و کرد پیاده در منوجلو رسیدیم که موقعى

  "ترسى؟ نمی تنهایى "

 کنید ازب برام رو در بیایید شما میشه. رفتن مرخصى امشب ولى هستن شوهرش و خانم اکرم تنهایى به دارم عادت نه "

  "کنم؟ روشن رو المپا من تا

  "باشه؟, تو بگو هم شما جاى به و علیرضا بگو, من مثل باش راحت من با فقط,  حتما باشه"

  خوبه اره:_

  باشه علیرضا طرف از کردم دعا شد بلند اس صداى که شدم می خواب آماده داشتم
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  : بود نوشته بود خودش

  ". دنبالت میام صبح خوش شب که؟ ترسى نمی خوبه؟ چى همه"

  ".میبینمت صبح. ترسم نمی میخوابم دارم":  نوشتم واسش

   علیرضا؟ و من میشه یعنى خدایا. کنم شروع کم از که بود بهتر اول روز براى ولى بنویسم براش بیشتر داشتم دوست

  . خوابیدم فکر این با

 در مد رفتم بیرون فورى.  هست منتظر که داد اس علیرضا شدم آماده سریع شدم بیدار خواب از همیشه از زودتر صبح

 لبخندى اب کردم احوالپرسى و سالم باهاش اومد بیرون در از هم جون فریده بشم سوار خواستم تا بود ماشین تو خونشون

  : گفت و کرد نگام

 من چى هر که االح تا شدم خوشحال خیلى بشید آشنا هم با بیشتر کم یه که گذاشتید قرار گفت علیرضا دیشب وقتى"

 پیش رو حرفش خودش دیده رو شما که روزى از ولى. کنم ازدواج خوام نمی زوده گفت می میزدیم حرف باش سمانه و

  ".بشنوم خوب خبراى زودتر چه هر که انشاءاهللا. کشیده

  :  گفت و اومد کمکم به علیرضا که بدم رو جون فریده جواب چى دونستم نمی بودم گیج

  ".برگشتیم وقتى بذار بقیشو شد دیر شیده"

  : گفت علیرضا که شدیم سوار و کردم خداحافظى جون فریده با

  "من؟ مورد در نگفت چیزى که بابات ؟ خوبى "

 یگهد شرکت میره عصر خوابه هم ظهر تا خونه میاد صبح نزدیکاى هست دوستاش با وقتى اخه ندیدم هنوز رو بابام"

  ". بینمش می شب

 یم صحبت خانواده تشکیل مورد در باهام وقتى همیشه آخه کرد ذوق کلى کردم صحبت مامان با موردت در دیشب "

 فهمیدم که هم وقتى و لرزید دلم دیدم آموزشگاه تو رو تو که شد چى مرتبه یه نمیدونم ولى میکردم عوض رو حرف کرد

 صحبت هم اب تا بیاد امیر با که گفتم سمانه به خودم هم دیشب. کنم چکار دونستم نمی خوشحالى از هستى همسایمون

  ".کرد اذیت تونست می تا اونم کنیم

  : گفت علیرضا که بودم گرفته پایین خجالت از رو سرم

  "میگردى؟ چیزى دنبال "

  "نه "

  "میکنى؟ نگاه رو پایین چرا پس"
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  ". دارم ارتباط و میزنم حرف مورد این در پسر یه با که بار اولین راستش آخه همینطورى"

  "کردى؟ فکر چیا به حاال تا دیشب از چیه؟ من مورد در نظرت"

  ".برسه دادم به خدا میکنم صحبت بابا با امشب نکن عجله زیاد"

  "میکنه؟ دعوات چرا؟"

 بار کی ماهى اینکه با ندیدم رو بابا دوستاى از یکى حاال تا نمیشه باورت که اونجایى تا حساسه خیلى من مورد در "

  ".میشم تنبیه گرنه و کنم قفل داخل از رو در و بمونم اتاقم تو باید میان تا ولى میان خونمون

  "مگه؟ خبره چه"

  ".میپرسى سؤال همش هستى بازجوها مثل هستم حرفم سر هنوزم علیرضا"

  :  گفتم بشم پیاده میخواستم وقتى نزد حرفى آموزشگاه کوچه سر تا و خورد جا حرفم این با

  ".نداشتم بدى منظور گفتم همینطوى نشو ناراحت حرفم از ببخشید"

  :  گفت و زد لبخندى

  ".دنبالت میام باش همینجا گشتن بر براى کردم روى زیاده من نه"

  ".باشه"

  .گذشت برام سال یه شد تمام کالس تا نداشتم رو کالس و درس حوصله اصال اونروز

  .زد ترمز کنارم آلبالویى پژو که که بودم علیرضا منتظر کوچه سر

  ".گذاشته قال رو تو که بوده کى خوشگله"

  :  دادم اس علیرضا واسه و آوردم در رو موبایلم و گردوندم بر رو سرم

  ".هستم منتظرت من کجایى؟"

  ".عزیزم میام دارم "

  .خدا خوبى خیلى!  عزیزم واى

  : میگفت پرت چرت داشت هنوز پژو راننده

  ".میگذره خوش بیشتر من با دیگه بیا د"

   میکرد نگاه من به خشم با که دیدم رو علیرضا کردم بلند رو سرم ترمز صداى با
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  .کرد حرکت اونجا از سرعت با و شدم سوار سریع

  "میگفت؟ چى بود؟ شده مزاحمت"

  ".میگفت چى که نداره اهمیت واسم میگفت پرت و چرت"

  "بود؟ چطور کالست,  خوبه آهان "

  " نداشتم حوصله زیاد امروز ولى بود خوب"

  " کردى؟ می فکر من به داشتى"

  .بود بابا خورد زنگ تلفنم موقع همین در ندادم جواب

  ".هست بابام علیرضا واى "

  ". بگو بش رو راستش پرسید چى هر عزیزم نیست چیزى"

  . دادم فشار رو جواب دکمه

  "خوبى؟ سالم بابا الو "

  "کجایى؟ سالم "

  ".خونه میام کالس از دارم "

  " هستى؟ کى با "

  ".خونه میام حاال"

  ". میگفت راست سیاوش پس"

  ".مزخرفه حرفاش همه اون بابا"

  ". بیار خودت با هم رو مرتیکه اون خونه بیا زود شو ساکت"

  "...بابا ولى "

  ".بیا زود شو ساکت"

  .کردم قطع رو تماس ناراحتى با

  : گفت و زد چشمکى و کرد نگام علیرضا

  "کرد؟ دعوات شد چى"
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  "میایى؟,  خونه بریم هم با که گفت اونم گفته چیزایى یه و زده زنگ بابا به سیاوش اینکه مثل اره "

  : گفت و کشید موهاش توى دستى علیرضا

  ".خانمى نکن ناراحت رو خودت تو میام باشه "

  .نشد بدل و رد حرفى هیچ خونه تا

  :  گفت من به رو کرد خاموش رو سیگارش ما دیدن با کشید می سیگار داشت سالن تو بابا شدیم خونه وارد هم با

  ".نیا بیرون نگفتم تا اتاقت تو برو تو"

 مانه زدن حرف به شروع دونستم می چون رفتم اتاقم به حرفى هیچ بدون منم نداد من به رو حرفى هیچ فرصت اصال

  .همان هم بابا بیداد و داد و

 صدام و اومد اتاقم به خانم اکرم که برسه تفاهم به علیرضا با بابا که خوندم می دعا و رفتم می راه مدام ساعت یک تا

  .برم بابا پیش تا کرد

  : گفت و زد لبخندى بابا بود تنها بابا رفتم وقتى

  ".خواستگارى میاد مامانش با امشب نگرد دنبالش نیست رفتش"

  :  گفتم و انداختم بایین رو سرم شرم با

  "کردید؟ مجبورش شما بابا"

  ".کن آماده شب واسه رو خودت برو هم حاال داد پیشنهاد خودش نه"

  .گرفتم رو علیرضا شماره و رفتم اتاقم به خوشحالى با

  ".علیرضا الو "

  ". میبینمت امشب شده تنگ واسم دلت زود چقدر"

  "نزد؟ حرف بد باهات که بابا ببخشید"

  "نکرد؟ که دعوات خوبى تو, کرد سؤال چیزا جور این و تحصیالتم شغلم مورد در نه"

  ".بشم آماده امشب واسه گفته نه"

  ".بشو آماده برو پس خب"

  "؟ میان هم امیر و سمانه,  شب تا کو حاال "
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  ".میاد امیر با هست کارى اصل که اون اره "

  ".برسون سالم جون فریده به دیگه برم من خوبه"

  ". خانمم چشم"

 لیرضاع به قوى خیلى حس یه ولى شدم عاشق زود میدونم,  دارم دوستش خیلى میبینم خواب دارم شکرت خدایا! خانمم

  .کن کمکم خدایا دارم

 سبز ونیکت یه کنم تنم ساده لباس یه مىخواستم.  کردم فر موهامو و گرفتم دوش شدم بلند کردم نیاز و راز خدا با کمى

 توش هک یى قهوه شال و ایى قهوه صنددل یه با سوخته ایى قهوه ساپورت یه با رو بود براق ساتن یقش که زیتوتى

  . بود سبز ریز گلهاى

  . بودیم نشسته بابا با سالن تو منتظر پوشیده لباس شد که غروب

  "بیاد؟ که بگى خواستى نمی عمه به بابا"

  ".نمیام شکستید رو پسرم قلب گفت بیاد گفتم"

 شدند اردو امیر و سمانه با جون فریده همه از اول کرد باز رو در خانم اکرم زدند زنگ که کردیم می صحبت بابا با داشتیم

  .گفتم مدل تو رو اینا البته خوشکلم شم فدات بود شده ماه رنگ خاکسترى شلوار و کت اون تو عشقم هم ها اون از بعد و

 بابا اشاره با دش وارد چایى سینى با خانم اکرم.  نشستم بابا کنار منم شدند اولیه هاى صحبت مشغول نشستند ها مهمان

  : گفت و زد چشمکى رسیدم علیرضا جلو وقتى شدم پذیرایى مشغول و گرفتم دستش از رو سینى

  "! کردى خوشگل خبر چه "

  :  گفت جون فریده نشستم بابا کنار پذیرایى از بعد گرفتم گر خجالت از

 اهللانشاء تا و بشن محرم مدت یه ها بچه صیغه با بدید اجازه اگه میدونید که رو امشبمون اومدن از هدف جنتى آقاى"

  "...ازدواج و عقد اون از بعد

  :  گفت و پرید جون فریده حرف وسط هست ناراحت بود معلوم که بابا

 هست شیده با ازدواج قصدش پسرتون اگه که خواستم مسائل همین خاطر به بیشتر میکنم قطع رو حرفتون که ببخشید"

 خورد بدى ضربه صیغه از گذشته در هم خواهرم. هستم مخالف ارتباطات جور این با که بذاره پیش پا زودتر چى هر

 مینه شرطم فقط دارم قبول فقط رو دایم عقد میخوایید رو دخترم اگه هستم صد در صد مخالف مورد این در بنابراین

  ".نمیخوام زیادى چیز و نیست مهم برامون زیاد مهریه و بهاء شیر گرنه و هست

 سئلهم یا هست بابا حرف از دونستم نمی هست کالفه که بود معلوم و میکرد فرو موهاش تو رو دستش مدام علیرضا

   شده پشیمون هم شاید ایى دیگه
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  : گفت دید رو سکوت که بابا

  ".بیارید تشریف دیگه روز یه و بکنید رو فکراتون میتونید دارید دوست اگه"

  : گفت میکرد پاك رو پیشونیش عرق داشت که علیرضا

  ". میکنیم دائم عقد چشم دارید دوست اینطور شما که حاال ولى بود بیشتر آشنایى صیغه از ما قصد"

 باعث ودب چى هر ولى فهمیدم نمی رو نگاهاشون منظور میکردن نگاه علیرضا به تعجب با سمانه و امیر حرفش این با

  .برگردوند رو سرش هم اونا و کرد نگاهشون لبخند یه با علیرضا بود تعجبشون

 اسهو بمونه جشن و باشه محضرى عقد که خواست می جون فریده بود عقد تاریخ و مهریه تعیین مورد در حرفا بقیه

 پنج هواس عقد قرار کرد اعالم رو خودش رضایت هستم راضى من دید وقتى ولى نبود موافق زیاد اینکه با بابا. عروسى

 هم با و ردب کنارى به رو علیرضا بابا خداحافظى موقع کنم آماده رو خودم تا داشتم وقت هفته یه شد گذاشته آینده شنبه

 بعد میداد لکمقلق حسابى فضولیم بگم بهتر یا و کنجکاوى حس میگن هم به چى که بودم مونده کردند صحبت به شروع

  . رفتند و کردن خداحافظى و اومد علیرضا کمى از

 خداحافظى یه به اون ولى باشه داشته من با مخصوص خداحافظى یه یا و بگه چیزى علیرضا که بودم منتظر رفتن موقع

  .رفت و کرد بسنده بخیر شب و کوتاه

  "برن؟ خواستن می وقتى علیرضا به میگفتى چى بابا"

  ".بپرس خودش از دیدیش وقتى"

  ".بخیر شب باشه "

  ".خوش شب"

  .بزنم اس دیدم بهتر ولى بزنم حرف علیرضا با داشتم دوست خواب از قبل

 نهایت یب هایت توست،خنده لبخند معنی زندگانی دیدنیست، نگاهت خاموش شهر است، دیدنی هایت چشم باران مثل"

  ".است دیدنی

  : داد اس گذشت که یکم

  ". تره دیدنى تو هاى خنده خانمى بخیر شب, نخوریا چیزى آزمایش بریم میام صبح فردا "

  .وقتش به تا زنم نمى بش رو حرفا این فعال البته,  عزیزم بشم فداش

 و کیک مه علیرضا دادم سفارش کیک چیز و نسکافه من.  شاپ کافى یه تو رفتیم دادیم رو آزمایش اینکه از بعد صبح

  : گفت علیرضا که بودیم خوردن مشغول تلخ قهوه
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  ". نگفتیا من به راجع رو نظرت آخرش جون شیده"

  ". نبودم پیشت اینجا حاال که بود بد نظرم اگه "

  ".بشنوم زبونت از دارم دوست ولى,  گلم میدونم "

 تچشا میکنم احساس راستش اومد خوشم ازت شدم غافلگیر نگات با که اول بار همون آموزشگاه تو منم.. من, من "

 میدى قول, بشه باطل روز یه طلسم این نمیخوام اصال. باشم چشات طلسم تو عمرم آخر تا دارم دوست کرده طلسم منو

 من هب هیچوقت بده قول دروغ و خیانت اال کنم تحمل میتونم زندگیم تو رو چى هر نکنى؟ باطل رو طلسم هیچوقت

  ") باش زود باش زود. (نگى دروغ و نکنى خیانت

  . بود کالفه دیشب مثل.  میگفتم علیرضا به لبخند با رو اینا

  : گفت میکرد ذوب نگاش آتیش با منو داشت که حالى در

  "ندارى؟ قبول باشه هم آمیز مصلحت دروغ اگه حتى"

  ".ندارم اعتقاد آمیز مصلحت دروغ به من نه"

 قرارداد خواممی که پرسید می سؤال ازم جدید ترم مورد در که بود صبورى خانم موند تمام نیمه صحبتامون موبایلم زنگ با

 هستى ىراض":  گفتم علیرضا به رو موضوع تماس قطع از بعد بدم خبر فرداش تا که خواستم مهلت ازش نه یا و ببندم

  "ندارى؟ دوست یا ؟ کنم کار

  ". نیست مشکلى پس میام روزا بعضى هم خودم اونجا از ندیدم بدى چیز خوبه کارت محیط "

  "یواشکى؟ میگفت چى بابا دیشب راستى,  عزیزم مرسى "

  ".بپرس خودش از "

  ".بپرسم تو از گفت اونم پرسیدم "

  " بدونى؟ میخوایى واقعا. ا.. ا"

  ".دیگه بگو شدم نگران"

  "فهمیدى؟ رو منظورم باشى من پیش شب ندارى اجازه کنیم عروسى اینکه از قبل تا که گفت"

  :گفتم و گرفتم پایین رو سرم, گرفتم گر خجالت از

  "کردى؟ قبول هم تو "

  ".دارم کار برم جایى باید من بریم! زیاده تحملم نداره ناراحتى پس میگیریم عروسى زود عقد از بعد اره"
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  : پرسید ایى مقدمه هیچ بدون علیرضا ماشین تو

  "کرده؟ فوت چطورى مامانت شیده "

  "... راستش "

  ".نگو میکنه ناراحتت اگه "

 بار یه نشینى شب و دارشت دوره دوستاش با بیشتر بابام میدونى, کنم صحبت باهات موردش در دارم دوست.. نه.. نه"

 مامان اقات به بوده مست حسابى که فطرتا پست اون از یکى که اتاقش تو هم مامانم,  سالم سه هم من بودن ما خونه که

 نمیتونه بینهمی وقتى ولى میکنه مقاومت خیلى مامان خالصه بوده گورى کدوم نمیدونم هم بابا کنه اذیتش میخواد و میاد

 بریدن عث با هشیش متأسفانه ولى کنه دفاع خودش از شیشه اون با تا میزنه توالت میز آینه تو مشت با محکم کنه کارى

  "... تنها تنهاى بکن رو فکرش میکنه تموم جا همون برسه دادش به نبوده کسى چون و میشه رگش

  . اومدم خودم به بود گرفته بطرف علیرضا که دستمالى با

  " هست؟ چى واسه این "

  ". کن پاك اشکاتو "

  .  نکردیم صحبتى خونه به رسیدن تا. کردم گریه شدم متوجه که بود موقع اون تازه

 ندهز مامانم کاشکى بزنم حرف مورد این در باهاش که نداشتم آشنایى و دوست هیچ.  رفت خودش رسوند خونه تا منو

 تمنداش خبرى ازش بود وقت خیلى افتادم خالم یاد کشیدم دراز تخت رو کردى؟ که بود کارى چه این آخه مامان,  بود

 و حرمت خواستم نمی منم افتاد می مامان با خاطراتش یاد بودم مامان شبیه چون ببینه منو نداشت دوست زیاد اون

  .نداشتم کارش به کارى همین بخاطر بره بین از هست بینمون که احترامى

 حوصله زیاد ودب معلوم علیرضا ولى ذاشت می سرمون سربه مدام سمانه,  خریدیم حلقه رفتیم سمانه و علیرضا با صبح فردا

  :  گفتم سمانه به شد پیاده ماشین از تلفن بهانه به که موقعى نمیداد رو جوابش نداره

  "اومده؟ پیش مشکلى نداره حوصله زیاد انگار علیرضا سمانه"

  :گفت دستپاچگى با سمانه

  ".باشه داشته مشکل کارش توى شاید..  نمیدونم "

  .نشه ناراحت تا بپرسم ازش جورى چه نمیدونستم افتادیم راه و شد ماشین سوار علیرضا

  ".بگم بابا به میتونم دارى مالى مشکل اگه علیرضا"

  : زد فریاد عصبانیت با
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  ".نکش رخم به رو بابات پول هم تو ندارم مالى مشکل"

  :  گفتم لرزون صدایی با زده داد سرم علیرضا که کنم باور نمیتونستم

  ".. ناراحتى که ببینم نمیتونم هستى کالفه و ناراحت خیلى دیدم اخه نداشتم بدى منظور علیرضا کن باور"

  "...لطفا میخوام آرامش کم یه فقط نیستم ناراحت باش ساکت کم یه شیده"

 سرازیر کماش میزدم حرف کلمه یه اگه میداد فشار رو گلوم بغض شدم پیاده حرفى هیچ بدون خونه رسوند منو که موقعى

  .میشد

  . هست دستش تو هم بابا کوفتى هاى شیشه از یکى و نشسته حیاط تو سیاوش دیدم کردم باز رو در تا

  :  گفتم و شدم وارد عصبانیت با

  "کجاست؟ خانم اکرم دستت؟ چیه این میکنى؟ غلطى چه اینجا تو"

  :  گفت کشدار لحنى با

  ".شیده دارم احتیاج بهت بشین پیشم اینجا بیا"

 ماست اونجا از تا داخل برم شم رد کنارش از میخواستم,  نداره شارژ دیدم که بزنم زنگ بابا به تا اوردم در رو موبایلم

   داد رو وابشج سیلى یه با که زدم بلند جیغ یه بغلش تو کشوند منو گرفت رو دستم سریع حرکت یه با که بگیرم

  : زدم فریاد

  ".میکشتت علیرضا کن ولم اشغال "

  : گفت و کرد نزدیک صورتم به میداد گند بوى دهنش

  "؟ دارم کمتر عوضى پسره اون از چى بگو فقط "

  ".شو گم برو حاال, کمتره اون از عقلت و شعور "

  ".اتاقت تو بریم پاشو یاال,  نمیرم ندم انجام میخوام که رو کارى تا "

  :  زدم فریاد داشت هم زورى عجب

  "..  برس بدادم علیرضا علیرضا"

 علیرضا دندش داخل امیر و علیرضا و شد باز در مرتبه یه میکشوند خونه داخل بطرف و بود کرده بغل منو تقریبا سیاوش

 مامچش کردم احساس,  بودم شده بیحال ترس از که منم شد سیاوش به زدن کتک مشغول اورد در سیاوش دست از منو

  ... نفهمیدم هیچى دیگه و میره سیاهى
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 دیدنم با ردمیک نوازش رو سرم داشت و بود نشسته کنارو سمانه بودم نشیمن اتاق تو کردم باز رو چشمام سمانه صداى با

  : گفت و زد صدا رو علیرضا

  "شده بهتر حالش شیده علیرضا بیا"

  "؟ کجاست خانم اکرم داشت؟ چکار شما خونه تو سیاوش": کرد نگام خشم با, شد نشیمن وارد علیرضا

  ".دونم نمى دونم نمى":  گفتم حالى بى با

  ". میدونمن میگى که میبرسم ازت وقت هر میدونى زندگیت از چى تو, دونم نمى دونم نمى":  زد فریاد عصبانیت با اونم

  : گفت و زد کنار رو دستش علیرضا کنه آرومش که داشت سعى و رفت علیرضا طرف به سمانه

  ". کنم صحبت شیده با میخوام خونه برو سمانه"

  :  گفت میرفت در طرف به داشت که سمانه

  ".نکن عصبانیش هست پایین فشارش شیده علیرضا, کنید صحبت فقط میکنم خواهش"

  ". ندارم کاریش نه "

 نزدیکم شستهن کنارم علیرضا کردم احساس ببرم فرو رو بغضم که میکردم سعى داشتم و بستم رو چشمام رفت که سمانه

  :  گفت و کرد گوشام نزدیک رو صورتش که میشدم مست داشتم میکردم حس رو عطرش بوى اومد

  "شیده؟,  کن باز رو چشمات شیده"

 اومد رودف گونم رو لباش میشدم طلسم داشتم برد باال رو سرم و گرفت دستش تو رو چونم کردم باز آرومى با رو چشمام

   "ببخشید":  گفتن با شدم داغ کوره مثل

  .کرد زدن قدم به شروع و شد بلند جاش از

  .هستم ضعیف که کنه فکر خواستم نمی نلرزه صدام تا کردم می سعى

 ساختمون تو یامب میخواستم بود نشسته نیمکت رو حیاط تو سیاوش کردى پیاده منو وقتى ندارم گناهى هیچ من علیرضا"

  "...گرفت زور به منو که بزنم زنگ بابا به

  ".بشنوم نمیخوام موردش در دیگه بسه"

  . کنه ىرانندگ تنهایى تونست نمی داشت سیاوش که حالى اون با چون کجاست سیاوش که نپرسیدم حتى ترسم از

  ".نمیده جواب میزنم زنگش چى هر ؟ کجاست بابات,  بره که فرستادم امیر با رو سیاوش"

  .ندادم بهش جوابى
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  "کجاست؟ بابات میگم نیستم تو با مگه": گفت و شد عصبانى باز علیرضا

  :  گفتم و کردم بلند رو صدام منم

 اگه بگیرم استم باهاش نباید هست بیرون وقتى میگه نمیده رو تلفنام جواب هیچوقت ولى باشه شرکت باید نمیدونم"

  "...داشته دکتر وقت امروز اونم بگم رحیم آقا به باید باشم داشته ضرورى کار

  .بباره بارون مثل تا دادم اجازه نگرفتم رو بغضم جلو دیگه

  .رفت بیرون و بست محکم و در حرفى هیچ بدون علیرضا

  . کرد دعوا باهاش کلى عمه به زد زنگ و شد عصبانى, کردم تعریف براش رو سیاوش جریان اومد بابا که شب

 اشهب عقدمون مثال که بود قرار فردا میزد شور دلم. نمیداد جواب هم تلفنش نداشتم خبرى علیرضا از که بود روز چند

  .بزنم زنگ سمانه به که گرفتم تصمیم

  "نمیگیرى؟ ازم احوالى خوبى؟ سمانه الو "

  "خانم؟ عروس خوبى تو مرسى خوبیم"

  "...نداره خبرى داماد از که عروسى چه عروس؟":  گفتم پوزخندى با

  "...که اینه ریخته بهم شرکتشون کاراى کم یه جون شیده راستش "

 از لش؟موبای به زدم زنگ بار چند حاال تا میدونى بزنه؟ زنگ یه خواب از قبل تونست نمى حتى شرکته؟ تو هم شب: _

  ".ببینمش نمیخوام دیگه شد تموم چى همه بگو بهش من قول

 حرفا اون سمانه به ناخواسته که بود روم فشار اینقدر روزه چند این ولى بزنم رو حرفا این خواستم نمی کرم قطع فورى و

  . زدم

 خاموش رو تلفنم هم آخر در کردم می قطع ولى گرفت می تماس مرتب ندادم جواب. زد زنگ علیرضا بعد دقیقه چند

 ندادم جوابش . ببینه منو میخواد هست پایین علیرضا که گفت و شد وارد خانم اکرم که کشیدم دراز اتاقم تو رفتم و کردم

 کنارم تخت ور نفر یه کردم احساس که پایین رفته اکرم کردم فکر شنیدم که رو در شدن بسته صداى بستم رو چشمام و

  : گفتم و برگردوندم رو روم دیدم کنارم رو علیرضا کردم باز رو چشمام. نشسته

  ".رسوندى رو خودت سرعت این با که بودى خونه پس"

  "کردم؟ رد رو قرمز چراغ تا چند میدونى زد زنگ سمانه که بودم جایى نه"

  ".میدم رو هات جریمه پول"

  ".بزنیم حرف بعد کن نگاه منو شو بلند شیده"
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  ". بیرون برو خوام نمی"

  : گفت و نشوند بغلش تو منو اورد طرفم به رو دستش

  ".. کاراى بدم توضیح واست بذار شیده کنیم صحبت هم با تونیم می راحت حاال"

  :  گفتم بیرون بیام بغلش از کردم می سعى که حالى در

 تىح شدى؟ سیر ازم زودى همین به نمیدادى رو جوابم چرا بدونم میخوام فقط شده چى کارات که خوام نمی توضیح"

 نمی لگیرد میزدى اس هم بخیر شب یه واسم اگه حتى بیارى بیرون دلواپسى از رو من تونستى نمی هم خواب وقت شبا

  ".شدم

  :بود شده بلند هام گریه هق هق دیگه

 پنهون ازم رو خودت اینکه نه بگو و باش راست رو باهام دارى کار اگه کنم می تحمل رو چى همه که گفتم روز اون "

  ".کنى

  : گفت و کرد بلند رو سرم گذشت که کم یه کردم گریه و گذاشتم هاش سینه رو سرم

  "آشتى؟ شیده آشتى؟ نمیشه تکرار دیگه ببخشید "

  : گفتم و بوسیدم رو گونش بدم عذابش این از بیشتر خواستم نمی

  ".آشتى"

  بودیم خوش کلى و کردیم خرید و بودیم بیرون شب تا گذشت خوش خیلى روز اون

 با هم رو موهام پشت.  باال زدم دادم پوش رو جلوش کردم خشک و موهام,  رفتم حمام و شدم بیدار زود پنجشنبه روز

 ایى قهوه الش یه و ایى قهوه جین یه با رو بود خریده برام علیرضا قبلش شب که رو رنگى کرم مانتو. کردم جمع کلیبس

  .بریم نظر مورد محضر به که افتادیم راه بابا با کردم مختصرى آرایش پوشیدم هم کرم صندل جفت یه. 

  " نمیاد؟ عمه بابا"

  ".نه"

  "چى؟ خاله"

  ".گفت تبریک کیش رفته هست مسافرت زدم زنگ بهش دیشب اوهوم "

  "میاد؟ شاهد براى کى"

  ".جون عزیز عروس و پسر"
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  ".زدى زنگشون که مرسى بابا میگى راست واى"

 منو اونم و رفتم خانم مریم بغل تو دیدمشون تا.  دیدم می رو خانم مریم و آقا اسماعیل ها مدت از بعد که بودم خوشحال

 آمریکا هب دخترا رفتن و ماجرا اون از بعد ولى میرفتم خونشون همش کنه فوت جون عزیز اینکه از قبل تا کرد بوسه غرق

  .بودمشون ندیده دیگه تحصیل ادامه براى

 پشیمون که گنب و بزنم زنگ ترسیدم می داشتم تهوع حالت نیان نکنه بودم گرفته دلشوره بودن نیومده اینا علیرضا هنوز

 که ودب تنش رنگ همون به جین یه با ایى قهوه اسپرت کت یه علیرضا اومدن باالخره دقیقه ده از بعد نمیان و شدن

  . کامل بود زده باال بودموهاشو کرده جذابترش

  .بودن هم,  هست علیرضا عموى گفتن که آقایى یه و جون فریده و امیر و سمانه

  .کرد مهرم علیرضا رو طال سکه هزار و زمین قطعه یه ولى خوایم نمی زیاد بود گفته بابا رو مهریه

 بش تا گرفت اجازه بابام از علیرضا,  خوردیم که رو ناهار.  کرد دعوت رستوران یه تو ناهار واسه رو همه بابا عقد از بعد

  .داد اجازه هم بابا باشیم هم با رو

 رو هدند دست همون با و گرفت رو دستم شدیم ماشین سوار وقتى هم علیرضا و من رفت سمانه و امیر با جون فریده

 یرضاعل زن دیگه حاال. میزد لبخند و کرد می نگام بار یه ثانیه چند هر بود گذاشته هم مالیم آهنگ یه کرد می عوض

  . زده تاول دستام کردم می احساس علیرضا دست گرماى از میزد تند تند قلبم. بودم

  "؟ بریم کجا خانم خب"

  ". بخورم قیفى بستنى میخوام جایى یه برو اول ولى دارى دوست که جا هر"

  . کنم کم رو بدنم گرماى از کم یه میخواستم

 علیرضا عصر .کردم بازى تاب حسابى بود خلوت چون و بودیم پرك تو عصر تا خوردیم بستنى و رفتیم پارك یه به هم با

  .کردم قبول خرید عاشق که منم بزنیم قدم کم یه خرید مرکز یه تو بریم که گفت

  . کرد جلب رو نظرم,  بود ویترین تو لباسى شدیم رد که فروش لباس مغازه یه کنار از

  "ببینیم؟ بریم رو پیرهن این علیرضا"

  .اشتد زانوهاش تا هم بلند چاك یه میخورد گره گردن پشت که,  جلوش بنفش بند تا دو با یاسى بلند پیراهن یه

  " بپوشى؟ کجا میخواهى رو این ":گفت و اومد کنارم علیرضا

  ".پوشم می بود چیزى جشنى یه وقت هر نمیدونم فعال"
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 فکر شاید. نباشه جمع تو مردى هیچ و باشن تنها خانما اگه حتى بپوشه لباسا طور این خانمم ندارم دوست شیده ببین "

  ".بذاریم احترام بهش طرف دو هر الزمه که هست اعتقاداتى سرى یه ولى نمیخوره درد به افکارم کنى

  .کنیم بحث و جر هم با مسائل جور این مورد در عقدمون روز نداشتم دوست ولى بود برخورده بهم اینکه با

 دوره امشب بابا خونمون بریم دارى دوست اینکه یا بشینیم شاپ کافى یه تو بریم,  میزنیم حرف موردش در بعدا باشه"

  .نمیاد صبح تا داره

  ".بیرون بریم شام واسه بعد کنیم استراحت کم یه بریم بهتر شده خستم منم اره "

  شون نوه دیدن رفتن و گرفتن اجازه رحیم آقا و خانوم اکرم رسیدیم که خونه

  :گفت میکرد باز رو سالن در که حالى در علیرضا

  ".هستن بیرون که همش میکنن هم کار خونتون تو اصال تا دو این "

  :  گفتم میرفتم اتاقم تو داشتم که حالى در

 کافى وقت و همیشه بودن کار سر باباش و مامانم مامان چون بوده کرده بزرگ کوچیکى از رو مامانم,  خانم اکرم"

 مینه داده بهشون هم خونه یه. کنیم زندگى هم با تا اورد رو اونا من بخاطر بابا کرد فوت مامان که هم وقتى نداشتن

 ظافتن کار تو میاد جوون دختر یه روز دو ایى هفته نداره بیشتر کلیه یه هم رحیم آقا داره پادرد خانم اکرم هست پشت

  ".داشته نگه رو اونا مامان بخاطر هم بابا میکنه کمک خونه

  "اوهوم "

  "ببینى؟ رو بابا کتابخونه دارى دوست راستى "

  "میخونه؟ هم کتاب بابات کتابخونه؟"

  ".کنى پیدا میتونى بخواهى زبونى هر به کتاب هر,  کرده درست رو اونجا دوستاش به دادن پز واسه بیشتر نه"

  ".ببینیم بریم جالبه"

 کتابخونه وت میرم وقتا بعضى یواشکى هم من نداره ورود اجازه کسى. هست ممنوعه منطقه اینجا نگو چیزى بابا به فقط "

  ".میکنم باز رو درش سنجاق یه با قفله همیشه درش میبینم رو کتابا

  ". بده اجازه تا کن خواهش بابات از خب, هستى دخترى عجب"

  ". نه یعنى,  نه بگه وقتى نمیشناسى رو بابا تو"

 دور تا دور که دبو کتاب فقط نبود معلوم چیزى دیوار از آخه نمیزد پلک ثانیه چند تا علیرضا کردم باز که رو کتابخونه در

  .میومد چشم به اتاق
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  "اومد؟ خوشت علیرضا"

  ". بیارى آب لیوان یه برام برى میشه بزرگه خیلى اره "

  .میام االن میکنم درست شربت واست میرم بندازى نگاهى یه اینجا تو تا"

 نعنا برگ دوتا ردمک درست رو شربت بلند پایه لیوان یه تو کردم پیدا کابینت تو از رو البالو شربت رفتم پایین سرعت با

 خودى تمداش دوست ولى نمیوردم در سر چیزا این از,  گرمه نعنا,  سرده البالو میگفت خانم اکرم اخه انداختم توش هم تازه

   شده هالك تشنگى از کنم فکر االن کشید طول دقیقه ده. بدم نشون علیرضا به

  . زدم صدا رو علیرضا میرفتم باال که ها پله تو از

  "شدى؟ هالك تشنگى از یا ایى زنده علیرضا"

  : گفت و گرفت دستم از رو لیوان و اومد بیرون کتابخونه از علیلرضا

  ".کن قفل رو کتابخونه در برو "

  .اتاقم تو رفتیم علیرضا با و کردم قفل رو کتابخونه در

 علیرضا نداشت ىاشکال خب ولى بود تنم بندى تاپ یه فقط مانتو زیر نشستم علیرضا کنار تخت رو اوردم در تنم از رو مانتو

  .بود شوهرم که

 دیکنز صورتم به رو سرش میزد برق چشماش.  کردم نگاه چشماش تو کردم حس بازوهام رو رو علیرضا دستاى گرماى

  :  گفت و گذاشت گوشم کنار رو لباش بود لبام به نگاش بودم شده نگاش مسخ منم میخورد صورتم به نفسهاش کرد

  ".میکنم خواهش بزنم قولم زیر میترسم اینطوى کن عوض رو لباست هم تو بیرون میرم من شیده"

  : گفت و گذاشت لبم رو رو انگشتش که بدم رو جوابش خواستم,  حرفش این با زدم یخ

  ".میکنم خواهش,  هیس "

 تو مرفت بیرون اتاق از و کردم عوض شرت تى یه با رو لعنتى تاپ اون داشتم بدى خیلى حس رفت بیرون اتاق از و

 رو ماشچش کردم فرو موهاش تو رو دستم و نشستم کنارش بود بسته هم چشماش و بود کشیده دراز کاناپه رو نشیمن

  : گفت و کرد باز

  ".کردى خراب موهامو شیده"

  : گفتم و زدم لباش رو کوتاه یى بوسه

  ". خراب موهاى با حتى دارم دوستت"

  : گفت و زد تلخى لبخند
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  "؟ بخشى می منو شیده"

  ". ببخشمت بخوام که نیوفتاده اتفاقى عزیزم"

  .بوسید و گرفت دستش تو دستامو

 نمخا اکرم اومدن از بعد هم علیرضا.  خونه اوردن رو شام زدیم زنگ هم بعدش و میزدیم حرف هم با و بود پیشم شب تا

  . رفت و کرد خداحافظى

  ) من بودم رویى پر بچه عجب( بود داده بابا به که قولى بخاطر شاید چرا نمیدونم بودم دلگیر ازش کم یه

  : دادم اس واسش خواب از قبل شب

 یانهآش همیشه دلم خلوت بدان و بمان بامن مهربانت قلب خاطر به برگزیدم را تو من و خواست می همسفر عشق جاده"

  ".توست

  ".دارم دوستت منم که بدون ولى, نیستم بلد تو مثل قشنگ اس ام اس من ببخشید":  داد جواب اونم

  .رفتم بخواب علیرضا فکر با کشیدم دراز تختم تو قشنگ لبخند یه با

 ونبیر همش روز چند اون اخه. خونمون بیاد میخواد نداره اشکال اگه گفت علیرضا که.  گذشت می عقدمون از روز چند

  .بودیم شده خسته رفتن بیرون از دیگه و رفتیم می

 خانم ماکر اومد علیرضا وقتى.صورتى آرایش یه با کردم گیس هم رو موهام پوشیدم یخى جین یه با سفید بلوز یه

  .رفت و کرد خداحافظى

  "رفت؟ چرا"

  "!!نشه مزاحممون میخواد هست خبرایى میکنه فکر"

  : گفت و گرفت دستاش تو دستمو

  "ندارم؟ رابطه باهات که ناراحتى ازم تو"

  : گفتم بودم گرفته گر که حالى در

  "!  قولش و مرده راحتى طور هر نه نه"

  .نکنه موردم در جورى نا فکراى وقت یه که گفتم خنده با رو حرفو این البته

  "اوهوم"

  "خبر؟ چه کتابخونه از راستى"
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  : گفتم و کردم نگاش تعجب با

  ".اومده خوشت اینکه مثل رفتن یواشکى از,  اهان کتابخونه؟"

  ". جورایى یه "

  ". اونجا بریم بیا "

  ".بشه ناراحت نیاد بابات"

  ".میاد صبح فردا نمیاد داره کار گفت امروز نه "

  ".اینطور که"

  .میکردم نگاه اونو داشتم منم بود کتابا به کردن نگاه مشغول علیرضا شدیم کتابخونه وارد هم با

 لبام ور لحظه یه براى رو لباش گرمى اومد نزدیکم نخوردم تکون جام از بود کرده طلسمم چشماش غافلگیرم مرتبه یه

  :گفت و اومد خودش به زود کردم حس

  "...بود مزه خوش کردى درست که شربتى اونروز "

  ".میارم برات االن باشه"

  )داره لبایى عجب( میگرفت آتیش داشت صورتم بیرون اومدم زود

 کردم قفل رو رد زود منم گرفت دستم از رو لیوان بود منتظر کتابخونه بیرون علیرضا باال رفتم وقتى کردم اماده رو شربت

  . کردیم صحبت عروسى و آینده مورد در و میدیم فیلم و بودیم هم پیش شب تا. 

   کرد صحبت و حیاط تو رفت دید رو شماره تا زد زنگ تلفنش که بود یازده ساعت

 سمانه آخه اشىب مامان پیش شب میخوایى برم باید رسیده خواستیم می که جنسایى اون اینکه مثل بود شریکم شیده: 

  .نیستش امشب هم

  ". راحت خیالت برو هم تو میخوابم و میکنم قفل داخل از رو در االن.. نه نه"

  .رفت و بوسید رو لبام

 که بود فتهگ علیرضا بگیرم مرخصى آینده ترم واسه خواستم می آموزشگاه رفتم خوردم رو صبحونه شدم بیدار که صبح

 مرکز به راه سر شدم خونه راهى راحت خیالى با و گرفتم رو مرخصى آموزشگاه تو.  ببینه منو نمیتونه و داره کار فرداش تا

 رسید کرمف به کردم می نگاه که رو ها مغازه بگیرم چى دونستم نمی. بخرم هدیه یه علیرضا واسه خواستم می رفتم خرید

 وب خوش خیلى خریدم رو نظرم مورد عطر باالخره معطلى ساعت یه از بعد شدم فروشى عطر مغازه وارد. بخرم عطر که
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 دهش رمانتیکى دختر عجب. ( کنم بو و عطر شد تنگ واسش دلم وقت هر تا خریدم خودم واسه هم یکى اومد خوشم. بود

  !!)بودم

  .خوردیم ناهار هم با بود چیده هم رو ناهار میز بود آشپزخونه تو خانم اکرم رسیدم خونه ناهار موقع ظهر

  "خورده؟ ناهار بابا خانم اکرم "

  ".نیست خونه جان؟ مادر بابات"

  ".نزن زنگ گفته آخه میزنم زنگ نیومد اگه شب تا حاال که بیاد صبح بود قرار نیومده؟.. ا "

  ".هستن جریان در بودم گفته آقا به قبل از نیستیم رحیم و من امشب فقط جان مادر باشه "

  ".علیرضا پیش میرم راحت خیالتون خانم اکرم باشه "

. ودب خاموش میزدم زنگ موبایلش به چى هر بود نیومده هنوز بابا. نره سر حوصلم که کردم مشغول رو خودم شب تا

  . گرفتم می داشتم دلشوره کم کم,  سمانه حتى نمیداد جواب هم علیرضا

  : داد اس علیرضا که

 کنم بتصح موضوعى به راجع باهات میخوام میگیرم تماس شب فردا کرده پیدا اشکال کم یه کارام شلوغه سرم عزیزم"

  ".باش خودت مواظب شب فردا تا

 هم اباب از میزدم عق دستشویى تو مرتب بودم کرده پیدا تهوع حالت. میمیرم دلشوره از که من شب فردا تا حاال واى

 هم پیچهدل!!  میزنم عق اینهمه که هستم حامله میکرد فکر گرنه و نیست خانم اکرم که کردم شکر رو خدا. نبود خبرى

  . رسیدم می هم بیهوشى مرز تا وقتا بعضى حتى شدم می اینطورى دلشوره موقع همیشه شد اضافه بدم حال به

  .فهمیدم چیزى حرفاش از شاید بگیرم تماس میزدم صداش مامان,  عقد از بعد که جون فریده با گرفتم تصمیم

  . داد جواب رو گوشى خوردن زنگ کلى از بعد

  "خوبید؟ هستم شیده, مامان الو "

 و مانهس کلى بود شده باعث که عروسکم میگفت من به بودیم کرده عقد وقتى از اونم( ".عروسکم خوبى جان مادر الو"

  )بذارن سرم به سر علیرضا

  "خوبه؟ سمانه خوبید؟ شما مرسى "

  ". خوبیم همه مادرجان اره "

  "هست؟ خونه نمیده جواب رو گوشیش سمانه مامان "

  ". میکنه خاموش رو تلفنش هست امیر خونه وقتى رفته امیر پیش جان مادر نه "
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  .هست علیرضا صداى کردم احساس شنیدم طرف اون از صدایى

  "علیرضا؟ به میدید رو گوشى مامان"

  ".باشه امیر پیش کنم فکر اونم نیستش.. اوم علیرضا؟ "

  ".خوش شب داریم قرار هم با فردا نداره اشکال. بزنم حرف باهاش میخواستم باشه اهان"

  ".باش خودت مواظب,  عروسکم خوش هم تو شب"

  .نشد دستگیرم ازش هیچى که مامان از اینم

 خوردم جا ودمخ دیدن از لحظه یه افتاد آینه تو صورتم به که نگام بودم آمد و رفت حال در اتاقم و دستشویى بین صبح تا

  . خوردم تلخ قهوه یه بود رفته گود هم چشمام زیر بود پریده حسابى رنگم

  .هنوز بود خاموش بابا تلفن

  ... که موقعى تا شد کم اضطرابم شدت از کمى گرفتم دوش یه حمام رفتم

 ایندفعه شد شروع دلپیچه دوباره بریم هم با جایى میخواد بیاد اون تا باشم آماده که گرفت تماس بابا وکیل رفیعى آقاى

  . شد می کمتر اضطرابم از کم یه تا بود علیرضا کاشکى بود شده اضافه هم دستام لرزش

 کم یه و کشیدم توا زود کردم پیدا رو مقنعم تا گشتم کلى بپوشم مقنعه گرفتم تصمیم پوشیدم رو یى سرمه شلوار مانتو

  .نده نشون زیاد رو پریدگیم رنگ و چشمام گودى تا کردم آرایش

 از. کردم ازب سؤال بدون هست خودش دونستم می چون زدن زنگ ساعت نیم بعد نشستم رفیعى آقاى منتظر نشیمن تو

  . بود معلوم حیاط, سالن تو

 و سن هم باتقری بود بابا وکیل کردم باز چشم وقتى از رفیعى آقاى. سامسونت و شلوار و کت با همیشه مثل. بود خودش

 کرده تمسافر دخترش شهر به و بود اومده پیش دخترش واسه مشکلى یه عقد موقع. گفتم می عمو بهش بود بابا سال

  .بودمش ندیده که شد می وقت کلى همین بخاطر بود

  "خوبید؟ جان عمو سالم"

  ".میشه دیر که بریم تا شو سوار بیا زود دخترم سالم"

  "کجاست؟ بابا بریم؟ میخواییم کجا نمیگید اول"

  ".میگم بهت راه تو "

  ". میشم هالك دلشوره از دارم"

  . افتاد راه عمو و شدیم سوار هم با
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  ".گرفتن رو بابات جان عمو راستش"

  "کیا؟ گرفتن؟ "

  ".پلیسا.. اوم..  خب"

  "جرمى؟ چه به کرده؟ چکار ؟مگه پلیس؟چرا "

  ".مخدر مواد فروش و خرید اسلحه، حمل جرم به"

  ".نخوابیدم دیشب اصال من ها نیست شوخى وقت االن خدا رو تو عمو چى؟ "

 وقته ىخیل بود کرده تأسیس کاراش رو پوشش بخاطر رو شرکت اون بابات, نخوابیدم منم جان عمو کنم نمی شوخى "

  ". نمیرفت فرو گوشش تو هم حرف کارش شده این که

  ".ببینه که نیست مامان شد خوب. نمیشه باورم"

  ". نکن ناراحت رو خودت "

  ".بذارید سند نمیشه"

 کاراش اتباب. رفته لو چى همه که کرده خیانت بهش کى نمیدونم گرفتنش معامله موقع هست سنگین خیلى جرمش"

  ".میگفت تو عقد از بعد کنه بازنشسته رو خودش و باشه آخرى این بود قرار رفت نمی درزش ال مو بود برنامه رو

  ".هستن معتقدى خانواده اونا میگه چى بفهمه اگه نبود علیرضا به یادم اصال واى "

  "شوهرت؟ "

  ".اره"

 ونجاستا بابت کاراى مسؤل سرهنگ مخدر مواد با مبارزه ستاد بریم خواییم می االن کنیم می فکرى یه اون واسه حاال "

 یه و تو هانهب به شاید بیایى گفتم بداخالقه خیلى. بزنم حرف باهاش نمیده راه اصال هستم کاراش دنبال حاال تا دیروز از

  . کنیم صحبت خودش با یا بابات با بذاره بیاد رحم به دلش زارى گریه کم

 بذاره دقیقه نجپ فقط اگه. بیاد راه بامون شاید بیا راه باهاش میگید درست شما بگو گفتن چى هر نکن دفاع بابات از اصال

  ".بدم انجام میتونم کارا خیلى ببینم رو بابات

  .باشم داشته دستام رو کنترلى تونستم نمی. لرزید می دستم آشکارا رسیدیم که مخدر موادر اداره جلو

 بابام از هیچى که, من واسه بود زیادى شک. خورد نمی تکون پاهام بودم نشسته همچنان من ولى شد پیاده رفیعى آقاى

  . دونستم نمی
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 پولى ههمیش که کردم می فکرش ؟ نبودى علیرضا خانواده پیش من آبروى فکر ؟ کردى که بود کارى چه این بابا اخه

  .شد می بدتر حالم میومد دست به کجا از کردم می خرج که رو

  .بود رفیعى آقاى اومدم خودم به خورد پنجره به که ایى تقه صداى با

  ".ها میره حاال باش زود, دختر هستى چى منتظر"

  .شدم پیاده لرزون پاهایى با

 زبون رو لبم و کشیدم می جلو رو مقنعم مرتب شدیم جواب و سؤال و بدنى بازرسى دفعه صد برسیم ساختمون داخل تا

  . لنگه می کارم جاى یه بابا مثل هم من که کنه فکر سرهنگه خواستم نمی.  بشه پاك رژلبم تا میزدم

  . ببینه ونوا خواد می جنتى وکیل بده خبر سرگرد به که گفت بود نشسته درا از یکى جلو که سربازى به رفیعى آقاى

 خیرش از مبخون رو سرگرد اسم تونستم نمی. بودند ایستاده در جلو نظامى و سرباز تا چند بود شلوغى خیلى ساختمون

  .منتظر همچنان و کردم سایلنت رو موبایلم گرفتم پایین رو سرم و گذشتم

 سرش شتپ هم من و جلو رفیعى آقاى بریم سرهنگ جناب اتاق به که شد صادر اجازه باالخره انتظار دقیقه بیست از بعد

  .بردم باال رو سرم آشنا صدایى..سرگرد جناب صداى با که بود پایین سرم همچنان شدیم اتاق وارد

  "... و رفیعى آقاى خب"

  تنشه؟ هست چى لباسا این ولى هست علیرضا شبیه چقدر کیه؟ این

  "؟ علیرضا":  گفتم لرزون صدایى با

  ".ینبش بشین": گفت می و میکشید منو مانتوى مرتب هم رفیعى آقاى بود زده خشکش و شد بلند جاش از اونم

  "اینجا..تو..تو "

  ".هستن خسروى سرگرد جناب ایشون جان عمو بشین"

  "سرگرد؟"

 فکرم لرزید یم صدام کنم حفظ رو تعادلم تا بودم گرفته رو صندلى دسته بخورم تکون جام از تونستم نمی بود زده خشکم

  .بچینم رو پازل این تونستم نمی کرد نمی کار اصال

  "؟ داشتى خبر چى همه از..بود؟ نقشه کارات همه پس.. سرهنگ جناب.. تو"

  . بود شده فریاد به تبدیل صدام

  :  گفت و گرفت دستم رفیعى آقاى
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  ". کردى خراب رو کارا که بشین جان دختر میگى چى"

  ".شو خفه تو": زدم فریاد و کردم نگاش خشم با

  : گفت و زد سربازى صداى سرهنگ جناب

  ". داخل بفرست و کن پیدا هم رو خسروى سروان,  کنم خبرت تا باشن بیرون فعال رفیعى آقاى "

  :  دمز فریاد همچنان و زدم پس رو دستش بگیره رو دستم که میخواست و اومد طرفم به علیرضا بستن رو در وقتى

  ". فطرت پست نزن دست من به"

  ".امروز میخواستم کن باور شیده "

  ".نزن صدا رو اسمم شو خفه"

  . نظامى لباس تو امیر و سمانه میدیدم چى شد، باز در

 عشق با,  همتون هستید رذل خیلى بوده خانوادگى نقشه یه این پس ": گفتم و زدم پوزخندى میلرزید صدام که حالى در

  ".برسید نقشتون به تا اومدید جلو عاشقى و

   بردم باال نیا جلو اینکه عالمت به رو دستام که بیاد طرفم به خواست سمانه

  : گفت علیرضا

  ". میدم توضیح من باش آروم کم یه تو شیده"

  ".آشغال نیار کثیفت زبون به رو اسمم ": زدم فریاد

  : گفت تحکم با اومد جلو امیر

  ".ببرید بیرون رو خانوادگى مسائل هست اداره اینجا "

  .کردم می خفگى و بغض احساس باز ولى بود روون صورتم رو اشکام اینکه با شدم می خفه داشتم

  ". نباشه زنت هم شاید یا هرزت زن اون با شو خفه دیگه تو":  گفتم لرزون صدایى با

  .مدماو خودم به سمانه صداى با که شده منفجر صورتم تو بمب یه کردم احساس شد داغ سیلى از صورتم مرتبه یه

  ".باش مسلط خودت به.. علیرضا میکنى چکار":  سمانه

  .شد خون از پر بردم دهنم بطرف رو دستام

  .کشید یم موهاش تو دست کالفه اونم میکرد نگاه علیرضا به خشم با و گذاشت دهنم رو دستمالى اومد طرفم به سمانه
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  : گفتم علیرضا به رو و زدم کنارى رو سمانه دست خشم با

 این هب تا. هست مردم ناموس دنبال چشمشون باشن مردم جون و ناموس محافظ باید که کسایى... متنفر متنفرم ازت"

  ".میزده تور رو پیرمردا حتما هم مامانت دادى؟ فریب منو مثل تا چند رسیدى درجه

  :گفت و چسبوندتم دیوار به و گرفت یقمو اومد بطرفم خشم با

  ". میکنم خفت خودم گرنه و خفه شو خفه.  نمیشى ساکت نمیگم چیزى چى هر "

  "...حرومزاده یه حتما هم تو": گفتم و زدم پوزخندى

  .میزد سیلى صورتم تو دیگش دست با و بود گرفته دستاش تو پشت از موهامو بشه تموم حرفم نذاشت

  . میزدم نفس نفس بلند صداى با نمیومد بیرون نفسم اووردن بیرون دستش از منو زور به سمانه و امیر

  :  گفت و برد میزش طرف به رو علیرضا امیر

  ".على کنى کنترل خودتو بود قرار"

  : گفت سمانه به,  بکشم نفس میخواستم و بودم افتاده زمین رو خمیده که انداخت من بطرف نگاهى

  "...دکتر بزن زنگ سمانه"

  .نکردم حس خالء از غیر به چیزى دیگه و رفت سیاهى چشمام که

 شد بسته مامچش باز و کردم یى ناله که داشتم ضعف اونقدر ولى کنم باز رو چشمام تونستم که گذشت مدتى چه نمیدونم

  . کردم باز رو چشمام باالخره تا داشت ادامه بار چند حالت این

 داشت حلم بودن ارتشى از نشون بود اتاق دور تا دور که سبزى هاى رنگ و سفید دیوارها بود روشن اتاق تو ضعیفى نور

  .بود سرم هم دستم یه تو نبود توش کسى انداختم اتاق به نگاهم و دادم تکون رو سرم داشتم درد احساس فقط

 بودن دهز چسب بردم لبم طرف به رو آزادم دست کردم حس لبم تو رو وحشتناکى درد که بزنم صدا رو کسى خواستم می

  )سرگرد جناب دارى سنگینى دست عجب( داشت درد خیلى

  . شد داخل پرستارى و شد باز در

 دو ؟ ایىنمی هوش به چرا گفت بس از کرد دیونه رو ما سرگرد جناب شدى؟ بیدار باالخره ": گفت و زد لبخندى دیدنم با

  ".کردى خوش جا اینجا که روزه

 رستارپ که بزنم تاحرفى کردم باز رو دهنم زحمت به میشد منفجر داشت درد شدت از هم سرم بزنم حرف تونستم نمی

  : گفت اومد نزدیکم
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 وضع در ولى داره درد کن تحمل کم یه..بزنیم بخیه نذاشت شوهرت ولى شده پاره حسابى لبت ها نزنی حرف زیاد"

  ".نمیمونه صورتت تو بخیه جاى

  .نکنم باز الکى رو دهنم دیگه تا بود کرده تنبیهم حتما!  درد تحمل

  "میکنه درد سرم":گفتم سختى به

  ". میزنم مسکن برات"

  .شدم بیدار مامان صداى با و رفتم خواب دوباره مسکن از بعد

  " مادر؟ نمیشى بیدار عروسکم, عروسکم"

  :گفت و بوسید سرم مامان کردم باز رو چشمام

  ".جان مادر شرمندتم "

  .بودم عصبانیت اوج در خب ولى بودم زده علیرضا به که حرفایى اون با بودم شرمنده ازش هم من

  ".بابام...علیرضا, مامان"

  ".میرسیم رو حسابش هم با بشو خوب زود تو, اورده سرت رو بال این چرا که کردم قهر باهاش. مادرجان میدونم"

   شد وارد سمانه و شد باز در که زدم کوله و کج لبخند یه سختى و تلخى به

  . چرخوندم ایى دیگه طرف به رو سرم

  :  گفت و داد قرار صحبت طرف رو مامان

  ".نمیکنه هم نگام داره ناز چقدر چطوره؟ عروسکت حال"

  "خوبه؟ حالت جون شیده":  گفت و اومد طرفم به بعد

  . ندادم جوابى و انداختم بش تلخى نگاه

 الغر کمى صورتش نظرم به بود اومده در ریشش ته بود خودش رفت در طرف به نگام خورد در به که ایى تقه صداى با

 جون شیده": گفت و کرد نوازش رو سرم مامان شد سرازیر اشکم و بستم رو چشمام ببینمش خواستم نمی.  بود شده

  ". ها میشه بد حالت باز نکن ناراحت رو خودت

  : میگفت سمانه به که شنیدم رو علیرضا صداى

  ".خونه ببریمش کن آمادش نمیدارن نگه رو کسى اینجا این از بیشتر بپوشه بده رو اینا بیا"

  . رفت بیرون و
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  : گفت و اومد طرفم به سمانه

  ".خونمون بریم شى حاضر کنم کمکت تا شو بلند جون؟ شیده شنیدى"

  .میرم خودمون خونه من": گفتم مامان به لرزون صدایى با

  : گفت ایى مادرانه لحن با بپوشم رو م مانتو تا میکرد کمک که حالى در

 کسى نذارم میدم قول, خونمون بیا فعال خونه اورده رو وسایلت از کم یه سمانه کردن موم و مهر رو خونتون عزیزم "

  ". کنه اذیتت

 میرفت جگی سرم داشت خونریزى کم یه هنوز آخه بذارم لبم رو که دستم داد رو باندى پرستار اومدیم بیرون اتاق از هم با

  برم راه صاف تونستم نمی و

 رفتنم راه وضعیت دیدن با هم سمانه و افتاد راه ما دیدن با بود ایستاده منتظر در پشت علیرضا اومدیم بیرون که اتاق از

 ور ودستم اومد بطرفم نموند دور علیرضا چشم از که زدم کنارى خشم با را دستش کنه کمک تا اورد جلو رو دستش

  .داشتم ضعف کنم کارى هیچ تونستم نمی نداد من به رو العملى عکس هیچ اجازه و گرفت محکم

   صندلى رو کرد پرتم تقریبا و کرد باز برام را جلو در رسیدیم که ماشین به

  : گفت علیرضا که بشه سوار خواست مامان

  .برو سمانه با ماشین تو هست تنها سمانه مامان"

  ".هنوز نیست خوب حالش شیده جان مادر"

  ". باشه راحت خیالت برو. اداره میگردم بر و میرسونمش ندارم کاریش":  علیرضا

  "فهمیدى؟ بدش تحویلم طورى همین,  ها سپردم امانت دستت مادر پس"

  ".چشم"

  . بستم رو چشمام و دادم تکیه صندلى پشتى به رو سرم

  کدومشه؟ علیرضا به نسبت احساسم ؟ نفرت یا عشق دونستم نمی بودم جدال و جنگ رحال د احساساتم با هنوز

  :  گفت علیرضا رسیدیم وقتى نکردم باز رو چشمام ماشین توقف تا افتادیم راه حرفى هیچ بدون

  ".رسیدیم شو بلند"

  . کردم تعجب که فهمید بود آشنا نا جاى یه کردم باز که رو چشمام
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 ور از رو باند اون. میکنیم صحبت شد بهتر حالت که بعدا هم خونه اون مورد در هست خونمون اصل در اینجا": گفت

  ". ببینم دار بر لبات

  .برداشتم آرومى به رو باند نداشتم رو بحث و جر و دعوا حوصله

  : گفت و اومد خودش به ثانیه چند از بعد موند ثابت لبام رو نگاهش

  ".هست ربهت باشه من پیش برداشتم رو موبایلت فقط هست مامان پیش کیفت. رسیدن هم سمانه و مامان شو پیاده"

  .دیمش خونه وارد سمانه و مامان با و شدم پیاده اومد مامان تا بودم شده خیره بیرون به فقط ندادم نشون العملى عکس

  .بود درخت و گل از پر که داشت بزرگى نسبتا حیاط خونه

 هال توى راحتى مبالى از یکى روى. اپن آشپزخونه هم روبرو و بود بزرگ هال یه هم از اول شدیم که ساختمون وارد

  .رفتم خواب به بستم رو چشمام داشتم شدید ضعف احساس شدم ولو تقریبا

  .بودند سمانه و مامان کردم باز رو چشمام برم و دور صداهاى با

  ". بخور چیزى یه شو بلند مادر شدى بیدار"

  . آشپزخونه طرف به رفت حرف این با

  :  گفت و کرد نگام لبخند با سمانه

  ".کن عوض رو لباست برو گذاشتم علیرضا اتاق تو رو وسایلت"

  . میگردم اتاق دنبال فهمید که سمانه کردم نگاه رو برم و دور و شدم بلند جام از حرفى بدون

  : گفت و کرد اشاره بود سرم پشت که راهرویى به

  ". روبرو در راهرو آخر "

  . بستم سرم پشت رو در و رفتم اتاق همون به

  . هستن وهرمش خونواده نیستن غریبه ولى. بمونى مجبورى ها غریبه خونه تو که رسیده کجا به کارت خانم شیده ببین

  .بمونم ونپسرش اتاق تو گذاشتن منو که بوده راستى حتما الکى؟ یا بود راستکى عقدمون اون دونستم نمی هنوز حتى

. بود لیرضاع لباساى کردم باز رو لباسى کمد در نبود چیزى توش ولى بود اتاق گوشه که شناختم رو خودم صورتى ساك

  نه؟ یا اورده برام راحتى لباس دونستم نمی. بود لباسام و هام مانتو از تا چند هم کردم باز که رو در یکى اون

  :گفت و کرد باز رو کمد کشو شد وارد سمانه و خورد در به ایى تقه

  ". گذاشتم اینجا رو راحتیات لباس "
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 و رفت بیرون اتاق از حرفى هیچ بدون هم سمانه کشیدم دراز بود نفره دو تخت یه که تخت رو رفتم سمانه به توجه بى

  . بست رو در

 واستمخ نمی هست چى حقیقت دونستم نمی اصال نبود خوب من با هم اونا کاراى ولى نیست خوب کارم دونستم می

  .کنن تعریف برام خودشون اینکه تا بپرسم سؤالى

  .بود پام که ایى سرمه جین همون با و کردم تنم رو نفى آبى شرت تى یه اوردم در رو مانتوم

  .رفتم خواب و کشیدم دراز تخت رو رفتم دوباره

  . بود علیرضا کردم باز رو چشمام در صداى با

  :  گفت و زد لبخندى دیدنم با

  ".بخوریم چیزى یه بریم پاشو بزنم صدات اومدم نخوردى چیزى گفت مامان"

 راهنمایى و کنم صحبت باش که نداشتم هم کسى بودم سردرگم هنوز ولى کنم لج باش داشتم دوست,شدم بلند جام از

 رارىف دورمون از رو همه که بابا تو به لعنت. باشه نداشته رو کى هیچ آدم که بده خیلى. بود زنده مامانم کاش. بخوام

  .کردى گرفتار منم. دادى

  :گفت و گرفت رو دستم بیرون برم در از خواستم که همین

  ".کن سرت چیزى یه هست هم امیر "

 رو دستم بیرون برم میخواستم تا گرفتم رو در دستگیره و اووردم بیرون دستش از رو دستم نکردم یى توجه حرفش به

  , بغلش تو شدم پرت و کشید

  کرد گوشام نزدیک رو سرش. نکنه اثر چشماش جادوى تا گرفتم پایین رو سرم

  : گفت و

  ".شو خوب تو فقط حاال! کن قضاوت بعد کنم تعریف وقتش به برات رو چى همه بذار نکن لج میکنم خواهش شیده "

 سرم هک طور همین.  داد دستم و اوورد بیرون رو بود کمد تو که شاالیى از یکى کرد باز رو کمد در گذاشت تخت رو منو

  . اومد بیرون اتاق از سرم پشت هم علیرضا اومدم بیرون اتاق از و کردم سرم رو شال بود پایین

 گرفت رو مدست دید که منو میچید رو میز داشت هم مامان بودند نشسته میز پشت سمانه و امیر رفتم آشپزخونه طرف به

  :گفت و

  " نخوردى هیچى که میشه روز چند نکنه ناراحتى معدت تا بخور رو سوپ این بیا!,  خوابیدى حاال تا ظهر از خوب "

  .مشد سوپ خوردن مشغول و نکردم ایى توجه هم او به کرد سالمى و شد بلند امیر و نشستم صندلیا از یکى رو
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  : گفت و نشست پیشم مامان

  ".ندادن گوش منو حرف باش قهر همشون با ؟ شیده آفرین "

  ".لطفا, مامان":  گفت تلخى با علیرضا

  ".میشم ساکت من باشه, باشه"

  ".نبود این منظورم من مامان نه "

  . نکردم بلند رو سرم شد تموم شامم که وقتى تا

 و خوردن رو شامشون بقیه تا نشستم جا همون. بزنم کسى با هم حرفى نداشتم دوست علیرضا اتاق تو برم خواستم نمی

  .هال تو رفتن

   ". مرسى":  گفتم مامان به رو و شدم بلند اروم

  !!بخورم هوایى یه تا حیاط تو رفتم و اومدم بیرون آشپزخونه از

  .بودم بو این عاشق.  بود کرده پر رو حیاط همه شب محبوبه گل بوى شدم که حیاط وارد

  اومدن بیرون علیرضا و سمانه و امیر و شد باز هال در زدم قدم که کمى

  : گفت و اومد طرفم به امیر

  ".بخیر شب, بشید خوب زودتر انشاءاهللا خانم شیده"

   کشیدم عقب رو سرم که ببوسه رو صورتم خواست می اومد کنارم هم سمانه

  :  گفت کنه کنترل رو عصبانیتش میکرد سعى که حالى در علیرضا

  ".رو رفتارت این کن بس لطفا شیده"

  : گفت شدت با و گرفت محکم رو دستم که برم ساختمون طرف به خواستم توجه بى

  ".ندارن تقصیرى که اونا دارى؟ سمانه با که رفتاریه چه این ؟ کرد خداحافظى امیر نشنیدى"

  ".نمیشیم ناراحت ما بده فرصت بهش علیرضا ":گفت اومد جلو امیر

  میزدم؟ پا و دست برزخى چه تو من که کرد نمی درك علیرضا یعنى واقعا بود زده حلقه چشمام تو اشک

  .  بودند رفته امیر و سمانه اومدم خودم به در شدن بسته صداى با

  . شدم خونه وارد و اوردم بیرون علیرضا دست از رو دستم
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  .رو کسى نه و داشتم رو جایى نه ولى کنم فرار اونجا او میخواستم

  : گفتم و رفتم کنارش میدید تلویزیون داشت مامان

  "کنم؟ استفاده تلفن از من میشه "

  .انداختم پایین رو سرم علیرضا صداى با

  "!! نزن زنگ جایى به فعال"

  : گفتم و کردم نگاه چشماش تو و بردم باال رو سرم خشم با

  ".سرهنگ جناب چشم "

 چقدر ونستمد نمی.  دلم ته از زدم زار تونستم می تا خوابیدم تخت رو و رفتم علیرضا اتاق همون یا اتاقم به عصبانیت با

  . بود مامان, اومد در صداى که گذشت

 تو نفرى چند.  هست خودت امنیت واسه فقط کارا این میکنى گریه وقتى میشه خون دلم نکن گریه, عروسکم, دخترم"

 نکن فکر دهش داغون مدت چند این.  برسونن آسیبى بهت میترسه علیرضا. بودن کلفتا گردن اون از کردن فرار درگیرى

, همیکن تعریف برات رو چى همه خودش میشه آب قطره قطره داره که بینم می دارم, نه میکنم دفاع ازش پسرمه چون

  ".یارهم پایین جورى بد رو فشارت, دارى خونى کم, نیست خوب واست استرس گفته دکتر.  کن صبر کم یه فقط

  : گفت و زد موهام روى ایى بوسه بعد

  ".بخواب راحت هم تو میخوابه سمانه اتاق تو علیرضا"

 در رو نمت لباساى و اوردم بیرون رو خوابم شلوار لباس کنم تنم راحتى لباس تا رفتم کشو طرف به رفت بیرون اتاق از

 من به نااعت بى علیرضا,  تختى رو زیر رفتم و کشیدم کوتاهى جیغ داخل اومد علیرضا و شد باز در مرتبه یه که اوردم

  .بیرون رفت و برداشت راحتى لباس چند رفت کمدش سراغ

  !سرگرد جناب بچرخیم تا بچرخ.. هست هم بهتر اینجورى باشه اعتنا بى من به میخواد اونم حتما

 پاش رو هم تاپش لب و بود نشسته تخت رو کنارم که بود علیرضا دیدم که رو چیزى اولین کردم باز رو چشمام که صبح

 مامان اب داشت که میومد بیرون از صداش. رفت و برداشت رو وسایلش و شد بلند جاش از کردم باز رو چشمام دید تا. بود

  .کرد می خداحافظى

  . بگیرم بابا از خبرى, رفیعى یا عمه از امروز شده جور هر میخواستم

 وقعیتىم همچین که تلفن سراغ برم هم من و بشه ازم غافل بار یه تا بودم فرصت منتظر.  بودیم مشغول مامان با ظهر تا

  .ندیدم تلفن گوشى کردم نگاه چى هر میومد پیش اگرم. نیومد پیش
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  .کنم استراحت تا اتاق تو رفتم و خوردیم ناهار تا دو خودمون ظهر

  

 به تا ومدما بیرون اتاق از بود شده خون از پر لباسم کنم استراحت تونستم نمى اوضاع این با میومد خون جورى بد لبام

  .میکرد صحبت مامان و امیر با داشت دیدم رو سمانه که بگم مامان

  ".میاد خونى چه واى":  گفت و شد بلند جاش از دید رو من تا

  "جایى؟ درمونگاهی؟ بریم میخوایى": گفت امیر

  "!نداده رو شیده رفتن بیرون اجازه هم وجه هیچ به نیستش علیرضا فعال": گفت سمانه

 روى تا ردک کمک سمانه, کنم جلوگیرى سقوطم از تا گرفتم رو سمانه دست میرفت سیاهى چشمام میرفت گیج سرم

  : گفت و اختاند من به نگاهى لبخند با. داشت نگه زخمم روى محکم و اوورد آشپزخونه توى از تمیزى باند,  بشینم کاناپه

  "؟ قهرى من با شیده"

  !قهرم بدونه که کردم بسته و باز رو چشمام

  .زخمم رو گذاشتم خودم گرفتم دستش از رو باند

  : گفت و نشست مبال از یکى رو شد تمام که حرفش میزد حرف علیرضا با تلفنى داشت امیر

  "میاد داره علیرضا "

  . دادم تکیه مبل پشتى به سرم و بستم رو چشمام

  "خانمم کن باز چشماتو, شیده, شیده"

  .بود علیرضا صداى

  . کردم باز رو چشمام حالى بى با

  ".میشى خوب زود کن تحمل کم یه خوبه؟ حالت"

  بیاره استریل گاز که خواست سمانه از و بود دستش تو دارو شیشه یه

  : گفت امیر به رو

  ". داد اینو و پیشش رفتم)میکرد کار درمونگاه یه تو و بود پرستار که بود امیر برادر امین(امین به زدم زنگ,  گفتى تا"

  : گفت و کرد اشاره من به بعد
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  "!!کن تحمل میسوزه کم یه "

 یخواستمنم ولى بود زده حلقه چشمام تو اشک. بود گرفته درد بدنم تمام درد از گذاشت لبم رو,  رو گاز وقتى!! هه.. کم یه

  .میدادم فشار و بوده گرفته بغل تو رو دستام بدم نشون ضعیف رو خودم

  .میزد آتیشم داشت نفساش و بود نزدیک صورتم به صورتش. میداد فشار رو گاز طور همین هم علیرضا

  .بستم و در و اتاق تو رفتم دو حالت به تقریبا و شد تموم طاقتم برداشت که رو دستش

 نبود هال تو هم ایى دیگه کسى میکرد نگاه تلویزیون داشت مامان.  داشتم بهترى احساس و بود شده قطع لبم خونریزى

.  

  ".باش راحت,  رفتن همشون اومد پیش کارى,  عروسکم شدى بیدار":  گفت دید منو تا

  "پلیسه؟ هم سمانه,  مامان "

  ".شد شهید قاچاقچیا با درگیرى یه تو. بود نظامى هم خدابیامرزشون بابا. رفته افسرى دانشکده اره "

  "ندارید؟ خبرى بابام از, متأسفم "

  ".بپرس ازش اومد علیرضا وقتى "

  "بزنم حرف باهاش نمیخوام"

  ".کنید مشخص رو زندگیتون تکلیف باید چى؟ که آخرش "

  ".بشم جدا ازش میخوام.. میخوام هست معلوم تکلیفم "

  :  گفت و بوسید رو موهام نشست کنارم اومد و کرد خاموش رو تلویزیون شنید رو این تا مامان

  ".بگیر تصمیم بعد کنه تعریف برات رو چى همه علیرضا بذار,  نگیر تصمیم احساساتى"

  ".خیانت و دروغ اال, میکنم تحمل رو چى همه بودم گفته علیرضا به "

  "بزنى؟ حرف باش نمیخوایى"

  ".فعال نمیتونم"

  ".هست کالفه خیلى"

  .موند کاره نیمه حرفمون در شدن باز صداى با

 اتاق اردو نزده در علیرضا گذشت که کم یه. بستم رو در و رفتم اتاقم طرف به و کردم مرتب رو شالم بودن هم با همشون

  : گفت و اومد نزدیکم بود خشم و عصبانیت از پر چشماش شد
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  "شدى؟ بچه مامان؟ به گفتى چى میگه؟ چى مامان "

  "!سرگرد جناب نمیخودم رو شما گول که نبودم بچه اگه":  گفتم بغض با

 دیدمت که لاو لحظه از وگرنه نگفتم بهت رو واقعیم شغل من فقط نبوده کار تو کلکى هیچ میدم توضیح برات شیده"

  ".شدم عاشقت

  ".ندارم عشق به اعتقادى هیچ عشق؟":  گفتم پوزخندى با

  :  گفت و شد اتاق وارد سراسیمه سمانه

  "بیا زود شده بد حالش مامان"

 که ندم امانج کارى گرفتم تصمیم دونستم می گناهکار رو خودم. بود مضر براش هم استرس داشت قلبى ناراحتى مامان

  .بخورم حسرت و بشم پشیمون بعدها

  :میگفت همش هم مامان, میکردن نگام خشم با علیرضا و سمانه

  "بشه جدا علیرضا از میخواد شیده "

  . میکرد بیقرارى و

  . نداشتم رو سردشون نگاهاى تحمل

 منو تا تبرگش,  حیاط تو رفتم آروم میزنه حرف تلفن با داره حیاط تو امیر که دیدم بودن نشسته هال تو همه بود عصر

  .زدم صداش که بیرون بره خواست کرد تموم رو تلفنش دید

  "امیر"

  "بله "

  ".وضع این از شدم خسته منم,  داغونم منم بخدا, کنید درك منو هم کم یه کنم؟ چکار من بگید میشه "

. بکن فکراتو بعد بزنه گولت نمیخواد کسى. میگه چى ببین بزنه حرفاشو بذار, بده فرصت علیرضا و خودت به کم یه "

 یه به ىکس هر حاال داره وجود مشکل کسى هر زندگى تو کنى؟ فرار مشکالتت از میخوایى فورى نشنیدى هیچى هنوز

  ".ممکن روش بهترین به هست مشکل کردن حل مهم ولى,  نحو

  .رفت بیرون رو گفت رو اینا

  .اتاقم تو رفتم هم بعد و کردم فکر و نشستم محبوبه گل کنار همونجا

  



 SHOSHO80  عشق برنامھ ریزی شده

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٨ 

 

  :  گفتم و زدم دستش به ایى بوسه گرفتم دستم تو رو دستش و نشستم مامان کنار اومدم بیرون اتاقم از

  ".بودم گرفته تصمیم زود میگفتى راست شما نکن ناراحت رو خودت, نمیگیرم طالق مامان"

  : گفت و کرد بغلم مامان حرف این شنیدن با

  ". دادى نجاتم نگرانى از, مادر شکر رو خدا"

   و شدم بلند جام از زد لبخند روم به و کشید راحتى نفس هم سمانه

  : گفتم علیرضا به

  ".دارم کارت اتاق تو بیایى میشه"

  !داشتم براش ایى نقشه چه نمیدونست شد بلند جاش از برق مثل

  .میگم چى من بود منتظر داد تکیه در به جا همون و بست و در

 حالش تا گفتم مامان حال بخاطر رو اینا بدون فقط, نشنیدم رو دالیلت هنوز چون!  بخشیدمت نکن فکر سرگرد جناب "

  ".نزنه سرت به ایى دیگه فکر پس بشه بهتر

  .)مامانش ربخاط که کنه تشکر ازم بودم منتظر,برنخورد بهش اصال اه.( رفت بیرون جواب بدون و حرفم به اعتنایى بى با

  .رفتم کنارش و شدم بلند میزد صدام هال تو از مامان

  :  گفت و کرد اشاره بود نشسته علیرضا که مبلى به بشینم پیشش میخواستم تا

  "!بشین شوهرت پیش مادر برو"

  . شده خوب هم با رابطمون که میکرد فکر مامان حاال بودم نکرده رو اینجاش فکر

 داغ. بیرون میومد سینه از داشت قلبم انداخت بازوهام دور رو دستش و اومد نزدیکم نشستم علیرضا کنار فاصله کمى با

  . انداختم پایین رو سرم.  زد گونم روى ایى بوسه همه جلو و کرد نزدیک صورتم به رو سرش شدم داغ

  . خونشون برن تا شدند بلند سمانه و امیر

  ".شوهرت خواهر میمونه کردى آشتى دیدم که هم امیر با. کنى آشتى باید هم من با پس ": گفت و ایستاد کنارم سمانه

 لبخندى با "خوش شب:  گفت و اومد کنارم هم امیر و بوسید رو صورتم اونم دادم دست باهاش کردم دراز رو دستم

  .رفتن و دادم رو جوابش

 خونده رو رمفک اینکه مثل ولى کنم قفل رو در و اتاق تو برم من هم بعد بخوابه بره مامان که بودم نشسته منتظر هال تو

  . بود



 SHOSHO80  عشق برنامھ ریزی شده

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٩ 

 

  "!نمیشه احتر خیالم اتاق تو نرفتید تا, بخوابید برید و بگیر رو زنت دست پاشو علیرضا":  گفت و کرد علیرضا به رو

  .شد چى و میخواستم چى بودم کرده گیرى عجب!! میگى چیه اینا مامان واى

 تند به کرد شروع دوباره قلبم بست که و در اتاق تو رفتیم و گفتیم مامان به بخیر شب گرفت رو دستم و شد بلند علیرضا

  . بودم انداخته پایین رو سرم و بودم ایستاده اتاق وسط همونجا زدن تند

  . اومدم خودم به علیرضا صداى با

  "!ندارم کارت به کارى نخواهى خودت تا نترس"

  .کرد خاموش رو چراغ و

  . فاصله بیشترین با دیگه طرف منم, کشید دراز تخت طرف یه هم خودش

 تونستم مین تاریکى تو انداختم علیرضا به نگاهى نشستم و شدم بلند سرجام. برد نمی خوابم کردم می تالش چى هر

 کردم اساحس. بود بسته چشماش ؟ نه یا بود خواب نمیدونم کردم نزدیک صورتش به رو صورتم بیدار؟ یا خوابه بفهمم

  .بگم مورد این در چیزى فعال نمیخواستم ولى دارم دوستش هنوز

 نشستم و ردمک سالم بود آشپزخونه تو مامان. رفتم بیرون و کردم مرتب رو تخت شدم بلند بودم تنها شدم بیدار که صبح

.  

  "میخورى؟ صبحونه"

  ". لطفا چایى یه فقط"

  ". شمال هفته یه میرم امیر و سمانه با دارم من"

  "شده؟ چیزى"

   "ببینیمش میریم ها بچه با داره کسالت کم یه میکنه زندگى گرگان خواهرم. نه"

  "بیام؟ منم میشه"

  ".کن صحبت علیرضا با "

  ".بیام میخوام دارم اون به کار چه مامان"

  .میترسیدم باهاش تنهایى از راستش

  ".بیاد تا کن صبر حاال"

  .ندادم جوابى
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  .بیاد علیرضا تا کردم مشغول رو خودم عصر تا

  .بوسید رو سرم و اومد سراغم راست یه اومد وقتى

  :  گفت من به رو بود لبش رو شوق لبخند که مامان

  "!بده رو جوابش هم بار یه میبوستت پسرم همه این عروسکم"

  .اومد پایین لبش رو لبم و داد خالى جا که ببوسم رو علیرضا گونه میخواستم و بردم باال رو سرم حرص با

  :  گفت فهمید رو موقعیت که مامان,  شدم داغ,  گرفتم گر

  "!! شب واسه بذارید بقیشو حاال"

  .بدتره خودش از مامانش!  خدا واى

  ".بریم هم با صبح که سمانه خونه میرم شب من": گفت و شد بلند جاش از هم بعد و

  ".میام منم کنم جمع رو وسایلم کنید صبر مامان":  گفتم

  "بریمش؟"ب:  گفت و انداخت علیرضا به نگاهى مامان

  گفت جدیت با علیرضا

  ".کنم فکر موردش در تا کنه خواهش ازم, میزنید حرف جاش شما که نداره زبون مگه خودش"

  .پررو بچه کنم خواهش ازش نمیخواستم

  "؟.. جان شیده ": گفت و کرد نگام مامان

  : گفتم بشه تموم حرفش نذاشتم

  ".میام باهاتون دیگه دفعه انشاءاهللا "

  .کردم بازى انگشتام با و انداختم پایین رو سرم بود زده حلقه چشمام تو اشک

***  

  .ببرنش خودشون با تا اومدند مامان دنبال سمانه و امیر شب

  : گفت و اومد کنارم سمانه

  ".بیایید هم با شد درست که علیرضا مرخصى"
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 رفتارهاى اطرخ به نرفتم شمال اینکه بخاطر نه داد می فشار رو گلوم لعنتى بغض. بزنم حرف نمیتونستم.  زدم لبخندى

  چیه؟ رفتاراش از منظورش دونستم نمی علیرضا

  :گفت گوشم در و بوسید رو صورتم هم مامان

  " باش فکرش به کم یه داره نیازایى یه دیگه مرداى تمام مثل مرده هم علیرضا "

  .شد داغ صورتم

  :گفت و اومد کنارمون سمانه

  "میدى؟ نوه سفارش دارى مامان"

  . انداختم پایین رو سرم خجالت از سمانه حرف این با

  : گفت میداد امیر بدست رو مامان ساك که حالى در علیرضا

  ".دیگه برید. موقوف فضولى سمانه"

 مامان حرفاى هب نفهمیدم رو حقیقت که موقعى تا نمیخواستم. اتاقمون تو رفتم سریع منم رفت در دم تا باهاشون علیرضا

  . کنم فکر

  :  گفت و اومد اتاق تو علیرضا

  ".بزنیم حرف هم با کم یه باشیم تنها خواستم می. نمیکنى خواهش ازم میدونستم"

  .کرد صحبت به شروع نشوند تخت رو خودش کنار گرفت رو دستم

***  

 خودم پیش . نشست نمی دلم به دادند می پیشنهاد رو کى هر ولى کنم ازدواج که میوردند فشار بهم خیلى وسمانه مامان"

  .کنم فکر جدى ازدواج به راجع اونوقت لرزید دلم نگاه اولین با که وقت هر بودم گذاشته قرار

 من واجازد صحبت که بار چند!  صبورى خانم همون یا خانم ملیحه, بود زبان آموزشگاه مدیر که داشت دوستى یه مامانم

 اصرار الصهخ.. باهوشه,  محجوبه,  خوشگله و میشناسه اونو وقته خیلى که میداد پیشنهاد رو مربیاش از یکى,  اومد پیش

  . ببینمش بار یه حتى بیام که میکرد

 آمد و رفت ات کنیم اجاره وکیلشون از رو جون عزیز خونه بیاییم بود قرار بود مشغول فکرم بابات پرونده خاطر به که منم

  .کرده قایمش همه او که داره هم دختر یه که دونستیم می. بگیریم نظر زیر رو بابات

  .یارهب بدست جنتى از سرنخى و باشه داشته آمد و رفت خونه اون به بتونه شاید بشه دوست باهاش سمانه بود قرار

  .ببینم رو سال دوازده زیر هاى بچه معلم خانم نظر یه و آموزشگاه برم کردم قبول که گفت و گفت اینقدر صبورى خانم



 SHOSHO80  عشق برنامھ ریزی شده

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵٢ 

 

 شدى وارد تو که میزدم حرف صبورى خانم با داشتم و رفتم سمانه و مامان اصرار با داشتیم کشى اسباب که روز همون

  . شدم معصومت چشماى عاشق موقع همون و لرزید دلم,  ریخت یهو قلبم دیدمت تا

  .ردک دعا صبورى خانم جون به و شد خوشحال کلى کنم فکر جدى ازدواج به راجع میخوام که گفتم مامان به خونه تو

 چشاى اون باز که بیرون اومدم سریع, میزنه حرف کسى با حیاط تو سمانه شدم متوجه که میکردم فکر تو به داشتم

  . دیدم رو جادوییت

 هستى ىجنت دختر فهمیدم وقتى ولى نشدم متوجه خوب رو فامیلت میکرد معرفى رو تو صبورى خانم که آموزشگاه تو

  . شد خراب دنیام تمام

  . فهمیدم نمی رو روزم و شب کنم چکار دونستم نمی بودم درگیر خودم با همش

. دهش که طور هر حاال... خواستمت می. کنم جدا کارم از رو زندگیم برنامه شد قرار,  شدند خبردار جریان از سمانه و امیر

  .بودم شده عاشقت چون اومدم خواستگاریت

 روغد میگفتى دارى دوستم میگفتى و دادى می اس ام اس برام شب هر میومد ذهنم به عجیب فکراى روز هر عقد روز تا

 اون گرفتار. نتونستم, نتونستم ولى بزنم چى همه زیر میخواستم بودم درگیر خودم با کنى تحمل نمیتونى رو خیانت و

 زدى نگز سمانه به که تو. بزنم چى همه زیر میخواستم بودم بریده دیگه عقد از قبل رزو دو. بودم شده جادوییت چشاى

  .بکنم دل ازت نمیتونم دیدم و لرزید دلم دوباره

 از نخى رس یه شاید میکردم جاسازى میکروفن یه کاش رسید ذهنم به لحظه یه بابات کتابخونه بردى منو که روز اون

  .فهمیدیم رو بابات شب اون قرار همون از و کردم جاسازى رو میکروفن بردى منو که بعد دفعه. بیاریم بدست بابات قراراى

  ".اداره اورد و برداشت رو تو رفیعى که کنم تعریف برات رو چى همه اداره اومدى که روزى همون شب میخواستم

 خودم ستمنتون چرا نمیدونم ولى بودیم کرده رو روزى همچین بینى پیش البته. نداشتم ازت رو حرفا اون شنیدن تحمل

  .کنم کنترل رو

 کنم مادهآ خودم یواش یواش میخواستم. کنم کنترل رو خودم نمیتونستم افتاد اداره تو که اتفاقى واسه میخوام معذرت"

  .بگم رو موضوع و

 میتونى. سته خودت با گیرى تصمیم حاال. کن باور هستم و بودم عاشقت واقعا من نبود کار تو ایى نقشه هیچ عزیزم ولى

  . بگى رو نتیجه بعد بکنى فکراتو

 فشار بابا همش البته خوندم جهشى هم سال دو..نمونم عقب مدرسه از تا بود گرفته زودتر سال یک بابا رو شناسنامم

 این تو خودم کار پشت همینطور و بابا بخاطر پایین سن از. برسم جایى به خودش قول به جوونى تو میخواست میوورد

 حاال تا نممیک افتخار شغلم به. دیدم رو نتیجش و کردم شرکت مهم عملیات تا چند تو و دادم نشون رو لیاقتم, بودم کار
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 هم از کارم و زندگى حساب. کنم صحبت خونه تو ندارم دوست اصال هم کارم مورد در.  نکردم سوءاستفاده ازش هم

  ".جداست

 رو زا عاشقیاش و داشتن دوست پس. هست دلش ته از حرفاش که میدونستم.بود بیرون تحملم حد از علیرضا حرفاى

  .نبوده نقشه

  .برد خوابم هم جا همون.  داشتم احتیاج گریه به واقعا. کردم گریه تونستم می تا هال تو رفتم و شدم بلند جام از

  .بوده کرده بغل منو دیشب حتما. نبود هم خودش و بودم علیرضا تخت رو شدم بیدار که صبح

  .نخوابیده خوب دیشب که بود معلوم بود قرمز چشماش, میخورد صبحونه داشت بود آشپزخونه تو علیرضا

 مین ولى بشم جدا ازش خواستم نمی درسته. نبود هضم قابل برام حرفاش هنوز ولى کشیدم می زجر دادانش عذاب از

 در هاینک با هم مامان, نداشتم اعتقادى هم مصلحتى دروغ به میاد بدم دروغ از بودم گفته,  بیام کوتاه هم زود خواستم

  ,داره دوست من از بیستر رو پسرش باشه چى هر باالخره, بشه درست زود چى همه داشت دوست باز بود ماجرا جریان

 خاله. اشمب متنفر ازش بابا بخاطر یا بدم دلش به ؟دل کنم چکار نمیدونم کنم؟ مشورت باهاش تا ندارم رو کسى چرا خدایا

  .باشه زندگیم جریان در نداره دوست که هم

 شده درست مه مرخصیم بخوابم نتونستم دیشب. بخوابم کمى یه میرم من ": گفت و شد بلند جاش از دیدنم با علیرضا

  ".جان خاله خونه گرگان میریم میفتیم راه شدم بیدار وقتى باش آماده میخوایى اگه. 

  ?"علیرضا"

  " جانم"

  " کنم؟ فکر باشم تنها مدت یه میشه"

  "نداشتى؟ قبول رو حرفام"

  ".... بدم دروغ از بودم گفته غلط؟ چى درسته چى نمیدونم"

 اولین. کردم ندبل تو رو که بشکنه دستم. دروغ نه بزنمت دیگه نه میدم قول. منو ببخش کردم اشتباه شیده. میدونم آره "

  ".بود بارم آخرین و

  ". کنم فکر مدت یه بذار"

  ".بخشم نمی خودمو بیاد سرت بالیى اگهTکردن تهدیدم. بذارم تنهات نمیتونم آخه"

 به خواممی. ندارم ارتباط کسى با شدم زندانى خونه تو. گرفتم فاصله عادیم زندگى از!! اووردى سرم بال کلى هم االن"

  ".بزنم زنگ رفیعى
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 نرفت بیرون و تماس مورد در میکنم خواهش, باشى داشته تماس باهاش خوام نمی. دارم شک رفیعى به Tکن تحمل"

  .کنیم دستگیر خواییم می که رو تا چند و بگذره وقت تا بیا کوتاه کم یه

 اونم ىول زیاده انتظاراتش درسته.میکنیم ظاهر حفظ مامان جلو فقط. ندارم کارت به کارى کن باور. کن فکر جا همین

  "میکنى؟ قبول. ببینم رو ناراحتیش نمیتونم Tشده ضعیف حسابى بابا بعد از هم قلبش. مادره

. ببینمش ذارب. میخوام رو بابام!! علیرضا کنم تکیه بهش ندارم رو کسى هیچ میزنم؟ پا و دست دارم برزخى چه تو میدونى"

  "...خواهش

  ".ببیندت نمیخواد بابات"

  "گفته؟ چى؟دیدیش؟خودش"

  ".نشى ناراحت وقت یه که بگم خواستم نمی. ناراحته خیلى,  دیدمش دیروز,  آره"

  "ببینتم؟ نمیخواد چرا"

  "...خجالت"

  ".ببینمش میخوام من ولى"

 منو رفح اگه بود اونجا هم محمدى سرهنگ. ببینه رو تو مخصوصا,  کسى نمیخواد که گفته خودش. نکن اصرار شیده"

  ".ندارى باور

  ".ندارم باور هم رو خودم حرفاى دیگه من"

 نمیخواد Tخالفکار و زندانى یه نه. باشى داشته ذهنت تو خوب رو مقتدر باباى همون تصویر همیشه میخواد بابات شیده: 

  ".ببینیش اوضاع این تو

 بر دستم از ىی دیگه کار کردم گریه خودم حال به و نشستم زمین رو. بایستم پا سر تونستم نمی که بودم درمونده اونقدر

  .نمیومد

 اسمو هضمش و کنم قبول تونستم نمی هم رو بابا ،کاراى بودم دلگیر علیرضا از. کنم ناراحت رو مامان خواستم نمی

  .بود سخت

  

  :گفت و اومد نزدیکم علیرضا

 فکر هم و کن استراحت هم اتاق تو برو کنى؟ فکر نمیخوایى مگه, میشه بد حالت! خانمم نکن گریه مشکلى هر واسه "

  ".کن
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  :  گفتم شدم می بلند درحالیکه

  "نریم؟ میشه. بیام نمیخوام شمال"

  ".داشتى اصرار تو هم اولش از"

  ".کنم فکر و باشم تنها خواستم می. میدونم"

  ".میکنم خواهش, شیده برى جایى بذارم نمیتونم تنهایى"

 عتمادا بهت نمیتونم کنى؟ جلب خودت به اعتمادمو میخوایى چطورى علیرضا. نمیرم جایى تنهایى,  باشه. باشه "

  ".باشى داشته برام جدیدى بازى یه میترسم همش.کنم

  .حیاط تو رفت و نداد جوابى. درخشید می اشک برق از چشماش بود کالفه علیرضا

 هیچ که هبد قلبم؟چقدر یا کنم پیروى عقلم از دونستم نمی ولى داشتم دوستش هنوز خدایا. بدم عذابش خواستم نمی

  .باشم نداشته کسو

 هر. نبودم دبل آشپزى اصال یعنى. نداشتم هم کردن درست شام حوصله و بودم هال تو منم و بود حیاط تو علیرضا شب تا

  , م بگیر یاد خانم اکرم از برم خواستم وقت

  ".کالس برو ندارم دادن یاد حوصله من مادر":  میگفت

  .بودم رفته کالس کاش

  .زدم صداش و حیاط تو رفتم

  ".گشنمه تو بیا علیرضا"

  ".بخور کن درست چى ؟یه کنم چکار خوب"

  "که ندارید هم مرغ تخم..نیستم بلد ایى دیگه چیز نیمرو از غیر به"

  :گفت و زد لبخندى

  "خوبه؟ آشپزیت نگفتى مگه. کردم ازدواج کدبانو یه با کردم فکر باش منو "

  .کالس رمب میخواستم کنم زندگى بخوام باهاش زودى این به کردم نمی فکر خوبه آشپزیم بودم گفته. گفت می راست

  " آشپزیه؟ تو کدبانویى مگه"

   ".نیست هم چیزى کم خوب ولى نیست؟"

  :گفت و اومد کنارم آمیز شیطنت لبخند با
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  ".جوابم منتظر ؟ گفتى که شد چى میومد بدت دروغ از که تو "

  .بودم کرده گیرى عجب

  ".بستم خالى خوب "

  :  گفت ناراحتى با

  ".دروغ و خیانت میشه من مال ولى. بندى خالى میشه, هست که خودت حرف"

  .ندادم جوابى بود، اون با حق

  :گفت دلخورى با و هال تو اومد

  "بیارن؟ بدم سفارش تا میخورى چى "

  ".خوبه باشه چى هر"

 همونجا منم. بست رو چشماش و کشید دراز مبل رو پیتزایى اومدن تا. داد سفارش پیتزا و برداشت رو تلفن دفتر علیرضا

   و نشستم

 شالم برداشتم رو علیرضا پول کیف و شدم بلند جا از کنم بیدارش نخواستم بود، خواب علیرضا. زدن زنگ که بودم فکر تو

 حیاط تو اومد سرم پشت از صدا یه ببندم رو هال در میخواستم که همین و گرفتم رو پیتزا در دم رفتم و کردم سرم رو

  .شدم داخل. ندیدم چیزى کردم نگاهى

  . بود خواب هنوز علیرضا

  ".بخور چیزى یه پاشو علیرضا "

  ".بخور خودت تو, میکنه درد سرم":  گفت و کرد باز چشماشو

  .علیرضا بغل تو رفتم و زدم جیغى وحشتناك صداى یه با که شدم خوردن مشغول منم

  .رفت حیاط طرف به سریع پرید جاش از اونم

  . برگشت که میرفت داشتم دنبالش و بودم گرفته دم مثل لباسشو پشت ترس از

  ".کن قفل درم اتاق تو برو": گفت و

 پرت شهشی یه فقط نبود خبرى. حیاط تو رفتیم هم با و گرفت رو دستم کالفه اونم.  دادم تکون نه عالمت به رو سرم

  .تو برگشتیم و دید رو جا همه خوب علیرضا. بود شکونده رو گلدون تا چند که حیاط تو بودند کرده

  .برداشتم رو گوشى میزد زنگ بند یه هم خونه تلفن
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  "الو "

  ".خسروى بده رو گوشى"

  "شما؟ "

  ".منو میشناسه خودش باش زود!! یاال"

  .گرفتم علیرضا طرف به رو گوشى

  "بله؟"

"....."  

   کرد قطع رو تماس

  "بود؟ کى"

  .نداد جوابى

  "بود؟ کى علیرضا"

  ".نبود کسى"

  ".زدم حرف باهاش خودم"

  ".نکن فکر موردش در دیگه هم تو. شده عادى کارم تو حرفا طور این و تهمت و تهدید عزیزم"

  !!!!الستیک مثل و بود شده سرد البته که شدیم خوردن شام مشغول و نگفتم چیزى

  ..خودمون اتاق تو منم و خوابید سمانه اتاق تو رفت علیرضا خواب موقع

 صداى با .بود چسبیده تنم به لباسام و بود کرده عرق بدنم ترس از شنیدم می صداهایى همش حیاط تو از ترسیدم، می

  .دویدم بود خوابیده علیرضا که اتاقى طرف به و زدم بلندى جیغ میکرد میو میو بلند که گربه

  !! بودم زده جیغ انگار نه انگار بود خواب خوابه آقا

  ".علیرضا, علیرضا": گفتم و رفتم کنارش گریه با

  .کرد نگاه منو متعجب و کرد باز چشماشو

  "؟ شیده چیه"

  "بخوابى؟ اونجا میایى. بخوابم تنهایى میترسم "
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  "ترسیدى؟ نمی موقع اون, کنى فکر و کنى زندگى تنهایى برى میخواستى که تو"

  ".بیایى نمیخواد اصال.. نرفتم که حاال"

 پریده مسر از خواب دیگه ولى خوابید تخت رو اومد حرفى هیچ بدون علیرضا بعد لحظه چند. اتاق تو رفتم ناراحتى با و

  .کنم اذیتش گفتم و جلدم تو رفت شیطون سرگرد، جناب هست هم خوشخواب چه. بود

 فهکال زدم گوشش تو رو دستمال بعد. داد می تکون رو دستش هى اونم زدم دماغش به و برداشتم کاغذى دستمال یه

  .کنه باز چشماشو اینکه بدون. بود شده

  ".میاد خوابم شیده نکن":  گفت

  !!! بکشى عذاب باید حاال سرگرد جناب میزنى کتک منو.  ندادم جوابى

  .یى دیگه طرف برگردوند رو روش و کرد پرت و گرفت ازدستم حرکت یه با که بزنم صورتش به رو دستمال خواستم

 یه که بریزم صورتش تو باال از میخواستم زیاد فاصله با و برداشتم بود تختم کنار که رو آب لیوان نبودم بردار دست ولى

 فسن نفس و بودم شده غافلگیر. شدم خیس خیس و صورتم طرف کرد پرت رو لیوان,  حرکت همون با و برداشت خیز

  :  گفت گوشم کنار و, تخت رو خوابوند منو و گرفت دستامو میزدم

  ".بشکنم االن همین دادمو که رو قولى که نکن کارى"

  .خوابید باز دوباره هم بعد کم یه و زد زل چشمام تو و

  ...!!! بشکنه رو قولش میخواست دلم چرا نمیدونم ولى ترسیدم، اولش

 دستمال دادن نشون العملى عکس هیچ. دماغش تو بردم فرو و کردم لولش باریک و برداشتم کاغذى دستمال یه باز دوباره

  .گرفت گاز رو دستم و کرد باز رو دهنش که کنم دهنش تو میخواستم و اوردم در رو

  ".کندى انگشتمو خبرته چه وحشى آخ"

  : گفت میزد برق چشاش که حالى در طرفمو کرد روشو

  ".بگو راست رو, بشکنم رو قولم میخوایى اگه شیده "

  .بشم قدم پیش من عمرا, رو پر بچه

  .بود جوابم منتظر کرد می نگاه چشمام تو طور همین

  !!!فهمیم می خانمها ما رو آقایون ضعف نقطه زود که خوبه

  ".بخوابم میخوام کنار برو"
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  ".نکن اذیت, بخوابم میخوام منم"

  .بستم رو چشمام و نزدم حرفى

  "علیرضا؟"

  ".هوم "

  "کنى؟ روشن خواب چراغ میشه میترسم تاریکى از من "

  :گفت میکرد روشن رو خواب چراغ که حالى در

  "بخوابم؟,  خواب چراغ اینم "

  ".بخواب"

 تا میخوردم ونتک مدام. پوشیدم رو بود!!!  وجبى یه شلوارك با تنه نیم یه که خوابامو لباس از یکى و شدم بلند یواشکى

  .شدم موفق که کنه باز رو چشمش علیرضا

  " پوشیدى؟ چیه این امشب؟ چته"

  ".خواب لباس"

  ".اهان"

  )رگردس جناب کنم تالفى اینطورى که میاد خوشم. (نشکنه رو قولش که میکنه تالش داره حتما. بست چشماشو باز

  ".علیرضا "

  "باز؟ چیه "

  "تشنمه من"

  ".بخور آب برو خوب"

  ".بریم هم با بیا. ترسم می "

  ".کنى صبر صبح تا نمیشه"

  ".میشم هالك دارم نه"

  : افتادم راه دنبالش منم و شد بلند تخت رو از کرد می غرغر که حالى در

  "بخور آبتو زود شیده"
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  ".شده هم گشنم"

  ".بخوابم برم من چیزى یه بخور خوب"

 بردارم ککی تیکه یه تا باش جا همین. بیفتم پس ترس از میخوایى ، نه": گفتم بودم گرفته رو بازوش که حالى در

  ".بخورم

  :  گفت بیحالى با میگردم کیک دنبال دارم مثال که ایستادم همونجا کم یه

  "پس؟ کیک شد چى"

  ".بخوابیم بریم شدم پشیمون"

  "نخوردى که هم آب "

  "!!رفت بین از تشنگیم "

  افتادم راه اتاق طرف به و

  .میبردم لذت داشتم ولى شده عصبانى دونستم می

  : گفت و اوورد نزدیکم رو سرش. کنارم هم خودش تخت رو کرد پرتم و گرفت رو لباسم یقه پشت از

  "؟ ها میشه؟ خنک دلت کنى تالفى اینطورى "

  .ندادم جوابى

  "فهمیدى؟,, میشى زنم هم جسما نشده صبح تا که بدون ببینم ازت دیگه حرکت یه بخواب، شیده"

  .کرد خاموش هم رو خواب چراغ و خوابید تخت طرف یه هم بعد

  .نبودم بلد اذیتش واسه هم ایى دیگه راه بدم نشون ضعف خواستم نمی ترسیدم، میکنه فکر حاال واى

  .کنم پیدا رو پتو تونستم نمی بود تاریک. سرد هم هوا و بود کم لباسم

  :  گفتم و دادم تکون رو علیرضا آرومى به

  "علیرضا"

  "علیرضا":  زدم صداش بازم نداد جوابى

  "هوم"

  ". میگى هوم چرا میزنم صدات دارم"
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  :گفت و نشست روبروم و کرد روشن رو خواب چراغ شد بلند جاش از عصبانیت با

  "میارى؟ در چرا بازى بچه شده؟ چت امشب "

  ".میخوام پتو شده سردم "

  "سردته؟ شیده"

  "آره "

  ".نداریم پتو"

  ".کن باور سردمه خوب "

  ".بخواب همینطورى گرنه و میکنم گرمت خودم بغلم تو بیا"

  ".دیگه میگم راست اینو کن باور"

  : گفت و گرفت دستاش تو رو صورتم باشیطنت

  "...!!بیزاره دروغ از که خانم شیده بود؟ دروغ دیگه اوناى پس"

  "!!!هست خسروى سرگرد جناب با همنشینى اثرات"

  ".میکشم عذاب دارم هم خودم نکن اذیتم اینقدر,  کردم اشتباه,  کردم غلط من شیده"

  :  گفتم آرومى به

  "نگى؟ نزنى؟دروغ منو دیگه کنى؟ خوشبختم میدى قول"

  ".قول میدم،قوله قول. اوهوم"

  ".بخیر شب پس":  گفتم میبستم چشمامو حالیکه در

  ".بخوابى نمیذارم منم بخوابم نذاشتى. نداریم خیر شب امشب... ا"

  "جورى؟ چه: گفتم و کردم باز چشمامو

  " داره درد هم کم یه. خودم روش به خوب"

  .رفتم بغلش تو بودم گرفته گر که حالى در

  .کرد می ترش ور شعله هم علیرضا, آتیش کوره یه مثل بود داغ داغ بدنم
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 که بشم ندبل خواستم. میکنه حموم علیرضا حتما میومد آب شرشر صداى بودم تخت تو تنها کردم باز رو چشمام که صبح

  .کشیدم دراز تخت رو دوباره دلم و کمر درد شدت از

 دوش عزیزم؟میخواي خوبى":  گفت و کرد نگام لبخند با. اومد بیرون حمام از بود تنش حوله که حالى در علیرضا

  "بگیرى؟

  ".میخوام مسکن قرص, ندارم حال نه"

  .گرفتم دوش و شدم بیدار خواب از که بود ظهر

  .بود خواب علیرضا هنوز اومدم بیرون که حمام از

 دستش از سریع داره بر خواست تا بود گوشیش رو مامان شماره, خورد زنگ علیرضا تلفن که پوشیدم می لباسامو داشتم

  :دادم جواب و گرفتم

  "الو؟"

  "افتادید؟کجایید؟ راه تویى؟ عروسکم الو "

  ".هستیم خونه ما "

  "ایید؟ نمی مگه"

  ". نیاییم گرفتیم تصمیم. نداره مرخصى بیشتر روز دو علیرضا نه،"

  ". شده بهتر حالش خواهرم, میاییم فردا هم ما راحتید جور هر جان مادر باشه"

  .بستم رو چشمام زدم لبخندى و کردم خداحافظى

  "؟ شیده":  میگفت که اومد گوشم کنار علیرضا صداى

  ".جانم"

  "هستى؟ فکرى چه تو "

  "بابام"

  "شده؟ تنگ واسش دلت"

  ".اوهوم": گفتم بغض با

  ".شد می صادر داشت بازداشتش قرار بازم, بودم نکرده هم رو کار اون من اگه کن باور"

  "تویى؟ پروندش مسئول"
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  ".دادم ارجمند سرگرد تحویل نه، "

  "ببینمش؟ نمیشه"

  ".میکنم چکار ببینم کن صبر کم یه. گفتى که باز"

***  

. بود دهش منتفى دیگه که هم گرفتن عروسى. بودند خوشحال هم سمانه و مامان شدو می بهتر روز هر علیرضا با رابطم

  .بودم خواسته خودم

 ازش ور تلفنم شب اون شده طور هر میخواستم. نداشتم رو کسى با تماس اجازه و بود علیرضا دست موبایلم همچنان

  : گفتم علیرضا به شام از بعد. بگیرم

  "بدى؟ رو تلفنم میشه عزیزم "

  : گفت کرد می نگام اخم با که حالى در

  "میخواهى؟ چى براى"

  ".رفیعى آقاى طور همین,  گشته دنبالم کلى حاال تا حتما بزنم زنگ عمه به میخوام, دیگه میخوام خب"

  ".که ودمب گفته بهت هم قبال. نمیاد نظر به درستى آدم.  بگرده دنبالت بذار هم رفیعى,  هستن دبى سیاوش و عمت "

  ".بپرسم رفیعى از بابا مورد در میخوام"

  "نمیپرسى؟ من از چرا"

  ".بپرسم رفیعى از میخوام. نمیدى جواب,  که پرسیدم بار چند"

  ".بزنى زنگ رفیعى به ندارم دوست.  میگم بهت خودم بیاد پیش مهمى چیز اگه"

  : گفتم و شدم عصبانى

 تماس یه براى یعنى ؟ میکنى محدودم چرا.  بذار احترام من به کم یه,  زنتم من. کنى زندانى اینجا منو میخواهى کى تا"

  "نمیکنى؟ درکم ؟چرا کنم التماست اینقدر باید

 چرا تو,  یدهش ترسم می میکنه اذیتت که کرده تهدیدم آشغاال اون از یکى,  خودته امنیت براى فقط اینا,  شیده نزن داد"

 رستد چى همه کن صبر کم یه,  نیستم راضى وضع این از منم مهمه؟ تو واسه همه این تلفن یعنى نمیکنى؟ درك

  ".میشه

  .ندادم ادامه ولى کردم نمی درکش اینکه با
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 یم اینطورى که هست استرس و فکر از که گفتم می منم بود نگران مامان. داشتم تهوع حالت همش که بود روز چند

 وارد که بودم کشیده دراز کاناپه رو همین بخاطر داشتم سرگیجه اومد علیرضا که شب.  بودم نگفته چیزى علیرضا به شم

  "؟ خوابیدى اینجا چرا": گفت دید منو تا شد خونه

  ".نگم هیچى هم تو به گفته نیست خوب حالش هست روز چند جان مادر": گفت مامان

  :  گفتم و کردم نگاه مامان به اخم با

  ".کنید می دارى راز خوب که هم شما مامان"

  :  گفت علیرضا مامان از قبل

  "بگى؟ من به نباید که هستم غریبه من"

   ".میشم خوب, بشى نگران نمیخواستم نه "

  ".هست خبرایى شاید دکتر ببرش فردا, نده گوش حرفش به":  گفت مامان

  :گفت و زد برقى علیرضا چشماى

  "بریم؟ االن میخواهى "

  ".بهتره فردا نه"

  : گفت و بوسید هامو مو

  ".بخواب تخت رو برو پاشو "

  ".میره گیج سرم تونم نمی"

  :  گفت و کرد اخمى

  "بگى؟ من به نمیخواستى باز و دارى سرگیجه اینهمه"

  !کرد کم رو زحمتم مامان که بگم امشب بود قرار "

 صبر اعتس یک باید. دادم خون آزمایش و آزمایشگاه رفتیم و نوشت آزمایش برام اونم, رفتیم دکتر اول علیرضا با صبح

  . بشه حاضر جواب تا کردیم می

  : گفت و زد یرضاعل شیشه به خانمى یه که بگیریم رو جواب بریم و بگذره ساعت یک تا. بودیم نشسته منتظر ماشین تو

  ".هست پنچر الستیکتون آقا "



 SHOSHO80  عشق برنامھ ریزی شده

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶۵ 

 

 چیزى دیگه و شد باز مرتبه یه من سمت در که بندازه الستیکا به نگاهى تا شد پیاده و کرد باز رو در تعجب با علیرضا

  .نفهمیدم

  .بودنم بسته صندلى به که دیدم کوچیک اتاقى یه تو رو خودم کردم باز که رو چشمام

 ناکىترس لبخند دیدنم با شد وارد داشت ورزیده اندامى و بود کچل که مردى یه و شد باز در.  کرد می درد خیلى هم سرم

  "!!بازه چشاش بیایید آقا":  گفت و زد

  :زدم داد که کیه ببینم تا چرخوندم در طرف به رو سرم

  " کثیف حیوون"

  ".گلم دائى دختر به به"

  " ؟احمق میکنى چیه اینکارا"

  ". کنم تربیتت میخوام"

  ".میکشتت علیرضا کن، ولم گمشو"

  ".دید خواهیم"

  . آورد بیرو سرم از رو شالم حرکت یه با و انداخت من به نگاهى

  ".دیوونه میکنى چکار": زدم داد

  ".خوشکله هستم تربیتت مرده کشته"

  ".حیوونى یه تو"

  :گفت و اوورد صورتم نزدیک رو هیزش چشماى و زد کثیفى لبخندى

  "!!خو درنده اونم حیونم یه من! کوچولو خانم, هوشى با آفرین"

 سرگیجم و رهدله. باشن نداشته کارم به کارى که کردم می دعا دلم تو همش,بیاره سرم بالیى بخواد نکنه ترسیدم کم یه

  .بود شده شروع هم

  ".بزن زنگ بهش":  گفت و انداخت کچله مرد به نگاهى

  رو تلفن گذاشت میکرفون رو اونم, سیاوش دست داد و گرفت شماره و آورد در رو تلفنش

  "سرگرد؟ جناب الو"

  "شما؟":  بود علیرضا صداى



 SHOSHO80  عشق برنامھ ریزی شده

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶۶ 

 

  ".شکارکردم امروز رو خوشگل آهوى یه که هستم خو درنده حیوون یه من"

  : گفت میزد داد که حالى در علیرضا

  ".میکشمت بشه کم سرش از مو یه اگه"

  ". جناب نرو تند"

 جیغم صداى که کشید پشت از موهامو و زد گوشم تو سیلى تا دو و نکرد نامردى اونهم و کرد کچله کله به ایى اشاره

  .شد بلند

  ".علیرضا":  من

  :  گفت که اومد علیرضا صداى

  ". هست حامله اون باش نداشته کاریش"

  . شکوند و کوبید دیوار به رو تلفن عصبانى سیاوش

  : گفت و گرفت یقمو اومد طرفم به

  "؟ ایى ؟حامله میگه راست "

  .بود اومده بند زبونم ترس از

  ".لعنتى بده جواب"

  "آره"

  .کردم حس صورتم تو رو خون گرمى موقع همون که صورتم تو خوابوند سیلى یه برق مثل

  .ودب روونه صورتم رو اشکام. بودم نخورده هیچى که مخصوصا بود بد حالم واقعا ولى بیارم کم جلوش خواستم نمی

  :گفت و گرفت دستاش تو محکم چونمو

  "ها؟.. داشتم؟ کم جاسوست شوهر اون از چى من "

  ".کمتره مردونگیت و شعور"

  "جلو اومد کلک با که دیدم هم مردونگى هه مردونگى؟ "

  "حرومى بچه, نداره ربطى تو به دیگه اونش"

  .بود رفته در دهنم از باز واى
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  .بود شده سرخ خشم از سیاوش صورت

  .بودم ترسیده خیلى میخورد صورتم به هاش نفس اومد نزدیکم

  : گفت و کرد اشاره کچله به

  ".کن بازش"

  ".دار نگهش کریم": گفت بایستم پا سر تونستم نمی بود گیج سرم کرد باز رو دستام اونم

  ".آقا چشم"

 هم کریم و دش خسته تا زد کتک اینقدر بود بیچیده بدنم تو کشنده دردى زدن کمرم و شکم به لگد با کرد بعدشروع و

  .رفتن بیرون و کرد پرت طرفى یه منو

  .کنم ناله تونستم نمی حتى که داشتم درد اینقدر

  .پیچیدم می خودم به درد از و بودم شده مچاله خودم تو. شدن وارد دوتاشون شد باز در که گذشت چقدر نمیدونم

  : گفت و کرد بلندم زمین رو از اومد نزدیکم سیاوش

  "میایى؟ راه, برات میارم دکتر بیایى راه بام اگه "

 رو هنمد آب و کردم بلند رو سرم قدرت آخرین با. نداره هم خوبى منظور که دونستم می ولى چیه منظورش دونستم نمی

  .پاشیدم صورتش تو

  . ریخت بیرون پاهام از داغ چیز یه کردم حس که میزد شکمم به لگد با کریم بار این و کرد کریم به ایى اشاره

  : گفت و اوورد گوشم کنار رو سرش بود شده خون از پر زمین

  ".کوچولو اومد بدنیا بچت"

 افتاده نفس نفس به نمیخورد تکون دستم ولى نشم پرت که بگیرم رو جایى میخواستم هستم معلق هوا تو میکردم حس

  .بودم

  :میگفت که شنیدم می رو کریم صداى

  "بیاد؟ شکوه بگم گردنمونو بیوفته شرش نمیره, بده خیلى حالش انگار آقا "

  .ودب کوچیک خواب اتاق یه کردم نگاه رو اطراف بود وصل سرم هم دستم به بودم تخت یه روى کردم باز که رو چشمام

 کم یه رفت بیرون اتاق از و زد تلخى لبخند دید منو تا. میکرد نگاه رو سرم داشت و بود کنارم ساله چهل حدود خانم یه

  .اتاق تو اومدند سیاوش با بعد
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  :  گفت و نزدیکم اومد اول. بیرون بره تا کرد خانمه به ایى اشاره بیدارم دید تا سیاوش

  ".هست شکوه اسمم کن، صدام خواستى چیزى"

  : گفت سیاوش به رو میرفت بیرون داشت وقتى

  ".رفته ازش خون خیلى سفیده گچ مثل رنگش بخوره چیزى یه باید "

  : گفت و کرد نگاش خشم با سیاوش

  ".کنم صدات تا باش بیرون فعال"

  :  گفتم بغض با دیدمش تا اومد نزدیکم

  ".بد خیلى بدى خیلى"

  : گفت میکشید صورتم رو انگشتش با که حالى در اونم

  ".ندى کشتن به رو خودت باش مواظب. هست درازت زبون اون تقصیر "

  "جونم؟ از میخوایى چى"

  ".بعد تا بخور چیزى یه فعال"

  ".نمیخورم هیچى"

  .بخورم تا بیاره چیزى, گفت بهش و زد صدا رو شکوه من به توجه بدون

  .شد اتاق وارد بود شیر لیوان یه و سوپ کاسه یه داخلش که سینى یه با شکوه بعد دقیقه چند

  .چرخوندم ایى دیگه طرف به رو سرم

  :گفت و چرخوند غذا طرف به رو صورتم شدت با سیاوش

  ".بینى می بد نخورى اگه "

 الىح در هم بعد و خوردم رو شیر اول بخورم بودم مجبور ضعف شدت از ولى بدم گوش رو حرفش خواستم نمی اینکه با

  . رو سوپ بودم تخت رو خیز نیم که

  : گفتم که برداره رو سینى تا اومد نزدیکم شکوه

  ".میکنه درد خیلى دلم بیارى مسکن قرص یه میشه"

  : گفت و انداخت سیاوش به نگاهى
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  "بیارم؟,  آوره خواب ولى دارم مسکن قرص آقا"

  ".بیار آره"

  .زد حلقه چشمام تو اشک بود شده سقط بچه اینکه آورى یاد با

  :  گفت و اوورد گوشم نزدیک رو سرش سیاوش

  "... رو خودمون بچه شدى بهتر که کم یه کردم محو زمین رو از رو نخور بدرد پلیس بچه یه"

  :زدم داد و کردم نگاش نفرت با

  ".میخوره بهم ازت حالم,  خفه. شو خفه "

  .شد وارد شکوه و شد باز در که بده رو جوابم تا اومد نزدیکم

  : گفت و گرفت ازش رو قرصا عصبانیت با سیاوش

  ".کریم با بیا صبح فردا,  خونه برید هم بعد و کن باز رو سرمش بیا "

  .رفت بیرون حرفى بدون و کرد باز رو سرم

  :  گفت من به رو سیاوش

  ".بشه کوتاه زبونت شاید بکشى درد که کم یه نیست خبرى قرص از"

  :  گفتم زور به نداشتم زدن حرف قدرت درد شدت از

  .".بیرحمى خیلى"

  ".بدم قرص بهت تا کن التماسم"

  ؟,,,میاد خوششون التماس از مردا همه چرا

  .بستم رو چشمام

  .لرزیدم خودم به ترس از کشید دراز تخت رو کنارم اومد اونم

  : گفت پوزخندى با

  ".بشى خوب تا میکنم صبر کرد کارى نمیشه که فعال نترس "

  .سوخت می کوره مثل هم صورتم و ریخت می صورتم رو اشکم

  .بود خواب هم سیاوش بود اشک خیس صورتم شدم بیدار درد شدت از که گذشت چقدر دونم نمی
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  .زدم صدا رو سیاوش

  ". سیاوش"

  "چیه؟ ": گفت و کرد باز چشماشو

  ".دارم درد خیلى"

  "کنم؟ چکار من خوب "

  ".میخوام قرص"

  ".بیاد رحم به دلم شاید, کن التماس, کن خواهش"

  :  گفتم سختى به بود گذشته حرفا این و تحمل از کارم

  ".هستى ایى عقده یه تو. دارى عقده چون. میکنم التماست باشه"

  : گفت و گرفت رو لباسم یقه اومد نزدیکم

  ".بخوابم میخوام باش ساکت نیست خبرى هم قرص از. میکنم کوتاه رو زبونت خودم"

  :  گفتم گریه با

  ".دارم درد خیلى. میکنم خواهش"

 خودش .بگیرم دست رو لیوان تونستم نمی و لرزید می دستم. آورد قرص با آب لیوان یه و شد بلند حرفى هیچ بدون

  .رفتم خواب و شد سنگین پلکام دقیقه ده حدود از بعد دهنم تو ریخت آب کم یه و گذاشت دهنم رو قرص

 تخت همون از غیر به هیچى انداختم اتاق به نگاهى.  اومدم پایین تخت از زور به نبود اتاق تو کسى شدم بیدار که صبح

 رفتم دامی نا و کردم رو کار همون بار چند بود قفل چرخوندم رو دستگیره رفتم در طرف به نداشت هم پنجره. نبود توش

  :  گفت بیدارم دید تا داخل اومد شکوه و شد باز در بعد لحظه چند تخت رو

  "دارى؟ الزم چیزى"

  "دستشویى برم میخوام, آره "

  ". بگیرم اجازه کن صبر "

  .زدم داد

  "رفتن؟ دستشویى برا"

  :  گفت عصبانیت با و گرفت رو دستم که بیرون برم خواستم
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  ".باش اروم پس, میکنم بچم واسه رو اینکار هم بکشمت گفت اگه گروگانه آقا دست بچم"

  ...رفتم وا

  .بود نم برابر دو کریم مثل هیکلش و قد بیوفتم در تونستم نمی باهاش. رفت بیرون خودش و نشوند منو تخت رو

  .نداشتم, هم بود افتاده که اتفاقى این با داشتم قبال که هم رو انرژى کم یه همون

 رو اول در داشت در تا چند که بود باریکى راهرو یه روبرومون. رفتیم در بطرف و گرفت رو دستم اومد شکوه و شد باز در

  .داخل اومد باهام هم خودش. بود حمام و دستشویى کرد باز که

  :  گفت و برگردوند رو روش

  "!!!میکنه رو اینکار خودش بیام باهات من نذارى اگه بگم بهت گفت هست، آقا دستوره. بکن رو کارت"

  ".لعنتى ":گفتم لب زیر

 چشمام رزی. بود زرد زرده صورتم رنگ کردم وحشت آینه تو خودم دیدن با شستم که رو صورتم و دست شد تموم که کارم

  .بود افتاده گود هم

  .اومدم خودم به شکوه صداى با

  ".میشه باز روت و رنگ بگذره که کم یه رفته ازت خون خیلى"

  ....!!!!سلولم بگم بهتر یا اتاق تو برد منو باز و افتادم راه دنبالش و ندادم حرفش به اهمیتى

  :گفتم که بیرون بره خواست می

  ".گشنمه "

  ".بخورى میارم چیزى االن"

  "کجاست؟ سیاوش "

  .رفت بیرون و نداد جوابى

  :  گفتم باز اتاق تو اومد صبحونه سینى با

  "؟ کجاست سیاوش"

  .زدم داد که بیرون بره خواست

  ".کنه روشن منو تکلیف بیاد بگو بهش ؟ کرى مگه, ى ى هوى"
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  .کرد قفل رو در و رفت بیرون

 می ها وعده همون از هم رو ساعتا میورد رو غذایم هاى وعده میومد که بود شکوه فقط بودم خبرى بی توى روز دو تا

  .شب یا هست صبح االن که فهمیدم

  !! شکوه نظارت با البته. رفتم حمام و اوورد برام لباس دست چند شکوه. بود شده بهتر جسمیم حال

 در شتپ کسى که فهمیدم می در پشت سایه از میکرد باز رو در وقت نمیزد حرفى اصال شکوه. بودم داغون روحى نظر از

  .بود کریم حتما. هست

  .پرسیدم قبل روزاى مثل دوباره اوورد برام که رو شام

  "هست؟ گورى کدوم سیاوش"

 روش غذاها ههم و نفهمید بود من به پشتش چون. کردم پرت طرفش به رو غذا سینى عصبانیت با که بیرون بره خواست

  . اومد داخل کریم بزن سیلى خواست تا اومد بطرفم و زد جیغى پاشید

  : گفت و گرفت رو دستش و

  " میکنى؟ چکار "

  :  گفت و زد جیغى شکوه

  "بینى؟ نمی مگه"

  :گفت و بشه تموم حرفش نذاشت کریم

  "؟ گفت چى نیست یادت بدى؟ میتونى رو آقا جواب "

  : گفتم و رفتم طرفشون به شدم بلند

  "؟ شنیدید,  بیاد بگید لعنتى اون به"

  ".میاد خودش خواست وقت هر آقا. نزن هم داد جات سر بشین ": گفت بدى لحن با کریم

  ".بیاد بگو نداره، ربطى تو به میزنم داد"

  .نداد جوابى

  .نبود خبرى هم سیاوش از میاوردن رو غذا ظرف و تو میومدن هم با دوتایى بعد به روز اون از

  باشه؟ نشده بد مامان حال وقت یه میکنه؟ چکار االن که بودم علیرضا فکر تو همش. بودم کالفه

   من؟ چرا شدم؟ گرفتارش که بود عذابى چه این نمیکنى؟ کارى چرا پس خدایا
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 اخماش واسه دلم. میرفت نمایش جلوم بودیم هم با که خوبى روزاى صحنه همش. بود شده تنگ علیرضا براى دلم

  .بود شده تنگ جادویئش چشاى اون و لبخندش

  .بود رفته در دستم از روزها حساب

  .نبود خبرى ازش هم لعنتى سیاوش

***   

  : گفت و داد تکون سرى ببره رو سینى اومد که شکوه نزدم غذا سینى به دست بودم گرسنه خیلى اینکه با صبح

  .ببرمش بیام تا بخور زود"

  ".میکنم پرت صورتت تو که ببر خودت با هم رو سینى گمشو برو"

 واستمخ نمی ولى میرفت ضعف دلم گرسنگى از که عصر تا نزدم دست هم ناهارم سینى به. برد رو سینى حرف بدون

  .نزدم دست هم اون به ولى آووردن زودتر رو شام سینى که کردم احساس. بیام کوتاه

  :گفت و اومد داخل کریم

  ".میبینى بد گرنه و بخور غذاتو گفته آقا کردى؟ غذا اعتصاب "

  :  گفتم ناراحتى با

 جالتخ کارتون از بشه؟ چى که کردید زندون رو شوهردار زن یه. گرفتید ازم رو بچم میبینم؟ خوب دارم االن تا یعنى"

  "شده؟ قایم چرا. بیاد بگو هم لعنتى اون به بکشید

 که فرستادم یم لعنت بخودم. بودم گرسنه, نتونستم ولى. بخوابم کردم سعى و کشیدم دراز تخت رو رفت بیرون که کریم

 سطو افتادم و کردم ضعف که. بیاد شکوه تا بزنم در به شدم بلند,  شد شروع هم سرگیجه کردم رو کارى همچین چرا

  .اتاق

 یاوشس و شد باز در گذشت که کم یه. داشتم سرگیجه هنوز. تخت رو بودم خودم سلول همون تو کردن باز که رو چشمام

  : گفت و اومد نزدیکم. چرخوندم مخالف طرف به رو سرم. شد اتاق وارد که دیدم رو

  "کردى؟ غذا اعتصاب من دیدن برا میشم امیدوار بهت کم کم دارم "

  : گفتم و کردم نگاش نفرت با

  ".رمب بذار میخوایى؟ جونم از چى کنى روشن رو تکلیفم میخوام بشه تنگ برات دلم که اونى از انگیزتر نفرت "

  :گفت و زد زل چشمام تو و اومد نزدیکم

  ".میخوام رو خودت "
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  ". گفتم رو بله دیگه نفر یه به رسیدى دیر"

  ".بودم کرده خواستگارى ازت بار ده قبلش که من"

  ".شوهرم پیش برم میخوام شده دیر حرفا این واسه حاال. نمیومد خوشم ازت"

  ". دارم واستون هایى برنامه یه. برى بذارم که ببینى خواب به"

  ".بزنم حرف علیرضا با بذار بزنم حرف باهاش میخوام. برم کن ولم نیار در بازى دیونه"

  "شده؟ تنگ دلت"

  ".میمیرم دارم دوریش از شده تنگ واسش دلم آره"

  : گفت و کرد وحشتناکى خنده

  ".کجایى تو که نیست هم مهم براش. نشده تنگ دلش اصال اون ولى"

  ".نمیشى موفق که کنى خراب من پیش اونو که نکن هم سعى. نزن حرف بیخودى"

  "بده طالقت میکنم مجبورش جورى چه که ببین پس"

  :گفت و خندید ندادم جوابى

  "شد؟ کور نطقت ترسیدى؟ چیه"

  :گفتم نفس به اعتماد با

  ".باش زود علیرضا به بزن زنگ نداره وجود ترسى ؟ بترسم چى از "

  ".کنه فکر راحت بذار داره وقت فردا تا "

  "چى؟ مورد در"

  ".بگیره پس رو تو کنه آزاد رو دائى باید, میخوادت و داره دوست خیلى اگه. دادم شوهرت به تو به راجع پیشنهاد سرى یه"

  : گفتم و کشیدم کوتاهى جیغ تعجب با

  ".بگو دوباره خواستى؟ ازش چى تو "

  ".کنه آزاد رو بابات,  میخوادت اگه گفتم ؟ کرى مگه"

  "میکنى؟ فکر چى خودت. هست گانه بچه فکرات واقعا "

  ".ندارى براش اهمیتى. عزیزم نوچ میگم که من"



 SHOSHO80  عشق برنامھ ریزی شده

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧۵ 

 

  ".هستى دیونه روانى یه تو"

 ممیکرد دعا منم. بود گانه بچه افکارش نمیوردم در حرفاش از سر. میکردم بحث جرو همش شب تا سیاوش با روز اون

  .برسه بدادم علیرضا زودتر کاش

 برد منو اومد شکوه صبح تا بار چند. بود رسیده خودش اوج به استرسم خوندم می دعا و رفتم می راه سلولم تو صبح تا

  .کنهب بیجا هاى درخواست ازم تا نیستش که کردم شکر رو خدا ولى بود رفته کجا نمیدونم هم سیاوش. دستشویى

  :  گفت پوزخندى با. شد داخل سیاوش و شد باز در که بودم رفته خواب تازه

  "میخوابیدى؟ ظهر لنگ تا هم شوهرت خونه تو"

  : گفتم بیحالى با

  "ندادن؟ گزارش شکوه و کریم مگه اصال, نخوابیدم نبود خوب حالم دیشب "

  :  گفت نشست می تخت رو که حالى در

  ".شوهرت بزنم زنگ میخوام. دارند خود جاى که اونا چرا"

  .نشستم سیخ شنیدم اینو تا

  :  گفت میگرفت شماره که حالى در

 میدونى هک خودت. ندارم رحم دیگه که اونوقته کنى عصبانیم که بگى چیزى یا نامربوط حرف اگه کن گوش خوب فقط"

  ".نیست حالیم هیچى بشم عصبانى وقتى

  : گفت ایى زننده لحن یه با و

  ".بچت سر نرفته یادت "

  ".هیچوقت بخشمت، نمی اون مورد در هیچوقت "

  :اسپیکر رو رو تلفن و گذاشت دماغم رو سکوت عالمت به رو دستش

  "سرگرد؟ جناب الو"

  ".بیاد بذار رو شیده نکن خرابتر هست که این از رو کار"

  ".نرفته یادت که شرطمون"

  ".نذاشتیم هم با شرطى ما"

  ".شیده بى شیده گرنه و بکشى دست باباش از باید میخوایى رو شیده کردى؟ فکراتو. دیگه همینه"
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  ".دیگه کس به دادن شو پرونده پدرزنمه فهمیدن هم وقتى. هست کارم به مربوط جنتى موضوع که گفتم"

  "نمیدى؟ رو جنتى پس. نیست حالیم چیزا این من"

  ".نمیاد بر دستم از کارى نه، "

  ".منه پیش هست هفته دو االن که نیست مهم برات ؟ خواییش نمی میشه؟ چى شیده"

 کامل اداعتم شیده به من نیست مهم برام هست تو پیش که اونم. میگردونم برش خودم یا گردونى برمی یا رو شیده"

  ".دارم

  ".ندارى که من به دارى اعتماد شیده به "

  : زدم داد نیورد طاقت این از بیشتر دلم

  "علیرضا "

  "خوبى؟, خانمم, شیده شیده"

  ".بکن کارى یه خونه بیام میخوام نیستم خوب نه"

  .بود شده سرازیر اشکم

  ".شده تموم طاقتم کن کمکم علیرضا خدا رو تو"

  "نکرده؟ که اذیتت,, کن تحمل کم یه"

  ".بچه,, بچه علیرضا"

  ".فرستاد برام خونیتو لباساى عوضى اون. میدونم"

  .رفت بیرون عصبانیت با و کرد قطع رو گوشى سیاوش

  " کجا؟": زدم داد

  .نشد ازش خبرى

  ".برم بذار,سیاوش, سیاوش"

  .دیدم سرم باال رو سیاوش که کردم می هق هق گریه شدت از داشتم نمیومد بند ام گریه

  "میخوایى؟ چى واسه رو بابا ؟ زندگیم از میخوایى چى شده تموم تحملم, میکنم التماست برم بذار سیاوش"

  ".ندارم اعصاب کن بس هم گریه. نپرس این از بیشتر دیگه, همکار هم, داییمه هم بابات"
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  ".حیونى یه تو"

  ". هستم حیوون میدونم خودم دیگه بسه"

  ".شوهرم پیش برم بذار "

  ".میذارم بدلش رو دلت داغ"

  "میکنى؟ چیه اینکارا پس,  ندارم دوست رو تو که میدونى"

 اشاره یه ظرمنت که هستن خوشکلتر تو از زدى؟ من سینه به رد دست که هستى کى کردى فکر. کنم تحقیرت میخوام"

  ".باشن من با شب یه فقط تا منن

  "؟ میخوایى چى واسه منو همونا سراغ برو خوب"

. نمیخوام ور سرگرد جناب مونده پس. نمیکنم بهت هم نگاه من نه،. هستم تو منتظر کردى فکر ببینم رو ذلتت میخوام "

 وقت هر کردى تحقیرم کوچیکى از همیشه. دادى رد جواب من به چرا که بیوفتى کردن غلط به و باشى اینجا باید ولى

  ".کشوندى می رخم به رو پدریم بى کردى می مسخرم میزدم حرف باهات

  :گفت و گرفت یقمو جلو اومد. بود شده سرخ چشماش عصبانیت از

  ".میگم چى من بفهمى تا بزنه پست هم پلیس بچه اون که میکنم کارى یه, زدى پسم "

  .رفت و تخت رو کرد پرتم

  :زدم داد و رفتم در پشت

  ".کنه تربیتت نتونست هم هرزت مامان اون. کنه تربیتت نداشتى که پدر ایى عقده ایى، عقده "

 ىجا اومدم خودم به وقتى ولى شد چى نفهمیدم و شدم شوکه لحظه یه و خورد سرم تو محکم که شد باز شدت با در

  .شد می زده که بود لگد و مشت و بود خون از پر لباسام نبود بدنم تو سالمى

. گرفت کسع ازم بود دستش تو که دوربینى با و کرد پاره رو لباسام و اومد طرفم به. میکرد درد گلوم بودم زده جیغ بس از

  .بشه معلوم ترکم تا میذاشتم بدنم رو دستم تونستم می که جایى تا ولى بدم نشون خودم از العملى عکس تونستم نمی

. بشم دبن تونستم نمی پام رو اصال چون کرد حمامم و اومد شکوه. بودم افتاده اتاق تو لباس بدون اومدم خودم به وقتى

  .اوورد برام هم لباس دست چند

  :  گفت میکرد عوض رو لباسم داشت وقتى ولى بودم نشنیده ازش حرفى مدت چند این

  ".رنذا سرش به سر کنه ولت بیاد رحم به دلش شاید. اومده روزت به چه ببین,  دختر بگیر دهن به زبون کم یه"
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 یاد. میومدبرن دستم از کارى هیچ و بودم زده زل نقطه یه به ریختن واسه نداشتم هم اشکى و بزنم تونستم نمی حرفى

 تىدرس رفتار هیچوقت هم بچگى عالم تو گفت می راست,  افتادم کردیم می بازى سیاوش با که بچگیمون روزهاى

 رفتار از. مادر بى نگفت من به هیچوقت ولى نداشتم مادر منم نداشت پدر اون. داشته عقده موقع اون از. نداشتم باهاش

   . نمیومد بر دستم از کارى دیگه ولى بودم پشیمون خودم

 طرفم به حظهل یه برد می داشت شکوه که رو ناهار سینى. بود شده کبود و کوفته بدنم بود شده بهتر حالم کم یه بعد روز

  .اومد

  : گفت و

 بشه بانىعص آقا نده، جوابشو. نمیاد بر ازم کارى دستشه بچم ولى. کبابه واست دلم ندارم دل نکن فکر. میان دارن آقا "

  ".باش خودت مواظب. بگیره شو جلو نمیتونه کسى

  : گفتم بیحالى با

  ".نباش من فکر تو میده نجاتم پلیسه شوهرم. نکن درست دردسر بچت و خودت واسه برو"

 یاوشس وقت یه و بزنه حرف زیادى شکوه نمیخواستم ولى نداشتم اطمینان خودم حرفاى به رفت بیرون و بست و در

 یه. شناخت نمی هم رو خودش میشد عصبانى یا مست وقتى سیاوش میگفت، درست. کنه درست دردسر بچش واسه

  .داشت ایرانى رستوران یه اونجا و بود شده دبى مقیم و نکرد تحمل عمه کاراش بخاطر. بود معنا تمام به روانى

 کوهش همین واسه پس. میداد مشروب بوى اومد نزدیکم بود قرمز قبل روز مثل چشماش اومد داخل سیاوش و شد باز در

  .باشم مواظب میگفت داشت

  :  گفت و زد پوزخندى دیوار به چسبیدم تا میرفتم عقب عقب من میومد نزدیکم اون چى هر

  ".ندارم کارى موندها پس با که بودم گفته..نترس"

  : گفت و گذاشت لبم رو, رو انگشتش که بدم رو جوابش خواستم

  ".نزنى حرف که نفعته به"

 چى میدونمن کردن وصل من به برق اینکه مثل بعد کم یه. گرفت دستش تو دستمو کردم می نگاش داشتم که همونطور

 غرق نداختما دستم به نگاهى و نشستم زمین رو و میزدم جیغ که همونطور بود پیچیده دستم تو کشنده دردى فقط بود

  .داد نشونم که بود چى نمیدونم و نشست کنارم سیاوش بود خون در

  :  گفت و

  ".هست عشقت واسه خوبى شوك ناخنت ، خونیت لباساى و عکسا اون از بعد"
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 و بود رفتهگ دستش تو دستامو که موقع همون بود کشیده رو ناخنم انبر با دیدم دستش تو رو انبر شده چى فهمیدم تازه

  ".نزن حرف": میگفت من به

 می دمخو به درد از و میومد خون طور همون شصتم انگشت از باشه پست و بیرحم اینقدر که کنم باور تونستم نمی

  .پیچیدم

  .میکرد جمع رو وسایلش داشت و بود کرده باندپیچى دستمو شکوه اومدم که خودم به

  :گفتم بغض و بیحالى با

  ".بودم الل دیگه که ایندفعه "

 طاقتم.  دمیوم خون اونم او که بودم گرفته گاز رو لبم درد از اونقدر. رفت و کرد نگام گریونش باچشماى فقط نداد جوابى

  .زدم شکوه صداى و شد تموم

  ". شکوه, شکوه"

  "میخوایى؟ چیزى":  داخل اومد و کرد باز و قفل فورى

  ".میخوام مسکن میمیرم دارم درد از"

  ".شده تموم "

  ".بگیره بره کریم بگو خب"

  ".آقا...آخه"

  "چى؟ آقا "

  ".بیاد خودش تا کن تحمل کم یه"

   رفت بیرون و

  .روانى ایى عقده دیوونه یه نداشت رحم اصال سیاوش بوده چى گناهم نمیدونم شدم دچارش که بود بالیى چه این خدایا

 تو از ىگذاشت تنها منو که مامان متنفرم ازت.بود بچگى عالم تو اون ولى بودم کرده اذیتش همش بچگیمون تو درسته

  .هستى بالها این باعث که بابا متنفرم هم

  .برد نمی خوابم درد از ولى بخوابم کردم سعى و خوابیدم تخت رو

  . زدن جیغ به کردم شروع

  ".برس دادم به خدایا دارم درد. روانى نمیگذرم ازت کن باز درو سیاوش, سیاوش"
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 از پر تخت تموم و بودم کرده باز هم رو باند که حالت اون تو من دیدن با کردن باز و در شکوه که گذشت چقدر نمیدونم

  .رفتم خواب و شد کمتر دردم بعد کم یه. برگشت آمپول یه با و دوید بیرون فورى بود شده خون

  : فتگ و گرفت طرفم به بود کاغذ ورق یه دستش تو کرد باز رو اتاق در وقتى. نبود سیاوش از خبرى شب تا فرداش

  ". زدن ایمیل براش که بود معلوم, گرفتم دستش از رو ورق آزادیت سند اینم بیا"

 اونم دبو داده طالقم علیرضا راحتى همین به. کردن گریه و زدن جیغ به کردم ع شرو ها دیونه مثل ها نوشته خوندن با

  ....!!غیابى

  .بود گذشته ازم براحتى علیرضا که شد نمی باورم کردم می گریه و میزدم زار

  . گرفتم شو یقه و کردم حمله سیاوش طرف به

  ".بزنم حرف باهاش میخوام گفتى؟ چى بهش؟ گفتى چى عوضى آشغال "

  : گفت و کرد بلند ایى خنده

  ".انداختت دور. زد پست بودى دور خونه از ماه یه تا دیدى. میبرم لذت دارم حال این تو دیدنت از "

  ".بشنوم خودش زبون از میخوام کردى سرهم دروغ کلى حتما, عوضى شو خفه"

  "؟ میشى خفه بشنوى زبونش از اگه "

  "آره "

  :اسپیکر رو گذاشت و گرفت شماره و برداشت رو تلفن

  "نمیگیرى؟ شیده از احوالى سرگرد جناب"

  .بدم تشخیص رو صداش لرزش تونستم می هم تلفن پشت از لرزید می که بود علیرضا صداى

  ".که همونطور شد تموم من واسه شیده"

  . کرد قطع و بزنه رو حرفش نذاشت

  .نداشتم ایى هدیگ دلخوشى. بمیرم میخواستم فقط. بریزم خواستم نمی هم اشکى. نمیومد در صدام, واسم بود بزرگى شوك

  : گفت و زد صدا رو کریم و شکوه سیاوش

  ".میریم حاال همین میوفتیم راه کنید جمع "

  : گفت و اومد سیاوش طرف به شکوه
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  ".گرفته بهانه کلى حاال تا حتما بچه, آقا نکنه کمتون بزرگى از خدا"

  . همونجاست هم بچش میریم که جایى فهمیدم

  :  گفت شکوه به رو سیاوش

  ".نشسته شوهرش عزاى به فعال بریم کن حاضر رو شیده"

 خودش اب و گرفت رو دستم سیاوش. نداشتم خودم از ایى اراده. کرد عوض رو لباسام تا بودم شکوه دست تو عروسک مثل

  .کنارش هم شکوه و نشست فرمون پشت کریم نشستیم عقب هم با کرد ماشین سوار

  : گفت کریم به سیاوش

  ".برو همیشگى راه از بزودى میکنن پیدا رو خونه حتما. میکردن تعقیبم داشتن قسمتى یه تا. برو سریع"

  .میرن کجا که بدونم خواستم می کردم می نگاه رو بیرون و داده تکیه شیشه به رو سرم

  . گرفت رو سرم. بود دستش تو دارو کوچیک شیشه یه کردم نگاش ترس از شده نزدیکم سیاوش کردم احساس

  ".برسیم زودتر تا کن بو اینو خوب دختر یه مثل": گفت و

 اشه روشونه رو سرم. کردم بو رو شیشه. ندارم جایى برم کجا کنم فرار گفتم دلم تو. نگیرم یاد رو راه تا میخواست

  .شد بسته چشمام و گذاشت

  . شدم بیدار که دید منو تا سیاوش بودیم ماشین تو هنوز. شدم بیدار بیهوشى همون یا خواب از بدى درد سر با

  " خوابیدى؟ خوب": گفت

   چرخوند خودش طرف به رو صورتم. ندادم جواب ولى پرسید، بازم ندادم جواب

  :گفت و

  ".بده جواب و باش آدم هم تو بزنمت نمیخوام خوردى کتک خیلى مدت چند این "

  : گفت بلندترى صداى با بعد

  ".بده جواب"

  ".میکنه درد سرم"

  ".بده بهش مسکن یه شکوه ": گفت و کرد ول رو صورتم

  . بستم رو چشمام و دادم تکیه صندلى پشتى به رو سرم ، خوردم و گرفتم شکوه از رو مسکن
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  ".بود شده نزدیکت دائى بخاطر هم اول از نرو فکرش تو زیاد": گفت و شد نزدیکم

  ".بزنم یا بشنوم حرفى موردش در دیگه نمیخوام "

  ".میکنى فراموشش دارى میکردم فکر که اونى از زودتر, خوبه خوبه"

  ".بزنم حرف ازش نمیخوام گفتم. میکنم فراموشش نگفتم"

 هنوز سرم. یدپیچ فرعى خاکى جاده به اسفالته جاده از ماشین که بود شده صبح گذشت سکوت به راه بقیه نگفت چیزى

  .نبود معلوم زیادى چیز جاده بودن خاکى بخاطر, دیدم نمی خوب رو جلو کرد می درد

  " بده دیگه مسکن یه,  هنوز میکنه درد سرم شکوه "

  :  گفت شکوه جاى به سیاوش

  ".بخورى نمیخواد مسکن میرسیم دیگه کم یه"

  ".کنم تحمل نمیتونم, لعنتى میکنه درد سرم"

  "نشدى؟ ادب هنوز. بزن حرف درست"

  .بود شده اضافه هم دستم درد نبود خوب اصال حالم. نداشتم هم جوابى. ندادم رو جوابش

  .میده انجام داره دوست که رو کارى بازم کنم کارى هر نداره رحم سیاوش دونستم می

  : گفتم مظلومیت با

  ".کن کارى یه میکنم خواهش دارم درد ؟ میرسیم کى"

  .زد صدا سیاوش

  ".شکوه"

  :  گفت و چرخید ما طرف به شکوه

  ".فقط دارم آمپول شده تموم قرصا آقا"

  ".من بده نداره اشکال "

 باال ور مانتوم آستین تا کرد اشاره و برداشت آمپول یه هم سیاوش. سیاوش دست داد شکوه رو اولیه هاى کمک جعبه

  .زد دستم به رو آمپول و بزنم

  .شد می سرازیر چشمام از طور همین اشک و بستم رو چشمام
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  ".میشه آروم دردت االن نکن گریه شیده"

  .بود کرده تموم رو تحملم داشتم قلبم تو که دردى ولى. هست دردم سر واسه اشکام کرد می فکر

  . گذاشتى تنهام اینطور که متنفرم هم تو از علیرضا

 داشتن هم حسابى درست رو و رنگ که آهنى بزرگ در یه کردم باز که رو چشمام. کرد توقف ماشین بعد ساعت نیم حدود

 حدود بود کرده باز رو در که مردى!!! بود باغ بودم زده حدس درست ولى شدیم وارد و شد باز در کریم بوق با. دیدم رو

  .شدم پیاده سیاوش کمک با. الغر ایى جثه و کوتاه قدى با ساله شصت

  : گفت پیرمرد دیدن با شکوه

  "کجاست؟ بچم,  حیدر "

  : گفت و انداخت شکوه به نگاهى اخم با میورد بیرون ماشین از رو وسایل داشت که کریم

  ".باش داشته صبر کم یه "

  : گفت اخم با حیدر

  ".خوابیده اتاقتونه، تو"

  : گفت و انداخت نگاهى سیاوش به شکوه

  "گرفته؟ بهانه خیلى حتما محمد؟ بیش برم "

  :  گفت حوصله بی سیاوش

  ".باش داشته صبر کم یه گفت؟ چى شوهرت نشنیدى"

  . بود گل هاى بوته و میوه درخت از پر کردم نگاه که رو جلو

  : گفت که سیاوش صداى با

  ".بیفت راه "

 راه که کم هی. نخوره درختا به سرم تا شدم می خم وقتا بعضى باید که درختا وسط بود باریکى راه. افتادم راه سرش پشت

 در قفل و رفت جلوتر کریم. نداشتم اون به دیدى هیچ باغ در از اصال که دیدم رو طبقه دو و معمولى ساختمون یه رفتیم

 شباز در از هم روبروش و بود بزرگ خیلى سالن یه جلوم شدم که وارد. گذاشت داخل رو وسایل و کرد باز رو ساختمون

  .بود باال به ور مارپیچ بصورت که بود باریکى پله راه آشپزخونه کنار. نبود ایى دیگه چیز. هست آشپزخونه که فهمیدم

  .رفتیم می باال که حالى در. برد پله طرف به گرفت دستمو سیاوش
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  ".اینجا بیارش محمد سراغ برو بعد. بخوریم کن درست چى یه شکوه":  گفت

  ".آقا چشم"

 دستشویى و حمام این":  گفت و کرد کوچیکتر در به رو. کوچیکتر در یه و بود بزرگ در یه فقط رسیدیم که ها پله باالى

  ".هست

  .داخل کشوند منو و شد وارد خودش و کرد باز رو بزرگتر اتاق در

  .اتاقمون اینم"

 کردم گاشن دودلى و ترس با. بود بزرگ کمد یه و سبز روتختى یه با دونفره خواب تخت یه وسطش که بود بزرگى اتاق

   و اومد نزدیکم مرموزى لبخند با

  : گفت

  "پریده؟ رنگت چرا نترس،"

  ".گشنمه ترسم نمی "

  ".کردم باور منم. هه"

  :گفت و کرد باز رو در و رفت بودمش ندیده من و بود اتاق تو که یى دیگه در طرف به

  ".اینجا بیا"

 هم ایى هدیگ در. بود صورتم اندازه فقط که کوچیک پنچره یه با. نفره یه تخت یه و کوچیک اتاق یه رفتم در طرف به

  .شدیم می رد دونفره خواب اتاق از باید آمد و رفت براى یعنى نداشت اتاق

  ".منه اتاق هم اونجا. هست تو سلول همون یا اتاق اینجا امروز از"

  .کرد دونفره خوابه اتاق به رو

  ".قفله هم در. میرم و میام اتاقت به خواستم وقت هر"

 میگفت اعلیرض. برم که ندارم جایى هم میدونستم اگه تازه. کجاست نمیدونم که اینجا کنم؟ فرار که میترسى؟ چى از "

  ".کشیدى باال و کردى خودت اسم به هم خونمون

  ".دیگه نمیارى اسمشو که گفتى...ا..ا "

  ".گفتم چى نداره ربطى تو به"
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 ونا بچگیامون، تالفى به. کنم اذیتت دارم دوست ولى میدونم رو چى همه خودم هم فرارت مورد در.بود حقم که خونه "

  ".نمیذاشتن دائى و مامان ولى کنم اذیتت تونستم می داشتم آرزو ها موقع

  ".دارى عقده که میدونم"

  : گفت و گرفت یقمو و اومد جلو

  ".میکنم عقدت درحی واسه کنى اذیتم زیادى. برداشتى دور اینطور که شده خوب انگشتت. بینى می بد که نکن عصبانیم"

  .بیرون رفت در از و کرد بلندى خنده

 مرور مذهن تو رو ها این. میرم در اینجا از باالخره باشم نداشته هم رو جایى.. نمیشم امید نا عمرم آخر لحظه تا...لعنتى.. اه

  .بشم امید نا که نبودم کسى من کردم می

 شاید. گرفتى زما زندگیمو شانس بزرگترین که درسته میارم دست به میخوام چى هر بچگیامون مثل که میکنم ثابت بهت

 جناب, دادى دست از آسون منو که میکنم ثابت.شد بازنده که,, بود لعنتى علیرضاى اون و من واسه امتحان یه این هم

  .سرگرد

  .باشم ضعیف دیگه نمیخواستم تصمیمم این با ولى میداد فشار جورى بد رو گلوم بغض

 دونستم می .بشم رد سیاوش بزرگ سد از تونم می روشى چه با که کشیدم می نقشه داشتم خودم پیش نشستم تخت رو

 هم از رو زن و مرد,  بود و مست که موقعى مخصوصا. میومد سراغم زود یا دیر نیست اعتمادى هیچ حرفاش به که

  .نخوره بدنم به سیاوش دست ولى بمیرم بودم حاضر ولى نداشتم، شوهر دیگه که درسته. نمیداد تشخیص

  ".بخوریم فعال تا کرده سرهم چى یه شکوه پایین بیا هستى چى فکر تو"

 نفره شش ناهارخورى میز یه. بود بزرگى نسبتا جاى.  آشپزخونه تو رفتم و اومدم پایین ها پله از سرش پشت حرف بدون

 سیاوش. دش وارد ساله شش تقریبا بچه پسر یه با شکوه و شد باز در مرتبه یه. صبحونه وسایل هم میز رو و بود وسط

  و گرفت شکوه از رو بچه فورى

  : گفت

  "بودى؟ خوبى پسر"

  ,اره داد جواب سر با

  "؟ کجاست زبونت"

  . داد نشون و آوورد در رو زبونش

  "؟ نمیزنى حرف چرا":  گفت باز سیاوش
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  .نداد جوابى باز و کرد من به نگاهى محمد

  ".کردم قیچى رو بالش و پر نترس این از": گفت سیاوش

  "کبوتره؟ مگه": محمد

  ".وحشیاش اون از ولى, هم کبوترى چه "

  :گفت و کرد بغل رو محمد و اومد جلو خانم شکوه

  ".بدم حونهصب هم کریم به برم, میذارم ناهار میام بعد کم یه من. بخورید رو صبحونتون, محمد این میکنه خستتون آقا "

 رستد غذاى بودم نتونسته بود کشیده رو ناخنم که روزى از بودم گرسنه خیلى شدیم خوردن مشغول. رفت بیرون و

  . بخورم حسابى

  ".بیار من واسه دیگه چایى یه شو بلند شیده"

   .نشستم و ریختم چایى و برداشتم رو قورى سماور رو از و برداشتم رو جلوش استکان کنم نگاش اینکه بدون

  "کنى؟ درست غذا میتونى میخواد مرخصى شکوه روز چند"

  "....مامان از داشتم تازه هم املت بلدم، نیمرو حد در غذا "

  .داره لذتى چه داشتن مادر فهمیدم می داشتم تازه میکرد اذیتم مامان یاد. کنم تموم حرفمو نتونستم

  ".حقته.. سوزوندمت منم منو سوزندى افتادى؟ عشقت ؟یاد باز شد چى"

  : گفتم بودم کرده بغض که حالى در. باشم تفاوت بی تونستم نمی کردم می سعى چى هر بود آتیش دلم

  ".خیلى, بیرحمى خیلى"

  :  گفت و گرفت و دستم که برم بیرون خواستم

  ".ندادى جواب, میزدم حرف باهات داشتم بشین،"

  ".بلدم نیمرو فقط گفتم,, که دادم جواب"

  ".کدبانویى واقعا"

  "کردنه؟ آشپزى به کدبانویى مگه"

  .شد رونه اشکم و بگیرم خودمو جلو نتونستم دیگه اینبار

  .کشید کنار زود خودشو اون ولى,  میکشید پر براش دلم افتادم علیرضا یاد باز
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 گرمش هم خودم یخچال بذاره کنه درست روز چند واسه شکوه میگم. نمیخواد اصال ؟ میکنى گریه همش تو چته"

  "!!!نباش نگران تو میکنم

  ".بخوابم کم یه برم میخوام"

  ".برو"

***  

   زدم لبخندى. بود محمد شدم بیدار, کبوتر, کبوتر میگفت که صدایى با

  ".هست شیده اسمم": گفتم و

  ".میکنم صدات کبوتر من, قشنگتره کبوتر ولى"

  "دارى دوست جور هر باشه"

  ".بخور ناهار بیا"

  ".میام منم برو تو"

  . رفت بیرون اتاق از سرعت با زود

 منو تا رفتمی بیرون داشت و بود گرفته رو محمد دست هم شکوه. بود خوردن مشغول و بود نشسته آشپزخونه تو سیاوش

   دید

  :  گفت

 من با کارى. گیدب آقا به خواستید چیزى هم اگر. باشید نداشته احتیاج دوا به باشه خوب حالتون انشاءاهللا نیستم روز چند"

  "ندارید؟

  ".مرسى نه"

  : گفت میداد تکون رو دستش حالیکه در محمد

  "کبوتر خداحافظ "

  "خداخافظ"

  .شدم خوردن غذا مشغول و رفتم میز پشت حرفى بدون

  :  گفت سیاوش

  ".یارمب برات دیدم صالح اگه بنویس میخوایى چى هر کنم خرید هم برسم کارام به هم تا شهر میرم بار یه ایى هفته"
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  ".ندارم احتیاج چیزى":  گفتم تفاوتى بى با

  "درسته؟ باشن، داشته احتیاج چیزایى یه به ماه هر خانما کنم فکر "

  .)میزد حرفى وقتى میکرد رو چى همه فکر...اه(

  "؟ درسته "

  .نبود اون به یادم..درسته اره "

  : گفت دید منو تا. کشید می سیگار داشت سالن تو هم سیاوش. اومدم بیرون و شستم رو ظرفا خوردیم که رو غذا

  "اینجا بشین کم یه بیا"

  . نشستم نفره یه مبل یه رو و کردم انتخاب خودش به نسبت رو جا دورترین

  .نشست,  بودم نشسته که مبلى همون دسته رو اومد و فهمید اونم

. سپردم هم هبقی به. نمیرى وجه هیچ به باغ تو ولى بگم من که زمانى تا برى میتونى خواستى جا هر آزادى ساختمون تو "

  "شدى؟ متوجه

  "برم؟ نباید چى برا"

  ".میگم من چون"

  "باشم اینجا باید کى تا "

  ".مامان پیش بریم بتونیم و بگیرم سابقت شوهر از مدارکتو تا, کشه نمی طول زیاد"

  "میگیرى؟ مدارکمو کى"

  ".بگیرم رفیعى از رفتم که هفته آخر بگیره بره رفیعى قرار"

  .بود من طرف همش هم مامان طفلى. کردم اذیتش چقدر گذشت زود علیرضا با بودن چقدر

  "میکنى؟ فکر کى به فکر؟ تو رفتى باز چیه"

  ".کثیفى چقدر که تو به "

  ". نذار سرم به سر": گفت و گرفت پشت از موهامو

  :گفتم بیارم در دستش از موهامو میخواستم که حالى در

  ".گفتم رو حقیقت ندام شوخى باهات "



 SHOSHO80  عشق برنامھ ریزی شده

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٩ 

 

  "میشه؟ چى بشم عصبانى میدونى"

  " بزن کتکم میخوایى قدر هر نیست مهم واسم لعنتى کن ول موهامو"

  .رفت بیرون و کرد ول موهامو

 خونه از کلکى یه با بتونم منم تا بره سیاوش هفته آخر بودم منتظر. بود قفل در همیشه ولى ببینم رو باغ تو داشتم دوست

  .بزنم قدم کم یه باغ تو برم

***  

 می افسردگى احساس و نداشتم حوصله هم خودم. نبود سیاوش و من بین جدلى و بحث زیاد نبود شکوه که روزى چند

  .ریختم می اشک و شدم می خیره باغ به اتاق پنچره از علیرضا یاد با ها ساعت کردم

  : گفت و اتاقم تو اومد سیاوش خواب از قبل شب

  ".باش خوبى دختر میرم، دارم"

  .ردمک نگاش نفرت با و کردم باز رو چشمام کردم حس رو صورتم رو بوسه داغى که بستم رو چشمام و نکردم یى توجه

  .رفت بیرون حرف بدون

  .میکرد وورجه ورجه تختم رو داشت. شدم بیدار محمد صداى با باز صبح

  ".نداره خبر خودش نداره پر که کبوتر.. پر کبوتر.. پر گنجشگ.. پر کالغ": محمد

  .گرفت خندم حرفاش از

  :گفتم و کشیدم رو لپش

  ".میکشم پر روز یه باالخره "

 چال تا ود لپش رو میخندید وقتى. سیاه هم موهاش و چشما. بود برف مثل سفید پوستش. داشت ایى بامزه و گرد صورت

  .بود شکوه شبیه تقریبا. میوفتاد

 خونهآشپز تو شکوه. اومدیم بیرون هم با و گرفتم رو محمد دست و شدم بلند تخت رو از و دادم بدنم به قوسى و کش

  . دید محمد با منو تا. بود منتظرمون

  ".کنه صدات بیاد گفتم, گشت می دنبالت همش بود بریده رو امونم محمد": گفت

  ".دارم دوست رو محمد منم. نداره اشکالى "

  .شدم خوردن صبحانه مشغول و نشستم
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  "هست؟ چى اسمش اینجا شکوه "

  . نداد جوابى

  ".هستما شما با شکوه "

  ". ننداز در آقا و کریم با منو خانم"

  ".بودم کنجکاو طورى همین فقط نداشتم بدى منظور. باشه "

  ".نیست ایى دیگه چیز. هست ورا همین هم دیگه باغ تا چند نداره اسم اینجا"

  ".بزرگتره ازت سال پونزده یا ده که معلومه ؟ بشى کریم زن شدى راضى که شد چى شکوه. آهان"

  ".سال ده"

  . بود بینمون سال ده هم ما افتادم علیرضا و خودم سنى تفاوت یاد

 سرم بال ات هزار تونست می. کرد عقدم اونم. فروخت بهش منو داشت کریم به که طلبى عوض به بابام نبودم راضى من"

  ".نکرد نامردى ولى. کنه ولم و بیاره

  "سالشه؟ چند محمد. هوم"

  ".سالشه پنج "

  ".کنه بازى باغ تو داره دوست حتما. کنم بازى باغ تو محمد با کم یه نمیشه "

  ".میکشه منو کریم. خانم نه"

  ".نگه چیزى میگیم هم محمد به نمیگیم کریم به چیزى"

  ".ببین برو یىمیخوا هست سالن تو تلویزیون. میشناسه پول هم فقط. میده گزارش بکشى نفس ؟ میکنى چکار رو حیدر"

  ".میکنم صحبت باهاش ؟خودم بزنى صدا رو حیدر میشه"

  "چرا؟ خانم"

  ".کن صداش تو نیست مهم بیوفته اتفاقى هر "

  . اومد حیدر با و رفت شکوه بعد دقیقه چند

  ".حیدر بابا سالم"

  ". سالم"
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  ".رفته سر حوصلم نیست سیاوش. بزنم قدم باغ تو برم کم یه من اجازه با"

  ".نرید بیرون گفتن آقا"

  ".نداره شما به کارى رفتم خودم که میگم اومد سیاوش وقت هر. بذار شما خوب "

  ".کنم چالتون خونه تو هم بمیرید نسبت بال اگه گفته آقا. نه"

  .سیاوش اتاق تو رفتم و ندادم جواب گرفت دلم حرفش این با

 لباس چى ره و گفتم می بیراه و بد زمان و زمین به و میزدم جیغ. بدبختى همه این از بودم شده خسته. بود گرفته حرصم

  .ریختم بیرون بود کمدش تو

  .بود لباس از پر اتاق اومدم که خودم به

. بود مصورت رو همیشه مثل هم اشکم و لرزید می دستام. اتاقم تو بردن منو زور به اومدنو حیدر و شکوه جیغم صداى با

  .بودم دیده رو اتاق دیوار و در فقط که بود هفته یه نداشتم تحمل دیگه

  .ورمبخ چیزى خواستم نمی ولى خوابیدم بیحالى با هم شب. نخوردم چیزى کرد اصرار شکوه چى هر شام و ناهار براى

  :گفت دید منو تا دیدم رو سیاوش کردم باز که رو چشمم میکنه نوازش رو صورتم داره کسى کردم احساس صبح

  "اووردى؟ اتاقم روز به چى میکنى؟ غذا اعتصاب میشم دورت تا چیه "

  : گفت و نشست تخت رو کنارم ندادم جوابى

  ".بخوریم صبحونه هم با شو بلند. باشى خوبى دختر بود قرار "

  ".بخورم نمیخوام چیزى"

  " چرا؟"

  ".بیرون برم میخوام "

  ".میریم هم با بخور بیا باشه"

  . کرد بلندم و گرفت دستمو

  ".االن میام من برو"

 کنار دلىصن رو محمد آشپزخونه تو رفتم و شستم و صورتم و کردم عوض رو لباسم سریع رفت بیرون حرفى هیچ بدون

  .دید منو تا بود نشسته سیاوش

  ". کبوتر سالم": گفت
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  ".خوشکله سالم "

 نیمکت هی هم کنارش بود محمدى گل هاى بوته از پر در بیرون. رفتیم بیرون محمد و سیاوش با خوردیم که رو صبحونه

  .نشستیم نیمکت رو هم سیاوش و من و شد بازى مشغول توپش با محمد. بود چوبى

  "اووردى؟ مدارکمو"

  "بدونى؟ میخوایى چى برا"

  ".همینطورى"

  ".رفته گورى کدوم نیست معلوم شده آب هم رفیعى نداده، نه "

  "ندارى؟ بابا از خبرى"

 رو مىک یه شکوه, کن مرتب لباسامو برو هم بعدا.  میگم خودم بدونى باشه الزم که چى هر نپرس سؤال اینهمه. نه "

  ".یستمان مهربون همیشه. میشه بد خودت واسه نیار در بازیا وحشى این از هم دیگه بده انجام خودت بقیشو. کرده مرتب

  "عمه؟ پیش میریم جورى چه مدرك بدون "

 رو کارا سرى یه باید. میرم دارم باز فردا. وقتش تا نمیزنم حرف مورد این در هم دیگه قاچاقى،. نپرس سؤال زیاد گفتم"

  "باشه؟ نمیرى، دورتر.  تو برو و بشین ساعت یه همینجا بیا صبحا نیار، در بازى وحشى. کنم ردیف

  ".اوهوم "

  ".بریم بیا شو بلند هم االن"

  "؟ بخوابى پیشم میایى":  گفت و کشید دراز تختش رو. رفتیم سیاوش اتاق تو و شدیم ساختمون داخل هم با

  .شدم زمین رو از لباساش کردن جمع مشغول و ندادم جوابى زدن، تند تند به کرد شروع قلبم

  "میایى؟ ندادى رو جوابم"

  ". دارم کار نه "

  "چى؟ شد تموم که کارت"

  ".نمیاد خوابم نه،"

  ".بگیره خوابت که میکنم کارى یه"

"...."  

  "بده جواب"
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"...."  

  ".کنى عادت کم کم باید ؟ چى که آخرش "

  ".ندارى کارى موندها پس با گفتى خودت"

  ".بگذرم ازت تونم نمی میکنم فکر چى هر"

 تخت رو خودش کنار رو گرفت و دستم و شد بلند سیاوش. کنم کنترلشون تونستم نمی لرزیدن به کرد شروع دستام باز

  .خوابوند

  ".ندارم کاریت نلرز اینهمه. ببره خوابم تا باش پیشم فقط"

 بد تو .بگیرم تصمیم درست تونستم نمی کرد نمی کار خوب فکرم. داشتم ضعف اینهمه که بودم متنفر هم خودم از

  .بودم افتاده گیر ایى مخمصه

  .افتادم بابا با عقد از قبل شب حرفام یاد

  "هستى؟ راضى دارى؟ دوستش که مطمئنى": بابا

  ".میشم راحت هم سیاوش دست از میکنه خوشبختم میدونم. بابا اره"

 سیاوش زن نداشتم دوست. کنین عقد تا شدم راضى سرعت این به و شرطى هیچ بدون هم همین بخاطر بیشتر ": بابا

 لوازم مغازه یه کردم تحقیق هم علیرضا مورد در. نمیشه مزاحمت دیگه اینجورى. ازش میاد بدت که هم خودت بشى

  ".شریکه دومادشون با داره ماشین یدکى

  ".میدونم آهان "

  ".بکنین خونت با دارید دوست که کارى هر تا دستش میدم فردا هم کلیدش با خونه سند"

  ".دارم دوست بابا، مرسى"

 ود،ب خواب. کشیدم بیرون بود کمرم دور که سیاوش دست حلقه از رو خودم. شد جمع چشمم تو اشک اونروز یادآورى با

 قفل رو ادر کى دونستم نمی. بود قفل هم اون در رفتم خودم اتاق بطرف قفله در دیدم که شکوه پیش برم خواستم می

  .نفهمیدم من که کرده

  ".بخواب جات سر بیا قفله همه درا"

  ".نمیاد خوابم"

  . گذاشتم زانوهام رو رو سرم و نشستم زمین رو همونجا منم نداد جوابى

  .شد داخل محمد و شد باز در. نبود هم سیاوش بودم تخت رو کردم باز که چشمام
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  ".ناهار بیا میگه سیاوش عمو.., کبوتر"

  ".میام منم برو"

  .هست ىک با بدونم میخواستم رفتم نزدیکش. میزد حرف تلفنش با داشت و بود سالن تو سیاوش رفتم که پایین

  .نشستم مبل رو کنارش و نکردم حرفش به توجهى. آشپزخونه تو برم که کرد اشاره میرم نزدیکش دید تا ولى

  : گفت خط پشت طرف به و شد عصبانى

  ". گوشى لحظه یه"

  ".بخور ناهارتو برو. شکوه پیش برو نمیگم مگه"

  "میزنى؟ حرف کى با "

  "بخور ناهار برو"

  "میزنى؟ حرف کى با "

  ". برو حاال ، مامان با"

  .کرد قفل درم و باغ تو رفت و زد پاهام تو لگدى عصبانیت با. نشستم همونجا

   و اومد اتاق تو رفتن موقع. رفتن کریم با هم شب ندیدمش، شب تا

  : گفت

  ".ننداز راه هم اعتصاب. نمیگیرم اجازه ازت کارى هیچ واسه دیگه اومدم وقتى بکن فکراتو خوب. نیستم روز چند"

  . رفت و بوسید و صورتمو

 عتبارىا هیچ ندارم کاریت میگفت که سیاوش اول روزاى حرفاى به که دونستم می. میخورد هم به داشت حرفاش از حالم

  . میکرد کمکم شکوه کاش. کنم فرار اونجا از شد می کاش. برگرده دیر که کردم می دعا دعا. نیست

  .متنفرم ازت لعنتى علیرضاى

 هم رو کسى. نمک فرار بتونم تا کشیدم می نقشه یه باید. کردم می فکر فرار مورد در بیشتر میفتادم علیرضا یاد وقت هر

  .فامیل نه. ندارم که

 همونجا خاله نهک خدا فقط. کنم پیدا مناسبى جاى بتونم تا خاله خونه میرم کنم فرار بتونم اگه. افتادم خاله یاد مرتبه یه

  .شکوه پیش رفتم پایین فکر این با. هنوز باشه

  "دارى؟ سال سالته؟چهل چند شکوه: 
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  ".سالمه شش و سی. کرده اینطوریم روزگار غصه خانم نه"

  ".بیاد در شکل این از صورتت کم یه تا نمیرى آرایشگاه چرا. نمیرسى بخودت که هم اصال آخه"

  ".ندارم باهاش رو دعوا و بحث حوصله منم بهتره اینطورى میگه نمیده اجازه یعنى نمیاد خوشش کریم"

  "پرستارى؟ تو شکوه "

  ".بخیر یادش. داد یادم اون هم رو زنى آمپول. بودم منشیش منم بود دکتر خالم پسر ، نه من"

  "داشتى؟ دوسش"

  "فهمیدى؟ کجا از ، اره"

  ".چشات برق از "

  ".اومد پیش کریم به بابام قرض موضوع اینکه تا. داشت دوست منو اونم"

  "کنه؟ کارى تونست نمی اون خوب"

 ستمود. بود در پشت کریم کردم باز که رو در. مطب برم میخواستم که روز یه صبح. نداشتم خبر منم نداشت، خبر "

 تو.کردن قبول ولى بگم خالم پسر عماد به برم تا خواستم مهلت ازش, گفت برام رو چى همه راه تو محضر برد و گرفت

  ".رفتمگ خون خفه منم. دیگه یکى به فروشتم می و میکنه آبروم بى کنه عقدم نذارم اگه که کرد تهدیدم هم محضر

  ندارى؟ خبر دیگه عماد از. آخیه "

  ".زیاد نه"

  "بود؟ کجا مطبش "

  "بدونى؟ میخوایى چى برا"

  "نه؟ یا پیشش رفتم بدونم میخوام. همینطورى"

  ".بابایى عماد هست، اطفال متخصص چون نرفتى "

  .خورد دردم به فرارم موقع شاید. بابایى عماد. بگیرم یاد خوب رو اسمش کردم سعى

  "میان؟ کى کریم و سیاوش"

  ".دیگه روز دو شاید نمیدونم"

  "کنى؟ کمک کارى یه تو میشه شکوه. آهان "
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  "کارى؟ چه"

  ".فرار"

  . بود مونده وا دهنش بیچاره

  ".میکشتت بفهمه آقا. نیستى بلد که هم رو راه. کرد فرار نمیشه اینجا از خانم"

  ".عماد پیش میبرم هم رو تو میکنیم فرار هم با. هست ماشین دوتا که دیدم حیاط تو. بلدم رانندگى من خوب"

  ".گرفته زن اون نباش خیال خوش"

  "وفا بى چه"

 زدم گزن خودم. میرسید زندگیش به باید اونم. شدم حامله هم همونشب و بودم کرده شوهر که من خوب نیست وفا بى: 

 کاراشهم از یکى با. نمیومد بر دستم از کارى دیگه ولى بودم افسرده که منم شد، ناراحت خیلى.  گفتم رو موضوع و

 امنمیخو من. فرار مورد در ولى. میدونه هم رو ما موضوع. کردم صحبت باهاش تلفنى بار چند خوبیه، دختر. کرد ازدواج

  .بشه بزرگ بابا بدون نمیخوام هست، محمد باباى کریم کنم فرار

 ینىب می که اینم. نکرده بلند روم دست خاال تا ولى نیست خوب اخالقش. ندیدم نامردى ازش هم حاال تا ازدواج از بعد

 واسه شهمی مجبور. میشه ورشکست ولى بود خوب وضعش کریم. بوده ندارى و بیکارى زور از میکنیم کار سیاوش برا

  ".کنه کار میشناخت رو کریم دورادور که سیاوش

  "آورده؟ سرم بالهایى چه سیاوش که میدونى"

  ".کبابه برات دلم که گفتم هم بار یه میدونم "

 انجام تخواس کارى هر دیگه اومد وقتى ولى. کنم قبول نمیتونم که میخواد ازم هم ایى دیگه چیزاى کنار به بالها اون "

  "میکنى؟ کمک حاال. بدم بهش رو ایى اجازه همچین نمیتونم. میده

  ".اومده در کارت ببره بو حیدر"

  ".میکنم خوابش قرص تا چند با کردم هم رو حیدر فکر"

  ".میکنه اذیت رو بچم و منو نیستى ببینه بیاد آقا خانم"

  ".میخوام پول هم کمى یه. بکش برام رو راه نقشه فقط. نکنن شک تا بدم قرص هم تو به مجبورم. نباش ناراحت شکوه"

  ".بکنى رو اینکار بذارم نمیتونم خانم نه"

  "میکنم خواهش شکوه"
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 تحمل دارم رو چى همه بچم بخاطر. میدونى که خودت میشه عصبانى وقتى.  میگیره ازم رو بچم. نده ادامه خانم نه"

  ".نمیگم چیزى کسى به هم حرفاتون این از. میکنم

 کردم فکر که خوب. بودم کشیده و نقشه این تا بودم کرده فکر کلى. نشستم تخت رو و رفتم اتاق داخل و ندادم جوابى

 تا. نکنن ونا به شکى هیچ که کشیدم می نقشه جورى یه باید باشه بچش فکر به باید. داره حق هم بیچاره شکوه دیدم

  .کشیدم دیگه نقشه یه باالخره تا کردم مرور رو بودم دیده پلیسى فیلم چى هر صبح فردا

. هستى ىقو تو شیده که کردم می تکرار همش خودم پیش. شدم بیدار سرحال بودم نخوابیده اصال شب اینکه با صبح

  .سرگرد جناب به مخصوصا نیستم ضعیف که کنم ثابت میخواستم. کنى فرار میتونى تو شیده

 هستگىآ به. شانس این به لعنت. بود برگشته کى سیاوش. شد خراب هام نقشه تموم واى بود، آشپزى مشغول شکوه

  .نشستم و کردم سالم

  "هستى؟ اینطورى دیدى بد خواب دیشب چیه"

  ".بود کابوس البته دیدم رو تو خواب آره"

  ".چیه کابوس میدادم نشونت وگرنه خستمه االن که حیف. شب واسه بذار رو انرژیت نکن درازى زبون زیاد"

  . رفت باال و شد بلند هم بعد

  ".شکوه "

  ".نمیتونم واقعا خانم"

  ".برم باید امشب. خودم با بقیش بیار برام رو نقشه فقط میکنم خواهش"

  .شد مشغول کارش به و نداد جوابى

 تو همش اهارن وقت تا. تماشا مشغول و کردم روشن رو تلویزیون پایین، برگشتم دوباره. بود خواب سیاوش رفتم که باال

  .بودم فکر

 بدون. رفت و گذاشت دستم تو حرفى هیچ بدون و اومد کنارم بود دستش تو کاغذ کوچیک تکه یه که حالى در شکوه

 پزخونهآش تو از نبود کسى که دیشب هم چاقو راه، نقشه از این خوب. کردم قایمش زیرم لباس تو کنم نگاش اینکه

  .بودم برداشته

  "کبوتر؟ هستى چى فکر تو"

  .بود نشسته کنارم و بود اومده کى نمیدونم بود، سیاوش

  ".گشنمه هیچى، "
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  ".گشنمه میگى بدى جواب نمیخواي وقتى"

  ".گشنمه واقعا نه"

  . بخورم غذا تونستم نمی زیاد استرس از. خوردیم رو ناهار و شدیم بلند هم با

  "نمیخورى؟ چیزى چرا پس گشنته گفتى که تو"

  ".ندارم دوست رو غذا این"

  ".کنه درست شکوه بگو دارى دوست چى هر فردا از"

  "اوهوم"

  ".دارم کارت باال بریم خوردى غذاتو اگه"

 از و دمب چایى با حیدر به آور خواب قرص تا چند که. بودم کشیده شب واسه نقشمو زدن، تند تند به کرد شروع قلبم

 باال داشتم گهدی. کرد قفل رو در سیاوش رفتیم باال دلهره با. کنم چکار دونستم نمی حاال ولى. کنم استفاده هوا تاریکى

 که مه رو ایى لقمه دو همون و دستشویى تو پریدم کرد باز درو بیارم باال میخوام که کردم اشاره سیاوش به. میوردم

  : گفت گوشم در و خوابوند تخت رو منو دید حالمو تا سیاوش. اتاق تو برگشتم بیحال. اوردم باال و بودم خورده

  ".شب تا کن آماده خودتو فعال شدى، زده هیجان اینطور که نیست اولت بار"

  . کنم اجرا خوب نقشمو بتونم شب تا بخوابم کردم سعى و کشیدم راحتى نفس. رفت بیرون هم بعد

  . شدم بیدار خواب از شکوه صداى با

  ".شو بیدار زود خانم"

  "شده؟ چى"

 یگهد کم یه تا دادم قرص هم حیدر به. برم کریم با باید. همینطور هم کریم. کرده مست آقا برسه بدادت خدا امشب "

  ". برو بزرگه ماشین با هست توش هم ماشین سویچ. خودته با بقیش. بره می خوابش

  .بود بلند شاسى منظورش

  .بود قرمز چشماش, شدم بلند تخت از سیاوش صداى با

  ".یاال برو. اینجایى که هنوز شکوه"

  ".بخیر شب,  آقا چشم"

  .کنم چکار دونستم نمی و بودم کرده هول. بود شده عرق از پر بدنم
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 متنفر ودمخ از. کنار میز رو گذاشتم و گرفتم دستش از رو لیوان. بود دستش تو هنوز پر لیوان یه اومد نزدیکم سیاوش

 رونبی نور با اتاق. کردم خاموش رو چراغ. ذلت و خفت عمر یه به داشت ارزششو ولى کشیدنم نقشه اون با بودم شده

 یا وهشک از سردرد بهانه به روز هر که آورى خواب قرص تا چند دستم یه با و بغلش تو رفتم لرزش با بود، روشن کمى

 لباى و بردم باال رو سرم بود قرص تا شش حدود. ریختم لیوان تو و بشه پودر تا فشردم مشتم تو رو بودم گرفته سیاوش

 رامم میدونستم میگفت همش. بده انجام رو کارش خواست می فقط و بود مستى عالم تو بوسیدم رو سیاوش

  .کنى حریص منو که فیلمه کارات میدونستم.میشى

  "عزیزم؟ میخورى":  گفتم و گرفتم بطرفش بعد میخورم دارم یعنى بردم دهنم نزدیک و برداشتم رو لیوان

 طول دقیقه ده خودم واسه همیشه. میکردم تحمل دقیقه ده حدود باید خوب. کشید سر نفس یه و گرفت رو لیوان اونم

 از نوزه که هم زورش. بود حرکت در جا همه که هم دستش. برد نمی خوابش لعنتى. ببره خوابم و کنه عمل تا میکشید

  .بود بیشتر من

  ".میام االن برم که واجبه,, دستشویى برم بود رفته یادم عزیزم"

  "...بیا... زود"

  .بود کشیده کشیده زدنش حرف

 دادم ولشط کم یه شد، تمام که کارم. داشتم دستشویى دلهره از هم واقعا. دویدم بیرون سیاوش پاى و دست زیر از سریع

   زدم صداش رفتم نزدیکش بود، بسته چشماش. رفتم اتاق طرف به لرز و ترس با و

  ".سیاوش,  سیاوش"

  "؟ خوابى یا بیدارى"

  . نشنیدم صدایى

 که رتاشش تى از یکى با. بستم رو دهنش و گرفتم سیاوش دهن جلو رو روسرى یه. برداشتم رو روسریم و مانتو سریع

 با هم رو کار همون.بود خوب کشى وقت واسه ولى نیست محکم زیاد که دونستم می بستم رو دستاش بوده کرده پارش

  .کردم پاهاش

 بود مونجاه هم کلیدش دسته. برداشتم بود پول چى هر پولش کیف تو از و رفتم بود پاش اومدن موقع که شلوارش سراغ

 دستاى اب. کردم پیداش بودم شده امید نا که آخر لحظه تو گشتم موبایلش واسه رو جیباش هم کم یه.  برداشتم اونم

 کرده شونن میکردن باز و قفل رو درا قبل روزاى که وقتى رو کلیدا. دویدم پایین سرعت با و کردم قفل رو اتاق در لرزون

  .کردم قفل رو در باز و رفتم بیرون و کردم باز رو در قفل سریع. بودم

. رفتم می راه لرز و ترس با. بود روشن داشت کمى نور که باغ در سر چراغاى از یکى فقط تاریکى و بود سکوت جا همه

 ستمد دویدم رو باریکه راه تمام و شدم بلند جام از. بود محمد توپ کنم فکر. شدم زمین نقش و خورد چیزى به پام یهو
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 خبرى.انداختم بود حیدر و شکوه و کریم اتاقاى که طرفى به نگاهى. سوخت می بوده زده کنار رو درختا هاى شاخه بس از

 یکردمم خدا خدا.بودم اومده رو راه این بار یه, بود چرت تو حیدر وقتى محمد با بازى توپ بهانه به قبلش روز صبح نبود،

  .بازکنم صدایى و سر و مانع هیچ بدون هم رو در که

  .بکشن عذاب نذار سپردم خودت به رو محمد و شکوه خدایا.کن کمکم خدایا

 و دش روشن ماشین. بود اتوماتیک که بود خوب.  زدم استارت و شدم ماشین سوار, کردم باز مشکلى هیچ بدون رو در

  .رفتم مستقیم و گاز رو گذاشتم پامو و کردم صاف رو فرمون شدم سوار. کردم قفل رو باغ در و شدم پیاده. رفتم بیرون

 میرفتم قیممست داشتم همینطور که بود ساعت نیم حدود اصلى جاده چراغاى به برسم تا میرفتم مستقیم همینطور باید

 شیدمک راحتى نفس رسیدم که اونجا. جاده به برسم زودتر تا دادم فشار رو گاز بیشترى امید با, دیدم رو چراغا دور از که

 طرف یه زا این و بود خلوت حسابى و نبود جاده تو ماشینى هیچ. رفتم بود داده توضیح نقشه تو شکوه که جهتى به و

 دیدم هک رو جاده کیلومتر و شهرها اسم تابلوى دور از. کنم رانندگى سرعت آخرین با تونستم می که بود خوب من واسه

. میزد تند و تند هم قلبم هیجان از. برسم شهر به تا کردم می رانندگى دیگه ساعت دو تقریبا باید.  زدم جیغ خوشحالى از

 قرار موقع اون,, کنه آماده رو غذا تا میاد ظهر نزدیکاى و بیرون میره و میکنه حاضر رو صبحانه شکوه که دونستم می

  .بزنه صدامون مثال بره که بود

 خونه میموند حاال. ریختم اشک شوق از دیدم که رو خودمون شهر چراغاى. گذشت خیال و فکر با همش هم ساعت دو

  .بودم کرده مرور رو مسیرها و بیاد یادم آدرسشو تا بودم کرده فکر روز چند این کلى که خاله

 نجاهمو داخل برم نداره دوست که کردم احساس داشت مهمون. بودم رفته عید تبریک براى پیش سال چند بار آخرین

  .بودم رفته بیرون و دادم تحویلش بودمو خریده براش که کادویى و گفتم تبریک بهش رو عید در دم

 منم. نمبشی برم که کرد نمی تعارف زیاد اونم خونشون در میرفتم خاص هاى مناسبت براى فقط. بود همینطور همیشه

 و بود بزرگتر ازم سال هفت که رادین. بودمشون دیده بودم بچه که موقعى, داشت بچه دوتا. میرفتم پررو دست همیشه

 و برم تا. روز یه فقط.  میکنم التماسش نداد راهم هم اگه باشه خونه خاله کنه خدا. بود بزرگتر ازم سال پنج اونم که رویا

  .وقتش به تا. ردمنک فکر موردش در زیاد. خودش برا بود مصیبتى یه اینم البته. بگیرم سرگرد جناب از رو خونم کلید و سند

 بحص هفت ساعت کردم پیدا رو خونه تا گشتم رو ها کوچه کمى یه. رسیدم خاله خونه نزدیکاى که بود شده روشن هوا

  .بود

 خواب زا تازه یا. هنوز خوابن یا نیست خوبى وقت دونستم می. شدم پیاده دلهره با و کردمو پارك درشون جلو رو ماشین

  .دادم فشار رو زنگ زدمو دریا به رو دل. شدن بیدار

  .اومد ایى مردونه صداى ایفون تو از. زدم رو زنگ باز و کردم صبر کم یه نیومد، جوابى

  "کیه؟"
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  )بود کرده فوت که بود سال چند خالم شوهر( "حقیقت؟ خانم منزل"

  "شما؟ بله،"

  ".هستم شیده من: _

  .میومد مردونه صداى همون با خاله صداى شدم وارد و کردم باز رو در. شد باز ایى تقه با در لحظه همون

 نمیدونم. دمکر گریه به شروع بلند صداى با و بغلش تو رفتم و اومد بیرون گلو از وقته چند این بغض دیدم که رو خاله

  .بود بشل رو تلخى لبخند که دیدم رو جونى مرد کردم بلند که سرم کردم حس هام شونه رو دستى که کشید طول چقدر

  ". داخل بریم شو بلند شیده "

  "تویى؟ رادین ": گفتم دورگم صداى با

  ".هستم خودم آره "

 و رفتهگ دستش تو دستمامو خاله,,شدیم نشیمن اتاق وارد. نداشتن بزرگى زیاد خونه. خونه داخل رفتیم رادین و خاله با

  .بود

  ".دزدیدنت فهمیدم وقتى شدم عمر نصف":  گفت

  "فهمیدى؟ کجا از خاله"

  : گفت و کرد رادین به نگاهى

  "شده؟ چى کن تعریف ؟ دادى خبرش راستى. داشت حالى چه نمیدونى بیچاره. بود گرفته تماس شوهرت"

  ".نه ؟ خبرش "

  .کردم تعریف رو بود افتاده برام که اتفاقایى رادین و خاله واسه و نشستم

  .میزد مبل دسته به و بود کرده مشت رو دستاش و بود شده سرخ عصبانیت از رادین

  :  گفتم شد تموم حرفام وقتى

 سرگرد ابجن از رو خونه کلید و مدارکم بتونم تا میمونم روز چند یه فقط. بمونم خونتون ندارى دوست زیاد میدونم خاله"

  ".بگیرم

  ".بمون خواستى وقت هر تا. میزنى که حرفیه چه این ": خاله

  .داشتم هم سردرد بخورم بیاره چیزى یه تا رفت خاله

  ".شوهر به زنگ یه باید ": رادین
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  "کجاست؟ رویا راستى. نیست شوهرم دیگه اون "

  ".کرده ازدواج که هست سال چند رویا"

  ".بودید نگفته. دونستم نمی"

  ".بگیره عروسى نمیخواست شوهرش کردن محضرى عقد فقط هم اونا. داشت خبر بابات"

  "هست؟ چکاره "

  ".دکتر هم شوهرش و پرستاره خودش که رویا"

  ".اهان "

 امن جات ایدب میکنه پیدات سیاوش زود یا دیر هم طرف یه از. بدى رو شدنت پیدا خبر باید ولى ناراحتى میدونم شیده "

  ".کنى تنظیم باید هم نامه شکایت یه. باشه

  ".بفهمه اگه علیرضا. بگیرى برام میتونى اگه مدارکمو میخوام فقط. نمیکنه کار مغزم فعال"

  "حاال؟ تا دیدیش "

  "خیلى که اون "

  "؟...خیلى"

  ".نشى ناراحت تا. اولش از بگم رو چیزى یه باید میدونى، یعنى"

  "شده؟ چیزى"

  ".هستم همکار علیرضا با من راستش نه،"

  .ببینمش مدتى تا نمیخواستم لعنتى،. بود مونده وا دهنم شوك شدت از

  ".بگیر ازش مدارکمو فقط. هستم کجا من نگو لطفا پس. نمیدونستم"

  ".بیاد خودش تا بدم خبرش میخوایى اینکه یا. بدى گزارش, اداره بریم هم با باید. نمیشه"

  "کیه؟ پرونده مسؤل. اینجا بیاد نمیخوام. نه "

  ".داره نظارت بکارمون هم علیرضا. محمدى امیر ستوان جناب با من"

  ".هست سمانه شوهر, محمدى ستوان. اهان "

  ".میشه درست مشکل برات نیایى ؟اگه میایى حاال آره"
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  ".باشم تنها امیر با نمیخوام نمیخورى تکون منم پیش از. ببینم رو علیرضا نمیخوام"

  ".خاله دختر نمیذاره تنهات باشه"

  .بگیره تماس علیرضا با تا. رفت بیرون و شد بلند رادین

  .دستم داد رو گوشى و برگشت

  "رادین؟ کیه"

  ".علیرضا"

  ".بزنم حرف نمیخوام"

  ".نکن لج نگرانته خیلى شیده"

  ".بزنم حرف باهاش نه ببینمش میخوام نه. گفتم که همین "

 که بودم دهز حرف بلند اینقدر ولى. اداره میریم ظهر تا و هستم خسته فعال من که داد توضیح علیرضا به دلخورى با اونم

  .شنیده حرفامو علیرضا بودم مطمئن

  .زد صدام خاله که گذشت چقدر نمیدونم.  خوابیدم و میز رو گذاشتم رو سرم همونجا و خوردیم صبحونه خاله با

  ".میخوره زنگ داره همش هم تلفنت. منتظره رادین,  شو بلند شیده"

  "تلفن؟"

  .افتادم سیاوش موبایل به یادم تازه

  .دیدم رادین دست تو رو تلفن

  ".هست سیاوش گوشى این"

  ".اسپیکر رو بذار خودشه؟ ببین بده جواب بیا"

  اسپیکر رو گذاشتم و گرفتم رو گوشى

  ". الو گ

  ".میبینى بد گرنه و میگردى بر خوش زبون با"

  .کردم قطع

  " کردى؟ قطع چرا"
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  ".ترسم می هم صداش از حتى"

  "بریم؟ یى؟ آماده. نترس چیزى از. اداره میریم حاال. باشه"

  ".نذاریا تنهام باشه یادت "

  "کیه؟ مال ماشین. میدم قول باشه"

  ".سیاوش "

  ".میدم رو ترتیبش برگشتیم وقتى. دیگه جاى یه ببریمش باید پس خب "

 تو نوم. میشناختم عکساش رو از فقط رو مامانم البته. انداخت می مامان یاد منو فرفریش موهاى و ریز جثه اون با خاله

  . میریخت اشک هنوز و بود گرفته بغل

  ".میشه درست چى همه,,, نکن گریه خاله"

  ".شده خون دلم کشیدى که سختى همه این از":  خاله

  ".بشه تموم چى همه بخوبى که کن دعا برام"

  .بوسیدمش و گذاشتم خاله شرابى موهاى رو سرم

 شماىچ و خرمایى لخت موهاى. بود شده ناز خیلى فرم لباس تو. رفتیم بیرون هم با و پوشید رو فرمش لباس رادین

 وقتى چون مینداخت محمد یاد منو که لپاش اون و بود خالم شوهر به شبیه که صورتش کشیدگى و قلمى بینى. عسلى

  .میشد چال خندید می

  .زد زنگ رادین تلفن که بودیم ماشین تو

  "آره..سالم"

"...."  

  ".اونجا میاییم داریم هستیم هم با "

"....."  

  ".نره یادتون قرارمون "

"....."  

  ".امیر فقط"

"..."  
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  "خداحافظ"

  "بود؟ کى"

  ".ببیندت بیاد میخواد که میگیره تماس همش هستى خونمون گفتم وقت از. علیرضا"

  ".ببینمش نمیخوام. اهان "

  ".نکن تکرار هى دیگه ببینش نمیخوایى که گفتم خودش به منم. که گفتى بار یه"

  ".اخالقى بد چه "

 هم,  اداره تو مه. نداشتیم آرامش لحظه یه. گذشته ما به چى نمیدونى وقته چند این. لجبازى خیلى تو. نیستم بداخالق "

  "میکنى؟ لج اون با چرا. نداره گناهى هیچ علیرضا. خونه

  "کار؟ این تو اومدى که شد چى. بشنوم چیزى موردش در نمیخوام. هه "

  ".خاله شوهر راستش"

  " خاله؟"

 نوهوامو خیلى. بینیش می میایى حاال هست، سرهنگ شوهرش. خاله میگم بهش هست مامان دوستاى از یکى. هوم"

  ".شغلشو هم دارم دوست اونو هم منم. داره

  "ندارى؟ چیزى, نامزدى, زنى راستى. دارى دوست که خوبه. آهان"

  "نه "

  : گفت شوخى حالت یه با

  ".پرید دستمون از که داشتم خاله دختر یه "

  .رىپ نمی چرا کبوتر میگفت همش که افتادم محمد یاد. نگفتم چیزى. داد تحویلم حرفش اون با نمکى با خنده و

  . نیاره در بازى دیوونه سیاوش کنه خدا

  , دید رو حالم که رادین. لرزید می دستام وضوح به رسیدیم وقتى

  ".میپرسن ازت سؤال تا چند فقط. کنه اذیتت نمیخواد کسى شدى؟ اینطورى چرا":  گفت

  .ندادم جواب سیاوشه دونستم می زد زنگ باز تلفن

  : گفت رادین که داخل رفتیم می داشتیم
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  ".نبود بهتر پوشیدى نمی روسرى"

  .کردم نگاش تعجب با

  ".شده پریشون همش ببندى باهاش موهاتو که ندارى چیزى که اینه منظورم"

 سیاوش و اعلیرض و فرار به فکرم همه که وضعیت اون تو. بود کوتاه روسریم. میرسیدن کمرم تا که نبود موهام به حواسم

  .نبودم موهام یاد. بود درگیر

  ".ندارم نه "

  .نبود معلوم سرم پشت از اینطورى مانتوم تو ریختمشون و کردم جمع موهامو

  . همید مثل همتون لعنتیا. هستم حالى چه تو من که نداره فکر هم رادین

 هم لیرضاع دونستم می نیوفته کسى به چشمم تا بودم انداخته پایین رو سرم.بود دار درجه و پلیس و سرباز از پر جا همه

  ...!!بود کرده کوتاهى درحقم ولى. بود شده تنگ براش دلم. هست همونجا

  .اومدم خودم به رادین صداى با

  ".ستوان جناب کجاست؟ حواست شیده"

  .بودیم شده وارد کى که نفهمیدم. بود نشسته جلوم هم امیر و بودیم اتاق تو

  ".نبود حواسم ببخشید ؟ چى "

  "خوبید؟ خانم شیده": امیر

  ...!!!خانم شیده بودم شده پس

 فقط شممیک نفس و ام زنده, آره بگم باید که بودنه زنده به اگه. محمدى ستوان جناب ببنید چى تو رو بودن خوب تا "

  ".همین

  ...نداد جوابى

  ".کنن تایپ ایشون تا کن تعریف رو افتاده برات که رو اتفاقاتى": گفت رادین

  .دیدم رو بود نشسته تایپ ماشین پشت که سربازى موقع اون تازه

  .نبود ایى چاره ولى. کنم تعریف رو چى همه که بود سختم. کردم تعریف براشون ناراحتى و زجر با منم

 ناراحت محرف از که بود معلوم امیر. غیرتم بى شوهر گفتم می بزنم حرف طالق و علیرضا مورد در خواستم می که موقعى

  .رفت بیرون سرباز و کردم امضاء رو اظهاراتم زیر. شد تموم حرفام من تا نزد حرفى هیچ ولى شده
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 اونجورا وعموض. بده توضیح برات بیاد بذارى اگه داره دلیل کارش واسه هم علیرضا ولى کشید زجر خیلى درسته ": امیر

  ".نیست میکنى فکر که

 خونم کلید و گواهینامه و شناسنامه مخصوصا مدارکم لطفا فقط. ببینمش خوام نمی گفتم هم اول از. خوام نمی توضیح "

  ".بیاره برام تا خالم پسر به بدید بگیرید ازش رو

  "نمیکنى؟ شکایت سیاوش از ": رادین

  ".بشناسم بیشتر رو اطرافیانم شد باعث. ندارم شکایتى نه "

  ".کنى تنظیم رو شکایت متن که کنه کمکت بیاد یکى میگم االن. نگیر تصمیم احساسى شیده": رادین

  ".هست یرتغ بى اون از باشم داشته هم شکایتى اگه. تصمیمم نیست احساسى. ندارم سیاوش از شکایتى که گفتم"

 در مه ریشش. بود شده الغر صورتش. شد وارد علیرضا و شد باز بلندى صداى با در که گذشت سکوت به لحظه چند

  .باشه نداشته اثرى چشاش جادوى تا انداختم پایین رو سرم. بود اومده

. کردن قبول ,شد استثنایى موقعیت چون, بود اتفاقات جریان در قاضى. پایینشه دادگاه مهر که هست برگه یه فقط اون"

  ".نداره هم ایى دیگه ارزش و هست مأموریت انجام براى فقط این که شده ثبت دادگاه تو

  , ندادم جوابى

  .نوشتم کروکى همراه به رو آدرس و برداشتم قلمى و کاغذ میز رو از

  ".سیدر بدادم خیلى مریضى مواقع و کردن کمک فرارم به که هستن اونجا بچش و خانم یه که بگم میخواستم فقط"

 و اشحرف به هم وجه هیچ به بدید خبر فورى گرفت تماس باهاتون سیاوش باز اگه. میگیریم نظر مد باشه":  ارجمند

  ".نکنید توجه تهدیداش

  "برم؟ میتونم بله،"

  ".نرید جایى ولى باشید بیرون. نه هنوز"

  .بستم رو چشمام و نشستم صندلى یه رو و رفتم بیرون عصبانیت با

 در بودم منتظر همش مدت چند اون. بودم ناراحت علیرضا دست از بازم ولى. بود الکى طالق پس بود، عروسى دلم تو

. چطوره التح نپرسید بار یه حتى. میکرد بازجویى همش بود دیده منو که هم حاال. بده نجاتم بیاد علیرضا و بشه باز باغ

  .بود ناراحت صبحم حرفاى از حتما

  .بود علیرضا کردم باز که رو چشمام. نشست کنارم کسى کردم احساس

  ".اتاقم تو برو شو بلند نیست خوابیدن واسه خوبى جاى اینجا "
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  "...!!سرگرد جناب ؟ خونه برم نمیذارید چرا پس نیست خوبى جاى میدونید که شما"

  ".باش داشته صبر کم یه "

  :گفت و داد تکیه دیوار به رو سرش

  "ببینش؟ نمیرى میکنه بیقرارى خیلى مامان"

  "...روزى یه میرم شده تنگ براش دلم"

  "بریم؟ االن میشه"

  "!!سرگرد جناب نمیرم جایى شما با من"

  ".لطفا..نیست خوب زیاد روزا این قلبش وضع...نمیام من..برو حقیقت ستوان با"

  ".کنید می چى برا خواهش. بدید دستور فقط شما سرگرد جناب...ا "

  ".بخدا داغونم نکن اذیت شیده"

  ".سرگرد جناب بزن صدا درست منو اسم لطفا هستم جنتى خانم من"

  : گفت دید منو تا اومد رادین موقع همون

  "میایى؟ من با خب. برى میتونى فعال گفتن سرهنگ جناب,  شیده"

  :  گفتم و کشیدم کنارى رو رادین

. بوده ندهز موجود یه چون. بچه سقط بخاطر فقط راستش کنم؟ امضاء من بیارى کنى تنظیم رو شکایتنامه اون میشه"

  "که؟ میفهمى

  ".کرده امضاء هم خودش کرده تنظیم علیرضا": رادین

 نشخوند از بعد و دستم داد و اورد ورق یه کاغذا وسط از. بودیم امیر با که اتاق همون تو برد باز منو دیگه حرفى بدون

  . هنوز بود بیرون علیرضا رفتیم، بیرون و کردم امضاء

  ".جان رادین بریم"

  .بشنوه خوب علیرضا تا گفتم بلند رو جان رادین

  ".خونه کلید و مدارك": گفتم علیرضا به رو



 SHOSHO80  عشق برنامھ ریزی شده

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٠٩ 

 

 اردیو به محکم بست سرمون پشت و در و برد اتاقى طرف به خودش با و گرفت رو دستم بشه تموم حرفم نذاشت

 اگه. زندگیت هخون سر بیا میخوایى اگه مدارکتو.من واسه نکن کلید و مدرك مدرك اینهمه": گفت عصبانیت با چسبوندمو

  "فهمیدى؟ خوندى، کور کنى زندگى تنهایى بذارم میکنى فکر هم

  ".سرگرد جناب فهمیدى. شدى تموم من واسه هم تو, شدم تموم تو واسه من گفتى که همونطور"

  "...خب حتما. نکردى شکایت که هم ازش. نیومده هم بدت اینکه مثل"

  .میکرد توهین من به داشت. بشه تموم حرفش نذاشتم

  . گرفت هوا تو و دستم مچ که صورتش تو بزنم سیلى یه خواستم می

  :  گفتم گریه با

  ".ىمیکن توهین اینطورى من به اونوقت. کردم تحمل رو ذلتى چه تو بخاطر احساسى، بى خیلى. بیرحمى خیلى"

  .بود شده هق هق به تبدیل گریم. آوردم در دستش از زور به رو دستم

 داد. میزنى تهمت و میکنى بازجویى همش دیدى منو وقتى از مرگمه؟فقط سالمم؟چه خوبه؟ حالم من پرسیدى اصال"

  "...کن ولم...  لعنتى میخوایى جونم از چى میزنى،

  .نمیتونستم بکشم، نفس راحتر بتونم تا شدم خم بودم افتاده نفس نفس به

  :گفتم بگیره منو خواست تا اومد نزدیکم

  ".نزن دست من به "

  .برگشت رادین با و رفت بیرون اونم بشه بهتر حالم تا نشستم زمین رو همونجا و بستم چشمامو

  ".خونه بریم شو بلند. دختر اووردى خودت روز به چى": رادین

  ".کن صبر کم یه میره سیاهى چشمام. شم بلند نمیتونم رادین"

  "ماشین؟ تو ببرمت کنم بلندت میخوایى": رادین

  ".میشم خوب دارم حاال افتاده فشارم. ندارم دوست سرباز اینهمه جلو نه"

  .نشستم بود اتاق تو که مبلى روى تا کرد کمک رادین

  ".بیام بگیرم آب برم من": رادین

  .رفت بیرون اتاق از و
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 دارم؟ یرىتقص چه ببینى؟من منو خواستى نمی چرا.  هستم عصبانى دستت از نداشتم حرفام از بدى منظور ": علیرضا

 با واستمخ نمی ببینى منو نمیخوایى که شنیدم تلفن پشت از رو حرفات امروز. کردم کردنت پیدا واسه رو تالشم همه

  ".نیام گفت که,  خونشون میومدم داشتم من زد زنگ خالت پسر که موقع همون گرنه و کنم اذیتت اومدنم

  .بودم کشیده عذاب منم مدت این تو. میخوام چى دونستم نمی هم خودم. گذشت سکوت به کمى

  "شدم؟ تموم واست من گفتى چرا"

  ".میکنى درك ور چیزا این میکردم فکر. گفتم اینو, همین بخاطر کنه اذیتت خواستم نمی. بودم ایى مخمصه بد تو شیده"

 اگه ؟ کشیدم زجرى چه من حرفت این با دونستى می ؟ نشم اذیت من که ؟ بشم راحت من که گفتى اینو هه... درك"

  ".لعنتى بود شکمم تو سیاوش بچه حاال تا که بودم نکرده فرار دیشب

  ".بشنوم خوام نمی دیگه. شیده شو خفه"

  ".بودم موقعیتى چه تو که کن درك منو هم تو پس "

  !!!آب دنبال بود رفته ساعت نیم. بود دستش معدنى آب شیشه یه. شد وارد و زد در به ایى تقه رادین

  ".بریم بهتره حالم رادین "

  ".دنبالت اونجا بیام خودم تا نیا بیرون خاله خونه از باش خودت مواظب شیده ": علیرضا

  .ندادم جوابى

  .رفتیم بیرون رادین با تکوندم رو مانتوم شدم بلند جام از

  .رفت خودش و خاله خونه رسوند منو رایدن

  .خورد زنگ سیاوش تلفن که رفتیم داخل هم با بوسید و کرد بغلم دید منو تا. بود منتظرم حیاط تو خاله

  " الو"

  .میومد شکوه گریه صداى

  ".بکن کارى یه خانم خدا رو تو...محمدم...بچم خانم"

  "شده؟ چى شکوه"

  " برگرد,  ببینه زنده رو محمد, شکوه میخوایى اگه ": داد جواب سیاوش

  "دارى؟ ها بیچاره این به چکار. نشو احمق ش سیاو"

  "نه؟ یا میایى. دارم کار باتو من "
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  ".نه "

  ".میکشمش گرنهو بیا, کن بیرون سرت از بگذرم شکوه بچه از که رو این فکر پس. نگذشتم بچت از که نرفته یادت شیده"

  .نبود حساب رو هیچوقت کاراش. بود بینى پیش قابل غیر سیاوش. ترسیدم حرفش از

  ".اونجام شب تا. باش نداشته کارشون به کارى میام باشه"

  ".بگیر تحویل بیا رو محمد جنازه شب"

  .بود ریخته بهم رو اعصابم شکوه جیغ صداى

  ".میام که گفتم خب"

  "فهمیدى؟ نیا، دیگه نبودى اینجا اگه دیگه ساعته سه تا"

  ".میوفتم راه االن آره"

   و دوید دنبالم خاله. دویدم حیاط طرف به عجله با و کردم قطع رو تماس

  :  گفت

  "؟ ؟کجا شده چى"

  .دادم شرح براش مختصر رو جریان

  ".بگیر تماس رادین با":  خاله

 من هب بیشتر ساعت سه هست رانندگى ساعت چهار نزدیک اونجا تا. هست روانى دیونه یه سیاوش. ندارم وقت خاله"

  ".باشم رادین منتظر نمیتونم. نداده وقت

 سیاوش هک میکردم دعا دعا همش. افتادم راه و شدم ماشین سوار و رفتم بیرون سریع باشم خاله جواب منتظر اینکه بدون

  .بیاره بچه اون سر بالیى نزنه سرش به

  .بود خلوت نسبت به خیابونا

  .خورد زنگ تلفن

  "الو"

  .بود علیرضا صداى

  "میرى؟ گورى کدوم دارى "
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  ".برم مجبورم "

  ".برگرد تو. اونجا برن که میوفتن راه دارن ها بچه االن. برگرد,  نیستى مجبور"

  ".شهب اذیت من بخاطر بچش بذارم نمیتونم. کرده کمکم خیلى, هست شکوه اسمش گفتم که زنه همون نمیتونم"

  ".برگرد تو. نمیشه اذیت"

  ".برم باید باشم منتظر نمیتونم که نمیشناسى رو سیاوش"

  ".میبینى بد کن باور. نمیارم اسمتو دیگه برنگردى اگه شیده"

  ".کن درك میکنم، خواهش علیرضا"

 ردمک می دعا دعا. رسیدم خاکى جاده به که بود شده تاریک هوا. شدم رانندگى مشغول سرعت با و کردم قطع رو تماس

 یه ساعت سه زا. کنم رانندگى تند تونستم نمی زیاد, سنگ از پر و بود خاکى جاده. بیان و کنن پیدا زود رو راه پلیسا که

  .میلرزید هم دستم. بودم گرفته تهوع دلهره و استرس از بود گذشته کم

 ونستمت نمی. نایستادم بایستم که میزدن چراغ چى هر بود پلیس ماشین. دیدم سرم پشت رو ماشین تا چند چراغاى

  .بود خطر تو محمد جون. کنم ریسک

  .بوده بقیه منتظر حتما. دیدم اونجا رو پلیس ماشین یه رسیدم که باغ به

 پشت از یکى که برسونم باغ در به رو خودم سریع میخواستم و شدم پیاده سرعت به. ایستادن سرم پشت هم ماشینا بقیه

 کم یه. بود شده برجسته گردنش رگ عصبانیت و خشم از بود علیرضا. خودش طرف به کشید و گرفت رو مانتوم یقه

  .ترسیدم

  ".برگرد نگفتم مگه"

  ".خطره تو نفر چند جون. میکنم خواهش"

  ".پلسیه وظیفه اینا ؟ هستیم اینجا چى براى ما پس"

  ".بابا برید. دادید نجات منو جور چه که دیدم..هه"

 باید بیارم مک خواستم نمی بازم ولى. بودم شده شوکه.  شدم.  پرت ماشین طرف به خورد صورتم به که محکمى سیلى با

  .محمد سراغ برم نشده دیوونه سیاوش تا

  .داد فشار بازوهامو و گرفت دستامو علیرضا باز برم خواستم تا

  ".لعنتى برم بذار"

  ".ماشین تو برو نمیرى جا هیچ"
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  ".کن ولم. بفهم خطره تو ساله شش بچه یه جون میگم. ترى دیوونه هم سیاوش از تو"

  .نشدم موفق کنم آزاد دستمو تا کردم تالش چى هر

 از داشتم. زنهب دستبند بدستم تا کرد اشاره. زد صدا رو سربازا از یکى. برد ماشیناشون از یکى طرف به کشون منوکشون

  .میمردم دلهره و عصبانیت

  "چیه؟ کارا این علیرضا"

  ".کنم روشن رو تکلیفت بعد تا باش ساکت"

  . بود بس بودم اومده کوتاه حاال تا چى هر بشم تسلیم خواستم نمی

 ول رو مدست. گرفتم گاز قدرتم آخرین با رو بست می دستم به زور به رو دستبند داشت که رو سرباز دست و شدم خم

 دستش هی با دستامو تا دو. زد صورتم تو رو سیلى دومین و گرفت موهامو پشت از علیرضا کنم فرار میخواستم تا کرد

 باغ طرف به خودش و بست ماشین در به دستبند با رو دستم و ماشین تو کرد پرتم و گرفت سرباز از رو دستبند و گرفت

  .زدم داد رفت

  ".میاد بدم ازت. بخشمت نمی بیوفته اتفاقى اگه علیرضا"

 دستبند از رو دستم که کردم تالش چى هر. ببینم تونستم نمی چیزى و بود باغ در به پشتم. لرزوند تنمو شلیک صداى

 هم النسآمبو و پلیس ماشین آژیر صداى. نشدم اوردنش در به موفق ولى میومد خون دستم مچ از.  نمیشد بیارم بیرون

  .شنیدم دیگه تیر صداى تا چند میومد

  .بود اورده بند رو نفسم واسترس دلپیچه

  . دیدم ماشین کنار رو رادین

  .زدم صداش

  "رادین"

  .برگشت طرفم به تعجب با

  ".کن باز رو دستم بیا خدا رو تو رادین"

  "میکنى؟ چکار اینجا"

  ".بپرس دیونه علیرضاى اون از "

  ".بیارم رو کلید برم تا کن صبر"

  .ببینم رو چیزى نتونم تا گذاشته ماشینى یه تو منو عمد از دونستم می. بودن آمد و رفت در همه
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  .برگشت رادین بعد کم یه

  ".میکنه درد دستم کو؟ کلیدا رادین"

  "...زد حرف علیرضا با نمیشه فعال شید "

  "خوبه؟ حالش"

  ".میکنم چکار ببینم تا کن تحمل حاال. عصبانیه خیلى فقط آره "

  "شده؟ زخمى کسى رادین"

  ".هست ناجور هم زخمش. شده زخمى ها بچه از یکى"

  . رفت و گفت اینو رادین

  .بود نمونده برام اشکى دیگه تا ریختم اشک اینقدر

   و اومد سراغم رادین که گذشت چقدر نمیدونم

  ".شد تموم چى همه":  گفت

  "شده؟ چى... میمیرم دارم خدا رو تو رادین شد چى"

  ".گرفتیم سیاوشو"

  ".بچه اون محمد،. نیست مهم این خوب"

  .کشید موهاش تو دستى کالفه

  ".بره فرستادیمش آمبوالنس با خوند دعا باید براش"

  ".... واى "

  .بکشم نفس راحت تونستم نمی میکردم کار هر نمیومد باال نفسم

 رو کنم رلکنت رو خودم تونستم نمی. اووردم باال گوشه یه و شدم پیاده فورى. کرد باز دستامو اومد که بود کى نمیدونم

  .گشت می دکتر دنبال داشت که بود گوشم تو رادین صداى. لرزیدم می و بودم کشیده دراز زمین

  .بود وصل بهم سرم و بود شده باندپیچى دستام. بودم بیمارستان تو کردم باز که رو چشمام

  .بشم خبر با محمد حال از خواستم می. بود گذشته مدت چه دونستم نمی. افتادم محمد یاد. نبود اتاق تو کسى
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 مونه هنوز انداختم لباسام به نگاهى. نبود مهم برام. شد خون از پر دستم که اووردم بیرون شدت با دستم از رو سرم

 می ولى ودب گیج کم یه سرم اومدم پایین تخت از و گذاشتم سرم رو بود بالشم کنار که روسرى. بود تنم خودم لباساى

  .بود نظامى بیمارستان. شدم پرستار یه سینه به سینه اومدم بیرون که در از.برم راه تونستم

  " اومدى؟ پایین تخت از چرا ":پرستار

  :  گفت و گرفت دستش تو رو بود خون از پر که دستم

  ".اووردى بیرون اینطورى رو سرم چرا کردى که بود کارى چه این"

  : گفتم عصبانیت با

  ".هستم دیوونه چون. میخواد دلم چون"

  ".اتاقت تو برو هستى دیوونه که معلومه کامال ": پرستار

  ".محمده اسمش چطوره؟ بچه اون حال بگو فقط میرم"

  ".بهت بزنم دیگه سرم یه بیام تا برو حاال..بدم توضیح شما به مورد این در ندارم اجازه متاسفم"

  "است؟ زنده بگو فقط ندارم احتیاج سرم خوبه حالم "

  ".اتاقت تو برو خانم"

  :  زدم داد عصبانیت با

  ".نه یا آره بگو فقط ؟ است زنده میگم پرسم می سؤال ازت دارم. نفهمى مگه نمیرم"

  .نداد جوابى

  . خودم طرف کشیدم و گرفتم رو مقنعش. نداشتم کارام رو کنترلى. بودم عصبانى

  ".بده رو جوابم بشم هم قاتل که نذار هستم دیونه من ببین"

  .کنم آزاد خودمو خواستم می لگد و مشت با و میزدم جیغ منم برد اتاق طرف به و کشید منو نفر یه پشت از

  !!!!آورد جا رو حالم بود آرامبخش کنم فکر که آمپول یه با هم پرستار و اتاق تو بردن منو بود بدبختى هر با

 بدون اونم. شد روونه اشکم دیدنش با. بود نشسته تختم کنار مامان. میکرد درد خیلى سرم. کردم باز رو چشمام درد سر با

  .میکرد نوازش رو سرم و میکرد گریه حرفى هیچ

  "زندست؟ محمد مامان ": گفتم سختى با

  ". نیست خوب حالش ولى جان مامان زندست"
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  "بستریه؟ کجا. برم نذاشت بود علیرضا تقصیر همش"

  ".همینجا"

 ازش .نشد ازش خبرى ولى بیاد علیرضا بودم منتظر همش. میریخت اشک مرتب. بود پیشم اونجا مامان هنوز شب تا

  .بودم ناراحت

  .شد وارد رادین و خورد در به ایى تقه

  :  گفت و زد لبخندى دیدنم با

  ".بریم تا بپوش لباساتو زود مرخصى،. خوابیدى خودت واسه راحت اینجا خوب"

  .بپوشم لباسامو من تا رفت بیرون

  میکنى؟ رو اینکارا من با چرا علیرضا. بشم تحقیر باید چقدر خاله؟ خونه میرفتم باید یعنى

  .بدم قورتش نمیتونستم که بود گلوم تو بزرگى بغض. بپوشم لباسمو تا کرد کمک مامان

  : گفت ناراحتى با مامان

 میاد میشه مومت عصبانیتش بگذره مدت یه. خالت پسر به داده علیرضا میخواستى که رو چیزایى و وسایلتو از کمى یه"

  ".دنبالت

  .رفتم بیرون و زدم پوزخندى

  "برسونمتون؟ خسروى خانم": گفت مامان به رادین

  ".هستن منتظرم در جلو جان مادر نه": مامان

 طرف رو رشس دید رو ما تا. پیشم بود نیومده و بود اونجا پس.  دیدم رو علیرضا ماشین پارکینگ تو بیمارستان بیرون

  .چرخوند ایى دیگه

  .رفتن و شد سوار مامان. میوردم باال داشتم خفت همه این از

  .باشه روون صورتم رو میخواد دلش تا دادم اجازه منم و کرد باز سر بغضم, نشستم رادین ماشین تو همینکه

  ".میوفتم راه بعد بشى آروم میکنم صبر نزدیکه اینجا به خونه":  رادین

 عنىی ندارم ایى چاره هم االن. شد می دستپاچه مامانت خونتون میومدم وقت هر. اونجا بیام ندارید دوست زیاد میدونم "

  ".نمیومدم

  ".ندیم نشون بهت خوش روى بود گفته هم مامان به باشیم داشته آمد و رفت هم با نداشت دوست بابات"
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  ".حرفش به دادید گوش زود که بردید می حساب بابام از اینقدر یعنى"

 ازدواج مفهمیدی وقتى. بشه تموم ماجرا این بذار کنیم می صحبت بعدا. نیست حرفا این واسه خوبى وقت االن شیده "

 موضوع.یمنداشت ازت آدرسى ولى. کنیم صحبت باهات تا خونت بیاییم واستیم میخ مامان با گرفتن رو بابات و کردى

 ردمک تحقیق که خوب کردم تعجب شنیدم امیر از رو اسمت اتفاقى اومد پیش که سرگرد جناب همسر شدن دزدیده

 یزىچ ما مورد در. بود کرده تعجب خیلى اونم کردم معرفى رو خودم وقتى. کردى ازدواج خسروى علیرضا با که فهمیدم

  "بودى؟ نگفته

  ".بودم نگفته رو اسمتون ولى چرا،"

  ".هست هم خونت کلید,  ماشین تو گذاشتم. داد علیرضا وسایلتو"

  ".کنى زندگى تنها نمیذارم میگفت که اون"

 اون گفتمی لجبازید، هم مثل دوتاتون. زد حرف باهاش خیلى ارجمند سرهنگ. خوبه جفتتون واسه تنهایى کم یه شیده"

  "زدن؟ بخیه رو گرفتى گازش که سربازى دست میدونستى. حسابى کردى غوغا باغ در جلو روز

  .دادم تکون منفى عالمت به رو سرم

  ".نذارم سرت به سر باشه خودم به حواسم باید ": گفت خنده با

  .میکرد هق هق داشتم هنوز

  "نشد؟ تموم": رادین

  "؟ چى"

  ".منتظره مامان بریم. دیگه بسه هات، گریه"

  "کشته؟ رو کریم,  سیاوش راستى راستى حاال"

  ".میزنه سرش تو تیر یه پشت از سیاوش که بده نجات رو محمد میخواسته. اوهوم"

  ".ندیدمش بود؟ کجا. شکوه بیچاره"

  ".بیاد بیرون کما از کنه خدا. بچشه سر باال همونجا اونم"

  ".ببوسمش میخواست دلم همش. میشه چال میخنده وقتى هست تو مثل لپاش. هست نازى پسر چه نمیدونى"

  "نبوسیدى؟ منو چرا پس...ا "

 چیزى یه ورىط همین یا زده حرف جدى نمیدونستم اصال. بیاد وجود به بینمون ایى مسئله نمیخواستم. ریخت پایین دلم

  .گفته
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  ".شىن دلخور اینکه واسه اینم": گفتم و زدم لپاش رو سریع ایى بوسه و شدم خم طرفش به عجوالنه تصمیم یه با

  .افتاد راه و نگفت چیزى

  .شد روونه اشکم باز رسیدیم که خاله خونه دم

  "بزنى؟ حرف علیرضا با برى خودت میخوایى. نکن گریه اینهمه خدا رو تو"

 ودز خواستگارى اومد وقتى چون میکنم فکر همش. کرد ولم طورى همین که بودم ارزش کم واسش اینقدر یعنى نه "

 یادب هم بار هزار اگه. نیست مهم واسم دیگه کن ولش. نمیدونه قدرمو رسید خواستش به زود اونم و دادم مثبت جواب

  ".نمیندازم بهش هم نگاهى حتى دنبالم

  .بود بیرون کفش تا چند شدیم که خونه وارد

  . بوسیدمش و کردم بغلش فورى. بود شده ناز و خانم چقدر. رویا واى

  ".عزیزم, شدى بزرگ چقدر":رویا

  ".شدى خوشگل خیلى هم بزرگ هم تو"

  ".خالم دختر شیده هم ایشون. سعید شوهرم میکنم معرفى"

 رویا بعد مک یه. نشستم باالجبار ولى نداشتم حوصله اینکه با زدن حرف به نشستن و داد دست رویا شوهر با هم رادین

  .شدیم صحبت مشغول و اومد هم

  "ندارى؟ جسمانى مشکل االن. هست کننده ناراحت خیلى شنیدم رادین و مامان از رو موضوع"

  "دارى؟ سراغ رو کسى. برم زنان دکتر باید کنم فکر. اوهوم"

  ".میریم, میزاریم قرار هم با بود مناسب که روز یه. میشناسم آره"

  .پرسیدم و کردم رویا شوهر به رو. افتادم شکوه خاله پسر عماد یاد مرتبه یه که شد چى نمیدونم

  ".بپرسم سؤال همکاراتون از یکى مورد در میخواستم,  ببخشید "

  ".بفرمایید"

  "کجاست؟ مطبش میدونید بابایى عماد اسمش هست اطفال متخصص"

  .کردن نگام تعجب با همشون من سؤال با

  "میشناسیش؟ کجا از,  هست سعید برادر,  عماد":  رویا

  ".بگم جورى چه نمیدونم راستش راستش،"
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  ".بزن حرفتو باش راحت جون شیده":  رویا

  ".شکوه سیاوش، خونه تو "

  "کجاست؟ شکوه. بگو زود چى؟ شکوه شکوه؟":  سعید

 مکک خیلى. میکردن کار اونجا ناچارى زور از. پسرش و شوهرش با. بود کرده زندونیم عمم پسر سیاوش که همونجا"

  ".اومده بیرون کما از دیشب تازه بود کما تو هم پسرش. داده دست از که شوهرشو. کنم فرار تا کرد

  .بیرون رفت ببخشید یه با و زد قدم کم یه. شد بلند جاش از کالفه سعید

  : گفتم و انداختم رویا به نگاهى

  ".میشه ناراحت دونستم نمی ببخشید "

 هب حسى هیچ. دادن زن رو عماد زور به اومد پیش شکوه براى که جریان اون بعد. بوده خالشون دختر شکوه خوب": رویا

  ".نشد ولى. میشه درست زندگیشون کم کم گفتن. بود دکتر هم خانمش. نداشت زنش

  " کجاست؟ عماد االن"

 لجف پاهاش متاسفانه هم خودش. میکنه فوت بیچاره همونجا زنش. میکنه تصادف زنش با چالوس جاده تو پارسال"

  ".میشه

  ".بود چشاش تو برقى چه میزد حرف عماد مورد در وقتى شکوه نمیدونى. شدم ناراحت آخى "

 هم ور ضرورى وسایل سرى یه و کردیم تمیز رو خونم کم یه و رفتیم رویا با, من اصرار با. موندم خاله خونه هفته یه

 بار هی قبال البته. بود خوشگل و دار حیاط خونه یه. شدم مستقر خودم خونه تو و داد خاله هم ریز و خرد مقدار یه. خریدم

 هال یه مه اونجا. باال به میخورد پله تا پنج. بود پایین بهداشتى سرویس و آشپزخونه هال و خواب اتاق یه. بودمش دیده

  .بودم کرده اماده خودم برا رو پایین خواب اتاق. داشت خواب اتاق تا دو و جدا سرویس با کوچکتر

 یرونب بیشتر هم رادین. پیشم بیاد که نداشت وقت زیاد و بود شلوغ سرش اونم. داشت تماس باهام روز هر مرتب رویا

  .خونه بیاد اینکه تا میذاشت قرار باهام

  .زد زنگ رادین که میشدم آماده خواب براى داشتم

  "رادین الو"

  "خوبى؟,  گلم خاله دختر "

  ".نیستم بد"

  ".خوبم بگى بپرسم ازت بار یه نشد"
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  ".بگم ندارم دوست دروغ"

  ".بشى خوب خوب باید دیگه میدم بهت که خبرى این با حاال"

  "محمد؟ شده؟ چى "

  "میاد؟ گیرم چى خبرم عوض در"

  ".شدم عمر نصف باش زود. بخواهى چى هر"

  ".اومده هوش به محمد آره "

  .پریدم می پایین باال تخت رو و کشیدم جیغى خوشى از

  ".ببینمش برم میشه حاال. میدم بهت بخواهى چى هر. کردى خوشحالم مرسى رادین"

  ".دنبالت میام مالقات وقت ظهر فردا. نه که االن"

  "کنى؟ بازى پارتى نمیشه. که میرم من ظهر فردا تا واى"

  ".نداره ایى فایده تو واسه پارتى, بیمارستان تو فریادت و داد سابقه اون با "

 صورتم به هک آفتاب روشنایى. بودم بیدار صبح تا. بخوابم تونستم نمی خوشحالى از. کردم قطع و زدیم حرف هم با کم یه

  .رفتم خواب و شد بسته چشمام خورد

 ازب رو در دیدم رو رادین ایفون تو از. بود ظهر دوازده ساعت واى انداختم ساعت به نگاهى. شدم بیدار در زنگ صداى با

  :میزد صدام داشت که رادین هم بعدش اومد هال در صداى. دستشویى تو پریدم و کردم

  "کجایى؟ شیده... شیده"

  ".بیام تا بشین, هستم دستشویى تو رادین"

  .حمام روبروى درست بود نشسته هال تو رادین اومدم بیرون و شستم رو صورتم و دست زود

  ".خوبه حالم امروز عزیزم خاله پسر به سالم"

  .میکرد نگام مبهوت و مات و کرد سالمى رادین

  "چته؟ چیه؟":  گفتم تعجب با

  "!! بیا بعدا. بپوش لباساتو زود برو"
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 شلوارك یه با. واى و رنگ کرم بندى تاپ یه. میزد تند تند قلبم. خواب اتاق تو دویدم سریع شدم وضعیت متوجه تازه

 علیرضا ىجا. بودم نرفته اینطورى من هم سمانه و مامان جلو. افتضاحى عجب!! شلوارك گذاشت شد می اسمشو اگه البته.

  ...!!!!!بود خالى حسابى

  .رفتم بیرون و پوشیدم سفید جین یه با ایى فیروزه شرت تى یه سریع

  ".بودم شده بیدار تازه نبود لباسم به حواسم رادین ببخشید"

  ".بیمارستان بریم بعد بخوریم ناهار بریم هم با اول تا اومدم زود. نداره اشکال"

***   

  : گفت رادین که میخوردیم ناهار داشتیم و بودیم نشسته رستوران تو

  "کنى؟ زندگى اینطورى میخوایى کى تا نگرفتى؟ زندگیت واسه تصمیمى هنوز"

  ".کشیده کنار خودشو من از دلجویى بجاى آقا که میبنى. نمیدونم هم خودم"

 اداره,  ىرفت گفت و زد زنگ مامان که روز اون. هست فکرت به خیلى ولى نده نشون رو احساساتش زیاد شاید علیرضا"

 و صبىع چقدر نمیدونى. برسه تو از زودتر تا افتاد راه برق مثل, گرفت رو مأموریت برگه تا بود گذاشته سرش رو,  رو

  "بود ناراحت

  ".نمیومد کریم و محمد سر بال این باغ تو برم بود گذاشته اگه"

 بعد و میشه هکشت کریم و میشه درگیر کریم با,  بیا میگه میزنه زنگ تو به سیاوش که موقع همون. ..نباش خیال خوش"

 نمی بعدش ومدمی سرت بالیى و بود رسیده دیرتر کم یه علیرضا اگه بکن فکرش. میزنه ضربه محمد سر تو تفنگ با هم

  ".هبود کشیده برات ایى نقشه چه سیاوش که نبود معلوم تازه هست؟ غیرت بى و نداره عرضه شوهرم که گفتى

 سخت ارهد خیلى ولى. نکردم اعتراضى که منم. نمیاره رو اسمم دیگه گفت میکنى؟ رو طرفداریش اینقدر چرا حاال خب"

  ".بزنیم حرف موردش در نمیخوام. کن ولش اصال. میگره

  ".بکنم ازت خواهشى یه میشه"

  "چى؟... هوم"

  ".هبش مشخص تکلیفشون تا پیشت بیان محمد با شکوه مدت یه ندارى اعتراضى اگه. میشه مرخص فردا محمد"

  "میشم راحت خوردن نیمرو از خوبه"

  "بخور کن درست ایى دیگه چیز خوب"

  ".میخوره بهم هم بیرون غذاى از حالم. پرسیدم خاله از دیشب هم رو املت. نیستم بلد "
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  ".رفته کاله سرش فهمید زود علیرضا که خوبه... !! آفرین"

  .بیمارستان رفتیم هم با کردیم تموم شوخى و خنده با رو ناهار

  .من هم بعدش و شد وارد رادین اول کردیم باز که رو محمد اتاق در

 وصامخص کردم بوسش غرق و رفتم محمد طرف به توجهى هیچ بدون. میزد حرف شکوه با داشت و بود اتاق تو علیرضا

  .رو خوشگلش لپاى او

  "برگشتى؟ کبوتر": محمد

  ".آره "

  :گفت و اومد کنارم,  بود شده تموم حرفاش که شکوه

  ".میگیره رو سراغت همش اومده هوش به وقتى از "

  . بودم دار چال لپ عاشق که منم. بود ناز خیلى خدائیش. شدم محمد بوسیدن و نوازش مشغول منم

  : گفت و کرد رادین به رو شکوه

 اسم. فتمیگ بخیر صبح هم شما به میشد بیدار خواب از که صبح. کرده تعریف شما از چقدر خانم شیده که نمیدونید"

  ".نمیفتاد زبونش از علیرضا

 من ولى.ودب ایستاده اونجا هنوز که هم علیرضا. بود گرفته اشتباه علیرضا با رو رادین. بود اوورده گیر وقت هم شکوه اه

  .باشه بهش پشتم که بودم ایستاده طورى

  ".نباشیم شوهرتون و شما مزاحم وقت یه. شما خونه بیاییم قراره اینکه مثل خانم": شکوه

  .نبودم موفق زیاد ولى نلرزه صدام که کردم رو خودم سعى

 رویاهام فقط هم حرفام. بود خیال و خواب همش. ندارم هم شوهر میکنم زندگى تنها من,  نیستى مزاحم جان شکوه"

  ".بود

 که لیرضاع از. میزد تند تند قلبم. اومدم بیرون بیمارستان از و کردم خداحافظى سریع. نشدم کسى العمل عکس منتظر

  . عشق این به لعنت. بود قلبم تو عشقش هنوز ولى. بودم ناراحت بود کرده کوچیکم اینطورى

 نگاه دونب شنیدم رو پایى صداى سرم پشت از. بیاد تا ایستادم منتظر رادین ماشین کنار. دویدم رو همش پارکینگ تا

  :گفتم, کردن

  ".نیست خوب حالم بریم باش زود رادین "

  "نیست؟ خوب حالت چى برا"
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  .بود علیرضا

  "برات؟ مهمه مگه "

 کن رباو. نمیکنى درك چرا نمیدونم سنگم، از کردى فکر. مهمه برام میشه مربوط تو به که چى هر. مهمه که معلومه"

 مک یه میکنم خواهش. بوده دوشم رو فشارا همه ولى بودیم درگیر هم با همش وقته چند این درست دارم دوست خیلى

  ".بده حق من به

  .نبینمش تا انداختم پایین رو سرم. بود ایستاده روبروم دیگه حاال

 بودم جبورم. کن درکم. بخشیدم نمی خودمو میوفتاد برات اتفاقى اگه, شیده نمیکنى؟ نگام که میاد بدت ازم اینقدر "

 بوده کرده ور خودش کار, سیاوش اون برى تو اینکه از قبل که گفته رادین حتما. بگیرم رو جلوت بتونم تا بگیرم سخت

  ".ذاشتت نمی زنده برى میذاشتم اگه. بوده تو منتظر فقط

  "میخوایى؟ چى حاال. انداختى دور منو که بودم ارزش بى برات اینقدر ولى"

 دممیوم زودتر یعنى خونه اون تو رفتى که دونستم نمی. میخوام معذرت,  بودم ناراحت خودسریت دست از کن باور"

  ".برگشتم امروز تازه بودم مأموریت من. هستى خالت خونه میکردم فکر. سراغت

  ".کارت پى برو ببینمت نمیخوام دیگه "

  ".خودم پیش برگرد بردار وسایلتو خونه بریم هم با بیا. میخوام معذرت من شیده"

 دور نوم زود. بودم خیال و فکر تو زیادى من شنیدى که همینطور افتادى خواهى عذر بفکر دیر, سرگرد جناب متاسفم"

 رودل, ىنداشت رو عشق اینهمه لیاقت تو ولى. شدم عاشق زود که منى. نداشتم رو کسى تو از غیر به که منى انداختى

  ".برات بیاد دادگاه احضاریه تا باش منتظر برو هم حاال. کردى

. بود اآشنان جا همه کردم نگاه که رو برم دورو. افتادم نفس نفس به که دویدم اونقدر ولى کجا نمیدونم شد تموم حرفم تا

 ابونخی کنار و بود تاریک هوا اومدم که خودم به. افتادم راه و کردم خاموشش. میخورد زنگ همش هم تلفنم ندادم اهمیتى

 مدت همهاین. بود خلوت خیابونا.بود شب دوازده ساعت انداختم ساعت به نگاهى. نداشت نا دیگه پاهام میرفتم راه داشتم

 تا کشید طول عتىسا نیم. شدم سوار و گفتم رو مسیر. زد بوق برام تاکسى یه شانسم. بود گذشته دقیقه یه مثل برام فقط

  .رفتم خونه طرف به و دادم رو کرایه رسیدم خونه به

  .بودن ایستاده و بودند داده تکیه رادین ماشین به علیرضا و رادین در دم

  :گفت عصبانیت با و گرفت هامو شونه اومد طرفم به دید منو تا رادین

  ".لعنتى بده جواب. نگشتیم دنبالت که کجاها میدونى ؟هیچ بودى گورى کدوم حاال تا هست؟ مرگت چه معلومه"

  ".ندارم حوصله کن ولم رادین"
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  "کردى؟ خاموش چرا رو تلفنت. کشمت می گرنه و بزن حرف"

  ".اومدم و گرفتم تاکسى. دیروقته دیدم اومدم خودم به مرتبه یه میرفتم راه خیابونا تو. نبود خوب حالم رادین"

  "فکرى؟ بى تو اینهمه چرا میومد؟ سرت بالیى چه میوفتادى ناجور آدم یه گیر اگه میدونى"

  .میزد داد نفس یه هم رادین,  بودم شده عصبانى

 میاد بیش ایى مسئله یه تا. گشتین دنبالم که هستم مهم براتون من مگه. میاد بدم همتون از. نداره ربطى تو به اصال"

  ".میاد بدم مرده چى هر اسم از. گمشید برید کنین ولم.  بخورم دهنى تو و سیلى تا چند باید

 ردک پرتم کرد باز رو در خودش و اوورد در دستم از رو کلید رادین که کنم باز رو در میخواستم و زدم کنارى رو رادین

  .حیاط داخل

   اورد صورتم جلو و کرد بلند تهدید عالمت به رو انگشتش

  : گفت و

 اگه. میزنى رو دلم دارى حرفات این با هم تو کن باور. نمیارم رو اسمش عمر آخر تا دیگه زد رو دلم یکى اگه من, شیده"

 حاال. طرفت بودم نیومده خودت بخاطر این از قبل تا که همینطور. نمیام طرفت دارم عمر تا بخدا,  بگو ببینیم خوایى نمی

 تا یدونىنم که بدبختت شوهر اون یا ؟ من خودت؟ ؟با میکنى لج کى با دارى. شناسم نمی ایى شیده دیگه برم اگه هم

 بیرون اشتمگذ در این از که رو پام. نیار منو اسم دیگه. گرفتت سیاوش آدماى از یکى حتما گفتیم. بوده حالى چه به حاال

  ".شناسم نمی شیده اسم به رو کسى

 تکیه شبه تا نداشتم رو دیگه کسى بودم داده دست از که رو علیرضا.بره تا کرد حرکت در طرف به و نشد جواب منتظر

 تو و ویدمد دنبالش. بگذرم هم اون از تونستم نمی بودم کرده عادت رادین به. کنم تحمل تونستم نمی رو تنهایى کنم

  .کردم بغلش پشت از آخر لحظه

  ".نذار تنهام خدا رو تو رادین"

  : گفت و کرد جدا خودش از منو و برگشت

  "قول؟ نکن، خاموش رو لعنتى تلفن اون برى خواستى جا هر خوب؟ نکن، اینطورى من با دیگه"

  ".قول,  باشه "

  : گفت و بوسید رو سرم

  ".بزنیم حرف هم با میام فردا.خرابه حالش اونم. ایستاده بیرون که هم علیرضا برم باید"

   ".بخیر شب"
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 ولى. ودمب زده علیرضا به همینطورى هم رو حرفا اون بودم نکرده فکر طالق به. بخوابم ذاشت نمی خیال و فکر صبح تا

 گیرى صمیمت قدرت. هستم تنها و تک دنیا تو میکردم احساس. کنم فکر هم علیرضا با مشترك زندگى به نمیتونستم

  .مامان بخواهى کمک ازش و بذارى میون در کسى با حرفاتو نتونى که بده خیلى. نداشتم

 فکرى دبای شد می تموم داشت اندازم پس. بخرم وسیله کم یه محمد و شکوه براى تا رفتم بیرون و خوردم رو صبحونه

 با درسی بعد کم یه,  هم وسایل ماشین. اومدم خونه و گرفتم غذا هم راه سر و بودم بیرون ظهر تا. میکردم خودم حال به

  .دادم جا باال خواب اتاق تو رو ها وسیله راننده کمک

  .کرد قبول اونم. بیاره رو محمد و شکوه خودش نمیرم بیمارستان و هستم خسته که گرفتم تماس رادین با

  .کردم باز رو در و دیدم رو محمد و شکوه آیفون تو از. زدن زنگ که بودم منتظر و بود غروب

 واسش شربت با بودم خریده ادمک سر شکل به کیک کاپ هم محمد برا. بیارم بریزم چایى تا آشپزخونه تو رفتم منم

 غلشب محمد که حالى در علیرضا. هم سرش پشت و شکوه و شد باز در. هال تو رفتم و سینى تو گذاشتم و کردم آماده

 با و شیدمک بیرون بغلش از رو محمد و رفتم طرفش به وسط میز رو کوبیدم محکم رو سینى عصبانیت از. داخل اومد بود

  : گفتم عصبانیت

  ".سالمت به "

  .بود ایستاده همونطور هم علیرضا, میکرد نگام تعجب با شکوه

  ".سالمت به گفتم هستى؟ چى منتظر"

  ".شدن خسته بودن کارامون دنبال حاال تا صبح از سرگرد جناب بیچاره ؟ هستى عصبانى چرا خانم": شکوه

  : گفت و کرد علیرضا به رو بعد

  ".حاضره که هم چایى.بفرمایید "

  .نشست مبل اولین روى و شد وارد لبخندى با علیرضا

  و رفتم ها پله طرف به بود بغلم محمد که همینطور عصبانیت با

  :  گفتم

  ".بیار براش لطفا, هست محمد برا,  شربت و کیک اون. اتاقش تو میبرم رو محمد شکوه"

  .تخت رو گذاشتم رو محمد

  : محمد

  "چیدن؟ رو بالت و پر باز نکنه هستى؟ عصبانى چرا کبوتر"
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  ".اووردن در جا از رو قلبم ایندفه عزیزم نه "

  "جورى؟ چه میشه؟ مگه ":محمد

  ".نمیدونم هم خودم"

  ".جون آخ ": گفت و شد بلند زود دید رو کیک تا محمد. شد داخل کیک سینى با شکوه و شد باز در

  ".باش اروم مادر,  باشى داشته نباید حرکت زیاد محمد":  شکوه

  ".رفت مهمونت شکوه"

  ".رفت کنم فکر ولى. نبود که من مهمون خانم"

  ".شیده بگو,  خانم نگى من به اینقدر میشه"

  ".نبودم راحت زیاد هم خودم بده عمرت خدا. باشه"

  ".بدم سفارش پیتزا شام برا برم من تا کن استراحت کم یه خوردى که کیکت محمد خب"

  .بردارم رو تلفنم تا هال تو رفتم و اومدم بیرون منم و کرد ایى خنده,  پر دهن با

  ".دیگه برى میشه...  اینجایى که هنوز"

  ".شده تنگ برات دلم ؟ شیده میگیرى سخت اینقدر چرا"

  :  گفتم و زدم پوزخندى

. تنیس مهم من براى بشه تنگ بذار میخواد دلت چقدر هر. مرد میشد دراز گوشش حرفا این با که احمق شیده اون...هه"

  ".بذار تنهام لطفا

 سراغ فتىر باز گفت و زد زنگ خالت وقتى شدم داغون ولى. میکردم بلند روت دست نباید میدونم خب. نکن لج شیده"

  ".بدیم خودمون به دیگه فرصت یه بیا. سیاوش

  ".بیرون برو نکردى دیوونم تا حاال,  دادى دست از رو فرصتا خیلى. شد تموم هات فرصت"

  .رفت بیرون و زد بهم رو در حرفى بدون

  . گرفتم رو رادین شماره و برداشتم رو گوشى عصبانیت با

  "رسین؟ مهمونات شیده الو"

  "نگفتم؟,  بیارشون خودت گفتم من نفهم احمق"
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  ".بزنه حرف باهات میخواست اونم,  گفتم علیرضا به داشتم کار من. خودتى"

  ".نکش نقشه من واسه اینطورى دیگه فهمیدى؟. ببینمش دیگه نمیخوام _"

 شبا من. ها ىبیای شب نصف بیرون نرى. زده سرت به باز مرگته چه ببینم اونجا میام شب. بزنم داد میتونم منم. نزن داد"

  ".میخوابم زود

  .گرفت خندم حرفش این با

  .ندارم روى پیاده حوصله. نشده خوب پام هنوز بابا نه"

  ".میبینمت شب"

 تا. زدن زنگ که میخوردیم چایى شکوه با داشتیم و خوردیم رو شاممون زود بخوابه میخواست زود که محمد بخاطر

  .کردم باز رو در دیدم رو رادین

 موقع اون. ونهخ تو اصوال پوشیدم نمی هم روسرى و شال. قرمز استریچ شلوار با سیاه تونیک یه انداختم لباسام به نگاهى

  .پوشیدم می علیرضا و مامان به احترام بخاطر هم ها

  .شد تأخیر با رادین اومدن

  ".تو نمیاد چرا ببینم برم من تا باش همینجا شکوه"

  ".برو باشه"

  .بود مونده وا دهنم, شدم شوکه بود باهاش که کسى و رادین دیدن با حیاط تو

  ". شیده ببند رو دهنت اون "

  ". سالم "

  ".هستم عماد من سالم"

  "کنم آماده رو شکوه تا گفتید می بیایید اینکه از قبل کاش ولى. خوشبختم"

  " چى؟ واسه. آماده"

  ".سالها از بعد اخه "

  ".دیده رو محمد و شکوه بیمارستان بود رفته صبح عماد"

  ".تو بیایید خوبه، اهان"

  :گفت و کشید رو دستم داخل برم خواستم من که همین. تو بره ویلچر با تا کرد کمک رو عماد رادین
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  ".دارم حرف باهات باش بیرون تو "

  ".میزنى چرا حاال باشه، "

  نشستیم همونا رو, دکور واسه بودم گذاشته بزرگ سنگ تا دو باغچه کنار

  ".بودى شده هاپو عصرى"

  ".اره اهان "

  "گرفتى؟ هم گاز "

  ".میکنه کار چه من گازاى که دارى خبر خودت. گرفتم می نمیرفت اگه "

 جبورم و کردن صحبت باهاش کلى علیرضا و ارجمند سرهنگ. کنه شکایت ازت میخواست. سربازه دست بیچاره اره"

  ".بشه راضى تا بدن بهش مرخصى هفته دو شدن

  ".میکنه قاطى خودشو مسائل همه تو خوب ارجمند این"

  "کنى؟ چکار میخوایى علیرضا با. کنار بذار رو اون موضوع حاال. نیست اینطورا "

  ".میشم جدا ازش باهاش ندارم کارى"

  ".اممیخو طالق میگن زود خانما میخوره توقى به تقى یه تا میاد بدم اینقدر پسندى؟ دادگاه بهانه چه با اونوقت "

  ".میسازم و میسوزم بگم و بخورم سرى تو هرروز که میاد بدم اینقدر منم"

  ".بخورى کتک دیگه نمیزارم,  پشتتم شیر مثل من"

  ".بخورم کتک نذارى که نیستى من پیش که روز هر. بهم بچسبى میخوایى ؟ شیر هه "

  "کنى؟ فرار یا بشى، هاپو قرار روز هر مگه "

  ".ندارم حوصله. اینهمه نکن شوخى"

  ".ندارم شوخى"

  ".کار سر برم میخوام. کنم فکر موردش در نمیخوام. بگذره مدت یه بذار فعال رادین میکنم خواهش "

  "کشیده؟ ته پوالت چیه"

 ایدب شوهر از اجازه میگن متأهلم که هم میفهمن تا. باشن داشته پدر رضایت باید که وجردا میزنم زنگ جا هر. اوهوم"

  "میایى؟. بیایى شوهرت با باید گفت زدم زنگ دیروز رو جا یه باهام؟ بیایى تو میشه. بیارى
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  ".برو شوهرت با نه "

  "کنى؟ بازى برام تو نقششو بار یه میشه"

  ".میگه چى ببینم میزنم حرف باهاش خودم من. شیده نه"

  .شدم بیدار تلفنم زنگ صداى با صبح

  "؟ خوبى رادین الو"

  ".کن سرت هم مقنعه. ببند موهاتو لطفا. دنبالت بیام میخوام شو حاضر میگم. خوبم شیده,  اره "

  "شده؟ چیزى "

  ".من راهم تو زود،. ببیندت میخواد بابات"

  .افتادیم راه رادین با سریع و سپردم شکوه به رو خونه. شدم حاضر ایى دقیقه ده جورى چه نمیدونم

  .لعنتى دلشوره و استرس دوباره

  ".پریده رنگت میلرزى؟ چرا"

  "خوبه؟ حالش بابا. میشم اینطورى دارم استرس وقتى اره "

  ".بیمارستان میریم داریم. نه زیاد"

  "بده؟ خیلى حالش. شده چیزى یه دونستم می"

  ".شد ابد حکمش حکمش،. کردن صادر حکم و شد تموم داداگاهش دیروز"

  "شده؟ بد حکمش شنیدن از حالش. من به هم کردى بد خودت به هم بابا. واى"

  ".کرده سکته. اره "

 بابا وانعن به بود بابام باالخره. بودم داشتیم هم با که بدى و خوب هاى لحظه فکر تو همش بیمارستان به رسیدن تا

  .بشه مجازات باید که دونستم می و میومد بدم هم کاراش از ولى. داشتم دوسش خیلى

  .بود کرده یخ بدنم برم راه درست تونستم نمی رسیدم که بیمارستان به

 نشسته ندلىص رو,  مراقب سرباز یه اتاق بیرون. لرزیدم می و بود پایین سرم بابا اتاق به رسیدن تا گرفت رو دستم رادین

  .کرد باز رو اتاق در و داد نظامى سالم و ایستاد دید رو رادین تا. بود
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 بود دهش ضعیف بابا چقدر. میزد حرف بابا با داشت. بود چشمام جلو علیرضا این چرا میرفتم جا هر نمیدونم ، این بازم

 و رفتم شنزدیک بغض با. بود پریده هم رنگش. بود چشم تو بیشتر چروکاش هم صورتش. بود شده کوتاه خیلى موهاش

  : بگم تونستم فقط

  "... بابا "

  ".کنى گریه واسم اینجا بیایى که نکردم صدات. نکن گریه بابا شیده"

  . نکرده تغییرى من با رفتارش بابا که شدم خوشحال موضوع این از. بود دستورى موقعها همون مثل زدنش حرف

  "دى؟ش متوجه. دیدنم بیایى ندارم خوش. نباشم چه باشم زنده چه. دیدنم میایى که هست بارى آخرین و اولین این"

  ".چشم. بله"

  .خودشه حرف همیشه نداره فایده باهاش کل کل میدونستم

  ".وقتشه االن بگى میخواستى که رو موضوع اون میگى خالت خونه میرى. میگم خالت پسر و شوهرت جلو اینجا"

  "بابا؟ موضوعى چه"

  ".ببینمت نمیخوام هم دیگه. برو و بگیر رو شوهرت دست هم حاال. من از نه بپرس خالت از برو گفتم"

  ".بیام وقتا بعضى بذار بابا "

  ".بشه راحت خیالم تا برو شوهرت با. نکن بحث برو"

 خواستم و ردمک خداحافظى بابا با و رفتم بود در نزدیک که علیرضا کنار ولى نبودم کار این به راضى قلبم ته از اینکه با

  .کردن وصل دستام به قوى فشار برق یه کردم احساس که بیرون برم

  .اومدیم بیرون اتاق از هم با دادم فشار هم به عصبانیت زور از رو لبام. بود علیرضا دست تو دستام

  ".احمق کن ول دستمو "

  ". بیرون بریم بزنى؟ حرف کارکردن به راجع نمیخوایى مگه. نداره فایده نکن تالش اینقدر: 

 و قوى هاى تدس و کجا من نهاى نیشگو ولى. کنه ول رو دستم تا گرفتم دستش از نیشگون تا چند رفتیم بیرون هم با

  .کجا علیرضا محکم

  .ایستادیم علیرضا ماشین کنار

  ".بفرستى رو دیگه نفر یه اینکه نه,  میگى خودت داشتى کارم وقت هر بعد به این از خب"

  ".تا بیا فردا. سرکار برم میخوام. مربوطه خودم به دیگه اونش "
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 میخوایى اگه. سرکار برى نیستم راضى من. بذار قرار و قول بعدا راضیم من ببین اول. نرو تند زیاد. خانم یواش یواش"

  "شدى؟ متوجه. نمیذام و میفهمم فورى برى من اجازه بدون هم جا هر.زندگیت خونه سر بیا کنى کار

  ".ندارى برام فرقى ایى عقده سیاوش اون با. نفهمى احمق یه تو"

. بدم وابج خواستم نمی. بود رادین. خورد زنگ تلفنم رفتم که کم یه. افتادم راه پیاده و کشیدم دستش از محکم دستمو

  .دادم جواب و افتادم بذاره تنهام میخواست که روز اون یاد ولى

  "کجایى؟ کردى؟ فرار باز چته"

  ".میرم خودم من خونه برو باشم تنها میخوام. نمیدونم"

  ".ها نرى دیر. راحتى طور هر"

  ".باشه"

 هم خیابون. مکشید می زمین رو رو کیفم خستگى از دیگه. گشتم می خیابونا تو وقت دیر تا نکردم توجه حرفش به ولى

 رو تلفنم .گذاشتم فرار به پا و کشیدم بلندى جیغ وحشت از سگى پارس صداى با. بود زیادى راه هم خونه تا و بود خلوت

  .گرفتم رو رادین شماره و برداشتم

  ".رادین الو "

  ".بزن زنگ بعدا. بزنم حرف نمیتونم هستم جایى من شیده"

 دلم ولى مبزن زنگ علیرضا به میگفت عقلم. کنم چکار دونستم نمی ترس از. بوده کجا نبود معلوم. کرد قطع هم فورى

  .زدم زنگ امیر به و برداشتم رو گوشى. نه میگفت

  ".امیر الو "

  "؟ خوبى شیده"

  "دنبالم؟ بیایى میتونى, خونه برم نمیتونم شده وقت دیر راستش. بیرونم من امیر "

  ".دنبالت بیاد ها بچه از یکى میگم بده آدرس. دارم مأموریت هستم جایى االن من شیده"

. بود لیرضاع. زد بوق برام ماشین یه گذشت که مدت یه. نشستم منتظر بود همونجا که اتوبوس ایستگاه تو دادم رو آدرس

  . بکشم میخوام رو رادین و امیر این

  .افتاد راه اونم. شدم سوار و کردم باز رو جلو در حرفى هیچ بدون

 موندى؟ نبیرو چرا شب موقع این تا. نیست خوب میدونى هم خودت که میدى انجام کارایى اینهمه چرا بگى میشه شیده"

  "؟ نزدى زنگ خودم به چرا
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  ".پرسیا می سؤال اینهمه که نیستم زندانیت و اسیر من "

  ".میکنى اذیتم همش و شدى عذابم مأمور که هم وقته چند این ، هستى خانمم. هستى عشقم,  میدونم"

  . بستم رو چشمام و دادم تکیه پنجره به رو سرم ندادم رو جوابش

 عطرش بوى. خودش هم بعدش خورد چشمم به علیرضا یقه اول. شدم بیدار,  بود بینیم نزدیک خیلى که عطرى بوى با

 دیگه .نشست تخت رو کنارم هم خودش و بست رو اتاق در. تختم رو گذاشت منو. بودم بغلش تو. میکرد مستم داشت

  . بودم شده بیدار کامال

  ".حاالبرو رسوندى، منو که مرسى"

  "...وقته چند این شیده. بمونم پیشت شب میشه"

 کنم وشفرام گذشتمو سخت روزاى یتونستم نم ولى دیدم چشمامش تو رو و نیاز و خواستن. بشه تموم حرفش نذاشتم

  . بود کرده تحقیرم که

  ".برو علیرضا "

  "...امشب یه "

  ".نیست خوب حالم من. برو میکنم خواهش"

  .رفت حرفى هیچ بدون

  .بود شده مرگم چه رادین قول به نمیدونستم هم خودم. زدم زار و کردم گریه صبح تا

  .شدم بیدار خواب از محمد صداى با صبح

  ".بخوریم صبحونه شو لند نمیکنى؟ب پرواز کبوتر کبوتر"

  ".برو میاد خوابم محمد"

  .باشم اعتنا بى خواستش به تا نیورد طاقت دلم. برد می خودش با رو محمد زور به داشت که اومد شکوه صداى

  ".بخوریم صبحونه هم با میام حاال کن صبر محمد"

  .بپرسم ازش چیزى یه خاله سراغ برم بود گفته. افتادم بیمارستان تو بابا حرف یاد که بودیم صبحونه خوردن مشغول

 نمی. گهب رو موضوع تا خونش بریم محمد و شکوه با شب که گفت هم خاله و گرفتم تماس خاله با و شدم بلند سریع

  .بکنه میخواد نصیحت هم شاید. نرفتم فکرش تو زیاد بگه میخواد چى دونستم
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 که وقتى زا. میزدم حرف مامان با تلفنى بیشتر. دیدنشون برم خواستم نمی ولى بود شده تنگ سمانه و مامان واسه دلم

 حسابى مدونست می. سمانه خونه بود رفته و بود شده دلخور ازش هم مامان, بود گذاشته تنها بیمارستان تو منو علیرضا

 اىچشم اون مخصوصا بود شده تنگ برش دلم هم خودم. بود سرسنگین باهاش مامان گفته به هم سمانه. شده تنها

  .جادوییش

  : گفت شکوه که بودیم آژانس تو

  ".جون رویا خونه میرم امشب من. شیده "

  "خبریه؟...ا "

  ".بزنیم حرف هم با میخواییم کم یه ؟ چى خبره"

  "عماد؟ به راجع"

 به فعال. نمک آماده خودمو باید سیاوش دادگاه تا. نشده خشک کریم خاك هنوز. نیست میکنى فکر که اونطوریا. بابا نه "

  ".نزده ایى خاله پسر,  ایى خاله دختر معمولى حرفاى از غیر به حرفى هم عماد. نمیکنم فکر ایى دیگه چیز

  ".بخندى ندیدم وقته خیلى.  بخندى کم یه کنم شوخى خواستم می فهمیدم,  باشه,  باشه"

  .نزدیم مهمى حرف دیگه خاله خونه رسیدن تا. رفت فکر تو من حرف با

  .خبره چه اوه. دیدم رو علیرضا و رادین, سعید ماشین. رسیدیم که خاله خونه جلو

 با .نشستم اون به محل دورترین و دادم سردى سالم علیرضا به. کردم احوالپرسى و سالم همه با و شدیم خونه وارد

 همه جلو هک دونستم می. میزد آتیشم نگاش. بودم کرده لج ولى. نکنم باش رو اینکار که میکرد التماس داشت چشماش

  .بود عاشقش لعنتى دل اون بازم ولى. کنم فراموش سختمو روزاى تونستم نمی ولى,  میکنم کوچیکش دارم

  ,گذشت نشستنمون از که کم یه

 خونتون بیام زودتر چه هر که داشت اصرار خیلى هم بابا ؟ بدونم من باید رو موضوعى چه بگید میشه جون خاله":  گفتم

  ".بدونم رو موضوع اون و

  ".نکن طعق هم رو حرفو باشه؟. بدى گوش باید آخر تا حرفامو همه لطفا فقط. بگم برات داستان یه میخوام. میگم باشه"

  ".میکنى نگرانم کم کم دارى,  خاله باشه "

  ".کن گوش"

  :کرد شروع و شد خیره اتاق از ایى نقطه به خاله
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 بود تفاهم وءس یه. شد دعوامون پاافتاده پیش و کوچیک خیلى مسئله یه سر باباشون با که بودند کوچیک رویا و رادین

 هات بچه از که سخته چقدر که نمیدونى نشى مادر تا. بگیره ازم رو هام بچه و بده طالقم بیامرز خدا اون شد باعث که

  .بزنند بهت نکرده گناه براى که تهمتى اون بدتر. بشى دور

 بتونم تا رفتم اون خونه تو طالق از بعد. فرخنده اسم به داشتم دوست یه فقط بودم وتنها تک. نداشتم هم رو کسى هیچ

 پیدا مناسبى کار نتونستم,  شدم کار جور پى چى هر ولى. کنم پا و دست خودم واسه کارى یه و کنم جور و جمع خودمو

 کلى. نهبز حرف باهام میخواد که گفت و زد صدام فرخنده روز یه گذشت که وقت چند. نبودم بلد هم کارخاصى هیچ. کنم

 کلى از عدب. بیاره دووم گرگ از پر جامعه یه تو سخته خیلى تنها زن یه که. گفت تنهایى و سختیاش و زندگى به راجع

. کنه رفىمع بهش منو هستم راضى من که اگه و میگرده خوب زن یه دنبال که میشناسه نفر یه که گفت چینى مقدمه

 و ازدواج وعموض اونم و بود مسئله یه فقط. شدم راضى گفت برام خوبش مالى وضع از که وقتى ولى داشتم تردید اولش

  .نگفت چیزى ها بچه مورد در ولى, بودم کسى صیغه وقت چند من گفته بهش که گفت فرخنده.هام بچه

 هاى رهحف تنگى بدلیل خواهرم سال یک از بعد.  خواهرم با بودم دوقلو اومدم بدنیا من وقتى که ندارى خبر که میدونم

 و کنم زدواجا خواهرم شناسنامه با که گرفتیم تصمیم. نکردن باطل شناسنامشو بابام و مامان ولى. میکنه فوت قلبش

 واسم که نبودم اون نگران زیاد پس کجان دونستم نمی و بود رفته شهر این از هم سابقم شوهر. نزنم ها بچه از حرفى

  .کنه درست دردسر

 پوالش خاطرب که بودم کشیده پولى بى و سختى اونقدر ولى نداشتم دوست شوهرمو زیاد بود خوب خیلى زندگیمون اوایل

 رامىاحت بى ازش و داشت دوست خیلى منو ولى بود دیگه خالف خیلى و قمار و مشروب اهل. بودم راضى اون با زندگى

 برا رو یمزندگ پیک و جیک همه داشت خبر قبلیم زندگى از که ایمونى و دین بى کدوم نمیدونم اینکه تا. بودم ندیده

 قرار که دىح به. بود عصبى و ناراحت بودم گفته دروغ بهش اینکه از و بود زخمى شیر مثل, فهمید وقتى و گفت شوهرم

 واهشخ و التماس چى هر. اومد پیش برام اتفاق این که میچشیدم رو راحت زندگى طعم داشتم تازه. بده طالقم گذاشت

  .نداشت ایى فایده کردم

 دونستم ینم گرفتم رو جواب که وقتى. بدم آزمایش برم باردارى براى که شد قرار کردیم طى قانونى مراحل اینکه از بعد

 قرار آخه. زد کتکم کلى ام حامله فهمید تا شوهرم. بودم حامله من و بود مثبت آزمایش جواب. ناراحت یا باشم خوشحال

  .شد تر عصبانى خورده رودست هم مورد این در فهمید وقتى کنیم جلوگیرى مدت یه تا بود گذاشته

 اینکه با. یرونب برم زندگیش از همیشه برا و بدم تحویلش رو بچه زاییدم وقتى یا کنم سقط رو بچه یا گذاشت شرط برام

 قبول ور شرطش, کنم سقطش که نداد رضا دلم بازم ولى بشه بزرگ من بدون باید هم بچم یکى این که دونستم می

  .بیرون برم زندگیش از همیشه برا و بدم تحویلش رو بچه زایمان از بعد که کردم

 بدترین ایمانمز روز. نداشت ایى فایده پشیمونى دیگه ولى بودم نگفته رو راستش اولش از چرا که آه و اشک بود شده کارم

 یگفتم بود دیده رو بچه که فرخنده. ببینم رو بود دختر که بچم شده که هم بار یه برا نداد اجازه حتى چون بود عمرم روز

 همش و مبود شده افسرده. داد طالقم شوهرم هم بعد کم یه و رفتم فرخنده خونه به شدنم مرخص از بعد. منه شبیه خیلى
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 وءتفاهمس بوده شنیده قبال که حرفایى همه فهمیده که گفت و اومد دیدنم به اولم شوهر روز یه اینکه تا میکردم گریه

 بولق. بود شده تنگ حسابى ها بچه برا دلم که مخصوصا برگردم بهش من که میخواد و شده پشیمون هم حاال بوده

 وقتا بعضى هک گرفت رضایت تا اومد و رفت کلى اونم. ببینم رو کوچولوم دختر بار یه شده حتى که شرطى به ولى کردم

  .ببینم رو بچه برم

 هم همه و هستن اونجا دوستاش همه همیشه مثل,  داره مهمونى دیدم که ببینم رو بچه تا شوهرم خونه رفتم خودم

 که خبرابی خدا اون از یکى که میکردم استفاده هستم اونجا که هایى لحظه از داشتم و رفتم دخترم اتاق تو. بودن مست

 میز نهآی آنى تصمیم یه با. نرسید کسى به صدام زدم زار, زدم فریاد چى هر کرد قفل رو در و اتاق تو اومد بود هم مست

 مدهاو بیرون مستى از تازه که شوهرم. کرد باز رو در و شد هوشیار مردك که, کنم دفاع خودم از که شکوندم رو توالت

 رو پاش که افتاد التماس به که کنم شکایت ازش میخواستم. شد ناراحت کلى صحنه دیدن با و رسید اتاق در پشت بود

 کرد بولق شرط این با. ببینم رو دخترم مرتب بذاره که گذاشتم شرط براش منم میکنم باز جاها جور این و کالنترى به

  ".... که شد قرار هستم، مادرش من که نفهمه نکرده شوهر که وقتى تا دخترم که

 آبى یوانل براش رویا. کرد کردن گریه بلند بلند به شروع و داد دست از رو طاقتش دیگه خاله رسید که حرفش اینجاى

  .بودم شده گیج حرفاش با کمى یه منم. کنه آرومش کرد سعى و برد

  :داد ادامه خاله

 مامان جاى به , شیده دخترم که شد اینطور. بشناسه خاله عنوان به منو دخترم که کرد قبول شرط این با میگفتم داشتم "

 پیش مبرگشت منم. بود شده گذاشته قرار و قول ولى. کنه صدام مامان بار یه که داشتم آرزو. شناخت خاله عنوان به منو

  ".کردیم ازدواج دوباره و اولم شوهر

  . بودم شده گیج

  "شدى؟ مامان حرفاى متوجه. شیده": رویا

  "کجاست؟ االن دختر اون. نه "

  ".کوچولو خواهر. تویى دختر اون شیده":  رویا

  "من؟ چى؟"

  .ایستادم خاله روبرو رفتم شدم بلند بود شده خیس اشک از صورتم که حالى در,  بودم شده شوکه

 رطو اون بار یه حتى که نکن فکر تو. مرده من واسه موقع همون من مامان...میاد بدم همتون از...میخوره بهم ازت حالم"

 نصیحتم و اشهب پیشم نفر یه داشتم آرزو که سالها اون شدن بزرگ کس بى سخته چقدر نمیدونى. بزنم صدات بخواهى که

 کسى با راچ میدونى... کنه نوازشم بقیه مثل مامانم بار یه که موند بدلم آرزو ؟ بودى گورى کدوم تو کنه راهنماییم کنه

 ولى.کننمی تعریف برام مامانشون از همشون. میشه حسودیم همشون به ؟چون ندارم دوستى هیچ چرا ؟میدونى ندارم رابطه
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 کسى با. بخرم هدیه واسش که ندارم رو کسى چون....!!  مادر روز هست؟ روزى چه عمرم روز بدترین میدونى ؟ چى من

 بدم ازت. تهس لعنتى توئه تقصیر همش اینا.  کنیم خرید مامانمون واسه بریم باهم بخوان ازم نکنه تا نشدم صمیمى

  .متنفرم, میاد

  ".بود شده تبدیل هق هق به گریم

  :گفت میکرد گریه که حالى در و بود انداخته پایین رو سرش خاله

  ".دخترم ببخش منو "

  ".باشه مادرم تو مثل یکى میشه شرمم.  دخترم نگو من به"

  :  گفت و گرفت یقمو شد بلند عصبانیت از رادین

  ".نزن بیخود حرف اینهمه پس. کشیده سختى هم مامان. کشیدى سختى تو اگه"

  ".... و تویى بیخود"

  .بود گرفته رو دستش که بود خاله. موند هوا تو ولى شد بلند رادین دست

  ".ندارم رادین اسم به ایى بچه دیگه,  بخوره خواهرت صورت به دستت اگه, رادین": خاله

  .کوبید دیوار به رو مشتش عصبانیت از رادین

  :  گفتم و زدم پوزخندى

  ".میخوره بهم همتون از حالم.... برادر.... هه....خواهر"

  .بیرون زدم خونه از و برداشتم رو کیفم

 کار کرمف. بودم شده دیوونه. میزدم حرف خودم با خیابون و کوچه تو و کردم می گریه دل ته از میکنم چکار دونستم نمی

 خواب از انگار خورد بصورتم که قرمزى نور با. هست چى خونم آدرس. هستم کجا دونستم نمی. بود شده خستم. کرد نمی

  و شد پیاده یکیشون. بود پلیس گشت ماشین. شدم بیدار

  :  گفت

  "میکنى؟ چکار خیابون تو شب موقع این"

  "چنده؟ ساعت مگه ؟ موقع این "

  : گفت و زد پوزخندى

  ".شبه نیمه دو ساعت"
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 هم سر شتپ همینطور که هم پلیسه. کردم گریه و نشستم زمین رو خستگى از هستم خیابون تو چى برا دونستم نمی

 زن پلیس هاینک مثل. ببره ماشین تو منو تا نشدم بلند جام از کرد کارى هر. کردم می گریه فقط منم. پرسید می سؤال

 جواب ودشونخ نمیدم جواب دیدن وقتى خورد زنگ تلفنم!!! ماشینشون تو ببرتم و کنه بلندم قشنگ تا نبود باهاشون هم

  .نشستم علیرضا ماشین تو دیدم مرتبه یه فقط گذشت چى و شد چى نمیدونم. دادن

  .حیاط تو اومد باهام و کرد باز رو در و گرفت ازم رو کلید و داشت نگه خونم در جلو

  ".دیگه برو": گفتم حالى بى با

  ".میمونم امشب, نیست خوب حالت"

  ".باشم تنها میخوام برو. میشم خوب"

  ".نیستش که هم شکوه, باشى تنها بذارم نمیتونم"

 خالى اون سر رو دلیم دق منم. کرد می اصرار که هم علیرضا. بود کرده دیوونم ساعته چند اون اتفاقات نبود خوش حالم

  .کردم

 وارد تىوق از. فهمى نمی تو, خوامت نمی کنم حالیت میخوام زبونى بى زبون با چى هر نیست؟ حالیت حرف چرا اصال "

 اباب. میکنه داغونم و میوفته برام جدید اتفاق یه روز هر. ندارم عادى زندگى روز یه. زدى بهم رو چى همه شدى زندگیم

 صداى هک من. شناسه نمی ببینه منو کى هر بودم؟ آموزشگاه تو که هستم ایى شیده همون من ببین خودت ، آدمم منم

, خداب شدم خسته. بسمه دیگه. میریزم اشک دارم روز هر میکنم بیداد و داد دارم روز هر بودم نشنیده هم خودم رو بلندم

  ".زدى گند زندگیم، به زدى گند علیرضا. شدم خسته

  .کردم می گریه و بودم نشسته زمین رو

  : گفت و شد نزدیک من به قدم یه بود ایستاده همونجا علیرضا

 قدراین تو. خودت اال هستن مقصر همه افتاده برات اتفاقا این که حاال میکنى فکر. میدى عذاب رو خودت دارى خودت"

 هک منى,, کشیدم چى من که بذارى من جاى رو خودت شده که هم بار یه نشدى حاضر که هستى راضى خود از و مغرور

 اگه. اشهب,  نمیخوایى خودت وقتى. بمونم عاشقت میخواستم عمرم روز آخرین تا و شدم عاشقت اول نگاه تو داستانا مثل

 از. خبره هچ زندگیم تو فهمیدن همه اداره تو نزدى؟ گند زندگیم به میکنى فکر تو چى؟ تو پس زندگیت به زدم گند من

 می مجبورم اگه کن باور ولى. صورتت تو زدم همه جلو که نیستم ناراحت خودم میکنى فکر. شنیدم متلک باال و پایین

 تداش عقده ازت کوچیکى از سیاوش. نرى سیاوش جلو من بدون هم لحظه یه اینکه تا میزدم هم لگد و مشت کردى

 نىک زندگى میخواد دلت جور هر آزادى هم تو میرم, زندگیت به زدم گند میگى که حاال ولى. نداشت من به ربطى هیچ

  ".بدم زندگیمون به سامونى و سر یه میخواستم و کردم خواهش ازت که بود بارى آخرین این

  .بود رفته علیرضا کردم، بلند رو سرم در شدن کوبیده صداى با
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 نوزه. شکوه,  محمد, رادین, علیرضا. بود شده تنگ همشون برا دلم. نداشتم هم شکوه از خبرى بودم تنها روز چند تا

 بدى حرفاى دونستم می. شد می بد حالم کردم می که رو فکرش. بودم نداده تغییر مامانم... یا خاله به راجع رو احساسم

 خارج هنمد از کسى به توهینى یا زشت حرف وقت هیچ. نبود خودم دست زبونم اختیار وقته چند اون ولى زدم علیرضا به

 نهات روز چند این که بود خوب. شدم می پشیمون زود هم بعدش. نداشت بست و چفت دهنم روزا اون تو ولى, بود نشده

 برم مخواست می. بدم تشخیص غلط از و درست راه بتونم که کنه کمکم خدا تا خوندم می دعا همش. کنم فکر تا بودم

 می صداش که میوفتادم شب اون یاد. بود شده تنگ کلى علیرضا واسه دلم. بزنم حرف سمانه و مامان با سمانه خونه

 وجدان عذاب. داغونه خیلى یعنى میلرزه صداش وقتى نمیداد بروز رو احساساتش زیاد که علیرضا مثل مردى یه. لرزید

  .زندگیم به زدى گند بودم گفته چرا. کرد نمی ولم

  .اومد لبام رو خنده محمد صداى و در شدن باز صداى با

  .بغلم تو پرید فورى محمد

  ".تو کجایى کبوتر"

  ".مهمونى بودى رفته تو بودم اینجا که من"

  ".ببینى منو نمیخوایى که گفت مامان"

  ".ببینمت میخوام همیشه. هستى استثنا تو"

  .کرد سالم و شد وارد شکوه

  " اومدى؟ ؟تنها خوبى شکوه "

  ".رادین آقا با. خوبم"

  ".شده تنگ براش دلم ؟ تو بیاد نگفتى رفت؟چرا ؟ کجاست"

  .شد ظاهر جلوم رادین مرتبه یه

  "؟ بود شده تنگ دلت راستى راست"

  .کردم گریه روز چند اون سهمیه اندازه به و بغلش تو رفتم و دارم نگه رو خودم نتونستم دیدمش تا

  ".کردى خیس رو لباسم خبرته چه"

  ".بود شده تنگ واست دلم"

  ".کوچولو خواهر, همینطور منم "

  .بود خوب ولى. بود حسى چه نمیدونم. شدم جورى یه کوچولو خواهر شنیدن از
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  ".زدم همه به بد حرف کلى من رادین"

  ".اوهوم "

  ".علیرضا به مخصوصا"

  ".کرد تعریف برام"

  "ناراحته؟"

  ".داد طالق دادخواست رفت امروز"

  .پایین ریخت قلبم کردم احساس

  "میگى؟ راست رادین ": گفتم بغض با

  .کردم گریه زار زار و نشدم جواب منتظر

  ".کنه صبر کم یه گفتم کردم صحبت باهاش من بره خواست می میکنى؟ گریه زود اینقدر چرا"

  ".گلم داداشه,  مرسى,  مرسى, عاشقتم,  دارم دوست رادین واى"

 مزبون وقته چند اون اصال. رفت بیرون دهنم از داداش کلمه اون طورى چه نفهمیدم هم خودم کرد نگام تعجب با رادین

  .بود رفته در دستم از اخیارش

  "کردى؟ قبول داداشت عنوان به منو پس"

  ".نمیدونم"

  :  گفت شد می بلند که حالى در

  ".ناراحته خیلى. مامان بیش خونمون بیا هم روز یه پس"

  ".بشه روبراه کم یه زندگیم کن صبر میام. اوهوم"

  "کنى؟ چکار میخوایى"

 خودمون هب دیگه فرصت یه میخوام. بشم تسلیم زود نمیخوام ولى دارم علیرضا با رابطم تو مشکالت سرى یه درسته"

  ".بدم

  ".خداحافظ دارم، کار اداره من خوبه "

  ".بزنم حرف علیرضا با میخوام میام منم کن صبر "
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  ".نیست زدن حرف واسه خوبى جاى اونجا"

  .علیرضا پیش ببره خودش با منو شد راضى رادین تا کردم اصرار کلى

  . نمال صورتت به هم چیزى. کن سرت هم مقنعه,  ببند رو فرفریت موهاى اون شیده فقط"

  ".میمالم کوچولو یه باشه"

 و اشتگذ منو. گرفتند تماس باهاش مرکز از و اومد پیش براش مهمى کار رادین. بود شلوغ خیلى رسیدیم که اداره به

  .رفت

 رفتم. بشم اردو تا داد اجازه وقتى. کنه خبر رو علیرضا بود مسئول که سربازى یه تا نشستم علیرضا اتاق نزدیک راهرو تو

  : گفت و کرد اخمى دیدنم با بستم رو در و علیرضا اتاق تو

  "چکار؟ اومدى اینجا"

  ".بزنم حرف باهات خواستم می"

 مگه .کن اس ام اس برام بگى میخوایى چى هر. خونه برو نیست زدن حرف جاى ؟اینجا باشى نزده که مونده هم حرفى"

  "کردى؟ آرایش اینهمه که میایى دارى کجا دونستى نمی

  "...که میکنى فکر پریده رنگم نکردم آرایش "

  ".خونت برو ندارم حرفى باهات. دیگه بسه باشه"

  ".نیست میکنى فکر تو که چیزى اون. مهمه حرفم علیرضا"

  .شد وارد ارجمند سرهنگ و زدن در موقع همون

  ".سرگرد دارى مهمون دونستم نمی": گفت دید منو تا

  : گفت و پرید حرفش وسط علیرضا

  ".میرفتن داشتن ایشون. نه "

  :گفت و کرد نگاهم ارجمند

  ".رفته یادم رو فامیلیتون ببخشید ؟...خانم خوبید؟"

  ".سرگرد جناب همسر.  هستم خسروى"

  .بمیرم خجالت از میخواستم که کرد نگام تمسخر با و برگشت همچین علیرضا

  :  گفت و زد لبخندى هم ارجمند سرهنگ
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  ".هستن منتظرت همه!  جان سرگرد"

  :گفت من به رو علیرضا

  ".برو شما "

  ".هستم منتظرت خونه میرم من پس "

  .اومدم بیرون و کردم خداحافظى منم, برن جایى میخوان و دارن عجله که بود معلوم. نداد جوابى

  .کنى التماس که توه نوبت خانم شیده باشه هم نوبتى اینکه مثل خوب

 هر. نشد اعلیرض از خبرى ولى شد خشک در به چشمم و بودم نشسته همش غروب تا خونه رفتم و گرفتم تاکسى سریع

  .داد نمی جوابى, میزدم زنگ موبایلش به چى

  .گرفتم رو مامان شماره و برداشتم رو تلفن

  "مامان؟ الو "

  "؟..خوبى عروسک الو"

  ".نیستم خوب مامان نه"

  "شده؟ چیزى"

 کارچ. نداره من به توجهى علیرضا ولى. بدم وضعمون به سامون و سر یه میخوام. بزنم حرف علیرضا با خواستم می"

  "کنم؟

 پادرمیونى که گرفت باال بحثشون خیلى امیر با هم بار یه. نذاشت ولى کنیم دخالت امیر و من خواستیم بار چند راستش "

  ".مورد این در بشنوه نه بزنه، نه حرفى هیچ نمیخواد گفته هم فعال. کردم

  "ببینمش؟ تا میکنى کمکم مامان "

  "بیایى؟ میخوایى. سمانه خونه اینجا میاد امشب "

  ".میام االن, اره"

  ".نیومده تا بیا زود پس"

  .شدم آماده آمدنش فاصله تو و کردم خبر آژانس سریع

  .بود گرفته درد هام سینه قلبم ضربان شدت از زدم که رو سمانه خونه زنگ

  .کرد باز و در سمانه
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 علیرضا صداى کرد باز و در امیر. شد بلند زنگ صداى که بودم ننشسته هنوز و کردم احوالپرسى سمانه و امیر و مامان با

  .کرد می احوالپرسى باهاش داشت که شنیدم رو

  . دید منو تا علیرضا شدند که مهمون اتاق وارد

  ".نمیومدم دارید مهمون میدونستم اگه ": گفت

  .کنم ضعف احساس نمیخواستم ولى خوردم جا

  ".هستن خودى همه نداریم مهمون هم االن ":گفت مامان

 ردمک سعى و نشستم مبل یه رو همونجا. نکرد هم نگاهى حتى و شد رد من جلوى از ولى کرد سالم و داد دست همه با

 میز تا دندش بلند امیر و سمانه گذشت که کم یه. بود نشسته اخم با هم علیرضا. بودند ساکت همه. کنم برخورد عادى تا

  .آشپزخونه تو رفت کمک بهانه به هم مامان بچینند رو شام

  .کردم شروع خودم پس نمیگه چیزى علیرضا میدونستم

  ".کنیم صحبت هم با تا بودم اومده امروز علیرضا"

  "باشن؟ نزده خانم سرکار که مونده هم حرفى"

  ".زدم عصبانیت رو از رو حرفا اون...رو حرفا اون من که بگم خواستم می"

  ".کنار برم زندگیت از میخوام خوب زندگیت؟ به زدم گند نگفتى مگه. نیست مهم برام حرفات دیگه"

  "میشى؟ آروم کنم خواهى معذرت اگه من"

  ".دیگه روز چند تا نرفتم و نگفتم چیزى احترامش به. نذاشت رادین دادگاه برم میخواستم. هستم آروم من"

 رفتارم که میدونم بودم عصبى خیلى مدت چند این کن باور ندارى؟ من به احساسى هیچ دیگه یعنى ؟ چرا علیرضا "

  "...یگهد فرصت یه نگفتى مگه هستیم مقصر دوتامون. نداشتى خوبى رفتار من با وقتا بعضى هم تو نبوده خوب

  "راهه بهترین شدن جدا کردم که فکرش. فرصتا شد تموم که گفتى هم تو"

  "... یه میکنم خواهش علیرضا"

 دى،کر کوچیک منو همش جمع تو چه,  بودیم تنها که موقعى چه دادى؟ اهمیت من خواهشاى به تو مگه. نه که گفتم"

  ".کردى خوارم

  "...روز چند بذار"

  ".ببینمت خوام نمی دیگه هم دادگاه وقت تا. کن گوش نه، میگم"
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 طرف به و شدم دبلن لرزون پاهاى با و برداشتم رو کیفم. بود کرده گیر گلوم تو گلوله مثل بغضم بودم شده ناراحت خیلى

  رفتم خروجى در

  .زد صدام دید منو تا مامان

  ".هست شام وقت کجا؟ شیده"

  ".برم بهتره ": گفتم لرزونم صداى با

  "شب؟ وقت این کجا"

  .زد علیرضا صداى هم بعد

  .اومد بیرون علیرضا

  ".میره داره شب وقت این بگو چیزى یه تو ": مامان

  ".میره داره که راحته حتما مامان": علیرضا

  .اومدم بیرون و پوشیدم و کفشم. بود کرده ردم علیرضا که بود این مهم. نداشت اهمیت برام چیزى هیچ دیگه

 یه.ردمک رفتن راه به شروع تند تند. بود فرعى کوچه یه تو خونشونم. نبودم بلد خوب هم رو اونورا. بود شب ده ساعت

 که دید منو تا. بود جوون پسر یه رانندش که پژویى یه,  عقب برگشتم باشه خودش شاید کردم آرزو, زد بوق برام ماشین

  ".برسونمتون":  گفت و زد لبخندى میکنم نگاش

  . ندادم جوابى

  ".میرسونمت. خونت برى نمیخوایى مگه"

  ".نشو مزاحم آقا برو"

  ".ندارم کاریت خونت، میرسونمت. نیستم مزاحم"

  "گمشو"

  . شب وقت این بود نداده منو رسوندن زحمت خودش به حتى علیرضا. بود گرفته گریم

 دویدن هب شروع ترس از بود مست مست. بره راه تونست نمی درست که بود مردى یه کردم نگاه میومد صدا سرم پشت از

 خرابه حالم. شدن کم استرسم از ولى,,کشیدم راحتى نفس خیابون تو ها ماشین دیدن با رسیدم که اصلى خیابون به. کردم

  .داد جواب تا زدم زنگ رادین به کلى. بود خراب

  "رادین؟ الو"
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  "میکنى؟ گریه چرا ؟ چیه "

  ".میمیرم دارم,  دنبالم بیا"

  . دنبالم اومد رادین دقیقه ده فاصله به دام رو بودم که رو جایى آدرس زور به

 چى هک کردم تعریف براش. میپرسید سؤال همش و بود ترسیده اونم. کردم گریه زار زار و ماشین تو پریدم دیدمش تا

  :علیرضا به زد زنگ و برداشت رو تلفنش و شد عصبانى. شده

  ".بیرون انداختى رو زنت شب موقع این که نامردى خیلى که بگم میخواستم فقط الو"

 ذاشتگ دستشو لرزم می که دید منو تا رادین لرزیدم می سرما از و بود عرق از پر تنم تمام. کرد قطع و نشد جواب منتظر

  .صورتم رو

  "میلرزى؟ چرا داغه صورتت":  زد داد

  .رسونهب خودشو سعید که گفت می و میزد حرف تلفن با داشت که فهمیدم فقط فهمیدم نمی حرفاشو خوب زیاد دیگه

  .بگم مامان بهش هنوز خواستم نمی. بود خاله کردم، باز رو چشمام میکرد نوازش رو صورتم که دستى احساس با

  "خوبى؟ ":گفت دید منو تا

  .ندادم جوابى و زدم تلخى لبخند

  :گفت و نشست اومد کنارم بود اتاق تو هم رویا

  "بزنى؟ حرف میتونى "

  : گفتم زحمت با

  "کجاست؟ اینجا آره، "

  "کردنت؟ غش و لرزیدن بخاطر رفتى دکتر حاال تا. بود بد خیلى حالت. هست ما خونه اینجا"

  ".بزنم حرف بهش راجع نمیخوام حاال. گذشته تو اتفاق یه به میگرده بر حالتم این. ندارم مشکلى آره"

  : گفت و کشید سرم به دستى

  ".راحتى جور هر"

  "کجاست؟ رادین"

  ".بود نشسته سرت باال همش. خوابیده تازه"
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  ".تماس باهام کسى اهان،"

  ".رادینه دست که هم تلفنت نداشته تماس که اینجا با. نمیدونم هست علیرضا منظورت اگه "

  .خوابیدم دوباره و بستم رو چشمام,,میکردم ضعف احساس

 عنوان به عماد مطب تو هم شکوه. رویا نه,  خونه برم میداد اجازه رادین نه. شدم مجبور یعنى موندم رویا خونه روز دو

 خواب واسه فقط هم شب. خوردند می عماد با هم رو ناهار, محمد با میرفت صبح از. بود شده کار به مشغول منشى

  .مشترکمون خونه میرفت

  :زد صدام, رویا خونه اومد رادین که بودم شده بیدار خواب از تازه صبح

  ".اینجا بیا شیده"

  "شده؟ چیزى"

  "خوب؟ باشى، قوى بده قول ولى میگم چیزى یه راستش"

  ".میشم بدتر که اینطورى. دیگه بگو"

  "دنبالت؟ نیومد علیرضا چرا بودى امیر خونه که اونشب میدونى"

  ".بکنه میخواد که کار هر بذار. نیست مهم نه"

 حال, تدنبال بیاد میخواد که همین میکنه دعوا علیرضا با خسروى خانم بیرون، میرى خونه از که تو. میگم برات حاال"

  ".بیمارستان میبرنش و میشه بد خسروى خانم

  "ندادن؟ خبر زودتر چرا. شدم ناراحت خیلى. من بخاطر واى"

  ".بود کرده رد مرخصى ندیدمش هم اداره تو,  ندادم رو جوابش من زد زنگ علیرضا بار چند"

 و باشم عادى که زد حرف باهام کلى رادین.  مامان دیدن بیمارستان رفتیم رادین با ظهر از بعد و کردم صبر ظهر تا

  .تونستم نمی ولى کنم کنترل رو استرسم

  : گفت رادین رسیدیم که اتاق در پشت

 خوشت که گفت چیزى کسى اگه بده قول باشه؟. ببینى رو خسروى خانم که اومدى تو فقط..  نده اهمیت کسى حرف به"

  "باشه؟. ندى جواب نیومد

  ".هستم بچه مگه میدونم خودم"

  ".داخل برو زود حاال,  هستى که بچه "
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 تو کاش دیدم رو تامامان. بودند ایستاده هم علیرضا و سمانه, بود نشسته خیز نیم تخت رو مامان. شدیم وارد و زدیم در

  .بوسیدمش و کردم بغلش. زد حلقه چشمم

  ".شده بد حالتون که دونستم نمی من ببخشید خوبى مامان"

  ".هست خودم دیوونه برادر اون تو تقصیر همش اینا کن نگاه خوب. دونستى نمی که بهتر همون ":سمانه

  .ندم جواب که میکردم کنترل رو خودم داشتم. انداختم پایین رو سرم

  : گفت و کرد اخم هم مامان

  ".میکرد اذیتم قلبم همیشه که من نیست کسى تقصیر جان سمانه"

  ".نبود اینطورى هیچوقت قلبتون.داده دست بهتون حمله بیشتر وقته چند این تو ولى":  سمانه

  : گفت من به رو بعد

 اذیت سىک اینطورى. کنه مشخص رو تکلیفتون زود که گفتم علیرضا به ببینى؟ شاهکارتو اومدر ؟ چکار اومدى حاال"

  ".نمیکردى اذیتش همه این که خواستیش می اگه. کنه راحت رو همه نمیذارى چرا. نمیشه

 واسه دلم. وردخ گره علیرضا نگران نگاه تو نگام کردم بلند رو سرم کنم کنترل رو لرزشش بتونم تا کردم بغل دستامو

  .بود شده تنگ جادوییش چشاى

  .ندادم اهمیت ولى لرزید می صدام

,  بگیره برادرت که تصمیمى هر. نمیام دیگه میشه عذابتون باعث من دیدن اگه. منه تقصیر میدونم میخوام معذرت من"

  ".محترمه برام

  : گفت سمانه به و گرفت رو دستام مامان که بیرون برم میخواستم و بوسیدم رو سرش و رفتم مامان طرف به

  ".میشم بدتر اینطورى من که میزنى من راحتى واسه اگه رو حرفا این جان مامان"

 همدیگه تدس تو گذاشت دستامونو مامان ایستاد مامان تخت اونطرف هم علیرضا نزدیکش، بیاد که کرد علیرضا به اشاره

   و

  : گفت

  ".کنید آشتى هم با میخوایید منو آرامش و راحتى اگه "

  .کرد باز دستمو یخ علیرضا دست گرماى

  . بود اون جواب منتظر و کرد می نگاه علیرضا به داشت مامان
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  : گفت و کرد نگاهى مامان به علیرضا گذشت که کم یه

  ".قبوله"

  :گفتم آروم منم انداخت من به نگاهى مامان

  ".بگید شما چى هر "

  .کرد احوالپرسى و سالم بقیه و مامان با و اومد جلو بود ایستاده ساکت موقع اون تا که رادین

  .بود رفتن موقع و شد تموم مالقات وقت

  : گفتم سمانه به

  ".بمونم اینجا امشب من میخوایى"

  : گفت بدى لحن با سمانه

  ".نکرده الزم"

  :  گفتم مامان به رو

  "امشب؟ بمونم من مامان"

  :  گفت و زد لبخندى مامان

  ".خونشون برم هم بعدش که میمونه سمانه. میشم مرخص صبح فردا جان مادر"

  ".خودمون خونه بیایید مامان خوب"

  : گفت علیرضا اینبار

  ".تره راحت سمانه خونه بره مامان. دارى خونه نه بلدى آشپزى نه که خانم سرکار"

 منو هم بعد و بیوفته بدى اتفاق و بدم جواب خواستم نمی چون انداختم پایین رو سرم. شد داغ داغ صورتم خجالت از

 شکوه از تازگیا. میگفت نباید هم اینطور ولى نبودم بلد زیادى کار. بود علیرضا با حق درسته شکست، قلبم. بدونن مقصر

  .بودم گرفته یاد غذا نمونه چند رویا و

  : گفت و گذاشت کمرم پشت رو دستش رادین

  ".بریم جان شیده "

  ".نکن ناراحت خودتو. پیشتون خونه میام شد بهتر حالم که کم یه دخترم": گفت مامان
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  ".نیستم ناراحت مامان نه"

  ".میام دیگه روز چند تا منم. خونه ببر کن جمع رو وسایلت برو علیرضا با االن پس"

  ".چشم ": گفتم و کردم تشکر ازش چشمام با

  .میکرد غرغر لب زیر همینطور رادین. اومدیم بیرون علیرضا و رادین با

  :  گفت رادین به علیرضا

  ".نمیدى رو تلفنام جواب دیگه"

  ".بودم اون مشغول نبود خوب حالش شیده روزه دو این ":رادین

  .نداد نشون خودش از العملى عکس هیچ علیرضا

  .علیرضا ماشین سوار منم رفت و کرد خداحافظى رادین رسیدیم که ماشین به

 و ردک ذوق کلى. گفتم رو جریان و زدم زنگ هم شکوه به. علیرضا خونه رفتیم و کردم جمع رو وسایلم و رفتیم خونم

  .شد خوشحال

   و اومد دنبالم علیرضا اتاقمون تو رفتم, خونه رسیدیم تا

  :  گفت

 و زن نقش هم با مامان جلو. هستم راضى قلبم ته از که نکن فکر پس. کردم قبول مامان خاطر واسه فقط من ببین"

 یستن خبرى بشه این به مربوط که چیزاى و, شوهرى و زن و نقش از نیست مامان وقتى ولى. کنیم می بازى رو شوهر

  "دارى؟ قبول, 

  .بود برخورده بهم واقعا دیگه

  : گفتم و کردم نگاه چشماش تو

 و زن رابطه و بوس و ماچ عقده. نداره اهمیتى واسم هم مسائل بقیه. کردم قبول مامان واسه منم, کردى فکر چى"

  ".ندارم هم شوهرى

  .پررو بچه ندم نشون ضعیف و خودم کردم سعى ولى بودم شده عصبى خیلى

 توش یزىچ زیاد گشتم رو یخچال تو. کنم حاضر شام واسه چیزى یه تا آشپزخونه تو رفتم و گذاشتم همونجا رو وسایلم

  .زدم علیرضا صداى و چیدم رو شام میز و کردم درست خیار و ماست هم کم یه. کنم درست املت دادم ترجیح. نبود

  ".شام بیا علیرضا"
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  "شام؟": گفت و زد پوزخندى

  .کرد نگاه تعجب با اومد اونم شدم خوردن مشغول خودم و ندادم جوابى

  .سرگرد جناب میارم درت زانو به

  .شدم آشپزخونه کردن مرتب شو و شست مشغول منم,  هال تو رفت علیرضا و خوردیم سکوت تو رو شام

  : فتگ و خوابید تخت رو اتاقو تو اومد علیرضا. شدم وسایلم کردن مرتب مشغول و اتاق تو رفتم شد تموم که کارم

  ".بشم بیدار زود باید فردا کن خاموش رو چراغ "

 و کردم عوض رو لباسم هم بعد کردم خاموش رو چراغ اول و برداشتم رو لباسم. بودم نپوشیده هم رو خوابم لباس هنوز

  .خوابیدم

  "علیرضا؟"

  ".بخور برو خودت هستى تشنه,  گرسنه اگه,  میاد خوابم من"

  .باش خیال همین به. خبراست اون از کردى فکر هه؛

  "؟ برى باید فردا چند ساعت"

  ".صبح هفت ساعت"

  .میکنم آدمت. خوابیدم و بهش کردم و پشتم و نگفتم چیزى دیگه

  .بزنه زنگ که گذاشتم نیم و شش رو موبایلم ساعت اول

 نم با خواسته نمی حتما بود کرده مچاله خودشو تخت طرف یه. بود خواب هنوز, شدم بیدار خواب از نیم و شش ساعت

  .لجباز باشه داشته تماس

, کرد عجبت دید که منو میومد بیرون اتاق از داشت پوشیده لباس گذشت که کم یه. شدم منتظر و چیدم رو صبحونه میز

  :گفتم که بره میخواست و گفت آرومى سالم

  "نمیخورى؟,  حاضره صبحونه "

  : گفت و انداخت آشپزخونه میز به نگاهى

  ".میخورم اداره تو"

  ".بخور خب حاضره که حاال"

  : گفتم و دویدم دنبالش. رفت و نداد جوابى
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  ".بخرم میخوام وسایل کم یه خونه واسه"

  ".بخر برو خب"

  ".پول راستش"

  ".بردار برو,  کجاست میدونى که خودت"

  ".کردم فکر کنیم بازى نقش فقط گفتى چون اخه "

  . لوس, دیوونه, لجباز, اه.رفت و کرد باز در و نشد جوابم منتظر اصال

  .ذاشت می پول کمد کشو تو برام همیشه

 پیاده بزرگ سوپرى یه جلو منو راننده نبودم بلد که رو جایى. خرید رفتم آژانس با و برداشتم پول,  پوشیدم لباس سریع

 تهیه زطر. شدم کردن درست غذا مشغول ولى,  بودم خسته خیلى. خونه گردوند برم هم بعدش. بدم انجام خریدامو تا کرد

 و میخوره حاضرى اداره تو ظهرها علیرضا که بود راحت خیالم. شد حاضر غذا که بود عصر,  بودم نوشته همه رو ها غذا

  .خونه میاد شام

 منتظر بش ده ساعت تا. بود خونه غروب همیشه. منتظر و پوشیدم رو مشکیم شلوار و قرمز شرت تى و گرفتم دوش سریع

 ریعس منم. اتاق تو رفت و داد رو جوابم سرش با, کردم سالم. بودم نشسته هال تو مبل رو. اومد و شد باز در که. بودم

 تخت رو و کرده عوض رو لباسش دیدم,  اتاق تو رقتم نشد ازش خبرى دیدم. کردم اماده آشپزخونه تو رو شام میز رفتم

  .کشیده دراز

  ".بیا حاضره شام علیرضا"

  "شام؟"

  "مگه؟ داره تعجب. شام,  آره "

  ".خوردم شام اونجا, سمانه خونه رفتم من"

  ".بودم منتظرت اینجا من ندادى خبر چرا خب"

  ".میخورم غذا بیرون من نباش منتظر بعد به این از دیگه. نداشتیم قرارى همچین"

 اینکاراش هک کنه فکر خواستم نمی.ندادم بهش جوابى. بودم نخورده هم ناهار اصال که بگو منو.  بیرون اومدم عصبانیت با

 درست ودمخ واسه نسکافه لیوان یه. کردم جمع رو میز و میریختم اشک که همینطور. کنه اذیتم طریق این از تا مهم برام

  .خوردم کیک تکه یه با و کردم

  !!! شیده میگن من به,  سرگرد جناب میارم درت زانو به
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 نسکافه اه دیونه مثل. میبرد خوابم مگه حاال. کشیدم دراز تخت رو و پوشیدم تاریکى تو رو خوابم لباس و اتاق تو رفتم

 می خواب بد خوردم می چایى یا و قهوه,  نسکافه وقت هر.میکنم چکار نبود حالیم که بودم عصبانى اینقدر.  بودم خورده

  .شدم

 جناب هم ور تخت بیشتر نصف. نخورم آقا به وقت یه که بزنم غلت هم تونستم نمی. شدم می دست اون به دست این از

  .بود کرده تصاحب سرگرد

  زدم صداش گرفتمو بخودم عصبانیت حالت و کردم خوابالود صدامو

  ".علیرضا ، علیرضا"

  !!ترسیدم هم خودم که تخت رو پرید و ترسید من بلند صداى از همچین

  "میزنى؟ صدام اینجورى ؟چرا چیه"

 ناهگ تو کارت این بخاطر وقت یه که کنم بیدارت گفتم.میمالى من به خودتو دارى همش.بخواب اونطرفتر کم یه"

  ".نیوفتى

 به تخت آخر رفت و نداد جوابى.دیدم رو چشاش برق تاریکى تو که کرد نگام همچین. بود شده قفل فکش عصبانیت از

  .خوابید من به پشت و چسبید دیوار

  . باش آماده پس بشیم هنرپیشه دارى دوست که حاال میکنى؟ وضع قانون من واسه. بود حقش

  .آقاهه,  دارم ها برنامه برات هم شب فردا برا

. بود نمگرس گاو یه اندازه خودم نبود مهم نخورد علیرضا هم اگه. چیدم رو صبحونه میز و شدم بلند. نبرد خوابم صبح تا

  .بیارم کم جلوش خواستم نمی

  .میرفت داشت. شنیدم صداشو که بودم مشغول آشپزخونه تو

  ".حاضره صبحونه علیرضا"

  ".نمیخورم که گفتم"

  ".خودته مشکل کردى فکرى همچین تو حاال. همین,  حاضره که گفتم, بخور نگفتم منم"

  .میارم کم نکن فکر ها ها

  "باشم؟ منتظر شام "

  ".گفتم چى دیشب ببین کن فکر"

  .رفت و گفت اینو
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  "بیمزه, لوس گفتم چى دیشب ببین کن فکر خوب" اوردم در اداشو. نمیخورى که بهتر

. شدم کردن درست شام مشغول هم بعدش و خوردم رو دیشب شام هم ناهار. کردم جمع رو همه و خوردم رو صبحونه

 دادن تفت, از منظورش شکوه که نیومد یادم میکردم فکر چى هر و برخوردم مشکل به که بودم کردن درست شام وسط

  .که یکیه دوتاش بود چى, کردن سرخ نه

 رو مشکل. خاله به زدم زنگ مجبورى.  هستن مشکوك هم دوتا این. همینطور هم رویا,  نمیداد جواب شکوه زدم زنگ

  :گفت که کنم خداحافظى خواستم و داد توضیح برام گفتم که

  "جان؟ شیده"

  "خاله؟ بله"

  .خاله میگفتم بهش عمد از

  ".بزن زنگ بهم, بود که ساعتى هر داشتى مشکلى وقت هر"

  ".مرسى باشه،"

  "خوبه؟ علیرضا با رابطت"

  .نمیشه بهتر این از, عالیه, اره"

  .عمم پسر و عمه جون

  ".میشه خوب کم کم هم آشپزیت. شد راحت خیالم"

  .شدم مشغول و کردم خداحافظى

  . بود دو شماره نقشه اجراى وقت دیگه االن خب

  . دو شماره گذاشتم اینو اسم ولى, بود چى نمیدونم یک شماره البته

  "خوبى؟ مامان الو "

  ".بود خالى جات اینجا دیشب خوبى؟ تو,  عروسکم. خوبم"

  "دلگیره؟ ازم هنوز خوبه؟ سمانه. بیام که نشد آره "

  "بزنى؟ حرف باهاش میخوایى. نیست دلگیر جان مادر نه. خوبه سمانه"

  ".خونه بیایید میشه شده تنگ براتون دلم. میزنم حرف باهاش بعدا. مامان نه"

  .خونه بیاردش که کرد مجبور رو سمانه و شد راضى مامان تا کردم التماس و خواهش کلى خالصه
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  .رفت زود و خونه رسوند رو مامان سمانه

 مکمک انجامشون تو که شد قرار و گفتم مامان واسه هم هامو نقشه از کم یه. گرفتم روحیه و زدم حرف مامان با کلى

  .کنه

 از دست رهقرا که هم بعدش,  اول سمانه خونه میره دونستم می. بیارن تشریف آقا تا بودیم منتظر و بود گذشته غروب از

  !!!کنه بازى رو دراز لنگ بابا نقش و بیادخونه درازتر پا

 که کنه عوض لباسشو تا اتاق تو بره واست می. بوسیدش مامان طرف رفت و زد لبخندى مامان دیدن با داخل اومد تا

  ....!!! سه شماره نقشه. زدم صداش

  ".رفت یادت منو عزیزم"

  .کرد نگام اخم با. کردم مهمونش لباش رو کوچولو بوس یه رفتم جلو

  :  گفتم و گوشش نزدیک بردم رو سرم و زدم چشمکى

  ".میکنم هنرپیشگى تمرین دارم. نکن بد خیال"

  .میوردم کم داشتم دیگه که زد زل چشمام تو همچین

  :  گفت مامان که

  ".شب واسه بذارید بقیشو, کن عوض لباستو برو زود علیرضا"

  : گفتم و علیرضا باسن پشت زدم یکى و زدم شیطنتى لبخند

  ".داریم زیاد کار امشب که عزیزم برو زود "

  .زد صدام. اتاق تو رفت و کرد بیشتر اخمشو

  ".بیا شیده"

  .اژدها خشم...واى

  ".اومدم عزیزم بله "

  :گفت و چشمام تو زد زل. دیوار به چسبونتم و گرفت یقمو اتاق تو رفتم که همین

  "میخواره؟ تنت"

  ".بودم حموم تازه. نه "

  ".کارات از نمیاد خوشم چیه؟ بازیا مسخره این"
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 فکر. من به بچسبونى بیایى خودتو که اومده دستت ایى بهانه خوب اینکه مثل ولى. هست مامان بخاطر که میدونى"

  ".میکنى برطرفش اینطورى دارى که میخواره خودت تن کنم

  .نکنم فرار مثال که من به بود چسبونده خودشو همچین اخه. کرد خودش به نگاهى حرفم این با

  .کرد ول یقمو

  : گفت که اومد هال تو از مامان صداى

  ".شام بیایید ها بچه"

  .آشپزخونه تو اومد علیرضا بعد کم یه. مامان کمک رفتم و کردم باز رو در سریع

  ".نداشت صفایى تو بدون خونه. گشنمه انداختى راه بویى چه مامان,  به به ":علیرضا

  .پختم رو غذا من که نگه چیزى که گرفت خوب اونم زدم مامان به چشمکى

  .علیرضا, عشقم کردن کنف: چهار شماره نقشه

  ".جونت نوش مادر بخور ": مامان

  ".حاال تا صبح از شده تنگ واست دلم, عزیزم بشین من پیش بیا علیرضا "

  .ها ها ها. عصبانیه میدونستم

  .کرد لگد پامو محکم نشست کنارم اومد

  .سرگرد جناب داره هم زورى چه اخ

  :  گفتم بدجنسى با

  .هولى چقدر مامان جلو زشته.  کنار ببر تو پا عزیزم"

  .بود شده کفرى حسابى دیگه

  .میخندید زیرزیرکى هم مامان

  و بوسید رو مامان صورت و شد بلند جاش از علیرضا خوردیم که رو شام

  : گفت

  ".نمیشه مامانم دستپخت مثل هیچى نمیرفت پایین گلوم از غذا وقته چند این نکنه درد دستت"

  :  گفت لبخند با مامان
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  ".بود چیده هم رو میز حتى. بود حاضر چى همه اومدم من وقتى. نکنه درد گلم عروس دست"

  .کنففففف هم شده شوکه هم که بود معلوم علیرضا صورت از

  ".ببوسى رو زنت صورت باید من بجاى":  مامان

  :  گفت مامان که بیرون بره خواست علیرضا

  ".که ندادى مزدشو شد؟ چى پس"

  ".میدم روزشو چند این زحمات همه مزد شب":  گفت و برگشت

  .رفت بیرون و

 رو رفاظ و کردم جمع رو شام میز حوصله و صبر با. داشتم حل راه اونم واسه ولى. نخواد شب وقت یه که ترسیدم کم یه

. هال وت رفتیم هم با دادم انجام که رو کارا همه. میکرد تعریف نبودم که روزایى از برام و بود نشسته هم مامان. شستم

 زهى. برم نم بعد بخوابه بره علیرضا تا نشستم هال تو همونجا منم. بخوابه رفت و گفت بخیر شب مامان. بود خواب وقت

  .اتاق تو برد خودش با رو گرفت رو دستم و اومد نزدیکم. باطل خیال

  ".نمیاد خوابم حاال من بخواب برو, تعطیل بازى نقش دیگه خب"

  : گفت و اوورد صورتم نزدیک رو صورتش و گرفت محکم و نکرد ول دستام که بیرون برم خواستم

  "یى؟ آماده ؟ نمیخواي مزد مگه خب"

  .زد زانو کنارم تخت رو و اوورد در رو شرتش تى حرکت یه به و تخت رو داد هل منو دستش یه با

 می رو کار مینه داشتم منم خب. کنیم بازى نقش نگفتى مگه. نقشت تو رفتى حسابى اینکه مثل علیرضا خبرته چه"

  ".کردم

 میخوام سوخته دلم حاال ببین پس. ندارم باهات کارى چرا بسوزه دلم که میکنى؟ چى واسه رو اینکارا. خودتى,  شیده "

  ".بدمت حسابى و درست مزد یه

, یشهم بد حالش اینجا میاد. میترسه من جیغ از هم مامان. میزنم جیغ کنى کارى بخواي اگه. نزن دست من به دیونه "

  ".بخواب اونور برو بپوش لباستو هم حاال. بشى پشیمون بعد که نکن کارى پس

  . خوابید تخت گوشه لباس بدون و زد پوزخندى

  .خودشه تقصیر ولى...داره گناه(

 و داشتم ساستر اونقدرا نه بودم شده عصبى خیلى نه روزه چند این کردم می فکر داشتم. بود زده سرم به خوابى بی بازم

 به .بشم چى همه خیال بى کم یه بود گفته که بود رادین حل راه این. نبود خبرى هم دستام لرزش از, همه از تر مهم
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 دوست از ارواین. میکردم عصبانیتم کردن برطرف براى فکرى شدم می هم عصبانى اگه حتى. میکردم فکر خوب اتفاقاى

. یکنمم زندگى دارم راحت خیلى که میدیم و بودم کرده گوش داداشم حرف به منم. بود شنیده بود روانشناس که سعید

  .بود شده تنگ واسش دلم بودم ندیده رو رادین روز چند این

. کرد بولق خواسته خدا از که اونم,  خونمون بیان شام برا که زدم زنگ سمانه به ظهر. نیوفتاد خاصى اتفاق ظهر تا اونروز

 هک دادم می سمانه به رو حق. بیمارستان تو رفتارش واسه بود کرده عذرخواهى ازم و بودیم زده حرف هم با قبلش روز

  . خب بوده نگران کسش عزیزترین براى

 شیفت شب اون ولى بیاد بودم گفته هم رادین به. اومدن هم با علیرضا و امیر و سمانه که بود شب هفت ساعت تقریبا

  .میموند باید اداره تو و بوده شب

  .خوشحاله خیلى که بود معلوم,  شد وارد که سمانه

  ".براتون دارم خبر یه ":گفت نشستیم اینکه از بعد

  : گفت امیر که بودیم، جوابش منتظر همه

  ".بده رو خبرت زود سمانه مامان"

  .نشد امیر حرف متوجه کسى اول

  ".میشیم دار بچه داریم امیر و من ": سمانه

 به,  فتگ تبریک سمانه و امیر به و شد بلند هم علیرضا. کرد بوسه غرق رو سمانه صورت و شد بلند خوشحالى از مامان

  .آشپزخونه تو رفتم غذا بهانه به و گفتم تبریک منم بغض با زور

. نه یا یکردمم حسودى سمانه به داشتم نمیدونم. بدم خبر کسى به بودم نکرده فرصت حتى که افتادم خودم حاملگى یاد

. اووردى مزندگی روز به چه سیاوش. رفت یادم اصال که هم هامو نقشه. بشینم کنارشون هال تو برم خواست نمی دلم ولى

  .نمیگذرم ازت

  .دادگاه میرفتم چیزا بعضى توضیح برا باید که, بود دیگه مشکل یه اونم. بود سیاوش دادگاه روزا همین

  .اومدم خودم به مامان صداى با که بودم فکر تو

  "مادر؟ شده چیزى جان شیده"

  ".بچینم رو میز اومدم نه، ها؟"

 مه علیرضا با کردن بازى نقش حوصله. شام برا زدم صدا رو همه شد تموم که کارم. کردم میز چیدن مشغول رو خودم و

  .بود گرفته اساسى حالم. نداشتم
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  : گفت مامان نشستم مامان کنار شام برا

  ".بشین علیرضا پیش برو شیده"

  :  گفتم بود پایین سرم که همونطور

  ".خوبه جا همین"

  "کردید؟ دعوا هم با بازم"

  ".بخدا نه ":گفتم و دادم تکون رو سرم

  .نشستم علیرضا کنار و شدم بلند نیاد پیش یى دیگه حرف اینکه بخاطر

  : گفت و اورد گوشم کنار رو سرش

  ".نداره حسودى. میخوام بچه منم بگو بیا,  که نداره غصه. چته میدونم"

  :نجپ شماره نقشه. باشه میخوایى خودت که حاال.شد خوردن غذا مشغول و کشید کنار رو سرش که کردم نگاش همچین

  : گفتم گذشت که کم یه

  "میشى؟ بابا بزودى که دارى حسى چه امیر"

  : گفت نداشت، رو سؤالى همچین انتظار

  ".کنید تجربه بزودى هم شما که انشاءاهللا بگم جورى چه نمیدونم و خوشحالى"

  : گفتم و کردم ناراحت قیافمو

  ".نمیتونیم دیگه ما...  بگم جورى چه آخه ما؟"

  .کردن نگا من به تعجب با علیرضا مخصوصا همه

  : دادم ادامه

  ".هنمیش سرشون چیزا این که آقایون خب ولى بوده جدا خونمون اینکه با کردیم تالش خیلى وقته چند این آخه"

  .بود تهگرف رونم از که بود نیشگونى از ناشى بیشتر شاید البته. شد داغ تنم چون کرده داغ علیرضا کردم احساس

 برطرف شاید .کنه عمل باید که کرده پیدا کوچولو مشکل یه علیرضا اینکه مثل. رفتیم دکتر اون و دکتر این خالصه"

  ".بشه

  .شدم علیرضا میزى زیر لگداى و شده قفل فک اون عاشق که من
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  : گفت ناراحتى با سمانه. نگفت چیزى کسى

  ".میشه درست نخورید، غصه"

  .نزد حرفى مورد این در کسى شام آخر تا دیگه

. ستمنش سمانه کنار هم خودم و گذاشتم وسط میز رو بردم و ریختم چایى سینى یه منم و بودند نشسته هال تو همه

  .میکردن پچ پچ داشتند و بودند نشسته هم پیش امیر و علیرضا

  :  گفت یواشکى مامان

  "نقشته؟ جزء یا بود راست, جان مادر گفتى که اینا حاال"

  ".نقشه"

  :  گفت و کشید راحتى نفس مامان

  ".بودم شده نگران کردى راحت رو خیالم"

 همه محمد زدم حرف دوتاشون با ساعتى نیم تقریبا. بودن محمد و شکوه. بدم جواب تا اتاقمون تو رفتم و زد زنگ تلفنم

  .کرد می تعریف برام رو بود افتاده مطب تو که جالبى اتفاقات

  :  گفتم شکوه به

  ". میشه موفق خبرنگارى و رسانى خبر رشته تو بشه بزرگ محمد این"

 هم مامان. خونشون برن میخوان امیر و سمانه دیدم که هال تو برگشتم و کردیم خداحافظى هم با شوخى و خنده با

  .نبودش

  : گفتم سمانه به

  "کجاست؟ مامان پس میرید؟ دارید"

  .اتاقش از اومد پوشیده بیرون لباس مامان مرتبه یه

  ؟ کجا مامان...ا "

 مه سمانه. هستم سمانه خونه, هم وقت چند یه. میریم امیر و سمانه با. نداره فرصت علیرضا. دارم دکتر وقت فردا"

  ".داره مرخصى

  .رفتن و کردن خداحافظى. بود علیرضا لب رو یى مسخره لبخند

  .هست علیرضا نقشه دونستم می
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  :  گفت و اورد گوشم نزدیک رو سرش. اتاق تو برد و گرفت رو ودستم اومد نزدیکم علیرضا

  ".ندارم مشکل که کنم ثابت میخوام. بزن جیغ میخواد دلت چقدر هر. نیست مامان"

  . نداشتم رو آمادگیش اصال بودم، ترسیده

  ".شدم خفه کنار برو گرفتى؟ جدى چرا. کردم شوخى من خب ببین"

  "دارى؟ مشکلى. اینجوریه فرصتت خواستى؟ نمی فرصت مگه. خوبه برات بشى خفه کم یه "

  "... ولى آووردم در بازى بچه کم یه میدونم"

   "کم؟ یه "

  ".ندارم آمادگیشو امشب. نکن اذیتم علیرضا"

  ".هیچوقت دیگه یا االن یا متاسفم"

  "نیست؟ مهم واست من رضایت ندارى؟ دوستم مگه. میگى زور همش چرا"

  ".نزن پا و دست اینقدر پس. کنم ثابت میخوام هم حاال. عاشقتم دارم، دوستت. نمیگم زور"

  بودو سرمون باال میخوردو زنگ اضطرارى موقع که پیجرش نه، که تلفن. زد زنگ تلفنش

  .گرفت تماس موبایلش با و کرد شمارش به نگاهى

 گفت و دکر پرت تخت گوشه رو تلفن شد تموم که حرفش. میزد تخت به مشت عصبانیت با داد می گوش که همونطور

:  

  ".بپوش رو لباست شو بلند "

  .ترسیدم خیلى بود، شده وحشتناك قیافش

  : زد داد مرتبه یه

  ".بپوش لباستو نیستم تو با مگه "

  "شده؟ چیزى"

  ".میدن فراریش,  زندان به برگشت راه تو. داشته دادگاه امروز سیاوش آره،"

 می. زیدنلر به کرد شروع بدنم تمام دفعه این. افتادم داشتم باهاش که تلخى روزاى یاد ناخودآگاه. شد خراب سرم رو دنیا

  .میاد, بودم مطمئن سراغم، بیاد ترسیدم
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  : گفت و کرد بغلم محکم علیرضا

  ".شیده نمیذارم تنهات. کردى یخ کنه، اذیتت بیاد نمیذارم میلرزى؟ اینهمه چرا نترس"

  . باشن مراقب خونه نزدیکاى بفرستن رو نفر چند که خواست و اداره به زد زنگ

  .شد می بد حالش گرنه و نیستش مامان که کردم شکر رو خدا

  ".بیرحمه خیلى. وحشیه خیلى,  سیاوش. ترسم می علیرضا"

  ".ها بچه میندازن بکنه،گیرش نمیتونه کارى. عزیزم میدونم"

  :  گفت یواش علیرضا کشیدم، ایى خفه جیغ هال در شدن شکسته صداى با

  ".نترس خانمم، نترس"

 بلند تتخ رو از منو سریع. هست خبرایى که دونستم می میومد صدا حیاط تو. نمیومد در صدام بودم کرده گریه بس از

  : فتگ و کرد بلند دستش با رو سرم.کمد تو گذاشت منو بعد کرد جابجا رو لباسو کم یه و کرد باز رو کمد در و کرد

 رو فمحر میکنم خواهش. نخور تکون جات از شدى؟ متوجه. راهن تو ها بچه. نیا بیرون جا این از بیوفته که اتفاقى هر"

  ".میاد داره هم رادین. سراغت میام خودن من. بمون همونجا شنیدى صدایى هر کن گوش

  .گرفتم رو دستش که بره و ببنده میخواست رو کمد در

  ".باش خودت مواظب. دارم دوستت علیرضا"

  "کبوتر...دارم دوست منم"

 می گنگى صداهاى بیرون از. میخورد هم به ترس شدت از دندونام. بودم کرده بغل دستامو. رفت و بست رو کمد در

 پیداش حسن سیاوش این میشد خوب داشت اوضاع که حاال. نیوفته علیرضا واسه بدى اتفاق که میکردم دعا دعا. شنیدم

  .شد

 کمکمون داخ یا.میشم خوبى دختر خدا یا. چشم میگم, بگه چى هر. میدم انجام,  بگه کار هر نیاد علیرضا سر بالیى خدایا

  .پیشم برگرده سالم علیرضا فقط. میکنم برآب نقش رو هام نقشه همه خدا یا. کن

  .نبود معلوم چیزى. کردم باز رو کمد در الى کم یه. نشد خبرى دیدم گذشت که کم یه

. نشستم مدک تو بود آویزون که لباسایى پشت جام سر,  در شدن باز صداى با که بکشم سرکى بیرون برم خواستم می

 جیغ قتو یه که بودم گرفته دهنم جلو رو دستم بود بلند خیلى صداش. اومد شکستن صداى. باشه علیرضا کردم دعا

 کسى خوشبختانه.چسبوندم لباسا به بیشتر خودمو. شد باز کمد در مرتبه یه. شکسته که بوده توالت میز آینه حتما. نکشم
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 از مردى مب صداى. فرستادم بیرون شدمو حبس نفس.رفت رو بست رو کمد در و نزد دست لباسا به بود اومده اتاق تو که

  .شد بلند اتاق تو

  ".نیست کسى هم اینجا": مرد

  .نبسته رو اتاق در که بودم مطمئن ولى رفت بیرون که شنیدم پاشو صداى

  .میاد هم علیرضا صداى که بزنم حدس میتونستم ولى نبود واضح صداها. میومد خورد و زد صداى بیرون از

  . نیارن سرش بالیى خدایا

  .میزد بیرون سینه از داشت قلبم بشم بیهوش بود نزدیک سیاوش صداى شنیدن با مرتبه یه

  "شیده؟شیده؟"

  .میزد فریاد تقریبا

  .میشناسى خوب که منو. میکشمش گرنه و بیا ایى خونه تو میدونم. بیا,  نکشم رو پلیس بچه این میخوایى اگه کجایى؟"

  . میخوام رو علیرضام خدایا اینطورى؟ چرا,  کنى امتحانم میخوایى اگه خدایا

  .اومد سیاوش صداى باز

  ".بیرون بیا خوش زبون با. نمیذارم زنده رو هیچکدومتون,  کنم پیدات خودم اگه. بیا شیده"

  .بیشتره حدش از حتما. بود قوى خیلى علیرضا. میزننش دارن حتما. شد بلند علیرضا آخ صداى مرتبه یه

 سیاوش.بود تهگف که افتادم علیرضا حرف یاد. بشه اذیت من بخاطر نمیخواستم. شد تموم طاقتم علیرضا بعدى آخ صداى با

  .نداره ربطى من به داره عقده ازت کوچیکى از

  .بشه کم سرش از مو تار یه حتى خواستم نمی,  نداشت ربطى اون به من مشکالت میگفت درست

 بدون. میذارتمن زنده سیاوش میدونم. بخونیش و کنى پیداش شاید جا همین میذارم رو دفتر این دارم دوست خیلى علیرضا

 خودم از نک باور. بوده عشقم نشونه همش کشیدم نقشه برات یا و کردم لج باهات وقتا بعضى اگه دارم دوست خیلى که

 فرصتى گهدی میدونم. ببریم لذت زندگى از و کنیم بزرگشون هم با. باشم هات بچه مادر میخواستم.  دارم دوست بیشتر

. بیرون یامب کمد تو از میخوام تو بخاطر که اینه مهم نیست مهم ولى بیرحمه، خیلى. شناسم می خوب رو سیاوش. نداریم

  .سرگرد جناب عاشقتم ندارم، رو کشیدنت زجر طاقت

  .کبوتر به معروف,  شیده قربانت کنه، پیدات بیاد یکى تا بشین جا همین هم تو جون دفتر

  :جونم از عزیزتر شیده براى
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 تو از اچر. تو به بگم چى من آخه نکردىو گوش حرف چرا نیاو بیرون شد چى هر نگفتم مگه,  شیده دیوونهو دیوونه،"

  بیرون؟ اومدى کمد

 سینم وت از داشت قلبم خودت قول به میگردن دنبالت همدستاش از تا چند با سیاوش که دیدم و شدم غافلگیر وقتى

  .میومد بیرون

 گل اکاریتفد هم تو که درنیاد صدام میکردم سعى.  سرم تو زدن چى با نمیدونم. کشیدم راحتى نفس نکردن که پیدات

 تهدیدت همش هک هم سیاوش. نداشتم تقصیرى ولى بود بعید من از. شد بلند آخم ناخودآگاه لحظه یه. بیرون نیایى و نکنه

  .دیدم اتاق در جلو رو تو مرتبه یه که شدن می ناامید داشتن گذشت که کم یه. میکرد

  "اومدى؟ بیرون چرا لعنتى ": گفتم

 یهگر با که شنیدم می صداتو آخر هاى لحظه فقط. نشد باورم هم خودم که کردى بغلم و سر و دویدى سریع اونقدر

  .دارم دوست میگفتى

 رو تو ماس فقط و فقط. بودم بیمارستان تو اومدم هوش به وقتى. شدم بیهوش بودن زده سرم تو که هایى ضربه بخاطر

  . بمونم بیمارستان تو خواستم نمی. بگیره فریادامو و داد جلو تونست نمی کسى. میوردم زبون به

 من حرفا این با ولى. میگردن دنبالت دارن جا همه کردن پخش عکساتو مرزا همه تو که میگفت. میداد دلداریم رادین

 برام الاص ولى هست بخیه از پر و شکسته سرم جاى چند. شدم مرخص بیمارستان از خودم مسئولیت با و نشدم راضى

  .نیست مهم

 بوترک. میکنه گیر همه پر به پرم اداره تو. ندارم حسابى درست روز و حال که منم. شده پروندت مسؤل ارجمند سرهنگ

  .میکشم چى دارم تو بى که نمیدونى

 رگانگ فرستادمشون زور به. داره پرستار به احتیاج خودش که هم سمانه. شده بد حالش فهمیده رو موضوع وقتى از مامان

  .خالم خونه

 و ناراحته دستم از هم محمد. اومد در عماد صداى که ریخت اشک کلى اونم کردم اذیتش کلى هم رو بیچاره شکوه

 ایىه خونه همه میزده سیاوش که حرفایى همه کنه فکر خوب تا خواستم شکوه از. کرده پرواز کجا کبوتر میگه همش

 مثل میخوامن. نیستم بردار دست بازم ولى کرده تعریف برام بار چند حاال تا رو همه.  میرفته که هایى مسافرت. داشته که

 شتیمگ میدادیم رو سیاوش شدن پیدا احتمال شکوه گفته به که جا هر. بدم نجاتت شده جور هر میخوام. بشه دفعه اون

  .نیست خبرى ولى

 اول اون یعنى بخونه که دادم هم رادین به هاتو نوشته اجازت با. نمیکنم دورش خودم از که هست دفتر این همدمم تنها

  .بخونه گذاشتم همین بخاطر دارى دوست رو داداشت خیلى که میدونم گرفت، اجازه ازم. من به داد و کرد پیداش
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 تو خانم شیده پس شنیدم می رو کاغذ خش خش صداى شب چند این ولى نویسى می رو خاطراتت که دونستم نمی

  .نوشته می داشته تاریکى

 نقشه یه که دونستم می میزد برق چشات وقتى یعنى. دونستم می هاتو نقشه همه که اینه اون و بکنم اعترافى یه میخوام

 برام. میرى یشپ کجا تا ببینم میخواستم ولى,  اخمو و بدم نشون عصبانى رو خودم اینقدر که بود سختم خیلى. دارى ایى

  .میکنى بازى نقش دارى میگفتى ولى بوسیدیم می که بود بخش لذت

 آخه. ها نشى عصبانى وقت یه. کرد تعریف برامون هاتو نقشه همه مامان بدى رو تلفنت جواب رفتى وقتى هم آخر شب

 حتى. نداره اصال رو کارى پنهون طاقت مامان. کردى تعریف واسش هاتو نقشه که نشناختى رو مامان هنوز تو, کل عقل

 قطف میگفتى من جلو ولى, کنى بوسم همش میخواد دلت و هست قلبت ته از که بودى گفته براش هم هات بوسه از

  .میکنم بازى نقش دارم مامان خاطر واسه

  زد؟ بهت حرفا اون که سمانه یا و گذاشت هم دست رو دستمون مامان که یادته رو بیمارستان تو

  .دمبل هم من.کنى اجرا و بکشى نقشه بلدى فقط خودت نکن فکر پس. بود داداشت اون و من نقشه همش هم اینا

  .کردم بلند دست روت که دوبارى اونم و میده عذابم چیزى یه فقط

 ناراحت لىخی زدى، پلک بار چند. دیدى منو وقتى بود دیدنى قیافت اومدى نامرد رفیعى اون با که بود اداره تو بار اولین

 رو ابامب آخه. دهنت تو زدم و شدم اختیار بى حرومزاده گفتى وقتى. میگفتى پرت و چرت داشتى همینطور بودى شده

 اومدم ودمب که جایى از و کردم احتیاطى بى لحظه یه. بودم عملیات اون تو منم شد شهید که موقعى. داشتم دوست خیلى

  .کرد من بالى سپر رو خودش بابام,  قاچاقچیا تیررس تو و بیرون

 گوش, رون جلو گفتم بهت هم وقتى. اونجا بودى اومده بودى شده بلند سرخود. بود لعنتى باغ اون جلو که هم بار دومین

, شىب نزدیک سیاوش به شده که هم لحظه یه برا خواستم نمی ولى, زدمت همه جلو که بود روزم بدترین اونروز. نکردى

  .داره ایى دیگه بازى دنیا اینکه مثل ولى

 ادمی از داد رو حاملگیش خبر سمانه که شب اون رو نشستت اشک به چشماى. بشم دار بچه تو از که میخواد دلم منم

 اون شام میز رس وقتى. بخورى غصه نذاره تا فرستادم دنبالت رو مامان, آشپزخونه تو رفتى وقتى. گرفت آتیش دلم. نمیره

 دىکر می فکر. میگفتى و کردى می جور دروغ هم سر پشت خوب. نخندم تا کردم کنترل رو خودم کلى زدى رو حرفا

 اون که کنم عمل دوتاییمون خواسته به خواستم می من. خوردى رودست خوب که دیدى ولى بدى حرصم میخواي

  .بشو پیدا فقط تو. نشده دیر هنوز. نذاشت سیاوش

  .ردنک پیدا جون نیمه جسد یه, شد می منتهى روستا یه به که تبریز فرعى هاى جاده از یکى تو که هست روز دو امروز

  .تبریز تا اومدیم رادین و امیر با حالى چه به که نمیدونى.نبود معلوم چیزى قشنگت صورتت از

  .خودتى که فهمیدم تازه کردن تمیز بود خون غرق که رو صورتت وقتى ولى نشناختمت که اول
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  .بدم ادامه دیگه نمیتونم...هم چشمات شده، پاره لبت شکسته، ابروهات. نمونده باقى چیزى صورتت از

  .بیارم گیر رو نامرد اون کافیه فقط

  .بیهوشى که روزه دو. تبریز اومدن هم رویا با خالت همون یا مامانت

 و دارىن مشکلى جسمى نظر از. بیایى هوش به که میکنن دعا برات دارن همه. میده خبر و میکنه پیدات محلیا از یکى

  .میشم دیوونه دارم شیده. برنمیاد دستشون از کارى پزشکى نظر از میگن دکترا

 نصیحت همش هم رادین. نمیخورم تکون اتاقت در پشت از شده تموم تحملم. دادن اجبارى مرخصى بهم هم اداره تو

 مهم برام ناای بازم. بزنه سرم به اینطورى عشقت بخاطر روز یه که نمیکردم فکر هم خودم. بعیده اینکارا من از که میکنه

  .هستى تو مهم نیست،

. کنن ستگیرد رو لعنتى اون بتونن شاید رفتن هم اونا. دیدن مشکوك مورد چند گرفتن تماس رادین و امیر با ترکیه مرز از

  .نیست مهم هیچى دیگه هم برام نمیذارم زندش من وگرنه بشه کشته همونجا که کنه دعا باید فقط

 واسه. میدنن جواب میگیرم هم تماس چى هر. نیییست ازشون خبرى شبه نصفه که االن تا رفتن امیر و رادین که صبح از

  .هستم نگران هم اونا

 میدونىن. اومدى بهوش که گفت و زد صدا رو نمازخونه بودم رفته که منو و اومد پرستار وقتى عشقم....  شیده....  شیده

 و التخ ببخشید مامانت. نمیدادن راه که رو منم بود شده پرستار و دکتر از پر اتاقت تو. رسوندم بهت رو خودم جورى چه

  .بیان صبح تا کنن استراحت هتل بودن رفته هم رویا

  : فتگ میومد بیرون که پرستارى که داخل بپرم خواستم می شد خلوت اتاقت گذشت کم یه شدم، می دیونه داشتم

  ".نکن بیدارش خوابه"

  "خوابیده؟ چرا ":گفتم

  ".کنید تحمل صبح تا. بخوابه تر راحت تا نکنید صحبتى. خوابوندیمش مسکن با.داشت سردرد ":پرستار

 نوازش ور دستات. نبینى رو خودت وقت یه تا کردن باندپیچى رو صورتت. تو اومدم و دادم تکون باشه عالمت به رو سرم

  .نشستم کنارت صندلى رو همونجا و بوسیدم و کردم

  .اومدم نزدیکت. میزدى جیغ و میکشیدى درد داشتى. شدم بیدار خواب از نالت و آه با

  ".میاد پرستار االن. کن تحمل. شم فدات شیده"

  .خوابوندنت آرامبخش با و کنن آرومت نتونستن. شدن اتاقت وارد رویا همراه به پرستار و شد باز در



 SHOSHO80  عشق برنامھ ریزی شده

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۶۵ 

 

 تا. میشهن بیدار دیگه ساعت یاچهار سه تا هستم اینجا من. نمیشن باز چشمات. کن استراحت کم یه برو علیرضا ": رویا

  ".میزنم صدات, شد بیدار

  . رفتم خواب و کشیدم دراز همونجا بیمارستان نمازخونه تو رفتم و شدم راضى زور به

 تخود نمیدونم. نشنیدم ازت حرفى.دارى درد و میزنى جیغ همش ولى شده کمتر دردات اومدى هوش به که روزه دو االن

  .افتاده اتفاق برات که هست شکى بخاطر شاید که داده امیدوارى دکتر. هست مشکلى یا نمیزنى حرف

 واسه پرستارا ای معاینه برا دکتر که موقعى حتى. بذارم تنهات لحظه یه نمیخوام. نیومده بیرون دستم از دستت روزه دو این

  .نیست مهم برام اصال ولى. میکنن غرغر کلى هم اونا. نمیخورم تکون جام از هم میان صورتت باند کردن عوض

 البته. شدى خیره جا یه به همش. شده خشک دهنم ندادى نشون العملى عکس و زدم حرف روزه دو این برات بس از

 ورگىخ زخم و کوفتگى کم یه هم بدنت و دستات تو. مونده باقى خط یه فقط آهویى چشم اون از داره ورم خیلى چشمات

. شده زخمى رىدرگی تو البته. شده دستگیر بشه خارج ترکیه مرز از میخواست وقتى سیاوش. نیست عمیق زیاد ولى هست

  .دیوونه اون سراغ برم و بشى خوب منتظرم فقط. کردن منتقلش تهران به

 یخوامم. نشد خبرى ولى بزنى حرفى و بدى نشون العمل عکس کم یه تا,  کرد تعریف بود بلد جوك چى هر هم رادین

  .بنویسى توش چیزى یا و بخونى خواستى شاید. بدم پس بهت باید رو امانتیت.  بیارم برات رو دفترت

  .میخوام معذرت شکوندم رو دلت و کردم اذیتت که مواقعى بخاطر. دارم دوستت شیده

  ".عاشق همیشه سرگرد قربانت،

 بعج. نوشتى سبز با هم جایش یه و قرمز با که, بوده اومده قحط خودکار مگه. دفترم به زدى گند علیرضا واى واى

  .بکشم نقشه برات بازم شد الزم زدى؟ خط,  خط تا ده, نوشتى خط یه چرا. دارى هم ایى قورباغه خرچنگ خط دست

 بازم دارمن دوست وگرنه میکنم عمل قولم به دارم بنویسم رو اتفاقات همه که دادم قول دکتره اون و علیرضا به چون خب

  .بیوفتم کابوسا اون و روزا اون یاد

 کلفت چوب یه با و بود اتاق در به پشتش سیاوش. اتاق بیرون رفتم و کردم خداحافظى دفترم با که نوشتم اونجایى تا

 و دمکر بغل رو علیرضا سر و دویدم حالى چه به نمیدونم گرفت، آتیش دلم. علیرضا کمر و سر تو میزد چماق مثل

  بوسیدمشو

  "اومدى؟ بیرون چرا لعنتى": گفت علیرضا

  ".دارم دوست علیرضا ":میگفتم و میزدم داد همش منم. برد بیرون خودش با و کشید محکم دستمو دید منو تا سیاوش

 ماشین وت هم دیگه دونفر. ماشین تو کرد پرتم. برد و کشوند منو ماشین نزدیک تا. ندیدم, بود خونه تو که رو مرده اون

  .بود بنداومده زبونم,  ترس از. افتادن راه و شد سوار اومد بود خونه تو که هم یکى اون. بودند
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  ".نزنى جیک بهتره": گفت گوشم نزدیک هم سیاوش

 اتاق رد دستگیره به همیشه که بود خودم روسرى. کرد دراز بطرفم بود دستش تو روسرى یه بود شده سوار آخر که مردى

  .کردم سرم و گرفتم دستش از حرفى بدون. بستم می پاپیون مثل خوابمون

  .بودن هنشست طرفم دو دیگه نفر یه و سیاوش بودم نشسته عقب صندلى من. میکرد حرکت زیادى سرعت با ماشین

 بد خیلى حالم. شدیم جدا بقیه از ماشین یه تو خودش منو و کرد عوض رو ماشین سیاوش. گشتن خیابونا تو که کم یه

 دعا. دبو خونى جور بد سرش. بود علیرضا خون از پر دستام هنوز. بودم علیرضا حال نگران هم و داشتم استرس هم بود

  .بیمارستان ببره رو علیرضا و خونه برسه رادین زودتر که میکردم دعا

 نیمه. زنمب حرف باهاش نمیخواستم ولى بودم ترسیده. میکرد رانندگى سیاوش زیادى سرعت با اومدیم بیرون که شهر از

  .داشت نگه سرا مهمان یه کنار که بود شب هاى

 اصرارى اونم. زدم غذا به لب نه و کردم نگاش نه ولى. بود گرفته چى شام نمیدونم. گذروندیم سرا مهمان در رو شب

  .مکشید دراز بود اتاق تو که فنرى تخت رو منم, خوابید زمین رو و برداشت پتو و بالشت یه هم خواب موقع. نکرد

  .کرد زدن حرف به شروع خودش که. میوفتادم پس کم کم داشتم ترس از. کرد خاموش که رو چراغا

 همش نستمدو نمی. شد رامم باالخره شیده گفتم بوسیدنم به کردى شروع و خوابیدى پیشم وقتى آخرى شب": سیاوش

 ستد ولى. میدونم رو همش. کردم خراب رو زندگیت.  متنفرى ازم که میدونم. شدم راضى هم همون با ولى. هست نقشه

 همیشه. شدم متنفر ازت نمیومدى راه باهام و میکنى خوار همه جلو منو چطورى که میدیدمت وقتى کوچیکى از نبود خودم

 عذاب یلىخ زندان تو. شدم خسته دیگه ولى. میکردى تالفى اون از بدتر که هم تو. کشیدم می نقشه کردنت اذیت واسه

 ازت هم هیچوقت.  متنفرم ازت همیشه که بدون. بود حقت همش. نیستم پشیمون کردم که کارایى از هم اصال و کشیدم

, بیرون برم رانای از و بگیرم داده قولم که یکى از رو مدارکم تا,  نپیچ من پروپاى به روز چند این تو. ببخشیم که نمیخوام

 خودت. ندارم رحم دیگه موقع اون. بزنى دور منو و بزنى زیرآبمو بخوایى که حالت به واى ولى. میرسى شوهرت به هم تو

  ".کن زندگى من میل به روزه چند این پس. مبشناسى منو که

. هست دمشیر اب بازى داشتم که موقعیتى تو اونم سیاوش با لجبازى که دونستم می. ندادم جوابى منم. نگفت چیزى دیگه

  .بخوابم و نکنم فکر چیزى به کردم سعى

 خبرى زشا شده طور هر میخواستم. بودم علیرضا نگران. نزدیم هم با حرفى رسیدیم تبریز هاى نزدیکی به که وقتى تا

 چند. بزنم اس اعلیرض به میخواست. نشدم برداشتنش به موفق ولى گرفتم نظر زیر رو موبایلش و سیاوش بار چند. بگیرم

 بود دهى یه تبریز اىنزدیکی. بگیرم تماس بتونم تا نرسید بدستم موقعیتى ولى ایستادیم خوردن غذا و دستشویى براى بار

  .بگیره رو جعلیش مدارك تا بود گذاشته قرار واسطش با اونجا سیاوش که
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 پایین رو رهپنج. زد بوق براش و ایستاد سیاوش.منتظره و داده تکیه ماشینش به که دیدم رو جوونى رسیدیم که قرار سر

 نگاهاى. داشت سبزه و کشیده صورتى باشه داشته شش پنج و بیست که میخورد سنش به داد دست مرده با و کشید

  .بود من پیش حواسش تمامى ولى میزد حرف سیاوش با,  نداشت من به خوبى

 در لپو بسته چند و کرد باز رو داشبورد و کرد تشکر انداخت مدارك به نگاهى و گرفت ازش رو مدارك پاکت سیاوش

  :گفت اخم با و کرد باز رو بسته مهران. داد هست مهران اسمش فهمیدم که مرده به و اوورد

  ".کمتره خیلى قرارمون از که این "

  ".ندارم این از بیشتر گفتم هم تلفن تو":  سیاوش

  ".بکنم بهت کمکى نمیتونم متأسفم پس": مهران

   که کشید می دعوا به داشت کار. زدن چونه هم با کردن شروع و

  : گفت مهران

  ".دارم هم دیگه حل راه یه البته "

  گفت بود شده خوشحال که سیاوش

  ".قبول, باشه هرچى "

  ".من به بدش,  ببرى خودت با نمیخوایى که رو دختره این": مهران

  : گفت و زد شیطنتى لبخند کردم نگاش التماس با. انداخت من به نگاهى سیاوش

  ".میگفتى اول از اینو باشه"

  :  گفت منو به کرد رو بعد

  ".شو پیاده"

  ".میکنى ولم,  برى خواستى وقت هر گفتى خودت. میکنم التماست سیاوش "

  ".میکنم ولت دارم االن منم خب"

  ".میکنم خواهش"

 هم مهران. شد دور ازم سرعت با و برداشت رو مدارك. کرد پیادم زور به و کرد باز رو ماشین در بزنم حرفمو بقیه نذاشت

  .رمب بذاره که کردم خواهش ازش التماس و گریه با. ببره ماشینش طرف به زور به منو میخواست. بود گرفته بازومو

  ".دارم شوهر من خدا رو تو بیارن برات,  میگم خب,  نمیخوایى پول مگه,  برم بذار خدا رو تو "
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  " میکردى چکار غریبه مرد یه ماشین تو بودى درستى آدم و داشتى شوهر اگه "

  ".اوورده خودش با زور به منو"

 به دستم که مکن پیدا چیزى شاید میکشیدم زمین رو رو دستم. کنه سوارم بتونه تا میکشوند زمین رو منو که همینطور

 ضربه هی کردم استفاده موقعیت از. کرد ول رو دستم و گفت آخى. کوبوندم کمرش به و برداشتم همونو و خورد سنگى

 بزنم شسر تو هم یکى خواستم و کردم طمع ولى بود شده خم زمین رو چون, کنم فرار تونستم می. زدم کمرش به دیگه

  .زد ضربه صورتم تو میتونست تا. گرفت ازم رو سنگ و اوورد باال رو دستش که

 برام ارناچ به هم دکترا و میزدم جیغ و میکردم ناله همش و شدم بیدار بار چند. درد و بود درد فقط کردم باز که رو چشمام

  : میگفت که بود گوشم تو همش علیرضا صداى. میزدند مسکن

  ".هستم کنارت من کن تحمل "

 و میومد چشمم جلو مدت چند این اتفاقاى همش. بودم داغون روحى نظر از ولى بود شده بهتر دردام و گذشت روز چند

  .میزدم جیغ.. کنم تحمل تونستم نمی. کرد می بد رو حالم

 رو انداژب داشت که پرستارى عینک شیشه تو رو صورتم بار یه. میکردن عوض رو بانداژ روز هر. بود باندپیچى صورتم

 هگرفت رو انرژیم. دیگه طرف یه هم داغونم و زشت صورت طرف یه روحى عذاب. میزدم جیغ ترس از دیدم میکرد عوض

  .بود خورده بخیه ابروم کنار البته. میشه اول مثل صورتم کنم تحمل کم یه میگفتن پرستارا. بود

. ودب کرده کوتاه موهاشو.بود بخیه از پر سرش هنوز اونم. ذاشت نمی تنهام لحظه یه و بود کنارم همش که هم علیرضا

  .داشتم دوست بیشتر اینطورى رو قیافش

 رفح, پیشم میومد وقتى و بود کرده قهر باهام. نمیدادم نشون العملى عکس من و میکرد تعریف جوك که هم رادین

  .نمیزد

  .میزنید حرف و میرید رو از کدومتون ببینم: گفت می علیرضا

 ازمب ولى. بودم تر راحت بود خودمون شهر چون اونجا. تهران به شدم منتقل تبریز از شد بهتر جسمیم حال که کم یه

  .میکنه اذیتم داره مهران یا و برگشته سیاوش که دیدم می کابوس همش و نمیزدم حرف

 تو و کرد قبول رودربایستى تو هم علیرضا. خودشون خونه بردن زور به منو رادین و خاله شدم مرخص بیمارستان از وقتى

  .شدیم مستقر رویا قبلى اتاق

  .بود رفته سمانه خونه هم مامان. ندادم نشون العملى عکس که منم

 شد بهتر حالم وقتى میکردم فکر خودم با. نداشت دریغ محبتى هیچ از و میکرد رسیدگى من به خیلى خاله مدت اون تو

  .کنم صداش مامان وقتا بعضى شاید
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  .میزد حرف باهام و میومد بود روانشناس که سعید دوستاى از یکى هم بار یه یى هفته

 نشکونده رو سکوتم روزه همچنان ولى. برگشتم عادیم وضع به تقریبا و شد تموم کابوسام کم کم تا گذشت ماه شش

 ادممیوفت مهران و سیاوش یاد بزنم حرف خواستم می که بار هر ولى. بودم شده خسته وضع اون از دیگه هم خودم. بودم

  ".شد می قفل زبونم و

***  

  , بود یرام دادم جواب و برداشتم رو گوشى. بود نشده بیدار و بود خواب هنوز. خورد زنگ علیرضا تلفن که بود زود صبح

  ".شدى دایى,  هم تو,  شدم بابا من,  میگم تبریک علیرضا؟ الو"

  :گفتم و کشیدم جیغى خوشحالى از

  "پسر؟ یا دختره ؟ میگى راست امیر "

  : میگفت داشت که شنیدم می رو فریادش صداى ور اون از و بود کرده تعجب خیلى امیر

  ".میزنه حرف داره شیده"

  .کرد می تکرار طور همین و

 جادوییش اىچشم و کردم بغلش نیووردمو طاقت. میریزه اشک و میکنه نگام تعجب با داره دیدم افتاد علیرضا به که نگام

  .بوسیدم رو

  ".نکن گریه بزنم، حرف میتونم دوباره ببین علیرضا"

  ".خوشحالیه گریه"

***  

  "کجایى؟, شیده,  شیده"

  ".مینویسم دفترم تو دارم, هستم اینجا بله"

  ".میده بو سها این ببین,  عزیزم بیا "

  ".میره داییش به زاده حالل عزیزم خب. ها.. ها.. ها"

 از ات کنى مراقبتش و باشى قولت رو باید هم خودت,  دادى قول سمانه به خودت. نمیکنما تمیزش من,  نکن اذیت"

  ".برگرده سرکار

  ".اومدم باشه"
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  ..میگه چى سرگرد جناب این ببینم برم

 قلبمون وت برنامه این همیشه تا میکنى کمکمون و کردى ریزى برنامه,  برامون رو علیرضا و من عشق که شکرت خدایا

  .نره بین از و باشه ابدى

  

  

  )پایان(

  1390 بهمن

 ایرانى و ایران عشق به فقط و فقط, مذهب و قومیت گرفتن نظر در بدون که, زمین ایران شجاع زنان و مردان به تقدیم

  ....میپردازند آن از دفاع به

  .میباشد نویسنده تخیالت زاییده,  شخصیتها و اسمها تمامى. هست خواب یک از برگرفته داستان این

 


