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 لرزان گامهایی با

 دار چوبه پای

 آزادی صبح اولین سکوت صدای

 ها گذشته ی همه از گذشت
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 مادر یک ی مادرانه هق هق

 پدر یک سکوت و

 زندگیم صدبرگ دفتر از برگ آخرین

 بود زندگی ام غصه کودکی مثل کاش

 است تلخ مجازات

 است حماقت یک گناهت وقتی

 ...گذرد می زندگی

 میروند و آیند می هیرادهایی و

 ....اندیشید خواهد من به روزی کسی آیا اما

 ...مرگ به نزدیک

 مرگ از ترس

 بس و شنید خدا فقط را صدایم لرزش

 ...دارد ادامه همچنان زندگی و

 

 

 پرواز و کنم ازب هامو بال تونستم می پرنده یه مثل شدم می آزاد امروز رسید رهاییم روز باالخره

 کنم

 صورتش به شد ظاهر جلوم آلود خواب و سبزه صورتی با ساله 12 حدودا سربازی شد باز سلولم در

 باشه منتظرش که داشت رو کسی حتما خوشبحالش کردم نگاه

 بریم شو بلند-
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 کردم می شماری ساعت لحظه این برای رو روزها خودم چون نداشتم ترسی هیچ

 بود ایستاده کنارش هم دیگه سرباز یه زد دستم به بندی دست

 کسی دارند حق خب چیه واسه بند دست دیگه همینجاست که راه مقدار این برای گفتم خودم با

 کنه فرار ممکنه من شرایط با

 فقط و بود ساکت جا همه شد می اجرا حکمم باید نیم و 4 ساعت بود 4 ساعت طرفای کنم فکر

 شکست می رو سکوت زمین کف به پالستیکی دمپایی شدن کشیده صدای

 .مرگ یعنی من برای آزادی تعبیری...شدم می تر نزدیک آزادی به داشتم لحظه به لحظه

 کردیم رد رو زندان محوطه

 رسیدیم آزادی جایگاه به باالخره

 بودم بقیه مثل هم من داشتم دوست.... ترسیدم.... لرزید دلم افتاد طناب به که نگاهم اما

 دیگه و بودند شده سست پاهام نداشتم فاصله ازادی صحن خودم قول به با بیشتر قدمی چند

 کردند نمی کمک

 بیفته اتفاقی چه قراره فهمیدن هم اونا اینکه مثل

 افتاد مادرش پدرو به چشمم

 رو حق کسی که میرسه کی پس ندارم حق من چی من پس....داشتن حق شاید قصاص بودند گفته

 بده؟ من به

 خیره پدرش سفید موهای به من و کرد می پاک چادرش ی گوشه با رو اشاشک داشت مادرش

 بودم شده

 بودم طناب مقابل درست حاال

 کردند باز دستم از و دستبند

 اومد سراغم به پرواز حس دوباره ایستادم که چهارپایه باالی
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 بودن ایستاده قاضی و دادستان هم چپم دست

 بود چی اونا رکا نمیدونم که بودند هم دیگه دونفر یکی

 خوابآلود سرباز همون

 انداخت گردنم به رو طناب و ایستاد سرم پشت

 باشه این من پایان کردم نمی فکر وقت هیچ رسید باالخره پس

 برنیومد دستش از کاری اما کرد دوندگی چقدر طفلک بود اومده هم وکیلم

 . نداشت بقیه جلوی اشک ریختن از ترسی اینکه مثل بودند شده خیس خیس چشماش

 به خواستم می شاید نشست لبهام روی غیرارادی لبخندی شد ثابت روم نگاهش کردم نگاه بهش

 .کنم تشکر ازش تالشش ی همه خاطر

 بگی نداری حرفی-

 بودم ندیده حاال تا که بود مردی دو اون از یکی

 بود بخششی هم شاید و حاللیتی وصیتی منظورش حتما

 اون ی همه گذشت چشمام جلوی از تند دور با فیلم یک مثل زنگیم ی همه و بستم رو چشمام

 گذشتن چشمم جلوی از کردم پاره و بودم نوشته که خاطراتی

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

 نتونستم هرگز که مادری... مادرم که زمانی از..... چیز همه بود چشام جلوی تند دور یه با زندگیم

 اش ه چهر

 باز برات رو در وقتی بزن و در بمون همینجا گفت و ای خونه در جلو گذاشت منو بیارم بیاد رو

 ....حاجی دست بده رو نامه این کردن

 اشو ه چهر تونم نمی میارم فشار ذهنم به چقدر هر..... بود سالم پنج.... گوشمه تو هنوز صداش

 نمیاد یادم هیچی....بیارم بیاد
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 ...... ودب زمستون آره....بود زمستون کنم فکر.... بود سرد هوا

 به خودم نگاههای فقط....نمیاد یادم کشید می یدک رو مادر اسم که زنی از ای دیگه چیز هیچی

 بود رفتنش مسیر

 ....بود شده سردم...بودم ترسیده....کنم می گریه چرا ببینه تا برنگشت اما کردم گریه

 می صدا بی و رومآ اشکام.... نشستم خونه جلوی سکوی روی شد خارج دیدم میدان از که وقتی

 رفت و کرد رهام چرا نمیدونم غروب تاریک و سرد هوای اون توی.....ریختن

 .....بودم اضافه یعنی

 اما نمیدونم مادرم برای دلتنگی یا سرما یا بودند ترس از.... بگیرم تونستم نمی اشکامو جلوی

 به اما کردم گریه که بود آخری ی دفعه اون شاید ریختم می اشک صورتم پهنای به که میدونم

 .....کردم گریه عمرم تموم ی اندازه

  گرفتم صورتم جلوی دستامو و بستم چشامو خورد چشام به ایستاد خونه جلوی که ماشینی نور

 نشستی اینجا چرا جان بچه-

 دید وقتی کرد می نگام تعجب با داشت اونم.... کردم نگاش و برداشتم چشام جلو از آروم دستمو

 .... نشستی اینجا چرا بچه اتون خونه برو شو بلند گفت خورم نمی تکون جام از

 کردی؟ گریه چرا گفت و نشست زانو چهار کنارم

 ....کردم می نگاش ترس با من اما.... بود مهربون صداش

  کردم می نگاش فقط ساکت

 شده؟ چی یارعلی گفت ای مردانه و جدی صدای که

 ....بودند تمیزش و براق کفشای خورد چشمم به که چیزی اولین...بود زمین کف نگام

 کنم نگاش که نکردم بلند سرمو و ترسیدم که بود صداش تو چی نمیدونم

 !نمیگه هیچی آقا نمیدونم-
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 ابهتش و بودن جدی از نشان که صداش همون با و نشست کنارم...... شدن سرازیر اشکام دوباره

 پسرجون؟ چیه اسمت گفت بود

 شنیدم می که بود بار اولین.....کنه نمی گریه که مرد گفت و کرد پاک و اشکام آروم دستش با

 کردم نگاش کردم بلند سرمو شدم ساکت یهو.....کردم می گریه نباید

 بودند شده سفید اش نصفه که سبیل و ریش اون با حتی.... بود مهربون صداش برخالف صورتش

 ختری ترسم ی همه یهو رسید نظر به مهربون برام هم بازم

 پسرم؟ چیه اسمت گفت چون شدم آروم فهمید کنم فکر

 هیراد-

 کردی گم مامانتو... نشستی اینجا چرا حاال..... قشنگی اسم چه به به-

 کرد گمم خودش مامانم گفتم ام گونه بچه لحن همون با

 چرا؟ گفت و زد لبخندی

 .... اینجا بمون گفت خودش نمیدونم-

 حاجی به بدم اینو گفت بهم اون گفتم دادمو نشون بهش رو نامه بعد

 مامانم گفتم کشیدمو عقب دستمو که کرد دراز نامه سمت به دستشو خوردند گره بهم ابروهاش

 حاجی به بدم گفت

 بدی من به باید رو نامه....ام حاجی من.... تو بریم باشه گفت و زد لبخندی

 میگی؟ راست-

 سرده هوا که تو بریم شو بلند آره گفت و کشید سرم به نوازش با رو دستش

 رو در خودش و.... تو بیار رو ماشین یارعلی گفت و کرد بود یارعلی اسمش که مرد همون به رو بعد

 برد داخل رو من و گرفت رو دستم و کرد باز کرد خارج کتش جیب از که کلیدی با
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 ای نهخو همچین وقت هیچ سن اون تا چون پولداریه آدم حاجی که فهمیدم ام بچگی همون با

 بود درخت و دار پراز.....بودم ندیده بزرگی

 داریم؟ مهمون حاجی گفت زنی صدای که بودم خونه تماشای محو من

 نه؟ یا مهربون نفهمیدم هنوز چون شاید.... نکردم پیدا بهش نسبت حسی هیچ کردم نگاه زن به

 یه منم بخوره زیچی یه بچه بده ببر خانم حاج گفت بود شده جدی هم بازم که صدایی با حاجی

 میزنیم حرف هم با بعد اتاق تو میرم دارم کاری

  کردم نگاه بود سرش هم سفیدی روسری و بود تنش بلوزی دامن و بود تپل و چاق نسبتا که زن به

 شدم همراه باهاش و گذاشتم دستش توی رو دستم تردید با بود دراز سمتم به دستش

 قورمه بود کرده هوس دلم که بود وقت خیلی...... مکرد نگاش گذاشت جلوم رو غذا بشقاب وقتی

  بودم خورده هیئت توی نذری توی بار اولین بخورم سبزی

 وقت هیچ مادرم چرا نمیدونم اما بخورم داشتم دوست همیشه اون از بعد..... بود خوشمزه خیلی

 کرد نمی درست

 بازم دلم..... بود نشسته نارمک هم زن اون خوردم رو غذا بشقاب تموم ولع با و برداشتم رو قاشق

 عزیزم؟ بکشم برات بازم خوای می گفت که بگم باید چی نمیدونستم اما خواست می غذا

 باش راحت و نکش خجالت گفت و زد لبخندی اونم... بود رضایتم نشونه اومد لبام روی که لبخندی

 رو غذا بشقاب و یدکش لپمو هم بعد کنه ناراحتی احساس اینجا نباید کسی حاجیه خونه اینجا

 گذاشت جلوم

 چرا جان خانم گفت و شد وارد جیغ صدای با زنی که بودم نذاشته دهنم به رو اول قاشق هنوز

 ....میومد من کردین می صدام شما

 بکشین رو شام بگه بیاد آقا حاج که االنه کن آماده و میز زری گفت خانم حاج

 نگام کمی بعد کنم می اش آماده االن چشم بروی خانم چشم گفت میزد حرف لهجه با که زری

 .رفت اجاق سمت و کرد
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 کجایی؟ خانم حاج میزد صدا که اومد حاجی صدای که بودم کرده تموم غذامو تازه

 باش زود زری گفت و کرد زری به رو بعد....میام االن من بخور غذاتو تو گفت و کرد نگام خانم حاج

 شامه منتظره حاجی حتما

 خانم چشم-

 چیه؟ اسمت گفت و کرد نگام زری رفت بیرون خانم حاج اینکه حضم به

 و بود الغر خیلی.... کلفت ابروهاش و بود سبزه صورتش.....ترسیدم که کرد می نگام جوری یه

 ...بترسم ازش شد می باعث همونم شاید که داشت ریزی چشمایی

 .هیراد گفتم آروم و بشقاب توی گذاشتم قاشقو

 اومدی؟ گورستونی کدوم از-

 نیومده خوشش من از که فهمیدم سنم همون با اما چیه منظورش نفهمیدم

 میری؟ کجا گفت که اومدم پایین بود زحمتی هر به صندلی روی از

 زری گفت تو اومد خانم حاج که بگیره ام گریه دوباره بود نزدیک...کردم نگاش ترس با....ایستادم

 اینجا؟ وایسادی هنوز که تو

 کنم می اش آماده الساعه خانم چشم گفت و گرفت من از نگاشو گیدستپاچ با زری

 معمولی و بودند سیاه چشماش و بود سفید صورتش....کردم نگاه تپلش هیکل اون با خانم حاج به

 ترسوندن نمی منو زری چشمایی مثل اما

 ترسیدی؟ چرا پسرم چته گفت و گرفت دستمو لبخند با

 روبه اخم با خانم حاج که کردم نگاه زری به زیرچشمی منکن گریه کردم می سعی که همونطور

 تو؟ گفتی بچه این به چیزی زری گفت زری

 از که خودتون باشم گفته چیزی بکنم غلط من جان خانم نه گفت و برگشت طرفم به تند به زری

 ترسیده چیزی از بچه کنم فکر کرده گریه و قرمزه چشاش دیدین اول
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 برس کارت به باشه-

 تا منتظرن ام نوه و عروس و پسر و حاجی اونجا سالن تو بریم بیا گفت و گرفت مودست بعد

 .ببیننت

 با و نشسته پدرش بغل توی که خورد سالم و همسن تقریبا ای بچه به نگام شدیم که سالن وارد

 کرد می نگام اخم

 پسرم کنارم بشین بیا گفت و کرد اشاره کنارش به و کرد دراز طرفم به دستشو حاجی

 حاجی سمت به شد باعث زد روم به که لبخندی که کردم نگاه خانم حاج به کردمو بلند سرمو

 کنم حرکت

 این گفت و کرد اشاره بود بغلش تو پسر که مرد همون به و نشوند روپاش و کرد بلند منو حاجی

 ارهاش بود نشسته کنارشون که زنی به بعد....من نوه میشه که پیمان پسرش اونم پدارمه پسرم

 گفت و کرد نگاه نشست چپش سمت که خانم حاج به بعدم.... ثریاست عروسم اونم گفت و کرد

 فعال که هیراد آقا اینم گفت من به اشاره وبا کرد نگاه بقیه به بعد.....من زن میشه خانمه حاج اینم

 ماست مهمون

 اما پات رو گذاشتی واین چرا گفت و ایستاد حاجی روبروی و اومد پایین پدرش پای روی از پیمان

 نمیذاری؟ پات رو منو

 ......من بغل بشین مادر بیا جان پیمان بیا گفت خانم حاج بگه چیزی حاجی اینکه از قبل

 بلند باباش که رفت ها پله سمت به و خوام نمی گفت انداختو باال اشو شونه کرد جمع لباشو پیمان

 بلندش ها پله به رسیدن از قبل و رفت متشس به و میفتی ها پله روی نرو جان پیمان گفت و شد

 .کرد دادنش قلقلک به شروع و کرد

 خوردی؟ شام گفت و کرد نوازش سرمو حاجی

 جواب نده تکون سرتو گفت و نشست لباش روی محوی لبخند که دادم تکون آره عالمت به سرمو

 ....نداری زبون مگه بده
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 خوردم آره-

 چیه؟ قضیه ببینم برم فردا منم تا است خسته احتم بخوابونش ببر شو بلند خانم حاج-

 کنی؟ چکار خوای می-

  میزنیم حرف موردش در بعدا گفت و نشوند اش ه چهر به اخمی حاجی

 رفتیم ها پله سمت به هم با و بگیره ،دستمو شه بلند خانم حاج شد باعث که

 ای گفتم که بود خوب قدراون.....بود نرم خیلی....خوابیدم تختخواب روی بار اولین برای شب اون

 ......اینجا آورد می منو زودتر مادرم کاش

 چون باشه مهربون نباید بقیه جلوی کنم فکر البته بود مهربون من با حاجی بود خوب خونه اون

 .....خنده می باهام و کنه می نوازش سرمو تنهاییم وقتی

 هام کارخونه از یکی توی باهام اون میگه حاجی بیرون شب تا صبح از حاجی پسره دونه یه پدارم

 کار خودم پیش برمت می شدی بزرگ هم تو وقتی داری دوست اگه گفت بهم.... کنه می کار

 .....کنی

 تو کنم فکر خانم حاج نبود خونه تو هیچکی و بود ظهر..... بودم حاجی خونه توی بود روزی چند

 خیلی پسر یه و دختر یه ودندب دوقلو که داشت بچه تا دو هم زری کرد می استراحت اتاقش

 تو که یارعلی خونه کنار رفتم کردم می بازی حیاط توی قتی و یواشکی دیروز....بودند کوچولو

 .... چیه اسمشون نمیدونم.... دیدم هاشونو بچه و رفتم بود حیاط گوشه

 بود بآ پر که تفنگ یه با و اومد پیمان که کردم بازی درختا بین رفتم کردم نگاشون که بعدش

 و اومد زری که کردن گریه به کرد شروع....زمین رو دادم هلش سمتش رفتم منم....کرد خیس منو

 ....بزنش زری گفت و خندید پیمان که....داری آقا چیکار مرده ذلیل چته گفت و پیچوند گوشمو

 هم تو نا بچه اونا زری? کنی می چیکار گفت خانم ثریا اما بزنه منو که کرد بلند دستشو هم زری

 ....ای؟ بچه
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 سنگی به خورد می ناکرده خدای سرش اگه میدونید داد هل و پیمان آقا آخه جون خانم نه-

 شد می چی چیزی

 حاجی با اال و باشه داشته کاری بچه این به نباید کسی گفت حاجی نشنیدی مگه اما دونم می-

 طرفه

 اتاقت تو برو بدو هم تو گفت و کرد نگام بعد

 مامان باشه کنی اذیتش نبینم گفت و گرفت وپیمان دست و

 روز چند از بعد بود بار اولین دفعه اون شاید و زد نمی حرف زیاد بود آروم خانم ثریا همیشه

 ....زد حرف اونقدر دیدم خونه اون توی حضورم

 

 

 زندگی پی رفته گفت کجاست پرسیدم خانم حاج از وقتی خونه نمیومد حاجی که بود روزی چند

  تو

 چی؟ یعنی گفتم هشب

 ....میشه مشخص هم تو تکلف برگرده وقتی گفت

 میز روی های میوه با خودمو شدمو ساکت همین برای شدم می گیج بدتر من گفت می چی هر

 نکن بازی باهاشون نه اگه بخور بخوری، داری دوست اگه گفت خانم حاج که کردم سرگرم

 که حیف.... نشستم آروم سرجام و کردمو عجم امو لوچه و لب گرفتمو بغلم توی دستامو منم

 .....نبود حاجی

 

 



 
 

12 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 حاجی که روز چند از بعد که میدونم فقط....بود شده نوشته چی و بود چی نامه اون توی نفهمیدم

 هیراد گفت و نشوند خودش پای روی منو و کرد صدام بود دستش توی ای شناسنامه برگشت

 موهامو آروم بعد....پارساست هم فامیلیت هیراده بعد به نای از اسمت..... اته شناسنامه این پسرم

 و سرکش من چشای مثل چشات گفت و زد کنار بودند ریخته چشمام روی که چشم جلوی از

 ....چشامه رنگ مثل که هم رنگشون.....مغرورند

 .....نبودند سیاه میدونم فقط بودم رنگی چه نمیدونم کردم نگاه حاجی چشای به

 اینجورین منم چشای رنگ یعنی گفتم کردمو اشاره چشاش به ام رهاشا انگشت با

 ما پیش و من پسر بشی داری دوست گفت بعد.....رفته من به چشات فقط اما آره گفت و خندید

 ....بمونی

 مثل تخت دونه یه اونم به و گذره می خوش بهش حتما اینجا بیاد اونم اگه که افتادم مامانم یاد

 اونم آخه بیاری مامانمو میشه گفتم بهش همین برای بخوره سبزی قورمه ونهت می و میدن من مال

 ....بخوره سبزی قورمه داره دوست

 فراموش و بود ات گذشته تو چی هر همیشه برای تو نه گفت و خوردند گره بهم حاجی ابروهای

 .... کنی صداش عزیز تونی می و مادرت میشه هم خانم حاج بابات میشم من و کنی می

 و میوه من مثل و بخوابه تختخواب روی تونست نمی وقت هیچ که سوخت مامانم واسه دلم

 ....بخوره خوب خوب غذاهای

 میرم کردم کار و شدم بزرگ وقتی بمونم اینجا من بذار گفتم خودم با انداختمو باال امو شونه

 ....اینجا میارم هم رو مامان

 

 خونه خونه این گفت بهم حاجی بعد به شب اون از نممیدو فقط بود نامه تو چی و شد چی نمیدونم

 بهم که هم خانم حاج و بود پدرم اون توش که گرفت برام ای شناسنامه....پدرت هم من و توئه ی

  گفت

 مادرم ،شد عزیز بگم بهش
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 خاطره یه فقط برام شده کدومشون هر اما ذهنمه توی زیادی خاطرات دوران اون از

 غبار یه با انگار هستن ذهنم توی که خاطراتی ی همه.....تارند برام دوران اون خاطرات ی همه

 ....شدند پوشونده

 ....... وقت هیچ کاش.....شدم نمی بزرگ وقت هیچ کاش

 نه و شد همبازی من برای پیمان نه چون.....ام شده تحمیل خونه اون توی من که دونستم می

 بدش من از زری چرا نفهمیدم وقت هیچ.....دیمبو دعوا و جنگ حال در هم با هم همیشه.....دوست

 ......میاد

 از هم باز اما بود چیز همه به نسبت خیال بی....است خونه اون توی انگار نه انگار که هم پدرام

 ......نداره دوستم اونم کنم حس میتونستم من به نگاهاش

 محبت بهم بیشتر شم موندگار خونه اون توی شد قرار اینکه از بعد....بود مهربون خیلی عزیز اما

 .....نبود حاجی محبت مثل محبتش کس هیچ اما....کرد می

 دوست بیشتر هم پیمان از منو حتی که فهمیدم بچگیم همون با که داشت دوستم اونقدر حاجی

 ...داره

 بچگی عالم تو....بودم تنها بود درخت از پر که بزرگی اون به خونه اون توی.... نداشتم همبازی

 ماشین اون جز به من اما بود بازی اسباب از پر پیمان اتاق.....کنم بازی هم من داشتم ستدو

 کنم بازی باهاش نمیومد دلم که بود عزیز برام اونقدر....نداشتم هیچی گرفت برام حاجی که کوکی

 امبر مامانم که بار یه آخه....نخره چیزی برام وقت هیچ دیگه حاجی و بشه خراب ترسیدم می.....

 گفت بهم هم مامانم رفت و جوب تو افتاد که کردم می بازی باهاش کوچه تو آورد تیر هفت یه

 ....نیاورد برام چیزی دیگه هم وقت هیچ و نمیاره برام چیزی وقت هیچ دیگه

 بیرون زدم اتاقم از منم اتاقاشون توی رفتن همه که ناهار از بعد گذشته روز چند مثل هم روز اون

 حیاط تو رفتم شتموبردا ماشینو

 توی داشتم دوست اما سرد هوا و بود زمستون اینکه با....کردم نگاه حیاط توی بزرگ درختهای به

 همیشه....کنم بازی توش تونستم می که پارکه یه مثل اینجا کردم می حس....کنم بازی حیاط



 
 

14 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 هیچ مادرم اما بشم سرسره سوار داشتم دوست شدیم می رد پارک توی که های بچه کنار از وقتی

 چرا گفتم می دلم تو من و.....دیگه وقت یه بذار دیره االن گفت می همیشه چون نذاشت وقت

 ....نداشت وقت وقت هیچ مادرم

 گذاشتم رو ماشین و سمتش رفتم.... بودند کرده خالی آبشو که افتاد حیاط وسط استخر به نگام

 ....استخر وسط شد پرت ماشین یهو که بازی به کردم شروع و استخر لبه رو

 .....اومد پیمان ی خنده صدای هم بعد

 ...نیفتاد اما دادم هلش محکم

 ....انداختیش چرا-

 ....انداختمش کردم خوب-

 پرتش زمین روی رفتمو سمتش به.....نمیومدم کوتاه گرفتم نمی حقمو تا همیشه.... بودم سرکش

 ....زدنش به کردم شروع و کردم

 گوشم توی که محکمی سیلی هم بعد و....کرد بلند منو و کشید وبازوم محکم کسی یهو

 درد خیلی...گرفت درد گوشم...میکنه وزوز گوشم توی داره زنبور یه کردم حس....خورد

 کردم می نگاش بغض با بود ام گونه روی دستم که همونطور.....بود پدرام....کردم نگاش....گرفت

 حاجی که اومد یادم اما...بگیره ام گریه بود ممکن هرلحظه و بود شده آویزون پایین سمت به لبام

 ....کنه گریه نباید مرد بود گفته

 آخرین... دوربرداشته نگفتیم بهش هیچی.... احمق ی پسره کنی می نگاه اینجوری چرا چته-

 ....فهمیدی کنی می بلند پیمان رو دست که باشه بارت

 فهمیدی؟ گفتم و داد تکونم که نگفتم هیچی

 کرد می نگاه باباش به ترس با که کردم نگاه پیمان هب

 ....بود خودش تقصیر-
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 می حاال.... کرد شریکمون چی همه تو رو تو حاجی که نبود بسمون.... چشمم جلو از گمشو-

 اینجا کنی آقایی خوایی

 گها....بزنه منو کرد نمی جرات هیچکی داشتم بابا هم من اگه فهمیدم اما.... چی یعنی نفهمیدم

 .....میزد پیمانو هم اون حتما بود بابام

 

******* 

 و بشه بد برام مممکنه که فهمیدم می بچگیم همه با....نگفتم چیزی حاجی به روز اون از وقت هیچ

 باید که اونطور اما شد ظلم بهم نمیگم.....نداره خبری من روزهای اون از هیچکی هنوزه که هنوزم

 نشد داده بهم حقم

 

 توی دلخوشیم تموم شاید....رسیدم انتها به من و شد تموم چیز همه.... گذشتن روزها اون ی همه

 دلمو وقت هیچ که هست بزرگ اونقدر کردم می فکر اوایل که خونه اون توی دوران اون

 از انگار ای جاده یه و بودند خونه طرف دو که درختی ردیف دو به همیشه بخیر یادش....نزنه

 می هم باغ وسط ساختمون که کردند می جنگل یه به تبدیل رو خونه اون گذشتو می وسطشون

 ....جنگل وسط کلبه همون ای قصه شد

 توی اشون خونه..... بابا شریک دختر دونه یه.... بود ساحل دلخوشیم تنها خونهه اون توی آره

 ....بود ما ی خونه یکبار روز چند هر و بود ما همسایگی

 در ازش وقتی کنی می ناراحت اونو و مرده مادرش چون نپرس ادرشم از وقت هیچ گفت بهم عزیز

 ناراحت دستم از وقت هیچ اینکه برای و میومد بدم تنهایی از اونقدر منم.....بپرسی مامانش مورد

 ....نپرسیدم چیزی ازش وقت هیچ نذاره تنهام مامان مثل و نشه

 چشماش و بود روشن پوستش و کیمش موهاش..... بود بازیگوشی خیلی اما مهربون دختر ساحل

 .....بود دریا رنگ مثل رنگشون
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 شرکت بازیهامون توی پیمانو وقت هیچ ساحل.....بودم شاد من بود اون وقتی همیشه

 داشتم دوست من بگم راستشو.....گرفت می دل به بیشتر منو کینه روز به روز پیمانم....نمیداد

 نباشه ساحل اگه و خوبه من با هست ساحل یوقت فقط اون میدونستم اما بشم دوشت باهاش

 منو فقط همیشه و نمیداد بازی باهامون اونو ساحل وقتی شد می خنک دلم منم پس بده باهام

 می دنبالش اونقدر بعدش.... شد می قایم اون میذاشتو چشم من کردیم می بازی تنهایی اون

 و شد می قایم درخت همون تپش هم همیشه....کردم می پیدا درختا پشت اونو آخرش و گشتم

 پشت میرفتم شدم می ناامید کردنش پیدا از وقتی و کرده عوض جاشو کردم می فکر همیشه من

 سک سک گفتم می و کردیم می بازی اونجا همیشه ساحل و من که باغ آخر بزرگ درخت همون

 دل نداشتم تدوس چون ببرم رو بازی نتونستم وقت هیچ من و..... نیست قبول گفت می اونم....

 .....بشکنم رو ساحل

 ..... گذشته از زیبا خاطره یه برام شده االن که اسمی....ساحل....ساحل

 بابا با شرکاتشو.....رفتن که بود سالم پونزده..... رفتن شهر اون و خونه اون از که شد چی نمیدونم

 و شراکت زدن بهم یبرا ساحل پدر شهبازی اقای دلیل نگفت وقت هیچ حاجی......رفت و زد بهم

 از ترسیدم می همیشه....ساحل داشتن حسرت و موندم من.....چیه شهر و خونه اون از رفتن

 نگه.....میره بره باید که اونی نمیدونستم اما نکردم ناراحتش وقت هیچ همین برای بدم دستش

 ....تنهاییی و موندم من و رفت ساحل....غیرممکنه داشتنش

 وقت هیچ محبتاش تموم وجود با عاطفی نظر از اما کرد می تامینم الکام مالی نظر از حاجی

 ....پرکنه برام رو مادر و پدر نداشتن خال نتونست

 پزشکی میلم رغم علی...آوردم نمی نه گفت می چی هر همیشه محبتاش تموم جبران به هم من

 توی اون مثل منم داره دوست کردم می فکر....بشم دکتر داشت دوست حاجی خوندم،چون

 منم.....کنی برآورده رو داره دوست همیشه که اونی آرزوی خوام می گفت اما کنم کار کارخونه

 ..... چشم گفتم

 کرد بغلم شد جمع حاجی چشای توی اشک روز اون.....شدم قبول دندونپزشکی که خوندم اونقدر

 برمی و دانشگاه یرفتمم باهاش بعد به اون از که بود ماشینی هم ام هدیه بوسیدو رو پیشونیم و

 اون.....بود شده مرموزتر شایدم و میذاشت سرم سربه کمتر و بود شده آرومتر پیمان.....گشتم
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 برم خودم کردن شیرین برای نه خونم می میرم خوام می که رو چیزی من گفت می.....خوند وکالت

 ....کنم برآورده رو کسی آرزوی

 حاجی....اومد بار اینجوری بود بچه دونه یه چون یدشا بود پیمان ذات تو بودن گستاخ البته

 خودت پای رو بتونی نبودم روزی اگه که بیایی بار طوری خوام می گفت می بهم همیشه

 اونقدر دیگه تو نباشم اگه مطمئنم دیگه االن گفت حاجی کردم افتتاح رو مطبم وقتی و....بایستی

 ....بری آخرش تا و نیاری کم زندگیت تو که شدی بزرگ

 خوب من با وقت هیچ زری....بود صلح خونه اون توی ظاهر به و.....بود خوب چی همه

 پدرام.....کنه می احترامم شده که هم ظاهر به دیگه ترس از شاید االن اما....چرا نفهمیدم.....نشد

 به ثریا اون برعکس....بگذره پول از تونست نمی وقت هیچ و بود پول عاشق کنم فکر اما نبود بد

 هیچ خب اما.....برام بود مهربونترین عزیز.....بود خوبی زن و بده اهمیت مادیات به اومد نمی نظر

 ....باشم داشته دوستش مادرم مثل نتونستم وقت

 

 

 ............شد شروع شب اون از چی همه و گذشت می بودم زده مطب که روزی اون از سال یک

 ....شد زیرورو بعد به شب اون از من زندگی که هنمیش باورم هنوز اس اشفته ذهنم ی همه

 حرف سرشام نداشت حق کس هیچ همیشگی عادت طبق..... بودیم نشسته شام میز دور همگی

  بنابراین بزنه

 ..... داد می نوازش رو گوش که بود چنگال و قاشق خوردن بهم صدای فقط

 میز رو غذا نوع سه یا دو باید همیشه..... کردم نگاه بود توش چی همه که روبروم رنگارنگ میز به

  اما نبود تجمالتی حاجی...... و دیگه مخلفات و ساالد همراه به باشه

 ....است خونه اون افراد ذائقه خاطر به باشه غذا نوع چند میز سر باید همیشه چرا
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 هبرتر بقیه از کنه می حس اینجوری شاید باشه داشته فرق بقیه با غذاش باید همیشه پیمان

 میز سر غذا نوع چند خودی خودبه پس نمیزد قرمز گوشت به لب وقت هیچ که هم حاجی....

 ...میومد

 تمام که کودکی دوران اون یاد به کردمو می فکر دهنمه توی که مرغی ی تیکه طعم به داشتم

 مادرم تصویر حتی که طوری.... بود نرم و گرم جای و حسابی و درست غذای خوردن فقط حسرتم

  رو

 مادرمه دیدن دیگه بار یه فقط حسرتم بزرگترین االن اما....فروختم رفاه و راحتی این به

 بعد و زد پشتم به محکم بود کنارم که پیمان که افتادم کردن سرفه به... گلوم تو پرید لقمه یهو

 بخوره غذا ها ندیده مثل بعیده دکتر آقای از گفت و گرفت جلوم آبو لیوان

 چطوری میدونستم اال و نشسته حاجی که حیف.... کشدم سر الجرعه گرفتمو شدست از آبو لیوان

 ...کنم ادبش

 نباشه اضافه حرف شام سر نگفتم مگه پیمان کن بس:حاجی

  شد خوردن غذا مشغول توجه بی پیمان

 جان هیراد بهتری گفت میزد موج نگاهش توی نگرانی هنوز که هم عزیزم

 این شاید بودنشه نگران همیشه عزیز واسه خوب صفت یه نظرم به اومد صورتم روی لبخندی

 .... مهربونیشه خاطر به هم صفت

 ....که نیست چیزیم عزیز-

  شد بلند و گفت شکری رو خدا حاجی

 پر شکم شده بریون مرغ با داشت هنوز که پیمان به رو شدم بلند بودم شده سیر تقریبا دیگه منم

 بزنیم شطرنج دست یه شو بلند هستی اگه پیمان گفتم فتمیر ور مخلفات بقیه و گردو و آلو با

 تا دیگه وقت یه بذار..... بیرون برم خوام می دارم کار فعال گفت و کرد پاک دهنشو دستمال با

 بدم شکستت حسابی
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 ای بازنده میدونی و شناسی می حریفتو خوب چون و کنی نمی بازی میدونستم-

 .... کم....بابا نه:پیمان

 و کنه عوض حرفشو پیمان شد باعث میزد صدا اسممو و بود کارش اتاق توی که اجیح صدای اما

 کنه نامت به چیزی ویالیی یه قراره حتما کرده احضارت بابابزرگ اینکه مثل جوون عمو برو بگه

 به خواست می شاید.... عموجوون کرد می صدام دربیاره حرصمو خواست می وقتی وقتا گاهی

 زده نامم به حاجی که ویالیی بخاطر هم هنوز شاید و.. ندارم نسبتی هیچ اونا با من که بیاره یادم

 .بود دلخور بود

 رفتم حاجی اتاق سمت به پدرام پوزخند و عزیز ملتمس نگاه و پیمان به توجه بی

 

 کنم ازدواج خوام نمی فعال من حاجی-

 جوون پسر گفت و کرد زبا رو کتابی.... زد چشماش به و برداشت رو عینکشو که همونطور حاجی

 بمونه عزب نیست خوب

 نمی من و بود زندگیم قضیه بار این اما کنم بحث موضوعی سر حاجی با نداشتم عادت وقت هیچ

 کنم انتخاب و کنم زندگی دارم دوست که همونطور خواستم می باشه اجباری زندگیم که خواستم

 ....من حاجی-

 و گفت استغفراللهی و داد تکون سرشو.... حاجی نه کن اصد بابا منو که گفتم بهت قبال کنم فکر-

 کنی می صدام حاجی باشی دلخور ازم وقتی که میدونم:داد ادامه

 کردم می صداش حاجی بودم ناراحت که وقتا گاهی گفت می راست خب اما نبود اینطور واقعا

 بود عادت خاطرب کنم فکر هم االن و کردم می صداش حاجی که بود عادت برحسب هم وقتا گاهی

 دلخوری نه

 ....همین عادته یه فقط گفتن حاجی بابا نه-
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 کنم فکر آره کبیره گناهان کردم نگاه کتاب اسم به بست کتابو گذاشت میز روی عینکشو حاجی

  که بود کتاب موضوع حوش و حول فکرم بود این

 داری مشکل کردن جازدوا کنی؟با ازدواج خوای نمی چرا... گی می چی بده ادامه خب گفت حاجی

 من؟ انتخاب با یا

 توی فهمیدید می بودید من جای اگه.....بگم کرده بهم محبت اینهمه که کسی به میتونستم چی

 من لحظه اون

 من برای فقط که خوبیایی....پنهونیش محبتهای مدیون....میدونستم حاجی مدیون رو خودم چقدر

 ....بودند

 حرفتو و بگیر باال سرتو هیراد گفت و شکست رو کوتس دوباره حاجی که بگم چیزی نتونستم

 بزن

  نبود زورگو شاید....بودم شناخته چندساله این توی خصلتشو این حاجیه حرف حرف میدونستم

 بعدها من و.... کنیم می اشتباه جوونیم چون ما و درستن اون انتخابهای کرد می فکر همیشه اما

 .حاجیه با حق که فهمیدم

 می انتخاب زنمو خودم من حاجی گفتم کردمو نگاه چشماش توی و کردم بلند رو سرم همین برای

 ....کنم

 داری؟ دوست رو کسی گفت کنمو تموم حرفمو نذاشت

 ....حاجی-

 نه؟ یا آره گفت و آورد باال سکوت معنی به دستشو

 ناال که ساحل جز نداشتم دوست رو دختری هیچ نداشتم رابطه دختری هیچ با سن این به تا

 دانشگاه توی حتی....آرزو یه بود شده

 از داشتم الزم ای جزوه اگه حتی که بود شده طوری نزنم حرف دخترا با زیاد کردم می سعی هم

 ...گرفتم می پسرا
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 اما کنه شک پاکیم به نداشتم دوست....نه؟ یا دارم دوست رو کسی پرسید می ازم حاجی االن و

 ....دارم دوست رو کسی کنه فکر که بود همین نجات راه تنها

 حاجی آره گفتم احمقانه چقدر من و

 االن اینکه از....کنم نگاه حاجی چشمای توی نتونستم که کشیدم خجالت اونقدر لحظه اون توی

  که منی...کنه می فکر چی من مورد در حاجی

 به شدن خیره و بود مطلق سکوت حاجی واکنش.....بود داده یاد رو پاکی و نجابت بهم همیشه

 ....کتاب جلد

 گفت حاجی که کنم خالص خودمو گفتمو دروغ حاجی بگم که جنگیدم می خودم با داشتم من و

 کنم استراحت خوام می بری تونی می

 که پسری اینه بگه....بزنه گوشم توی.... بزنه تشر بهم بودم منتظر.... نگفت دیگه هیچی همین

 عذاب بیشتر منو این و نگفت هیچی اما میشه عاشق من واسه میره خودش حاال.... کردم تربیت

 میداد

 بگم که نداشتم چیزی چون شدم پشیمون اما بگم چیزی که کردم باز دهنمو

 

 دادم جوابشو چی گفت؟ چی حاجی پرسید عزیز که موقعی نفهمیدم که بود مشوش فکرم اونقدر

  مستقیما میدونم فقط

 از شدمو ماشین سوار....برداشتم رو بود ردهک نامم به حاجی که ویالیی کلید اتاقم سمت رفتم

 بیرون زدم خونه

 من یعنی حاجی پرسیدم وقت هر....کرد پدری حقم در چقدر....بود کرده نامم به حاجی که ویالیی

 و.....گفت نمی هیچی دیگه و حقته اینا ی همه میداد جواب فقط.... هستم محبتت همه این الیق

 ؟ حقمه راچ کردم می فکر این به همیشه من
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 ای خونه پشت منو رفت؟چرا و کرد ول منو مادرم چرا که کنم می فکر این به شدم بزرگ که االن

 خودم چون بپرسم ترسم می شاید که دیگه چراهایی خیلی بود؟و نامه اون تو گذاشت؟چی حاجی

 فکر این به و بشم چیزا این ی همه خیال بی خوام می.....ترسم می بشنوم قراره که جوابایی از هم

 همیشه که بودند نفر سه حداقل اما نداشتن دوستم همه شاید که ای خونواده بین من که کنم

 دوستم و بود مهربون زنش برخالف که زری شوهر یارعلی و عزیز... حاجی....داشتن دوستم

 .....داشت

 

 

 زودتر چه هر داشتم دوست...گذروندم می رو تاریک و خلوت ی جاده سرعت با داشتم کالفگی با

 زندگی کیه نمیدونم حتی که کسی با تونم می که کنم فکر این به بشینم و برسم خلوت جایی به

 و آرامش از و ویال تو برم خواستم می همین برای بشکنم رو حاجی دل نداشتم دوست....کنم

 ستنی بدی انتخاب حاجی انتخاب بودم مطمئن.... بگیرم رو تصمیمم و کنم استفاده دریا تنهایی

 ....نمیزدم بیرون خونه از اونشب وقت هیچ بخوره رقم برام چی قراره میدونستم اگه شاید.....

 

 

 ای دقیقه چند از بعد من پی در پی بوقهای با گذاشتم بوق روی دستمو رسیدم که ویال در پشت

 نداشت ارانتظ حتما کرد می نگاه بهم داشت تعجب با....کرد باز رو در و اومد ویال سرایدار محمود

 نگاه به نسبت خیال بی....بودم نرفته اونجا تنها بحال تا من چون....باشم اونجا تنها شب وقت این

 میومد و میدوید داشت افتاد بهش نگام ماشین بغل اینه از....بست رو در شدم وارد محمود های

 سنش گفتی می دیدیش می وقتی اما...بود سالش چند و چهل محمود...ماشین سمت

 خونه هم اون که شب یه شنیدم که اونجور....بود داده دست از اشو خونواده ی همه.....شترهبی

 سرزمینی از محمود وقتی هم صبح و بودند شده خفه گازگرفتگی براثر پسرش تا سه و زن نبوده

 بینه می گرده برمی کنن دروش شب طول در بودند مجبور داشتن که ای عجله بخاطر دیشب که
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 داغدار که کسی جز کنه حس داغشو تونه نمی کس هیچ.....مردند همگی اش بچه پسر تا سه و زن

 .... باشه

 ....اومدین خبر بی شد چطور....اومدین خوش آقا سالم:محمود

 ...شدم پیاده و کردم خاموش ماشینو

 هم حاجی به.... مرخصی زود صبح فردا هم تو...کنم خلوت خودم با یکم خوام می فقط هیچی-

 ...فهمیدی.... باشم تنها روزی چند خوام می اینجام من نده خبر

 چشم گفت ناچار به و کرد نگام شک با

 عادت.....کنم فکر و کنم خلوت راحت خوام می که اونطور تونم نمی بمونه اونجا اگه میدونستم

 یم اونوقت و باشه نداشته حضور اون در کس هیچ که بود جایی من برای خلوت جای اما بود بدی

 ....باشم راحت تونستم

 بزرگ سالن یه با....بود دوبلکس شدم ساختمون وارد.....میرفت خنکی به رو هوا و بود پاییز اوایل

 ویال.....داشتن ای جداگانه حموم کدوم هر که بزرگ اتاق تا سه هم باال و همکف طبقه اشپزخونه و

 کرد تخم و اخم ویال این خاطر واسه کلی پیمان.....بود ساخته من بخاطر اونو حاجی و بود نوساز

 دوست بودم بچه وقتی شاید....نبود مهم چیزا این من برای اما.....کرد من نام به حاجی چرا که

  دیگه االن اما... باشم داشته رو چیزا این ای همه داشتم

 دونمب خوام می روند خودش از روزی یه منو که مادرمه دیدن فقط آرزوم و نیستن مهم برام اصال

 مسافرت رفته گفتن بهم بچگی از و ندیدمش وقت هیچ که پدریه دیدن و....بود چی دلیلش

 .....میدونه خدا رو رفته کجا حاال.....مسافرت رفته شد باورم هم من که گفتن و گفتن اونقدر....

 آرامش بهم یکم خنک هوای این توی گرم آب دوش یه حموم سمت رفتم مستقیم

 این اینجا میومدیم همگی وقت هر البته.....داشتم اتاقم توی لباسی دست چند هی همیشه......میده

 .....بودیم رسیده اشتراک به توش که چیزی تنها....بود می پیمان منو مشترک اتاق

 هنوز البته چسبید می صبحونه یه.....کشید طول ساعتی یه کنم فکر که گرم آب دوش یه از بعد

 ....کردم می گرسنگی اساحس بدجور اما بود شب نصفه
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 توش چیزی اونم نبود هیچکی مسلما چون یخچالم نبود هیچی گشتم کابینتا توی چی هر اما

 شدمو خیال بی رو گشنگی بنابراین محمود ساختمون سمت برم تونستم نمی بود خنک هوا...نبود

 ...کشیدم دراز تخت رو رفتم

 

********** 

 بودم نخوابیده بیشتر اعتس چند اینکه با....شدم بلند صبح اول

  بشینم دریا کنار برم داشتم دوست و پروند می سرم از رو خواب که بود طوری اونجا هوای اما

 ...بشم خیره بهش و

 ....باشم تنها اینجا خواست می دلم میدادم مرخصی بهش باید.... رفتم محمود ساختمون طرف به

 شده بیدار خواب از تازه معلومه که ای قیافه با محمود دقیقه چند از بعد کوبیدم در به دستم با

 ... شد ظاهر جلوم

 بهش جدیت با...بدم قورت خندمو کردم سعی اما...بود شده بامزه اش قیافه... کردم نگاه بهش

  تا امروز از محمود گفتم

 ...بفهمه چیزی هم حاجی خوام نمی ضمن در... باشم تنها خوام می....مرخصی روز دو یکی

 داشتم احتیاج تنهایی این به واقعا کنم فکر

 می خودش با داشت حتما بود تابلو اش قیافه از.... بود کرده تعجب من رفتار این از که محمود

 شبی نصفه... سرش به زده این گفت

 نشه خبردار هم کسی و باشه تنها خواد می که االنم ویال اومده

 ....خودمم مهم بکنن فکری چه بقیه نیست مهم

 میرم کنم آماده اتونو صبحونه آقا باشه گفت بود ساکت لحظه اون تا که محمود

 ...برو بخور اتو صبحونه تو خورم می کنم می درست چیزی یه بعدش خرید میرم خودم خواد نمی-
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 آقا چشم:محمود

 وقتی...کردم می احساس رو ساحل بوی....کردم حرکت ساحل سمت به ای دیگه حرف هیچ بی

  کنی فستن رو اونجا هوای

 ...میشی خیال و فکر هر از خالی....میشه آروم ذهنت خود به خود

 ... افتاد بزرگی سنگ تکه به دور از چشمم

 شم غرق افکارم توی و شم خیره دریا به راحت تونستم می اونجا از نبود بدی جای

 رفتم باال داشت ارتفاع زمین از متری یه که سنگ باالی پرش یه با

 داشتم دوست رو خنکی اون اما بود خنک هوام.... بود تنم ای سورمه جین یه اب سفید پیراهن یه

 ... نشستم صخره روی

 و شه ساحل با بازی مشتاق دریا شد می باعث که وزرید می آرومی با...کردم نگاه ساحل به

  آرومش موجهای

 کشه مین آغوش به رو هیچکدومشون ساحل اینکه از غافل...کنن تقدیم ساحل به رو خودشون

 کم خواست می.....کرد می بازی هم من با داشت باد....بودم شده خیره منظره این به که همونطور

  برم و بیارم

 و شینم می همینجا من بوزی تند هم هرچقدر..... زدم داد بلندی صدای با....آوردم نمی کم من اما

 کنم می نگاه دریا به

 ....میداد تنهاییم عاشق که من به ور خوب حس یه خودش این و نبود کسی ساحل توی

 کردم می پیدا احتیاج تنهایی به واقعا وقتا گاهی اما نبودم تنهایی عاشق همیشه البته

 نبود مشخص اش قیافه اما....زنه یه دیدم کردم نگاه که درست....دیدم دور از رو ای سایه یه

 میرفت دریا سمت به داشت
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 کنه بازی موجا با و ساحل کنار هبشین خواد می حتما اینم گفتم دلم تو

 ....بود آب توی نصفه تا....نایستاد اون اما

 کنه می داره چکار... چطوره هوا و آب دید نمی مگه....شدم گیج

 ....خودکشیه هوا این توی واونم آب به زدن فهمه نمی مگه این احمقه چقدر

  نه نه....اونم نکنه

 بودم بهت توی ای لحظه چند....شد غیب یهو که....رفتم می کلنجار خودم با داشتم هنوز

 دویدم سمتش به سریع و اومد خودم به ثانیه چند از بعد

 زدم آب به و ساحل سمت کردم پرت درآوردم پیراهنمو دویدم می سمتش به که همونطور

 ....بود انسان یه جون نجات مهم....نبود مهم اما...بود سرد آب

 توی رو اون که شدم می ناامید داشتم.... بود کجا یعنی....دیدمش نمی کردم می نگاه چی هر

 دیدم خودم چندمتری

 رفتم سمتش به سریع

 ....کردم شنا ساحل سمت به گرفتمو دورش دستمو

 ....کردم پرت ساحل سرد شنهای روی اونو و خودم زنان نفس

 شده یدسف سفید صورتش....بود بسته چشماش....پرخیدم سمتش به کردم می کمک بهش باید

 ....بود

 اش سینه قفسه روی دستمو بعد....دادم مصنوعی تنفس بهش گذاشتمو دهنش روی دهنم سریع

  آبی تا دادم فشار محکم گذاشتمو

 کنم خارج هاش ریه از رو بود خورده که

 ....کردم امتحان دیگه بار یه....نداشت فایده
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 دستم توی دستشو....شیدم کنار ودموخ....بیرون پاشید بینیش و دهن از آب بند سرفه یه با یهو

 ...کند اما میزد نبضش گرفتم

 بست دوباره و کرد باز چشاشو آروم

 کردم حرکت ویال سمت کردمو بلندش دستام رو سریع

 کردم نگاش لرزید می بغلم توی داشت دخترک... بازشه که دادم هلش پام با رسیدم که ویال در به

..... 

 .....باشه نداشته سنی رسید می نظر به

 ....کشیده خودش سمت به اونو اب یا.... داشت خودکشی قصد واقعا یعنی

 ....نبود خبری اون از چون بود رفته محمود انگار

 سمت رفتم سریع گذاشتمو سالن کف روی اونو.... شومینه سمت رفتم و کردم باز ساختمونو در

 ....پیچیدم دورش رو اونا برگشتم سریع و برداشتم رو پتو تا دو و اتاق

 .... لرزید می داشت.....کردم روشن رو شومینه برداشتمو رو فندک

 ....بمونه خیس لباسای اون با نباید...کنم عوض هم لباساش باید

 جونشه نجات ام وظیفه و پزشکم من که کردم می فکر این به لحظه اون تو

 پله بدو و داشتم برش افتاد کنم گرم به چشم... کردم باز رو کمد....اتاقم سمت دویدم سریع دوباره

 سمتش رفتم کردمو طی رو ها

 پتو الی اونو دوباره کردمو عوض لباساشو سریع نیفته بهش نگاهم کردم می سعی که همونطور

 شه گرم تا داشتم نگه شومینه کنار خودم بغل توی پیچیدمو
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 بسته چشماش....دهکر عملش که میداد نشون و بود سرباالیی بینیش....کردم نگاه صورتش به

 و بود روشن پوستش....طوسیه رنگشون کردم حس کرد بازشون که لحظه یه همون تو اما....بودند

 ....مشکی موهاش

 ....کردم می تحلیل اشو چهره داشتم وضعیت این توی که کشیدم خجالت خودم از

 میدادم گرم چیز یه باید....خوابوندم سالن کف اونو گذاشتمو سرش زیر برداشتمو رو کوسن

 ام گرسنه که بود رفته یادم االن اما....ام گرسنه حاال تا دیشب از که افتادم خودم یاد تازه....بخوره

 گرم نوشیدنی بهترین ناچارا... نکردم پیدا خوردنی و بخوری در به چیز گشتم رو و کابینتا چی هر

 ....بود چای فقط موجود

 .....بداشتم رو فنجونی.....زدم برق به رو ساز چای سریع

 اینجاست اهان...کردم باز رو کابینت دو یکی....کجاست قند

 زدم هم قاشق با ریختمو توش قند حبه چند....کردم پر رو لیوان....شد اماده چای

 رفتم سالن به و برداشتم هم رو سرماخوردگی قرص بسته...باشم تنها اینجا بودم اومده بگو و من

 سرذی از....بود نرم صورتش....زدم صورتش به ارومی سیلی....تمگرف بغلم توی برداشتمو سرشو

 ...بود شده قطع لرزش....بود شده کاسته بدنش

  گفتم گرفتمو لباش جلوی رو چای داغ لیوان....بود حال بی....کرد باز آروم چشماشو

 کشید عقب سرشو اخم با که سوزوند لباشو چای داغی کنم فکر....بخور

 ....بخور مآرو آروم... بخور-

 ....خورد کمی بخوره تا دهنش جلو گرفتم لیوانو.... دهنش تو انداختم و قرص زور به

 ....بود قرص تلخی از بار این کنم فکر... شد جمع صورتش هم بازم

 رفتم ها پله سمت کردمو بلندش دستام روی

 کنه استراحت اتاق توی بهتره
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 کشیدم روش رو ها پتو....گذاشتم تخت روی اونو رفتمو اتاقم سمت خودبخودی...منظور بدون

 بیرون زدم اتاق از و.  بستمش... بود باز کمی پنجره...

 یه هم و کنم خرید برم هم باید.....بخوابه داشت نیاز فعال اما.... باشه بهتر حالش میومد نظر به

 بشن الزم ممکنه چون بگیرم دارو سری

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

 چون شدم سوپ مقداری کردن آماده مشغول رسید بودم داده فارشس که خریدایی اینکه از بعد

  مناسبه براش ای دیگه چیز هر از بیشتر داغ سوپ مطمئنم

 ... امه گرسنه که اومد یادم تازه.... درمیومد هم خودم شکم صدای داشت کم کم

 بدبختی بعج گفتم بلند خودم با کشیدم می روش رو کره که همونطور و برداشتم رو نون تیکه یه

 ....باشم تنها روز دو اینجا اومدم ناسالمتی.... من کردم گیر

 آماده نیمه سوپ مسلما برداشتم رو سوپ قابلمه در رفتم اجاق سمت گذاشتمو دهنم تو رو لقمه

 با....گذاشتم سینی توی و کشیدم توش سوپ مقداری و برداشتم ظرفی.... شد می آماده زود

 رو سینی....خونشون بره و شه کم شرش زود که بیاد جا حالش ورهبخ بدم برم بذار گفتم خودم

 زل بهم دیدم که عقب برگشتم قدم یک تعجب با....شدم اش سینه به سینه که برگشتم و برداشتم

 زده

 خوبه؟ حالتون گفتم همین برای نگفت چیزی اما بزنه حرفی شدم منتظر

 سینی همین برای کرد ام کالفه اش خیره نگاه....کردم می نگاه بهم هم هنوز بزنه پلک اینکه بدون

 ....کردم آماده براتون اینو بفرماید گفتم گذاشتمو آشپزخونه وسط میز روی رو

 .....کرد می نگام فقط و فقط هم باز

 ....کنی می نگام اینجوری چرا خانوم گفتم شدمو کالفه

 ... نشست میز شتپ و کشید کنار رو صندلی بعد و نشست لبهاش روی پوزخندی کردم حس
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 تماس باهاشون بدید کنید لطف اتونو خانواده از یکی شماره اگه گفتم نشستمو روبروش منم

 نگرانتونن حتما دنبالتون بیان بگیرم

 به ای دیوونه چه گفتم خودم با....کرد خوردن به شروع و برداشت رو قاشق حرفم به توجه بی

 چیزیس طوالنیه مدته یه که کسی عین.....کنه تموم رو سوپش تا شدم منتظر..... خورده پستم

 بلند کرد تموم رو سوپش وقتی..... بخوره راحت تا کردم سکوت منم.... خورد می داشت نخورده

 کجا گفتم که شد

 بهم فقط اینکه....میداد آزارم نگاهش.....بود کرده ام کالفه واقعا دیگه.....نزد حرفی اما.... کرد نگام

 ......کرد می اذیتم نهنز حرفی و بزنه زل

 بهش دستام با کردم سعی همین برای نمیده جوابمو که الله و کر نکنه که رسید ذهنم به یهو

 ندارم رو کسی من گفت ای گرفته صدای با که بده آشناهاشو از یکی شماره که بفهمونم

 می دارم ساعته یه گرفتین منو شما خانوم گفتم بود رفته باال تعجب نشانه به ابروم که حالی در

  گین نمی چیزی پرسم

 حرفه فقط ایرانیا ما نوازی مهمون خصلت این میدونستم.... زیادیم االنم بودم زیادی همیشه من-

 کرد نگاه خودش به بعد... میرم االن

 گرم اون توی چقدر.... بود روسری بدون و کن گرم یه.... تنشه چی شدم متوجه انگار تازه هم من

 ....میومد بامزه بود بزرگ تنش برای که کن

 میشه بهتر بدین بهم لباسامو اگه فقط گفت که گرفتم ازش نگامو

  خیسن گفتم زدمو کنار رو بود ریخته پیشونیم روی لجاجت با که موهامو

  نداره اشکالی گفت کرد می نگام اخم با که همونطور

 و برگشتم که میرفتم ها لهپ سمت به داشتم....میارم براتون االن چشم گفت دادمو تکون سرمو

 کنین عوض لباستونو باال بیاید تونید می گفتم

 شد روونه دنبالم به آروم گامهایی با بعد کرد نگام شک کمی با
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 اومد دنبالم اونم شدم اتاقم داخل.....بودم گذاشته اتاقم حموم توی چرکا لباس سبد توی لباساشو

 ....شدم حموم وارد و میارمشون براتون االن بشینید شما گفتم و کردم اشاره تخت به

 گفتم همونجا از و کردم نگاه بودند گلی هم و خیس هم که جینش شلوار و رنگ کرم مانتوی به

 لباساتو گفتم دوباره و انداختم لباسشویی ماشین داخل لباساشو و برید االن بتونید نکنم فکر

 می که چیزی.... خشک دهنم.....زد خشکم.... کردم حرکت بیرون سمت به و ماشین تو انداختم

 باشه نداشته واقعیت کردم می ارزو رو دیدم

 به و خورد حرفشو....که من حیف گفت فریاد با حاجی که فهمیدم زمانی اونو و داشت واقعیت اما

 کرد می نگاه حاجی به ترس با و بود کرده جمع تخت گوشه روی خودشو که کرد نگاه دختر اون

 گفت و شد خیره بهم زد می موج چشاش توی خشم که حالی در و داد ونتک تاسف با رو سرش

 هان؟ کردی رد منو انتخاب بخاطرش که دختریه همون این

 ...حاجی گفتم و اومد خودم به زود.....بود شده گیج....بود شده قفل زبونم

 می مانوپی من اگه....باشی این تو نمیشه باور نگو هیچی هیس گفت و گذاشت لبش روی رو دستش

 ....نه رو تو اما کردم می باور دیدم

 نگفتی چرا خواستی می زن اگه گفت و گرفت رو بیفته چشمش از خواست می که اشکی قطره

 کردی کوچیک خودتو اینجوری ؟چرا

 نمی اینو من حاجی گفتم اومدم حرفش وسط کنه فکر موردم در اینجوری بذارم تونستم نمی

 شناسم

 شناسیشون نمی که زیادن اینقدر گذشته یکی از ارتک پس گفت و زد پوزخندی

 ...دادم نجات اینو من حاجی-

 چرا گفتم رفتمو دختر اون طرف به...دادن نجات و کمک میگی کارت این به.... غیرتت به تف-

 ندادم نجاتت مگه...نگرفتم آب از رو تو من مگه بگو چیزی یه ساکتی

 میگی؟ دروغ چرا گفت بعد.... شد خیره چشمام توی
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 شد تا چهار چشمم

 نکن کوچیک این از بیشتر خودتو کن بس هیراد گفت و شد جمع اخم از صورتش کل حاجی

 ...حاجی-

 میذارنت که نداری خانواده مگه تو گفت و کرد نگاه دختر اون به.... ساکت گفت و آورد باال دستشو

 ...باشی خونه یه توی غریبه پسر یه با

 ....خواستگاریم میاد و داره دوستم گفت هیراد گفت و شد ممظلو اش قیافه دختره اون

 سرش به زده اینکه مثل دختره این درمیاوردم شاخ داشتم واقعا دیگه

 دوست گفتم کی من خودت واسه میگی چی گفتم دادمو فشار و دستم تو گرفتم بازوشو محکم

 دادم تکونش محکم و...دارم

 خونه برگردم تونم نمی دیگه من کنید کمکم خدا رو تو اقا گفت حاجی به رو و گرفت اش گریه که

 اینجا اومدم باهاش دم بلندش کردمو خریت منم و داره دوستم گفت هیراد امون

 ...ی دختره نگو پرت و چرت گفتم اوردمو فرو صورتش رو محکم کردمو بلند دستمو

 .....شدم ساکت پیچید صورتم توی که دردی با با که

 کردی اغفال رو مردم دختر نکشیدی جالتخ....احمق بسه:حاجی

 .... گرفتم اتیش شدم می دیوونه داشتم

 شناسید نمی منو مگه... شما میگین چی حاجی-

 ...شناسمت می کردم می فکر فقط....شناسمت نمی نه:حاجی

 ...بگو رو راستش خدا رو تو گفتم برگشتمو دختر اون طرف به

 ازدواج باهم ما قراره نگفتی خودت مگه نکن رو اینکار من با خدا رو تو گفت و گریه زیر زد دختره

 کنیم
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 میگه دروغ داره این کن باور حاجی گفتم کشیدمو دستام تا دو با محکم موهامو

 داری دوست رو یکی گفتی دیشب که گفتی می دروغ خودتم... میگه دروغ این:حاجی

  گفتم دروغ کن باور حاجی-

 چیز همه هیراد گفت و کرد اشاره بود دختر اون تن که کنمگرم به...شدی هم دروغگو پس خوبه-

 دک رو محمود زود صبح که کنی انکار خوای می.....کنی انکار خوای می رو چی روشنه روز مثل

 استغفراهلل.....عش دنبال بری که کردی

 که کردم می ثابت حاجی به باید چطوری شدم درمونده افتادن زمین رو و شدند سست پاهام

 ....نمیگم دروغ

 پیش بفرسمت که شو ماشین سوار برو کن سرت چیزی یه گفتش و کرد نگاه دختر اون به بابا

 ات خونواده

 می منو بابام نمیرم من گفت کرد می هق هق و کرد می ایفا رو نقشش داشت خوب که دختر اون

  کشه

 االنم کردی می رفک بهش بکنی رو اینکار اینکه قبل باید گفت و داد تکون سرشو اخم با حاجی

 بشینه اشتباهش پای بایدم کرده اشتباه من احمق پسر این

 کنید باور نکردم کاری من حاجی-

 بتونم اینکه از قبل هم دختر اون بیرون رفت بود مالمت از پر که نگاه یه با فقط حرف بدون حاجی

 بیرون دوید دنبالش بکنم کاری

 که بود سنگین برام....کردن نمی کمکم پاهام اما کنم دفاع خودم از برم و شم بلند خواستم می

 من با رو اینکار چرا دختر این بودم شده گیج....باشه داشته من مورد در فکری همچین حاجی

 کرده درست پاپوش من واسه یکی نکنه....کرد
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********** 

 بدم نسبت من به رو چیزی همچین بذارم بود ممکن غیر

 از بتونی تا گیری می نیرو بهخود خود خطره در آبروت ببینی وقتی اما نداشتم توان پاهام اینکه با

 ...کنی دفاع خودت

 نبود بابا ماشین و بود ایستاده ویال در کنار محمود....دویدم ویال بیرون سمت به شدمو بلند سریع

 تند نفس تا چند و گذاشتم پاهام روی دستامو شدم خم....میزدم نفس نفس بودم دویده تند چون

 ...کشیدم

 می غلطی چه اینجا تو گفتم کردمو نگاه بهش خشم با بود روبروم محمود کردم بلند سرمو

 کنی می جاسوسیمو....گفتی بابا به چی...کنی

 گرفتن سراغتونو زدن زنگ آقا دیشب.... آقا نگین اینو گفت و پایین انداخت سرشو شرمندگی با

 که میرفتم داشتم صبح....بکنم رو اینکار اشتمند دوست من....کنم خبرشون شد چی هر گفتن بعد

 نه یا بگم اقا به کردم فکر خودم با چی هر.....ویال تو رفتین بغلتونه تو که دختر یه با با دیدم

 اقا به شدم مجبور آخرشم داد ادامه و پایین انداخت سرشو....چیه غلط چیه درست که.... نفهمیدم

 بدم خبر

 قضیه ظاهر روی از قضاوتتون که بگیرید یاد خواید می کی تمگف دادمو تکون تاسف با سرمو

 نباشه

 ...رفتم ماشینم سمت به

 بود شرت تی یه و ورزشی شلوار یه که لباسام به ویال تو برگشتم بدو دوباره....نیاوردم و سوییچ اخ

 برگشتم ماشینم سمت به سریع و ندادم اهمیتی

 

 

 



 
 

35 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 

 ......شده چی نمیگی چرا مادر هیراد-

 ......کرد می نگاه میرفتم رژه اتاقمو طول که من به نگرانی با که بود زیزع

 گرده برمی کی حاجی پس شبه نه ساعت عزیز-

 بعد خواند می لب زیر دعا نگرانی با و میداد فشار بهم دستاشو بود شده نگران خودشم که عزیز

 چرا آخه گفت و برگشت طرفم به

 .....شده چی بدونم بگو شدی سرکنده مرغ عین االن تا ظهر از تو که شده چی نمیگی

 می....دید ویالم توی دختر یه با و من حاجی گفتم می....گفتم می بهش باید چی....کردم نگاش

 ....شناسم نمی رو دختر اون من گفتم

 کرد؟ می باور

 ....شد نمی باورم بودم جاش اگه هم من شاید نکنه باور داشت حق هم حاجی شاید نه

 ....نیستم آدمی همچین من..... بشناسه منو باید کرده بزرگ منو خودش یحاج اما

 ؟.... هیراد ساکتی چرا-

 رفتم می اتاق اونور به اتاق ور این از داشتم هم هنوز

 رو اتاق طول بس از کردی گیجم.... بشین فقط نگو بگی چیزی خوای نمی اگه گفت عزیز باز که

 زدی دور

 کنه؟ می باور حرفمو حاجی میگی تو عزیز گفتم و ایستادم....ردمک نگاش اظطراب و باسرگشتگی

 شده؟ چی بگی خوای نمی تو؟چرا میگی چی گفت بود شده گیج واقعا دیگه االن که عزیز

 برگشتی وقتی از که امرو از اینم.... رفتی و ندادی بهم حسابی درست جواب که دیشبت از اون

 نکردی؟ اشتباهی که تو هیراد گفت باشه یدهفهم چیزی انگار بعد....نگرانی و ترسیدی
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 و گرفتم دستام توی دستاشو نشستم بود نشسته تختم روی که کنارش بعد ایستادم مقابلش

 ........کنه باور حرفمو حاجی که کن دعا برام فقط شده چی نمیدونم خودمم... نمیدونم گفتم

 اومد حاجی فریاد که بود نشده تموم حرفم

 کجایی؟ خانم-

 داره چکارم ببینم برم من....اومد گفت و شد بلند دستپاچگی با زعزی

 اینجام من نگو بهش فعال عزیز گفتم برسه دستگیره 6به دستش اینکه از قبل

 بست رو در و بیرون رفت و گفت ای باشه برگرده اینکه بدون

 مگه نکنه رباو منو حرفای و کنه باور رو اون حرف سادگی همین به حاجی کنم باور تونستم نمی

 ..... گنجید نمی باورم توی اصال... ممکنه

  افتاده اتفاقی چه که شد باورم اره.....شد باورم شنیدم رو حاجی فریادهای شب اون وقتی

 نظر در من برای اونو حاجی که بود دختری همون بود بهار اسمش فهمیدم االن که دختر اون

 ..... جمگی هنوز دادم نجاتش من که دختریه همون گرفته

 نظر در من برای که دختری اینه حاجی گفتم پوزخند با ایستادمو حاجی روی تو بار اولین برای

 ؟ گرفتین

 نره باال صداش کرد می سعی که حالی در و کشید صورتش به دستی بود خشم زا پرا که حاجی

 تو رتبخاط که خوندی معصوم طفل اون گوش تو چی نیست معلوم توئخ شاهکار این دیگه گفت

 ..... کرده فرار خونه از و وایساده اش خونواده روی

 اعتماد خودته تربیت به یعنی نکردی بزرگ منو تو ؟مگه. کنی باور حرفامو خوای نمی چرا حاجی-

 ...ی دختره اون به اونوقت نداری اعتماد کردی بزرگ خودت که کسی به نداری

 ما صنف تو که فالح فتاح حاج شناسی می پدرشو تو.... پاکه دختر اون نگو موردش در هیچی-

 اشتباه پروردش دست غیرممکنه و حالیشه حروم و حالل حاجی....خورن می قسم سرش رو همه

 .... کنه
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 ....گرفتم می آتیش داشتیم دیگه

 من حاجی گفتم کنم کنترل خودمو عصبانیت بتونم تا کردم می مشت دستامو که حالی در

 ...من چطور اونوقت... خورن یم قسم شما پاکی رو به همه.... پسرتمه

 بهم کنمو فراموشش خواستم می بودمو فراری ازش همیشه که حرفی کنمو تموم حرفمو نذاشت

 .... زد

 ....نبودی این بودی اگه نیستی؟که من پسر تو-

 .....کیم من اومد یادم تازه داشت حق.....رفتم بین از شدم خورد شکستم

 و کیه پدرم نیست کیم؟معلوم نیست معلوم من داری نیستم؟حق سرتپ من ارزه گفتم فریاد با

 بهم اینو که میرسه روزی یه میدونستم همیشه حاجی داری حق.....نامرد یا مرده اصال

 مقابلم میز روی دستمو محکم....کیم من که بیاری یادم قراره روزی یه میدونستم همیشه.....میگی

 چیه؟ من گناه حاجی گفتم کوبیدمو

 ......بود انداخته چنگ گلوم توی بدجور ضبغ

 بگیرم خودمو جلوی تونستم نمی بودم کرده فوران من اما کرد می نگاهم نگرانی با داشت حاجی

 بیارم زبون به رو لود مونده دلم ته سال همه این که حرفایی باید

 سر شب یه توی مادرم که چیه من گناه ساکتی؟بگو چرا حاجی چیه گفتم دادمو فشار گلومو

 چیه من برنگشت؟گناه سفر از وقت هیچ پدرم که چیه من رفت؟گناه و گذاشت و من زمستونی

 که پیمان مثل.....کنم زندگی بقیه مثل منم..... باشم آدم من داشتم دوست فقط که اینه من ؟گناه

 مپدرا شد دعوامون باهم وقتی که پیمان مثل.... ابروئه چشمت باال نمیگه کسی کنی کاری هر

 تا....مادرم و پدر بی من نره یادم دارم عمرم تا که خوابودند گوشم سیلیتو یه و ایستاد پشتش

 من که بیاری زبون به نخواستی و دیدی خودتم حاجی آره.... اضافیم خونه این توی من نره یادم

 از شدم خسته.....گفتم زدمو زانو بود میز اونطرف که حاجی مقابل.... شدن سست پاهام.....اضافیم

 خسته پنهونین محبتات همیشه اینکه از....بهم کردن نگاه مزاحم یه چشم به همه بس

  شکست بغضم....شدم
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 پنهونین محبتات همیشه اینکه از....بهم کردن نگاه مزاحم یه چشم به همه بس از شدم خسته.....

  شکست بغضم....شدم خسته

 ....بزنم پسشون کردم می سعی هلجوجان من و بریزن ام گونه روی خواستن می اشکام

 هیراد گفت و کرد نگاه بهم نیومد اما بیاد کنارم خواست بود دل دو انگار حاجی

 دادی بادم سالگی ده از که هیرادم همون من کن باور اما بگی خوای می چی میدونم حاجی نگو-

 ....بخونم نماز

 این عمره یه حاجی.....رورشگاهپ میذاشتی منو کاش....کردی نمی قبولم وقت هیچ کاش ای حاجی

 اما....ناشکرم کنید فکر نمیخواستم چون عزیز به نه بگم بهت تونستم نمی.... مونده سردلم حرفا

 بهم شد می پاره دفترم وقتی که باشه سرم باال خواستم می رو پدر یه نوازش دست یه منم حاجی

 نمره با وقتی که خواستم یم رو مادری آغوشم من.....برات خرم می دیگه یکی سرت فدای گه

 ..... بریدم حاجی.... بفهمم داشتنو مادر حس من و بگیره آغوشش تو منو خونه میومدم بیست

 بود داده تکیه میز روی رو دستش و بود نشسته صندلیش روی میز پشت حاجی کردم بلند سرمو

 ....بود دوخته چشم میز به و بود گذاشته پیشونیش روی رو دستش و

 کنی؟ ازدواج باهاش باید تو....شکست رو سکوت باالخره حاجی خفه صدای

 نکرده باور حرفامو حاجی یعنی کنم باور تونستمک نمی

 داد ادامه و بدم جولون افکارم به نذاشت

 پسرای نمیدادم بهش امشب قولو این اگه کنی ازدواج دخترش با که دادم قول فتاح حاج به من-

 همین به ازش تونن نمی آبروشونه بحث.... رو تو هم نمیذاشتن هزند معصومو طفل اون هم حاجی

 در پشت اومد فتاح حاج وقتی گفت و کرد نگاه چشمام توی و کرد بلند سرشو.....بگذرنن سادگی

 چه دونی نمی دید دخترشو وقتی فتاحم حاج.... باشه فتاح حاج دختر اون پدر شد نمی باورم

 شب فردا همین و نمیشه باخبر قضیه از هیچکی اینکه قول و سالتما کلی با.... کرد پا به قشرقی

 ...کنم آرومش تونستم خواستگاری میریم

 نخواه ازم اینو.... غیرممکنه حاجی نه-
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 به نه و دادم اهمیت کرد می صدام داشت که حاجی به نه.... بیرون زدم اتاق از سرعت به و

 کردن می نگام تعجب با داشتن و بودند تلویزیون جلو سالن توی که پدرام و پیمان نگاههای

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

 ازدواج شناختمش نمی که بود غیرممکن.....بودم شده خسته که زدم قدم خیابونها توی اینقدر

 تونستم نمی دیگه االن....داشتم ایمان کرد می انتخاب حاجی که دختری پاکی به قبال اگر....کنم

 نیست معلوم و کرد معرفی خودش پسر دوست منو دروغ به که دختری....بدونم پاک رو دختر این

 ........پنهونه دروغش این پشت چی

 اگه حتی.....نیستم حاضر هم بره سرم اگه حتی بدم ازدواج این به تن نبودم حاضر وجه هیچ به

 خبر چیز همه از که خودم خدای و من اما بودم دختر اون با من کنه فکر و نکنه باور حرفمو حاجی

 نابود دیگه یکی آبروی حفظ بخاطر زندگیمو نیستم حاضر پس... نیست اینطور که میدونیم رهدا

 .کنم

 از....بودم خسته خیلی....بودم خسته.....میداد نشون رو صبح 5 ساعت کردم نگاه مچیم ساعت به

 ....بودم بریده دنیا همه

 تالفی بزرگی این به تاوان با رو حاجی به بودن مدیون تونستم نمی.....بودم گرفته خودمو تصمیم

 ....کنم

 که بودم اماده.... کنه بازی برام سرنوشت نذارم و بگیرم زندگی از حقمو بار این که بودم مصمم

 بجنگم سرنوشت با حتی

 سادگی همین به که نیستم کسی.... هیرادم من آره....نشست لبام رو ای خسته لبخند فکر این با

 .... درشم به میدون از و بشم بازنده

 ....کنم ثابت حاجی به خودمو باید من

 عجله با که دیدم پیمانو.... رسیدم که ساختمون در به......شدم وارد و چرخوندم در توی رو کلید

 ....دوید می ماشینش سمت به داشت

 میری؟ ؟کجا شده چی پیمان گفتم و تعجب با
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 بیمارستان شببریم باید بده حالش حاجی گفت و گذشت کنارم از تندی به

 ..... خدا یا گفتم و زدم پیشونیم به دستم با محکم

 بود گرفته بازوهاشو زیر پدرام که حالی در که دیدم رو حاجی شدمو ساختمون وارد سرعت به

 نگرانی با ثریا و کرد می گریه عزیز....اس خسته من مثل هم اون بود معلوم....بودن بسته چشاش...

 ....داشت کردنش رومآ در سعی و بود عزیز کنار

 .... گذاشتم چپش بازوی زیر دستمو و رفتم حاجی سمت به سریع

*********** 

 دکتر؟ چطوره حالش-

 با همگی که پیمان و پدرام... عزیز به نگاهی... شناخت می منو و.....بود علی دوستم پدر مجد دکتر

 رفع خطر نباشید نگران تگف و زد بهشون ای کننده آروم لبخند....کرد کردن می نگاش نگرانی

 کرد شکر رو خدا و کشید ای اسوده نفس عزیز....شده

 باهات باید اتاقم بریم جان هیاد گفت لبخندی با بود مجد دکتر کردم حس ام شونه روی دستی

 ....بزنم حرف

 هس؟ مشکلی دکتر گفتم و نشستم صندلی روی مقابلش

 موافقی؟ نسکافه با گفت ریخت می جوش آب توشون و گذاشت میز روی لیوان تا دو که حالی در

 ....بودم نگران

 ... نه-

 رو لیوان لبخند با و نکردی ضرر گرمه نوشیدنی یه باالخره نشدی آرومم... کنه می ارومت بخور-

  نشست روبروم برد می دهن به لیوانشو که حالی در و گذاشت کنارم میز روی

 شده؟ چی بگین میشه دکتر-
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 خودتم فقط نشده چیزی جان هیراد گفت و کرد قفل دستاش بین رو یوانل و نوشید ای جرعه

 کنه؟دفعه رد رو سکته این تونسته که داده نشون مقاومت خیلی سنش این با حاجی میدونی

 رو آرومی جو کنید سعی که گفتم اتون همه به قبل دفعه من باشه یادت اگه.... نبوده هم اولش

 خوب باش استرس...نکنید وارد بهش رو هیجانی هیچ کنید سعی و کنید فراهم براش

 ...سمه براش شدن عصبی....نیست

 افتاده اتفاقی گفت و گذاشت میز روی رو لیوان

 مقصر من هم اول دفعه....کرد می سکته حاجی که بود دوم دفعه این.... گرفتم دستام بین سرمو

 بگیرم جدا خونه یه و برم خونه از خواستم و شد بحثم جرو پدرام با وقتی پیش ماه هفت....بودم

 اینجا به کارشو که بودم من هم بازم االن و.  کشید بیمارستان به کارش شنیدن با حاجی هم

 ....نیستم مقصر من که شد می باورش حاجی کاش....بودم کشونده

 می درست رو چی همه...نشده چیزی نه.... گفتم باشم زده لب لیوان به اینکه بدون شدمو بلند

 مکن

 کنم نمی دریغ اس ساخته دستم از کمکی اگه گفت و زد ای پدرانه لبخند استاد هم دکتر

 قدی گندمی جو موهای با ساله 55 حدودا مردی....بود مهربون اش قیافه....کردم نگاه علی پدر به

 میزد موج توشون مهربونی که عسلی چشمایی و متوسط

 من به کلی هم اون.... بود بد من برای بابا مگه.... کشیدم خجالت خودم از یهو.....علی خوشبحال

 آورد اش شناسنامه توی کین مادرش و پدر نیست معلوم که رو پسری که همین....کرده محبت

 کردم می رو محبتاش همه جبران االن باید شاید....کلیه

 .....نشستم نیمکتی روی بیمارستان محوطه توی رفتم....زدم بیرون دکتر اتاق از

 نابود رو حاجی کردم نمی قبول اگه و...شدم می نابود کردم می قبول اگه....بود مونده رزخب توی

 ...بردم می بینش از و کردم می

 بذاره راهم جلو راهی خواستم خدا از و کردم سرم گاه تکیه رو اونا گذاشتم پاهام روی دستامو
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 ثابت بهش باید....کردم می ادا یحاج به همیشه برای دینمو باید اما.... سخت.... بود سخت واقعا

 همون من کردم می ثابت بهش باید....نیستم آبروش رفتن بین از به حاضر وقت هیچ من کردم می

 ...کرد سرپام و گرفت دستمو اون روزی یه که هیرادم

 

 

 تختش کنار بیمارستان توی وقتی....شد مرخص خودش اصرار با بیمارستان از روز همون حاجی

 چشماش توی رو غم و شادی برق....میدم انجام من بگید شما چی هر حاجی فتمگ ایستادمو

 ....دیدم

 و روزه چند این اتفاقات ی همه کردن می فکر همه....عزیز چیه؟حتی قضیه نمیدونست کس هیچ

 .....ازدواجه با من مخالفت واسه فقط

 اماده حوصله....بودم ستهنش تخت روی...بودم پیچیده خودم دور رو حوله بودم نشسته اتاقم توی

 ....نداشتم رو شدن

 شک هم پاکیش ،به شناسمش نمی که این بر عالوه میرفتم،که دختری خواستگاری به باید امشب

 ....داشتم

 عزیز گفتم همونجا از....کردم دیر چرا ببینه بود اومده... بود عزیز حتما....شد زده در به ای تقه

 میام میشم آماده االن

 شد ظاهر در چارچوب توی پیمان خندون چهره و شد باز در تصورم فبرخال اما

 جلو من از چیز همه تو چرا تو هیراد گفت شیطونی نگاه با و بود داده تکیه در به رو دستش

 ....میزنی

 ....رفتم لباسم کمد سمت به و زدم لبخندی نیم همین برای نداشتم باهاش رو کل کل حوصله اصال

 چته؟ هیراد گفت و نشست تخت روی رفت....بست رو در تو اومد اونم

 ....بودیم صلح تو باهم ما که بود بار اولین شاید
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 نداشتم رو شلوار کت حوصله....بودم لباسام بررسی مشغول نگفتم چیزی انداختمو بهش نگاهی

 ...کردم می آبرو حفظ حاجی بخاطر باید اما...بودم خواستگاری این به راضی واقعا من مگه

 اتفاقی هیراد گفت و ایستاد کنارم اومد چون بود کرده تعجب رفتارم از بدجور پیمان اینکه مثل

 افتاده؟

 نگرانه واقعا و متلکیه و کنایه هر از دور به حرفش این کردم حس که بود بار اولین... کردم نگاهش

 می بیرون برو بدو هم حاال خوبم جوون عمو اره گفتم زدمو لبخندی... زدم اش شونه به دستی

 ...بپوشم لباس خوام

 و طرفت میومدم عمرا من بودی دخترم تازه.... دختری تو احیانا مگه گفت و زد موذی لبخند

 بشه چی که طرفت بیام تلخی گوشت آخه گفت و آورد در شکلکی

 داشتم رو آرزوش همیشه که برخوردی....وضعیتیه چه تو ببین نفر دو ما دوستانه برخورد اولین

 ....ندارم رو شوخی حال و حس حتی که افتاد وضعیتی ویت االن

 همو وقت هیچ و جنگیم حال در ما همیشه میدونم هیراد گفت و زد زل چشمام توی و شد جدی

  کنی حساب کمکم رو تونی می اما نفهمیدیم

 ..... شده رو به رو این از چطور این که کردم می نگاه بهش داشتم تعجب با من و رفت در سمت به

 قافله از من نکن فکر جوون عمو راستی گفت و برگشت طرفم به دوباره بره بیرون اینکه از قبل

 در و رفت بیرون اتاق از و زد چشمکی و دوربرمه زیاد دختر... شناسی می که منو... مونما می عقب

 .بست رو

 خالی شتموپ اونم که بود حاجی به تنها امیدم....کنه کمک من به تونست نمی کس هیچ که حیف

 .....کرد

 

 برادرش دو نگاههای یاد وقتی....بود برونم بله.... خواستگاری جلسه..... گذشت سرعت به چی همه

 می سرم بالیی حتما کردم نمی ازدواج خواهرشون با اگه واقعا که رسم می باور این به میفتم
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 کجا بود پیچونده چادر الی خودشو که دختر اون کجا دیدم دریا کنار من که دختری.....آوردند

 اگه حتما نبود من افتادن مخمصه این توی باعث و بودمش ندیده قبال و نگفته رو دروغ اون اگه....

 توی.....کردم می قبولش که بود اجبار به االن اما....کردم می قبولش.... میومدم خواستگاریش به

 خصمانه نگاهش هم فتاح اجح.....نکرد نگام و نکرد بلند سرشو هم بار یک اون مجلس تمام

 پیمان فقط مجلس اون توی.....بود کینه بدون و مهربون من به نگاهش که بود بهار مادر فقط....بود

 ....باشه بیرون دوستاش با خواست می که خودش خواست به اونم.... نداشت حضور که بود

*********** 

 

 من و شد تموم چی همه هفته دو عرض در کنم باور تونم نمی که گذشت سریع چی همه اونقدر

 ....برسم کجا به اون با قراره میدونم نه و شناسمش می نه که زنی.... امه شناسنامه تو زن یه االن

 یه حتی... یادمه رو خودم ی کرده اخم قیافه فقط....نفهمیدم هیچی عروسی جشن و مراسم از

 .....هشد شکلی چه بدونم که نکردم بهش جشن تمام طول در هم نگاه

 کرد قبول که بود اجبار به حاجی اینکه با.....بود جدا خونه ازدواج قبول برای شرطم هم اول از

 توی کسی دیگه بذارم خواستم نمی و تونستم نمی چون...... راحتم خودم اینجوری حداقلش اما....

 ....کنه دخالت زندگیم

 طبقه که آپارتمانم وارد گذاشتمو باز رو در...انداختم در توی رو کلید.... کنم نگاه بهش اینکه بدون

 .رفتم بود طبقه ده ساختمون یه اول

 زدمو رو کلید....داشت اشراف سالن به کامال که اپنی اشپزخونه و سالن یه با خوابه دو آپارتمان یه

 بی کاناپه کنار افتاد اما.... کردم پرتش سالن توی کاناپه روی درآوردمو رو کتم....شد روشن سالن

 ایستاده در دم هنوز دیدم که رفتم اتاق سمت به بهش توجه

 ای؟ نامه دعوت منتظر نکنه-

  بست رو در و تو اومد حرفی هیچ بدون
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 کنار کردم پرت پیرهنمو و کروات... رفتم اتاق سمت به کردم می شل کرواتمو گره که حالی در

 تعویض ای حوصله که بودم خسته اونقدر.....تخت رو کردم پرت خودمو کردمو باز ،کمربندمو تخت

 ....نداشتم رو لباسم

 بود روبروم که مطلقی سفیدی به....بودم شده خیره سقف به و بودم خوابیده تخت روی باز طاق

 سیاه اونو اشتباهاتمون با ما اما ماست ی همه زندگی مثل که سفیدی صفحه به....کردم می نگاه

 ....کنیم می

 سرشو و در کنار نشست....نکردم سمتش هم نگاه نیم یه حتی هم زبا اما.... تو اومد کردم حس

 ....گذاشت پاهاش روی

 از بتونم که هستم قوی اونقدر من که کنم فکر این به کردم سعی گذاشتمو چشام روی دستمو مچ

 ....بربیام مشکل این پس

 گوشه از دموکر باز چشامو....پروند خوابمو ای گریه صدای که بود شده خواب گرم تازه چشام

 ....کردم نگاه کنه باز لباسشو زیپ کرد می سعی و بود ایستاده آینه روبروی حاال که اون به چشم

 ....ریخت بهم خوابمو االنم ریخته بهم زندگیمو احمق ی دختره

 عوض زود...کنم کمکت بیام منتظری نکنه چیه:گفتم تمسخر با حالت همون در زدمو پوزخندی

 ....بذار مرگتو کپه بگیر کن

 به پشت و پهلو به اینبار گرفتمو بغلم بالشتو اون به توجه بدون....کرد می نگاهم داشت تعجب با

 .خوابیدم اون

 ....پریدم خواب از کنارمه کسی اینکه کردن حس با صبح

 نگاه داشت فاصله باهام متری سانتی چند فقط که اون به.... خوابیده تخت رو چرا احمق ی دختره

 بود صورتش روی هنوز هم آرایشش ی همه و....بود تنش مشکی شلوار با نارنجی بلوز....کردم

 ...بخوابه دیگه جای یه بره کنم بیدارش خواستم...
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 کاری تونه نمی باشه کنارم اگه حتی بفهمه که.... بخوابه همینجا بذار گفتم شدمو خیال بی که

 فقط االن که افتاد عروسی لباس به چشمم که بردارم امو حوله تا کمد سمت میرفتم داشتم....کنه

 ....شده پاره قیچی با کامال وسط از چون بود عروس لباس اسمش

 ....نداره کردنم باز زیپ یه عرضه....احمق ی مسخره

 سرد تست نون ای تیکه و برداشتم رو مربا کره و زدم برق به و ساز چای نشستم آشپرخونه توی

 ....خوردن به کردم شروع کشیدمو مربا روش دممالی نون به رو کره....برداشتم

 جوابشو اینکه بدون...برگشتم عقب به ارومی سالم صدای با که ریختم می چای خودم برای داشتم

 ....گذشتم زدم بهش که محکم تنه یه با کنارش از و برداشتم رو چای لیوان بدم

 (شنیدم اما گفت آروم) عوضی دیوونه-

 طرفش برگشتم خشم با

 خودت؟ واسه کردی بلغور چی-

 هیچی-

 شرت تی اون به....میداد نشون معصومتر آرایش بدون االن که صورتش اون به....زدم زل بهش

 ....بود پاش به که جینی شلوارک به و بود روش گربه یه عکس که سفیدی

 شروع برداشتمو رو وی تی کنترل.... نشتم کاناپه روی سالن تو رفتم ای دیگه حرف هیچ بی و

 کانالها کردن پایین باال به کردم

 سرگرم خودمو باهاش بشینم حداقل که نشد پیدا بخوری درد به چیز هیچ هم ای جمعه روز

 ....کنم

 گوشیمو.... برداشتم... بود زمین رو حاال تا دیشب از که رو کت.....شد بلند گوشیم صدای

 ....بود پیمان....درآوردم

 ...بود کجا نبود معلوم... ندیدمش اصال که دیشب بودم درگیر اونقدر
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 زدم رو اتصال دکمه

  بله-

 جوون عمو خوبی....داماد شاه سالم به به-

 ...کرد شروع این باز

 زدی زنگ صبحی وقت این پیمان داری چکار-

  کرد پر رو گوشی اش قهقه صدای

 زدم بهم عیشتو نکنه جوون عمو چیه-

 ؟.نه یا زدی زنگ چی واسه نالی می-

 خوش واسه وقت حاال... کرد اضافه خنده با بعد...شدیا ادبتر بی اما بودی که ادب بی هیراد-

 داری زیاد گذرونی

 پیماااااااااااااااااان-

 ....بگم تبریک زدم زنگ....خب باشه-

 میرفت رژه اعصابمو رو داشت صبحی اول....ی پسره

 بگی تونستی می هم دیشب رو تبریک-

 بودم؟ دیشب مگه نم....تو رفتی دست از واقعا-

 نبودی؟ مگه گفتم حوصله بی

 ....برگردم نتونستم شبم....باشم شهرستان دیروز شدم مجبور داشتم که پرونده یه واسه....نه-

 ...باشم راحت بذار کن قطع االن گفتی که تبریکتو پیمان باشه-

 دعوتون بزنم زنگ گفت عزیز بگم زدم زنگ هم حاال.... نداره اشکال اما....پررویی خیلی هیراد-

 باشین اینجا ناهار بیایید کنم
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 بیام تونم نمی دارم کار بگو-

 چکاری؟ گفت موذیانه و خندید

 ....میایم بگو باشه....سنن رو تو اخه....بیکاری-

 .کردم قطع رو گوشی بگه ای دیگه چیز بدم فرصت بهش اینکه بدون و

 همونجا از همین برا...اشه خانواده ودمب مطمئن....زد زنگ خونه تلفن که شم بلند خواستم می

 ...کردم صداش

 مادرته حتما بردار رو گوشی بیا-

 برداشت رو گوشی ایستاده همونطور و رفت تلفن سمت به.....شد هال وارد قرمز چشمایی با

 خوبین شما ممنون... سالم-

........ 

 ... آره-

 ..ندارم مشکلی....مامان نه گفت و کرد آروم صداشو بعد

  بشم آماده تا رفتم اتاق سمت به و شدم بلند.... دید رو اومد لبم به که وزخندیپ

 .....شده تموم تلفنش فهمیدم نیومد صدایی که دقیقه چند از بعد

 ....نیستش دیدم که هال سمت رفتم....کردم می تنم مشکیمو شرت تی که حالی در

 ....اینا مبابا خونه بریم باید شو آماده برو گفت بلند همونجا از

 ...........اتاق تو برگشتم دوباره و

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

 بذارمو قالش میگه شیطونه....میده طولش هم چقدر......بیاد شدم منتظر و نشستم ماشین توی

 .... برم تنهایی
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 می شد می بخش ماشین پخش از که آهنگی با و بودم گرفته ضرب ماشین فرمون رو که همونطور

 ...خوندم

  کرده قهر دریا با که مموج یه

 ندارم آرامش من تو بدون

 ....اینکه از غافل اما کردم گمت

 .....کردم خاموش آهنگو ماشین در شدن بسته با که

 دیگه یکی شاید اصال ببینم برنگشتم طرفش به حتی....کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین

 ....نیست اون و شده ماشین سوار

 که بودم متنفر بود زده بهم زندگیمو که دروغی بابت ازش اونقدر....کنم تحملش تونستم نمی

 ... کلی خودش هم کردم تحملش اینقدر که همین

 گرفت قرار بود دنده رو که دستم روی چیزی یه کردم حس که بودم خودم هوای و حال تو

 که کشیدم بیرون دستش زیر از دستمو سریع اونقدر...کردم نگاه بود دستم روی که دستش به

 ... شد شوکه

 ...کردم می نگاهم داشت تعجب با اونم... چشماش تو زدم زل خشم با

 ...فهمیدی دستم رو میذاری نجستو دست که باشه ات دفعه آخرین-

 ....نگفت چیزی و برگردوند شیشه طرف به روشو....کرد بغض کردم حس

 گذاشتم گاز پدال روی پام کشیدمو موهام به دستی عصبی

 ....حقشه گفت می ذهنمه تو چیزی یه اما.....شدم رحم بی خیلی میدونستم....رفتم دتن میدونستم

 خوام می معذرت-

 .....برگشتم بود گفته آرومی و خفه صدای با رو حرف این که طرفش به
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 .....کرد می بازی دستش انگشتای با داشت و بود پایین سرش

 ....دادم بیرون صدا با نفسمو

 ....سرت فدای.... نداره اشکالی گفتم می باید...گفتم می بهش باید چی

 .....ریختی بهم زندگیمو که نکردی کاری....نکردی کاری کنم می خواهش

 برگشتم طرفش به و گذاشتم صندلیش پشتی رو دستمو....کردم پارک خیابون گوشه رو ماشین

 شناسمت؟ نمی که من کرده؟آخه اجیرت کردی؟کسی من با رو کار این چرا-

 ریخت بهم بیشتر اعصابمو کارش همین... بود پایین سرش فقط نگفت هیچی

 ....برگردوندم خودم طرف به سرشو گرفتمو دستم با اشو چونه محکم

 فهمیدی؟..... کن نگاه بهم میزنم حرف باهات وقتی-

 پایین انداخت دوباره سرشو و گفت ای بله آروم که زدم حرفو این عصبی اونقدر

 ؟ گرفتی اللمونی چرا-

 .....کردم نگاه خیابون به ماشین شیشه از.... کشیدم صورتم به دستی

 ....برگشتم طرفش به دوباره

 هان؟ من به بستیش.... ببندی بهش نبود کسی و زدی گندی یه نکنه-

 .....کرد عصبیم اش،اشکاش گریه....شدم عصبی....ریختن اش گونه روی اشکاش....شکست بغضش

 ........ اون کنار دستم من و گذاشت دهنش رو دستش که اومدم خودم هب وقتی....شد چی نفهمیدم

 داره دیدم می... گذشت سکوت توی رو مسیر بقیه و کردم روشن رو ماشین ریخته بهم اعصابی با

  کنه می گریه صدا بی

 ....بودم شده دل سنگ بدجور انگار...نیومد رحم به دلم اما... پایینه سرش و
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 بگیرم شد زندگیم وارد خودش خواست به که این از زندگیمو تموم انتقام... بود قرار شایدم

 ....ایستاد خونه در پشت رفت و بست آروم رو در....شد پیاه و کرد پاک اشکاشو ماشین توقف با

 ....اومدم پایین ماشین از برداشتمو دستمالی حرص با.....افتاد بود لبش کنار که خونی رد به نگام

 گرفتم رفشط به رو دستمال

 ...کن پاک بگیرلبتو-

 ...کرد می نگام داشت قرمز چشای با اون و بود معلق هوا توی هنوز دستم

 ... نیست خیالی زدمت بفهمن اگه حاال....بکنن ای دیگه فکر نمیاد خوشم هیچ.... بگیرش د-

 تو رفتم و کردم باز رو در داشتم که کلیدی با اون به توجه بی من و گرفت رو دستمال

 می سرم پشت رو آرومش قدمهای صدای....کردم می حرکت ساختمون سمت به که همونطور

 شنیدم

  مادر اومدی خوش گفت و گرفت آغوش تو منو خنده با...دیدم روم پیش رو عزیز در کردن باز با

 عزیز مرسی-

 داماد شاه به به-

 بود پیمان....برگردوندم چپ طرف به سرمو

  گرفت طرفم به دستشو

 جون عمو مبارکه گفت و کرد نگاهم یطنتش با

 ....درد عمو-

 به چشمم بلکه.... کو گلمون عموی زن پس گفت و کرد نگاه سرم پشت به بعد شد بلند اش قهقه

 بشکنه ندیدنش طلسم این و شه باز جمالش

 کو؟ زنت پس جان هیراد گفت و کرد نگام عزیز
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 ....ومدمی داشت سرم پشت گفتم کردمو نگاه عقب به تعجب با

 کشه می خجالت طفلی حتما....تو اومدی تنهایی کردی ول زنتو برسرت خاک گفت خنده با پیمان

 تو بیارمش برم من...بیاد

 رفتم سالن سمت به زدمو پوزخندی

 بمونی منتظرش اونجا نیست الزم...تو میاد االن بشین بیا هم تو عزیز-

 هشد چیزی نکنه چیه گفت و کرد نگام نگرانی با عزیز

 .... میز روی میوه ظرف از برداشتم خیاری.... دادم لم مبل روی خیال بی

 ؟ اتفاقی چی-

 چایی؟ یا برات بیارم شربت گفت و کرد نگام شک با

 دو هر گفتم خنده با

 رفت آشپزخونه سمت به و خندید

 رمان یه اینم حتما....داشت جالبی اسم چه...طعمه....کرد جلب امو توجه بود میز روی که کتابی

 ....خونه می پیمان که جناییه

 موضوعش چه من به گفتم خودم با و انداختم باال خیالی بی با هامو شونه....نباشه جنایی شایدم

 .....چیه

 تو؟ نیومد هنوز زنت پس مادر-

 نفهمیدم من که اومدی کی عزیز-

 کو؟ زنت پس....تازه-

 کنه می تلیت حیاط تو مخشو داره پیمان حتما-

 کشیدم سر الجرعه برداشتمو رو شربت لیوان الخی بی و
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 افتاد پیمان و اون به چشمم گذاشتم میز روی که رو لیوان

 ....بود چشماش توی ترس یه کردم حس اما چرا نمیدونم

*********** 

 شد چشمام توی شک متوجه پیمان انگار....کردم نگاشون شک کمی با

 تو بیاد داد رضایت تعارف لیک بعد....بابا خجالتیه چقدر زنت این هیراد-

 احوالپرسی و روبوسی حال در که بود بهار و مامان به نگاهم...نبود قبول قابل برام حرفش این

 ...بودن

 راضی که گفتم هم اول از...ندارم دوستش بفهمن نیست مهم برام....نداشت معنی کردن بازی نقش

  که درسته...نیستم

 مشکلی یه بفهمن اول روز از بقیه که نیست مهم برام هم باز اما...دونستن نمی بقیه بابا جز به

 .هست

 بازی منو تونست نمی کس هیچ....دام یه یا بازیه یه این بفهمم زودتر چه هر خواست می دلم

 ....خبره چه اینجا بفهمم آروم آروم باید....بده

 من تا رفت که یمادر....کرد فراموشم خودش که مادری...کردم رو مادر امن آغوش هوای دلم

 معلوم که مادری....کجاست و هست کی و بود کی نفهمیدم که مادری....شم خوشبخت و بمونم

 ...شدم موندنی اینجا من که...بود نوشته چی اش نامه توی نبود

 کار جای یه که....شده روشن برام واقعیت این دیگه االن اما....فهمیدم نمی و بودم بچه قبال شاید

 ...لنگه می

 

 شد بلند عزیز صدای که بخورم اب لیوان یه تا آشپزخونه سمت رفتم بقیه به جه تو بی

 ...کنه می غریبی زنت پیش بشین بیا مادر میری کجا-
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 که بود کی دختر این...شدم سردتر....بودم سرد...فرستادم بیرون محکم نفسمو...بود بهشون پشتم

 شد زندگیم وارد روز چند عرض در

 خواست می چی من زندگی از

 می ریخته وجودم آتش بر که بود آبی حاضر حال در اما...بود رحمی بی نهایت جوابم این شاید

 ...شد می خاموش آتیش این باید... شدم می سرد باید...شد

 

 ...فرستادم بیرون محکم نفسمو...بود بهشون پشتم

 کنه نمی غربی ایشون نترسین هستن زیاد روشون کافی اندازه به خانم بهار-

 شده سبز شاخ پیمان و عزیز سر روی االن بودم مطمئن اما دیدمشون نمی اینکه با

 جان خانم سالم هیراد آقا سالم-

 ... برگشتم زری صدای با

 ...خورد من درد به بار یه عمرش توی این باالخره...

 دادم تکون سالم نشانه به سرمو

 گرمه هوا بدجور امروز لطفا آب لیوان یه زری-

 .....بود بهانه یه فقط نبود تشنه

 که پاپوشیه دختر این ممکنه یعنی...میرفتن رژه ذهنم توی که افکاری از فرار برای ای بهانه.....

 نه؟ که چرا.....انداختم باال ابروم....کرده درست من برای پیمان

 کنارش ات پیمان سمت رفتم هم من....بود کنارش هم عزیز...بود نشسته دونرف مبل یه روی بهار

 بشینم

 شد بلند عزیز که
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 زنت کنار بیا جون مادر-

 نشستم می پیمان کنار که همونطور و کردم بلند نشانه به دستمو

 ترم راحت اینجا من ممنون-

 جای یه بودم مطمئن چون....نبود مهم برام اصال اما....کردم می خوردش داشتم واقعی معنای به

 لنگه می قضیه

 کردم نگاهش...بود شده سرخ سرخ ناراحتی هم شاید یا حرص از...بود دیدنی بهار صورت

 بهار منو بین رو نگاهش مرموز که پیمان سمت برگشتم....نشست لبم روی ناخواسته پوزخندی...

 .چرخوند می

 گذاشتم اش شونه روی دستمو

 شد بهار با کردن پچ پچ به شروع عزیز....گرفت بهار از رو نگاهش

 ...زد چشمکی...شد شیطون پیمان نگاه

 گرفته؟ حالتو-

 ...انداختم باال و ابروم....کردم نگاش سینه به دست

 جوون عمو بگیره منو حال بتونه کسی عمرا-

 دربیاره رو حرصم گفتنش عموجوون با نتونست وقت هیچ که بفهمه تا گفتم عمدا رو جوون عمو

 شاید-

 بره که شد بلند و

 کم پیمان که بود غیرممکنه.....شدم خیره بود النس از بیرون که رفتنش مسیر به تعجب با

 ...بود بعید اون از شاید جواب و....بیاره

 پیمانه سر زیر هست که چی هر گفت می ذهنم اما چرا دونم نمی
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************** 

 

 نبوده خوب حالش مادرش اینکه مثل هم ثریا...خونه نیومدن ناهار برای بابا و پدرام وقتا اکثر مثل

 سربزنه بهش بود رفته و

 عزیز و ،بهار،پیمان من....بودن نشسته نفر چهار فقط ناهار برای و

 پیمان اما....بشینه خواد می کجا نبود مهم برام...کرد اشغال رو کنارم صندلی اومد بهار ناهار موقع

 یه بود فهمیده که هم عزیز...باشم داشته هواشو یعنی که کرد می اشاره ابروش و چشم با هی

 ...کرد می نگاه ما به نگرانی با فقط....نکنه دخالت داد می ترجیح همیشه مثل هست لیمشک

 غذا خودم برای و...برداشتم بشقابمو مامان نگران چشمای و پیمان های اشاره به توجه بدون

 شدم مشغول اشتها با هم بعد کشیدم

 ....کرد دراز بهار بشقاب سمت به رو دستش و کرد ای سرفه پیمان

 به حاال تا مقدمترن چی،خانمها دونه نمی نداره،ادب تربیت ما عموی این جان بهار خشیدبب-

 تو خوره به چیزا این و ادب حاال....داد ادامه کشید می غذا براش که همونطور ،و.نخورده گوشش

 ....اینجا میای بار اولین ناسالمتی...نیاورد جا به هم رو نوازی غریب رسم سرش

 گفتم و اومدم حرفش بین...کردم نگاه پیمان مرموز چشمای به گذاشت جلوش هک رو بهار بشقاب

 شو خفه پیمان

 چه االن شناسه نمی اخالقتونو که بهار....کنید تمومش گفت عزیز که بده جوابمو تا کرد باز دهنشو

 به ساکت فط و بود نزده غذاش به دست هنوز که بهار به مهربون لبخند یه با بعد کنه می فکری

 بحث بدون رو روز یه نمیشه همیشگیشونه کار اینا دخترم گفت و انداخت کرد می نگاه بقیه

 ...بخور ناهارتو تو بگذرونن

 زبون زیر از زودتر چه هر باید و....بود درگیر ذهنم اینکه با هم من....نزد حرفی کسی دیگه آخر تا

 آخر تا غذامو و آرومم که بدم نشون کردم می سعی اما کشیدم می حرف دختره این
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 زیاد چرا که عزیز تعارف کلی از بعد...بود بهار کرد تشکر و شد بلند که نفر اولین....خوردم

 بشینه سالن تو که کرد راهیش عزیز باالخره حرفا این و نخوردی

  بیرون رفت اینکه محض به و

 خوردش داری ما یجلو چرا داره غرور....ها زنته کشی نمی خجالت گفت و کرد نگام اخم با پیمان

 بفهمونی ما به که نبود الزم میاد پیش بحث بینشون شوهری و زن هر باالخره....کنی می

 دادم ادامه خوردنم به و...زدم پوزخندی

 قضیه نمیدونی بگی خوای می شدی خوبی بازیگر چه پیمان آقا که کردم می فکر این به و

 ....کنم رو االن که نبود الزم اما....چیه

 جوون؟ عمو شدی لال چرا-

 دادم تکیه صندلی پشتی به و.... کردم پاک دهنمو بشقاب تو گذاشتم رو چنگال قاشق

 ندارم خبر من و داری نسبتی باهاش سنن؟نکنه رو تو پس خودمه زن....خودمه زندگی-

 ... شدم بلند پوزخندی با....دید که رو پیمان خوردن جا

 بود مسخره خیلی نظرم به که لبخند یه با عموته زن که اینه باهاش نسبتت که رفت یادم.... آها-

 نکردم هم نگاه یه حتی گذشتم می که شالن از...حیاط سمت رفتم و کردم عزیز از کوتاه تشکر یه

 کنه می چکار داره ببینم که

 

 

 .....نشستم داشت قرار درختا وسط که نیمکتی روی

 .....شو قایم تو میذارم چشم من -

 زنیان جر فقط باشه-

 ....کنم زنی جر موطالیی دختر این دربرابر تونستم می من مگه...خندیدم دل ته از....خندیدم
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 مثل....نبود کردم باز که چشامو....شمردم ده تا......گذاشتم چشم من و شه پنهون رفت ساحل

 ....بود فرز همیشه

 برای نمیدیم بازیت گفتم و درآوردم شکلکی براش....بود شده خیره بهم اخم با که دیدم رو پیمان

 اینجا اومدی چی

 ...بود گرفته خودشو جبوی اما کنه گریه خواست می.... شد آویزون پایینش لب

 میگم بابام به ندی بازیم اگه-

 بگو خب گفتم و باال انداختم خیالی بی با هامو شونه

 ....کنی بازی ماشینم با میذارم منم...بدی بازیم اگه-

 تکون با بازم همین برای حرفش زیر میزنه بره ساحل اینکه محض به و میگه دروغ میدونستم

 نه گفتم سرم دادن

 به خورد بدم جاخالی اومدم تا.....کردم پرت سمتم به و برداشت رو سنگی...شد عصبی

 شده خون چشمم کردم حس لحظه یه.....پیشونیم

 که بود یادم هم حال اون ویت حتی....چشمم گفتم جیغ با و....گذاشتم چشمم روی دستمو ترس با

 کنم گریه نباید

 ....بود شده خیره بود پوشونده رو صورتم تموم که خونی به بهت با و بود ترسیده پیمان

 ....میومد سمتم به داشت همیشگی درخت پشت از ساحل

 خون از دخترا بقیه مثل هم اون شاید....کرد گریه و زدن جیغ به شروع سرووضعم دیدن محض به

 یادم هم شاید...بپرسم نشد وقت...کرد گریه روز اون چرا نپرسیدم ازش وقت هیچ....رسیدت می

 ...بپرسم رفت

 .... همیشه مثل...کرد فرار...نموند پیمان
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 و من دیدن با که...میومد درختا وسط سمت به داشت نگرانی با عزیز ساحل دادی و جیغ صدای با

 .... ابولفضل یا گفت خونیم صورت

 ترسیده....چکه یم چشمم از خون کردم می فکر اما دونم نمی...بود چشمم روی هنوز من دست

 چشم یه فقط چرا که کردن می اش مسخره ها بچه همیشه...شم چشم یه ممد مثل نکنه که بودم

 چشمهایی....بره بین از چشمم نباید که فهمیدم می بچگیم همه با...اس بسته چشمش اون و داره

 رنگین؟ چه چشمات بود پرسیده ازمن وقتی...مونن می خاکستر رنگ ثلم گفت می ساحل که

 و....طوسین میگه بابام رفته بابات به چشمات رنگ گفت هم اون....رنگین چه بگم باید نمیدونستم

 بودم فهمیده رو حاجی چشمای رنگ باالخره که بودم خوشحال چقدر اونروز من

 ؟شدی اینجوری چرا شده چی میگم مادر هیراد-

 ....گریه نه و داد نه جیغ نه....بودم ساکت

 به خودت زهرا فاطمه یا گفت و کوبید صورتش روی دست با....ترسوند رو عزیز سکوتم همین و

 برس دادش

 ....کرد نگاه کرد می گریه که ساحل به بعد

 بزنه زنگ آژانس به بگو خانم ثریا به برو بدو ساحل-

 ....خورد پیشونیم باالی روزاون که ای بخیه سه رد سمت رفت دستم

 ....بچگیم برای بود شده تنگ دلم

 ....پیمان های بازی غد برای حتی و....ساحل با بازی برای

 حاجی محبت من اینکه بخاطر حسادت....حسادته سر از میدونستم که پیمان دشمنیهای برای و

 ....داشتم رو

 به رو و عقب سمت به هم سرم.....مکرد قالبشون نیمکت پست به و کردم باز کامال رو دستام

 ...بستم چشامو...خورد چشمام به که افتاب نور....بود اسمون
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 آبی چادر از غیر بلکه بستم چشمامو.....بود شکلی چه مادرم بیاد یادم کردم سعی و بستم چشامو

 ...بیاد یادم ای دیگه چیز...گلیش گل

 ....نیومد یادم سیاهش چشمای و بود دهپوشون رو صورتش نصف تا که چادرش از غیر هیچی اما

 ....نشست ام چونه زیر راستم دست....کردم نگاه پام زیر های ریزه سنگ به....شدم خیره زمین به

 چون برنگشتم...شنیدم می راحت سکوت اون توی رو میومدن سمتم به که قدمهایی صدای

 ....پیمانه بودم مطمئن

 ....میزد بهم رو خلوتم همیشه پیمان

 .....کردم اخم غیرارادی....بهار فهمیدم عطرش بوی از.....شست که نارمک

 با را حیاط از قسمت این خوب خاطرات خواستم نمی حداقل...ببینمش اینجا نداشتم دوست

 ....بزنم گره بد خاطرات

 ضربه نتونست هم پیمان بدیهای خاطرات حتی....داشتم رو ساحل با بازی خوب خاطرات اینجا من

 بین از رو خوبم خاطرات دختر این حضور ترسیدم می اما....بزنه کودکیم خوب خاطرات به ای

 ...ببره

 ...گذاشتم شلوارم جیبای توی دستامو...شدم بلند

 کنم می خواهش....بشینی میشه-

 حرف طوری دار بغض صدایی با عمره یک چون...شناختم می رو بغض من.....داشت بغض صداش

 شده خفه گلوم توی غضیب نفهمه کسی که میزدم

 ....؟ چرا بدون اینکه بدون....نشستم

 ...بود کم بینمون فاصله...دادم تکیه نیمکت به سینه به دست

 ...بود کرده سکوت

 بگی؟ خوای می چیزی....شنوم می-
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 االن و شد می پنهون اونجا ساحل بودکه ایی همیشگی درخت دنبال نگام....بودم زده زل روبرو به

 و باختم بخاطر ومن جلو بیاد ساحل همیشه مثل...بودم منتظر شاید...بود سمت اون هب نگاهم هم

 ....باشم خوشحال دل ته از ساحل برد

 نمیدم دستش از وقت هیچ من و خوشحاله ساحل که باشم خوشحال

 شه اینجوری خواستم نمی کن باور... من-

 ...بودن خیس چشماش...کردم نگاش

 کردم خوردش و شدم همیشه از تر سرد...شدم رحم بی...زدم نیشخندی

 ....کنی خرم تونی می اشکات این با کنی می فکر-

 ...شد بلند هقش هق صدای

 گفتم لذت تمام با...گفت داشتم بهش که رو حسی و....کردم نگاش...شدم بلند که اینبار

 میاد بدم هرزه دخترای از-

 ....بیاره رحم به رو دلم بخواد هاش گریه با باشم شاهد تا نموندم و رفتم

 کنه بازی زندگیم با تونست کسی سادگی همین به....کنم باور خواستم نمی چون رفتم

 ...بشکنیمش خواستیم نمی کدوممون هیچ که سکوتی هم باز و...ماشین هم باز

 ....بود شده قفل فرمون به چپم دست و بود ام چونه زیر راستم دست

 اصرار رغم علی....بود بهار به خداحافظی موقع پیمان وزمرم های نگاه درگیر ذهنم هم هنوز

 ...داشتم خلوت کمی به احتیاج....بمونم اونجا این از بیشتر نتونستم....عزیز

 ساحل و برم تونم می که کردم می فکر این به ذهنم توی پیش مدت یه تا من که کردم فکر این به

 ...باشه کودکیم خاطرات دخترک همون هنوز اون شاید...کنم پیدا رو

 باید چطور کجاست نمیدونستم حتی من.... بزرگ شهر این توی...خندیدم خودم افکار و خودم به

 ...کردم می پیداش
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 یه از بیشتر وقت هیچ اون مگه کردم می پیداش که برفرض....شد پررنگتر اینبار پوزخندم

 ...منتظرمه کنم خیال من که کرده فکر بهم همبازی

 رفت فکرم....بود اشنا خیابون این چقدر...بود خیابون به نگاهم...بیرون کردم فوت محکم نفسمو

 ساحل پدر وقتی یادمه.....چشمامون معاینه برای بود برده رو پیمان و من ثریا وقتی که زمانی به

 وقتی من......داره عینک به احتیاج فهمید دکتر بردش و...کنن می اذیتش ساحل چشمای فهمید

 عینک هم من کاش کردم می آرزو....میدیدم میزد چشمش به خوندن درس موقعه که رو عینکی

 ...داشتم

 من....چشمامون معاینه برای بود برده رو پیمان و من ثریا که روزی...نشست لبهام روی ای خنده

 چند از بعد و....بدن عینک بهم تا باشن داشته مشکل چشام هم من که کردم می دعا رو مسیر کل

 من دیگه چون....نکرد برآورده منو ای کودکانه دعای خدا اونروز که شدم خوشحال رچقد سال

 ...نیست حکمت بی خدا کار هیچ که واقعا....بود اومده بدم دیگه هم عینک از و نداشتم رو ساحل

 ....کردم زمزمه خودم با گاه خدا نا

 کردی دوره گریههامو ، بغضهمیشه یک توی

 برنمیگردی وت میگه ، نگاهت خالی جای

 پاره پاره خاطراتی ، پنهون بغض یه منمو

 روزگاره رسم چه این ، تنها و غمگین و عاشق

 

 خط پشت ماشین و شد قرمز...کردم کم رو سرعتم شد زرد افتاد راه سرچهار چراغ به نگاهم

 ...شد متوقف

 ....54...55....بود ثانیه 58 افتاد شمار ثانیه به نگاهم
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 به افتاد نگاهم....بود پایین سرش...شکست می انگشتاشو عصبی...کردم نگاهش چشم گوشه از

 که کمی سرباالیی باالخره هم باز اما شه کار طبیعی بود شده سعی اینکه با که عملیش بینی

 ...عملیه میداد نشون داشت

 می برادراش اگه گفت که افتادم بابا حرف یاد....شده ول اینقدر دادن رو بهش بس از دیگه همینه

 ....شکتن می رو هردوتاتون...فهمیدن

 ...نبود این وضعش که داشت برادرایی اینجور اگه این نشست لبم رو دوباره پوزخندی

 ...بود شده سبز چراغ....اورد خوردم به من پشتی ماشین بوق

 برادرین؟ خواهر تا چند-

 بدون که بود کنجکاو نقدراو مغزم انگار اما...بود شده خارج من دهن از چطوری سوال این نمیدونم

 .شد زبونم رونه سوال این من از ای اجازه

 دارم برادر تا 3-

 ....بود پایین هنوز سرش

 ....نبود مهم برام اصال چون...بپرسم ای دیگه سوال خواستم نمی...گرفتم رو خودم جلوی اینبار

 در سمت رفت و بست آروم رو در...کرد باز کمربندشو...شد پیاده...رسیدیم اینکه محض به

 ...ایستاد بود پایین که سری با همونجا....نداشت کلید...ساختمون

 کمربند اینکه بدون...باشم کرده خاموش رو ماشین اینکه بدون...بودم خودم جای سر هنوز من و

 ...باشه شده جدا فرمون روی از دستم اینکه بدون...باشم کرده باز رو

 ...کن کمکم خودت اخدای....بستم چشامو....کردم نگاهش

 بازی باهاش دستم توی که کلیدی با.... کنارش رفتم آروم گامهای با....کردم پارک بیرون رو ماشین

 ...کرد می حرکت سرم پشت اون و...تو رفتم...کردم باز رو در کردم می
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 دقیقه پنج و بیست و سه ساعت.... ساعت سمت رفت نگاهم...شدم اتاقم وارد اینکه محض به

 ...کردم عوض رو لباسم و برداشتم شرتی تی و شلوارک....کمد سمت رفتم...بود

 سریع افتاد بهم که نگاش....تو اومد که بپوشم رو شرت تی تا رفت دستم...باال کشیدم رو شلوارکم

 پایین انداخت رو سرش

 ....خندیدم...بود نوبرش دیگه دختر این

 رو ها شما جنس اگه که من کشی می آب جانماز داری کی افتادیا؟واسه جا نقشت تو خوب-

 . دیوار الی جرز درد به نشسناسم

 کنی تمومش میشه-

 پری؟ می حرفم وسط باشه بارت اخرین-

 ...نگفت چیزی

 ؟ کری-

 باشه-

 ....دادم تکون سرمو

 .خوبه-

 ....خوابیدم تخت روی باز طاق.... تخت سمت رفتم

 ....کرد می کالفه کاراش این اب چرا نمیدونم.....بود ایستاده سرجاش هم هنوز

 با من که نکنم فکر این به کردم سعی و بستم رو چشام...خوابیدم پهلو به و کردم بهش پشتمو

 وسط این ماجرایی یه میدونم که نکنم فکر این به...اس چکاره نیست معلوم که کردم ازدواج کسی

 .باشه ای کاره وسط این ممکنه هم پیمان که شم این خیال بی و...هشت

 من....بگذره خوش بهش نیست قرار...کردم می فکری یه باید...رفته فهمیدم...شد بسته که اتاق در

 ....خبره چه فهمیدم می باید



 
 

65 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

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

 ..کردم می فکر فرضیاتم به داشتم که بود ساعتی دو یکی

 ....شد می ختم پیمان به من های فرضیه همه آخر اما.... میرسه حکم یه به فرضیه هر

 به آخرش.... بازگشتی اثبات چه... خلف برهان چه....کنم ثابتشون خواستم می که هم روشی هر از

 میرسیدم پیمان

 پیمانه بودن گناهکار اثبات درگیر اندازه این به ذهنم نداشتم باور

 ...بود عجیب هم من خود برای...چرا؟

 ...ریخت بهم رو افکارم و من ریاینجو که دختر این به لعنت....بودن شده پریشون افکارم

 ....شدم خیره سفید سقف به

 ....کرد می سیر گذشته توی ذهنم و بود اتاق توی جسمم

 ...هستم فهمیدنش مشتاق لحظه به لحظه که ایی گذشته

 تو که مادری فهمیدم می باید من...کردم می صحبت حاجی با باید....بودم گرفته رو خودم تصمیم

 ...بود کی کرد دریغ ماز رو آغوشش کودکی

 ....ببره اش بچه از بتونه که باشه دل سنگ تونه می چقدر مادر یه

 ...نیست ها قصه توی مهربون زن اون مادرم نکنه..... فهمیدم می داشتم حاال سالها از بعد انگار

 ...نبود مادر واقعا مادرم نکنه

 کنم می فکر که حاال اما....گذشت مادریش مهر از اش بچه بخاطر که زنی یعنی من ذهن توی مادر

 ....فروخت رو اش بچه خودش خوشی برای که زنی یعنی مادر شاید بینم می

 ....گرفتم انگشتم با رو نشست چشمم به فکر این تاوان به که اشکی قطره
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 که فکر این با روز در بار هزارن که االن....چی؟ االن اما....خبره چه نفهمیدم بودم بچه وقتی شاید

 تا....چشوند نمی بهم رو بودن راحت مزه مادرم کاش....چی؟ شکنم می ام زاده حروم یه من کنهن

 خوردن حسرت همون با.... بودم کنارش االن کاش....فروختمش نمی راحت بچگیم تموم با من

 ...نرم و گرم خواب تخت یه داشتن حسرت با داشتم رو آغوشش کاش....سبزی قورمه

 می من و....بود کرده انتخاب اون که کنم ازدواج دختری با من کرد می بورممج تا بود مادرم کاش

 ...چشم روی به گفتم

 کشید پر ساحل دادن دست ،از از بعد که آرامشی....داشتم آرامش اما....بودم ساده کارگر یه کاش

 ....رفت و

 ....باشمش داشته تونستم نمی وقت هیچ اما.... داشتمش کردم می فکر که آرامشی

 می غارتگر یه چشم به رو من که وقتی....کرد می نگاهم غاصب یه چشم به پدرام وقتی

 ....بود شده سهیم باهاش رو چیز همه و بود اومده که غارتگری....دید

 ....ندیدم هرگز کردم می خیال اما.... دیدم رو چیزها این ای همه من

 ...شدن کات ام ریخته بهم افکار....شد باز اتاق در

 ...بود زمین به نگاهش....کردم نگاه روبروم دخترک قامت به حوصله بی

 ....بود آروم

 ...ترسیدم می آرامش این از من....کرد می اذیتم آرامشش این

 ...حاضره شام-

 .بود زمین به خیره هم هنوز نگاهش اما...زد حرف....نکرد نگاهم

 ...شدن آویزون تخت از پاهام....زدم کنار رو پتو حوصله بی

 ....چرخید سمتش به سرم

 فهمیدی؟....تو میای زدن در بدون باشه آخرت دفعه-
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 ...زدم در-

 توپیدم بهش خشم با

 فهمیدی؟.... تو نمیایی ندادم اجازه تا بعد به این از....نشنیدم من اما-

 ...دیدم رو اش زده نم چشمای....رسید که چشمام به...اومد باال آروم آروم نگاهش

 می رو زندگیم من....بفروشم اشک بهای به رو زندگیم تونستم نمی من...شم رحم دل تونستم نمی

 .گرفتمش می پس باید و...خواستم

 کنی؟ خوردم داری دوست اینقدر چرا-

 گفتم شمرده شمرده... ام شده کلید دوندهای الی از

 فهمی؟ می... متنفرم ازت...چون-

 طعمه باید اون اینبار و...گشت می طعمه بالدن به که آتشی... کشید شعله خاکسترم زیر آتش

 ...شد می خشمم اتیش

 ببندیش من به خواستی و آوردی باال گندی چه نیست معلوم که ای هرزه توی از چون-

 فهمی می...زندگیم نابودی شد تو به کمک تاوان چون....متنفرم

 بود رفته باالتر صدام

 .....یتمشخص رفتن سوال زیر یعنی تو به کمک تاوان چون-

 دادم تکون جلوش رو ام سبابه انگشت

 وقت هیچ چون فهمی نمی فهمی؟نه می...شکستی حاجی جلوی منو چطور فهمی می تو-

 ...نداشتی شخصیت

 ...شدم می خالی باید که بود این مهم...نبود مهم اما...بودن شده سرازیر اشکاش

 ...کردی نمی رو اینکار باهام که داشتی شخصیت اگه تو-
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 از اما لرزید....کنارش دیوار سمت کردم پرت محکم و برداشتم رو بود عسلی روی که عکسم بقا

 ...نخورد تکون جاش

 ...بود سرسخت

 ...غریدم بلندتر اینبار....برداشت سمتم به قدمی

 شو گم...ببینم ریختتو خوام نمی بیرون گمشو-

 ....همیشه مثل...شد بسته آروم...شد بسته در

 ....نکرد خالی اطرافش روی رو حرصش من برعکس

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

 ....گرفتم دستام بین رو سرم...نشستم تخت روی

 ....بود سخت خیلی...بود سخت

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

 ...افتاد شده چیده میز به نگاهم... شدم که اشپزخونه وارد

 ظرف و...نبود هم روبروی طرف دو که بشقابی تا دو بود کنارش که قیمه خورشت و پلو دیس یه

 ...بود ای ساده میز....داشت قرار میز وسط هم که ساالدی

 بخورم راحت خیال با تونم می رو شام حداقل... نیست مهم هم زیاد...نبود کردم نگاه

 یادش...کردم دهنم نزدیک رو اول قاشق که همین....کشیدم غذا خودم برای و برداشتم رو بشقاب

 ...افتادم

 بدون بتونم اینکه برای فقط و میلم رغم علی....بخوابه گرسنه نیست شحق باشه بد هم چقدر هر

 ...بود اونجا حتما که اتاقی سمت رفتم بخورم شام وجدان عذاب

 سنگ نهایت این اما...خبریه کنه فکر و بشه پررو ممکنه...شدم پشیمون...رسیدم که در پشت

 ...نخوره کرده آماده خودش که غذایی از که دلیه
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 ...زدم در به آروم تقه یه وجدانم بر رحمیم بی غلبه از جلوگیری برای و دادم نتکو سرمو

 ...بودن قرمز چشاش...شد باز در... ثانیه چند از بعد

 ...آوردم درمی رو دختر این اشک داشتم راه به راه که...بودم شده بد من چقدر

 ...دختره مطمئنی کجا از گفت ذهنم توی چیزی یه یهو

 کجا به افکارم وضعیت این توی....بودم آخرش دیگه من که واقعا.... زدم افکارم ینا به پوزخندی

 میرفت

 خواستی؟ می چیزی-

 ....کشیدم گردنم پشت به دستی کالفه

 ....نیست کار در عذرخواهی که میدونستم

 بخوری؟ شام خوای نمی-

 نیستم گرسنه... نه گفت و کشید باال دماغشو

 شه کم وجدانم عذاب از اینکه برای.... بود گردنم پشت دستم هنوز که همونطور

 بخورم غذا تنهایی ندارم عادت من...من-

 ...کسی کنار یا بخورم غذا تنها که نبوده مهم برام وقت هیچ من....میگم دروغ میدونستم

 میام شورم می صورتمو گفت و زد جونی بی لبخند

 ...بیام کوتاه برابرش در نداشتم تدوس....نیومد خوشم لبخندش از....آشپزخونه شمت رفتم

 ....گذاشتم دهنم به رو قاشق و کردم پوفی

 ...شده آشپزخونه وارد و سرمه پشت که فهمیدم قدمهاش صدای از

 ...کرد بازی غذاش با بیشتر البته....شد مشغول و کشید غذا خودش برای و نشست روبروم
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 .....اتاقم سمت رفتم حرفی هیچ بدون هم شام از بعد....نزد حرفی کدوممون هیچ دیگه

 می چطور گفت می وجودم دیگه نیمه اما....شد می خیاالتی نباید...نبودم راضی خودم کار از

 کرد می گریه داشت اتاق توی اون و بخوری شام تونستی

 ...رفتم دنبالش وجدانم عذاب کردن کم برای فط من آره

 تا شدم بلند و دادم ماساژ دستم با ردنموگ یکم...شدم بیدار گوشیم تایمر زنگ صدای با صبح

 ....کردم تنم برداشتمو بودم گذاشته تخت روی دیشب که شرتمو تی....بخونم نمازمو

 باز درش....شد کشیده بغلی اتاق سمت به نگاهم... برم دستشویی سمت به اینکه از قبل

 ...دستشویی سمت رفتم و انداختم باال هامو شونه....بود

 بود بهتر....بود شش به دقیقه ده ساعت....کردم نگاه دیواری ساعت به گفتم که ور نمازم سالم

 ....بود بهتر موندن اینجا از حداقل مطب برم و بخورم امو صبحونه

 رو صبحونه اما داریم زن که باش رو ما که میزدم حرف خودم با لبی زیر و کردم جمع رو سجاده

 .کنم درست باید خودم

 ....است آشپزخونه توی بهار دیدم که داشتم فاصله اشپزخونه با قدمی چند هنوز

 ...چید می رو صبحونه میز داشت....رفتم جلوتر تعجب با

 ....کنی می چکار اینجا تو-

 شده حبس نفس....بود قلبش روی دستش........ برگشت سمتم به ترس با بود من با پشتش چون

 داد بیرون اشو

 بخیر صبح-

 ...کنه دراز گوشامو کارا این با تونه می کرده فکر گفتم خودم با کردم اهنگ لبش روی لخند به

 .... کشیدم رو صندلی

 کردم نگاه.... بود ایستاده سرجاش هنوز که اون به
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 نداشت؟ جواب سوالم-

 ...نشست صندلی روی روبروم و جلو اومد اونم

 کردم می اماده رو صبحونه داشتم-

 ایجا....هستی رفتنی زودی همین به چون نباش امیدوار زیاد ماا....شدی واقف وظایفت به خوبه-

 فهمیدی؟... کنی خانمی توش بخوای که نیست تو خونه

 ...بودن شده آتیشی چشاش....نبود اروم....زد پوزخند بار اولین برای

 که هم بالیی این....نیستم ممنون ازت نجاتم بابت:گفت شمرده و آروم چشماش آتیش خالف بر اما

 نکنی دخالت نیست مربوط بهت که کاری تو دیگه که باشی تو تا....بود حقت اوردم تسر

 بمونه آروم که بهتر همون دختر این.....بود مونده باز تعجب از دهنم

 چه ندیدی زندگیت تو غمی هیچ و پسری یه که تو:داد ادامه و کرد قفل بهم میز روی دستاشو

 ....کرد اشاره بهم اش اشاره انکگشت متنفرم؟با مردا شما همه از چی؟من یعنی زندگی میدونی

 ....دادی نجاتم و کردی لطف بهم خودت قول به که تویی....تو بخصوص و-

 ...بود شده پررو زیادی....میرفت نباید....بره که شد بلند

 ایستادم روبروش هم من

 ...بود بهم نسبت تنفر هردومون چشمای تو....بودیم هم چشم تو چشم

 من....نیستم قایل براش احترامی هیچ بفهمه که گفتم غلیظ و محترم.... محترم اصطالح به خانم-

 ی دختره کنی می تهدیدی منو داری ایستادی روبروم تو بعد....کنم نمی قبول ام خونه نوکر رو تو

 ودناب فهمی می اصال تو....بااومدی اینجوری گذاشتن الالت به لی لی بس از که عوضی توی....نکبت

 چی؟ یعنی من زندگی کردن

 ...کردم نگاش نفرت و خشم با....دادم تکون جلوش تهدید نشونه به رو ام اشاره انگشت من اینبار

 هرزه ی دختره.....بیفتی کردن غلط به که کنم می کاری-
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 ....شد خورده صورتم به که سیلی با

 ....دبو داده نشون رو شرمی بی نهایت دیگه.....دادم دست از کنترلمو

 به که بود من راست دست پشت....برسه پایین به بود شده خورده صورتم به دستی اینکه از قبل

 جلوگیری خودش افتادن از میز لبه گرفتن با اما...شه پرت عقب به شد باعث که....خورد دهنش

 کرد

  نره باال کردم می سعی که صدایی و کنم کنترلش کردم می سعی که خشمی با

 نخواهد وجود بعدی دفعه باش مطمئن که....کنی می بلند من روی دست اشهب آخرت بار-

 بی رو کاری هیچ من....بمونه بدهکار که نیست آدمی هیراد.... باشه یادت که زدم اینو....داشت

 ...نمیذارم جواب

 می صحبت علی با زودتر چه هر باید....کردم حرکت اتاق سمت به کنم نگاه بهش اینکه بی و

 قضیه این توی پیمان کردم می حس...شدم می دیوونه داشتم....کنه کمکم بتونه اون شاید...کردم

 ...نداشتم اثباتش برای مدرکی اما...داره دست

 چی درموردم حاجی که نیست مهم برام دیگه گرچه....میکردم پیدا مدعام اثبات برای مدرکی باید

 حاجی جمله هم هنوز....گناهم بی من کنم بتثا که میرم هم جونم پای تا شده اما.... کنه می فکر

 نیستم پسرت چون من آره"نبودی این که بودی من پسر اگه تو"...خوره می زنگ گوشم توی

 فراموش میزد هم کتکم روز اون حاجی اگه شاید...شد تموم گرون برام خیلی این و....نکردی باورم

 ....کنم پاک تونم نمی ذهنم از وقت هیچ رو جمله این اما...میکردم

 

 مسلما چون شلوغ خیابونا و بود صبح....قرمز چراغ هم باز و....پیاده عابر خط پشت توقف هم باز

 ....امروزش ی دوباره شروع دنبال میره داره کسی هر

 رو پیاده به نگاهمو دادی و جیغ یهو....کردم نگاه میداد نشون رو ثانیه 33 که شمار ثانیه به

 ...کشوند
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 گرفته کتک باد به خیابون توی رو زنی که مردی و....بود شده جمع خودش تو گریه اب که ای بچه

 ....بود

 ..7...6...9....شمار ثانیه سمت رفت نگاهم

 ...نرو گفت ذهنم....در سمت رفت دستم

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

 لمامس چون شلوغ خیابونا و بود صبح....قرمز چراغ هم باز و....پیاده عابر خط پشت توقف هم باز

 ....امروزش ی دوباره شروع دنبال میره داره کسی هر

 رو پیاده به نگاهمو دادی و جیغ یهو....کردم نگاه میداد نشون رو ثانیه 33 که شمار ثانیه به

 ...کشوند

 گرفته کتک باد به خیابون توی رو زنی که مردی و....بود شده جمع خودش تو گریه با که ای بچه

 ....بود

 ..7...6...9....شمار ثانیه سمت رفت نگاهم

 ...نرو گفت ذهنم....در سمت رفت دستم

 ...اومد سرت بالیی چه کردی کمک که قبل دفعه نیست یادت مگه تو

 هنوز که پسرکی....رفت شدن می رد کنارشون از انگیز تاسف نگاه با فقط که مردمی به نگاهی

 حرکت و...شد 2 که شماری ثانیه و....کرد می گریه

 ....ممنوع کردن کمک گفتم خودم به و...دمکر حرکت

 چیده هم روی های پتو و لحاف بین جایی یه که ای بچه گریه....میرفتن رژه ذهنم توی تصاویری

 ...کرد می وگریه بود شده پنهان دیوار و شده

 نمی که اشکهایی و....بودن نامفهوم که فحشهایی.....زن یک های ضجه و....مرد یک دادهای و جیغ

 ....مدید
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 ده ساختمون روبروی....دادم فشار محکم سرمو....بودن من محو ی گذشته از شاید هایی صحنه

 ....بود اون هشتم طبقه توی مطبم که ای طبقه

 عنوان این با اسی.....برداشتم... بود کنارم صندلی روی که گوشیمو... شدن پیاده از قبل

 پیاده...کردم سندش...میاد حتما یدونستمم"منتظرتم مطبم توی علی...بخیر صبح سالم"نوشتم

  رفتم و شدم

 ساز چای دادمو بیرون محکم نفسمو...بودم دوماد تازه ناسالمتی...باشه تعطیل مطب بود قرار امروز

 ....زدم برق به رو

 ....آوردم بیرون میزم مشو از رو بیسکویتی جعبه هم بعد

 ...شد زده مطب زنگ که بردم لبهام سمت به رو چای لیوان

 ....بود علی حتما

 

 ....کرد می نگاهم داشت وسردرگمی گیجی با علی

 ...بودن زده بیرون حدقه از تعجب از چشاش

  گفت و کرد قفل پاهاش روی دستاشو....کنه جور و جمع خودشو کرد سعی

 دلیل نشدم دعوت بهش هم من حتی که مختصر عروسی این چی؟پس یعنی نفهمیدم که من-

 کنی ازدواج شدی مجبور تو داشت؟یعنی

 عالمت به رو سرم....کردم می مزه مزه داد نمی چای طعم دیگه که رو شده سرد چای که همونجور

 داد ادامه باز علی که...دادم تکون آره

  پیمانه سره زیر چیز همه کنی می فکر تو یعنی-

 ...مطمئنم کنم نمی فکر گفتم کردمو نگاش کامل اطمینان با
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 وقتی اینکه مطمئنی؟بخاطر چرا:گفت و کر نگام کنه هضم رو قضیه این بود نستهنتو هنوز که علی

 میشه؟ دلیل این بودن؟مگه مشکوک دوتاشون بودی بابات خونه

 سینه به دست...دادم تکیه میز به و روبروش رفتم ارم قدمهای با...شدم بلند صندلی روی از

 ...بودم روبروش

 دالیلم که درسته شم؟ مشکوک کی به باید ندارم پیمان زا غیر دشمنی که منی کنی می فکر تو-

 کنن قانع منو تونن می مطمئنا اما اس گانه بچه

 داد تکون و سرش

 اما....باشه سرش زیر قضایا این االنم بوده بد باهات بچگی از پیمان چون که نمیشه دلیل اینا نه-

 گناهی بی کنی ثابت تا کنم می تبه باشی داشته الزم که کمکی هر من خوای می اینجوری تو اگه

 کردم شک خودم به خودمم ازدواج این با چون....گناهیم بی اثبات نیست مهم هم زیاد دیگه-

 ....شن روشن حقایق وسط این باید خب اما...پسرشم دوست واقعا نکنه

 بکنی؟ خوای می چکار خب-

 بیایی؟ کردم صدا رو تو چرا دیگه کنم چکار باید میدونستم اگه من خان باهوش گفتم و خندیدم

 میاد یادت کنی می پیدا کمک به احتیاج تا دیگه همینه گفت و دراورد شکلکی و کرد اخمی علی

 ادامه و زد سرش به نمایشی صورت به رو دستاش...دیکه هست علی اسم به ای مرده ننه یه

 یه میاد شونیاد غمشون وقت فقط که شدم دوست های عتیقه چه با که من سر به خاک...داد

 دید فامیلتونو دخترای یکم حداقل...نکردی دعوتم که عروسیت تو...دارن علی اسم به دوستی

 بزنم

 چیه غصه و غم فهمید نمی اصال انگار پسر این...خندیدم

 خونوادگیمون مجلس کنم می دعوت رو هیز توی من مگه...میشیا پررو داری...علی کن بس-

  و شد بلند قهر حالت به علی
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 ول و شرکت کارای بگو منو....نکن دعوت هم غمت مجلش به منو کن لطف پس اینطوره که حاال-

 زده شرکت کی واسه که کنه می سرمو پوست شرکت نرفتم هنوز بفهمه بابام...اینجا اومدم کردم

 دونه نمی قدرمو هیچکی و میشم حروم دارم واقعا....من حیف....تو اونوقت

 کنم چکار بگو تسرجا بشین حاال خفه، علی-

 نشست لباش رو موذی خنده.... سرجاش نشت نمایشی مظلومیت با علی

 بدم دوستی پیشنهاد زنت به برم خوای می-

 کردیووو خلق چیه عقل کم بشر این آخه خدا ای

 شعور بی منافعتی فکر به فقط تو...من نخواستم حلتو راه سرکارت برو علی-

 کنی امتحانش باشی داشته دوست شاید گفتم...بابا باشه-

 خفه علی-

 دربیارم؟ پدرشو برم بگو کرده ات خفه کی...کنی می خفه خفه هی... هم تو باشه-

 معمولی اما نبود هم زشت البته...نبود زیبا صورتش که درسته...کردم نگاه علی نمک با قیافه به

 که بینیش به من چقدر...بود معرفت و مرام با....بود عالی من نظر از سیرتش عوضش در...بود

 بد زیاد االنم....کرد عملش رفت هم آخرش...خندیدم می بود تابلو صورتش تو و بود گوشتی

 هملیه عملی میگم همیشه من خب اما....کرده عملش مردونه خودش خواست به البته...نشده

 ...دیگه

 ...تو منو خوردی... توام؟ با کجایی...هیراد-

 ....نشستم زمی پشت رفتم و گرفتم علی از چشم

 تفریح بریم رو امروز موافقی علی-

 ام پایه باشم تفریحا اون از اگه: گفت و زد آمیزی شیطنت خنده

 داد تکون تاسف با سرمو
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 نیستی بشو ادم تو-

  کرد نازک چشم پشت

 نیستم؟ آدم من میگی که کنه می کم کجات از دخترا با زدن گپ یکم حاال-

 شناسم می دوستمو جنس که من اما...نیست مشکلی که باشه گپ فقط اگه-

 بگذرون خوش رو روز یه بیا علی جان گفت و کرد شیطونی خنده باز

 جایی تا خودش قول به...میداشت نگه دخترا با دوستی توی رو حدودش و حد....شناختمش می

 به که رفتن صدقه قربون تا چند یه حاال گفت می همیشه...اش واسه نشه دردسر که میرفت پیش

 باشه قانع ها صدقه قربون همین به واقعا اگه حاال...خوره نمی بر اییج

 کردی می فکر داشتی عروسیت شب به نکنه چیه گفت آمیزی شیطنت لحن با....دید که امو خنده

 ...گمشو-

 بریم شو بلند گفتم علی روبه و...برداشتم رو سوییچ

 رفتم در سمت به اون از قبل و

 که چپم دست به چشمم و قهوه فنجون روی دستم.... بودم نشسته شاپ کافی توی علی روبروی

 ....افتاد دستم توی حلقه به نگاهم....میزد بود،دور پیچیده فنجون دور

 نگاه رو اونجا-

 دنبال رو علی نگاه رد....گرفتم باشه داشته معنی هزاران تونست می که حلقه این از نگاهمو

 کردم دنبال هم باز رو نگاهش....بود خیابون روبه که شاپ کافی ای شیشه دیوار به رسیدم...کردم

 ....شدن می شاپ کافی وارد داشتن شاد و سرخوش که دختری دو به رسیدم و

 از بیش همیشه اوصوال و....نبودن دخترا قیافه و تیپ آنالیز اهل....بودن قد هم تقریبا که دختر دو

 روبروم که علی سمت برگردوندم نگاهمو یرینهد عادت طبق پس....انداختم نمی دخترا به نگاه یک

  بود
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  زد چشمکی شیطنت با

 ای؟ پایه-

 ....دادم تکون تاسف با سرمو

 برداری؟ کارات این از دست خوای می کی تو-

 ..کرد ردیف برام دندوناشو و خندید

 رو یزچ همه دور سرمو رو ریزم به توبه آب میدم قول دادی زنم و زدی باال آستین برام وقت هر-

 ....بکشم خط

 چپش گونه به بعد...باشم خوش بذار آزادم که حاال اما....داد ادامه باز ای ثانیه چند مکثی از بعد و

 بگذره خوش دوتاییمون به امروز یه بذار بمیره تن این گفت و زد

 ....بود الزم من زندگی توی حضورش واقعا بشر این... خندیدم

 نزدیکترین ما روبروی تقریبا االن که تا دو اون به نگاهی.....ردمک نزدیک لبام به رو قهوه فنجون

 ....کردم بودن کرده اشغال رو ای شیشه دیوار به میز

 هردوشون به سریعی نگاه...بود شده مزین آرایشی به هم اشون چهره....باشن بچه نمیومد نظر به

 "نیس بد اشون قیافه که چه تو به"شد بیدار وجدانم انگار یهو....نبود بد اشون قیافه....کردم

 میز روی حاال که قهوه فنجون سمت به دوباره قرمز مانتو دختر از رو نگاهم وجدان عذاب حس با

 ....برگردوندم بود

 ...شد نزدیک دخترا اون میز سمت به و شد بلند باشه من از جوابی منتظر اینکه بدون علی

 ...بود شده نوشته خوش خط با که دبو شعری.....افتاد دیوار روی تابلوی به نگاهم

 خانما سالم-

 شد کشیده بود دخترا روبروی من به پشت که علی سمت به تابلو از نگاهم

 ندادن جوابی دخترا



 
 

79 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 ....کنه چکار خواد می ببینم شدم کنجکاو

 مثل و آرامش با....بود جذاب مطمئن تیپش عوضش در اما نبود جذاب خیلی اش قیافه علی شاید

 ...کرد خم کمی رو سرش...شد نزدیک دختر دو اون میز به واقعی نجنتلم یک

 بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند برای تونم می.... محترم خانمای سالم

 ...کرد نگاهش چاشنی هم خنده یه مطمئنا و

 مشکی شال و قرمز مانتوی که دختری...شدم دخترا العمل عکس منتظر و زدم ام چونه زیر دستمو

 به پریده باال ابروی با...بود ریخته صورتش روی کج رو طالییش موهای و بود هکرد سرش به هم

  آقا شد تموم لحظه چند:گفت ای ثانیه چند مکث از بعد و شد خیره علی

 بود شده خیره دوستش به لبخند یه با دیدم که کردم نگاه دومی دختر به

 اجازه بدون اینبار و زد لبخند هم باز مطمئنا اما خورد جا یکم کنم فکر دختر این حرف این با علی

 جالب اینکه مثل نه...بود نشسته من به پشت علی حاال..... نشست و کشید پیش رو صندلی

 ....بدم دست از رو ای صحنه مبادا تا شدم خیره بهشون تمرکز و دقت با....شد

 رسید میزشون به خدمت پیش....بشینید اینجا باشیم داده اجازه نمیاد یادم:گفت باز دختر همون

 دادن جواب برای علی مکث باعث همین که گذاشت روبروشون رو دختر دوتا اون سفارشای و

 ...شد

 حرف به شروع لبخند یه با بودم مطمئن اما نمیدیدم رو اشو ه چهر... داد تکیه صندلی به علی

 ...کرد زدن

 بشینن جااین تنها نباید شما مثل خوشگل خانم تا دو که کنم می فکر راستش-

 کردین فکر کردین جا بی شما-

 داشتن کردنشون ادا آروم در سعی که رو حرفاشون تونستم می راحت و بود سکوت از مملو فضا

 بشنوم

  کرد نگاه علی به باز و آورد باال براش سکوت نشانه به رو دستش که بگه چیزی خواست دوستش
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 چه هر االنم بیارم پایین خودمو منزلت و نشا خوام نمی که اینه بخاطر نمیزنم و داد االن اگه-

 کنید کم شرتونو زدوتر

 بگین؟ چیزی خواید نمی شما گفت دختر دوست به رو و خاروند رو گردنش پشت علی

 دختر اون به برسه چه سوخت اش واسه دلم منم زد حرف جور یه نامرد

 ...خب-

 ....شیدا-

 کار حساب شد باعث که انداخت بود وشیدهپ سفید سراپا که دختر اون نظاره هم ای غره چشم و

 ...شه ساکت و بیاد دستش

 ...شیدا سمت گرفت و کرد خارج جیبش از کارتی شد بلند علی

 بعضیا حضور بدون البته.... ببینمتون میشم خوشحال-

 ...گرفت رو کارت ای ثانیه چند مکث از بعد شیدا

 من سمت به و گفت خوشی روز یعل که بگه چیزی خواست عصبی صورت با قرمز مانتو دختر

 ...اومد

  دادم تکون خنده با سرمو

 ....کرد نگاه اونا میز به خنده با هم باز نشست که روبروم

 پسر چرونی چشم تو چقدر...دیگه بسه-

 گرفت می اونا سمت از رو خندونش نگاه که همونطور

 آخر الی و کنم نرم رو قرمزی شنل دختر تونم می من که بخوای تو چی هر سر ببندیم شرط بیا-

 کرد حرفاش چاشنی چشمکی و

 ایه صیغه چه دیگه آخرش الی و دوما حرامه بندی شرط اوال گفتم تاسف با
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 دائم صیغه گفت و کرد نگام کرد می ردیف شیدا برای سفیدشو دندونای باز که ای خنده با

 زد چشمکی باز و دارن هم با پسر و دختر دوست که همونا از....داداش

 دارم زیاد کار من که بریم شو بلند...شعور بی-

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

 کردم می زمزمه لبم زیر رو شعری و بودم نشسته ماشین توی

 کرد زنده را بچگی شد می کاش"

 کرد گریه کودکانه شد کودکی

 سرود"قیامت تا قهر قهر" شعر

 نبود بیش دمی که قیامت آن

 کرد چه هامان کودکی با فاصله

 *"....کرد خنده گانه شد،بچه می کاش

 ساحل حداقل و...موندم می بچگی دوران همون توی میدادم ترجیح که...بود من حال مصداق واقعا

 از باالخره پدرم روز یه شاید و...میومد دنبالم روز یک مادرم شاید حداقل و....نمیدادم دست از رو

 ...گشت برمی مسافرت

 ....بیان پیش من زندگی توی بود نهممک که دیگه شایدهای خیلی و

 اثبات برای مدرکی باید....بود منطقی حرفاش....کنه عوض هوامو و حال تونست امروز علی حضور

 ....کردم می پیدا فرضیاتم

 کوچک دختر و....ماشینها پیاپی های بوق صدای....بود کرده ام کالفه بود شده ایجاد که ترافیکی

 به دستشو ماشینها بین....داشت زندگیش از نشان اش سوخته آفتاب صورت که سری به چادر

 چه واقعا و.....گرفتن می رو از دست به نسبت خیال بی که مردمی و.....کرد می دراز نیاز عنوان

 ماشینهای به....باشه داشته دارو خرید به نیاز و باشه مریض مادرش واقعا شاید کرد می فکر کسی
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 توقف عمدا من انگار که سری پشت ماشین بوق و....بود پابرجا هنوز ترافیک....کردم نگاه جلویی

 می طی رو خیابون عرض ماشینها بین از داشت که کردم نگاه دستی به عصا مرد پیر به....کردم

 یک با خیابان از عبور برای که باشم تنها اینقدر روزی ممکنه هم من که کردم فکر این به....کرد

 راه شدن باز از نشان عقبی ماشینی بوق اینبار.....کنم طی رو بونخیا عرض تنها سفید عصای

 بود شده باعث اطرافم به توجه انگار اما....بودم توقف به مجبور هم باز متر چند هر اینکه با....بود

 ....نباشم کالفه اول مثل دیگه

 ساعت نیم....ردمک می صحبت حاجی با امروز همین باید....نیم و دو....کرد گوشیم ساعت به نگاهی

 .....اونجا برم تونم می و اس کارخونه گفت بودم زده حرف تلفنی باهاش که پیش

 ....بشنوم حساب حرف خوام می من حاجی-

 ...حسابن بی حرفام فهمیدم تازه عمری بعد گفت و کشید درهم ابروهاشو حاجی

 ...حرفاش وسط پریدم

 بدونم رو چیز همه خوام می اینه منظورم حاجی-

 دادم تکیه میز لبه روی رو دستم جلوش رفتم....شدم بلند الفهک

 بدونم؟ ندارم ام؟حق کی بدونم خوام می من حاجی-

 پسرمی تو گفت مهربونی از حاکی نگاهی با....کرد جا جابه دستش توی رو تسبیحش حاجی

 درموما خوالم کیه؟می واقعیم پدر بدونم خوام می من...سری تاج شما....سرورمی شما حاجی-

 کنم؟ پیدا

 ....واقعیت پدر دنبال بری خوای می که بودم بدی پدر اینقدر یعنی-

 ببینم چشمش به خواست نمی اون که رو اشکی نم دیدم و

 نشستم روبوش سرجام برگشتم دوباره

 ....کنم می زندگی دارم برزخی چه تو من کنه درک....کنه درکم حاجی-
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 گفتم رهباالخ اما بگم بهش رو منظورم بود سخت

 ....باشم حروم ترسم می....من حاجی-

 بودم اگه که رو چیزی گفتم...بودم کرده خاموششون فکرم توی عمر یک که حرفای گفتم....گفتم

 ...کرد می نابودم

 نه؟ یا بدونم دارم حق....بزن حرف خدا رو تو....بابا ترسم می-

 توی که چیزهایی از ترسیدم یم داشتم بیشتر لحظه هر....کرد می نگاهم فقط سکوت در حاجی

 ....میرفتن رژه ذهنم

 ترسوند می منو داشت حاجی سکوت

 شکست سکوتش باالخره و

 حاللتری حاللی هر از تو-

 دمای به داشت باز شدم سرد بدن...گشت برمی عادیش حالت به داشت.... ام شده کنده نبض

 بگه روغد غیرممکنه حاجی.....بود کافی هم جمله همین....میرسد عادیش

 کیه؟ پدرم-

 دروغ اهل....میدونه گفتن می چشماش که رو حقیقتی کنه پنهون خواست می.....بود کالفه حاجی

 موندم جواب بی پس نبود

 پدرزنت؟ خونه رفتی-

 خوام می جواب من حاجی-

 نه؟ یا رفتی گفت جدیت با بار این و

 نه گفتم دادمو تکون سرمو

 اونجا برین امروز همین که بده خبر اش ادهخونو به بزن زنگ زنت به االن همین
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 .کنن می نگام بدی دید با اهلش که برم ای خونه ندارم دوست من-

  زد آرامبخشی لبخند

 ...کن درکشون-

 کنه؟ درک منو کی-

 ....گذاشت ام شونه روی رو دستش....زد دور رو میز...شد بلند

 کنم بازی حاجی آبروی با تمتونس نمی اما....دارم ایمان پسرم به من.... شو بلند-

 چی؟ من زندگی پس-

 ...مطمئنم من خوبیه دختر اون-

 زدم پوزخندی

 نیستم مطمئن من اما-

  گفت استغفراللهی حاجی

 نشتی چرا پسر شو بلند-

 ...بود روبروش...ایستادم

 ام؟ کی بدونم باید من حاجی-

 سپرده زمان گذشت به که سال چند این ی همه مثل....زمان به بسپار رو چیز همه-

 فهمی می وقتش به بفهمی قراره اگه...بودیشون

 ذهنم توی اما...بیاد زبون به نمیذاشت ترس هم شاید خجالت شاید اما.... بود سوال یه ذهنم توی

 میرفت رژه

 "داره؟ من گذشته به ربطی حاجی یعنی"

 غیرممکنه نه میدادم جواب خودم و
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******************* 

 دو با...شد ثابت روش نگاهم حرکتش این با.... شد بلند مبل روی از سریع بهار کردم باز که رو در

 ....بودن شده سرخ چشماش...کرد می پاک رو چشماش زیر داشت دستش تا

 سالم-

 زدم داد همونجا از....اتاقم سمت رفتم و دادم تکون سرمو

 اونجا؟ میریم مشب که زدی زنگ مامانت به-

 آره-

 و بود داده تکیه در چهارچوب به....طرفش برگشتم بود پیراهنم دوم دکمه روی مدست که حالی در

 ....کرد می نگام

 که دار خش و آروم صداش که شدم ها دکمه بقیه کردن باز به کردم شروع اون به توجه بدون

 ...شد بلند اس گریه اثرات از مطمئنا

 بزنیم حرف باهم میشه-

 برگشتم طرفش به...زدم پوزخندی

 کنیم؟ می چکار داریم مثال النا-

 ....شکستش می رو دستش انگشتای با داشت کردم نگاش

 .....نکن-

 کرد بلند گیج رو سرش

 هان؟-

 .... کردم اشاره دستاش به
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 بزن حرفتو....نکن میگم-

 ...تخت رو نشست رفت و اتاق تو اومد آروم و کرد قفل هم تو دستاشو

 داد تکیه ردیوا به روبروش و آوردم در پیراهنمو

 بگیرم دوش خوام می... بزنی حرف خوای نمی...خب-

 پیراهنتو میشه گفت من و من با و پایین انداخت سرشو دوبار من دیدن با که کرد بلند سرشو

 بپوشی

 که طوری لب زیر و...برسم کارم به بذار برو یا بزن حرفتو یا...کردی ام مسخره... هم تو بابا برو-

 شناسمش می که من نشناستش کی هر حاال درمیاره رو ها قدیسه ادای من واسه:گفتم بشنوه

 ...کرد پوفی....شد خورد اعصابم شد بلند که هقش هق صدای

 نگیر وقتمو الکی بیرون برو شو بلند-

 ندی جوابشونو میشه بگن بهت چیزی برادرام امشب ممکنه گفت و کرد خفه صداشو

 داد جوابشو تمسخر از پر صدایی با

 ندارین؟ امری دیگه...انمخ چشم-

 ...شد خیره چشام به سرخش چشمای با و....کرد بلند سرشو

 دراز زبون و بده رو جوابم که بهتر همون... شد می وجدانم عذاب باعث بودنش آروم و آرامشو این

 بهتره اونجوری آره...باشه

 کردم اشاره در به و کردم بلند دستمو

 ... بشه رجخا در از اینکه از قبل....شد بلند

 فهمیدی؟...بود خواهد آخر دفعه این فقط....نمیدم جوابوش باشه-

 رفت و داد تکون سرشو
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 می ریخت بهم زندگیمو که دختر این برای دلم هم هنوز که.... فرستادم لعنت خودم به من و

 ...سوخت

 

 ....خورد زنگ گوشیم که کردم می درست رو موهام و بودم ایستاده آیینه جلوی

 دادم جواب کنم نگاه اش شماره به اینکه بدون

 بفرمایید بله-

 عمو خان سالم-

 میدادم رو جوابش قبل مثل باید پس باهاشون باشم عادی گفت علی

  علیک-

 گوشی توی اش خنده صدای و....پرت تو زده عمو زن نکنه....بدی جواب میاد ؟زورت چته-

 ...شد پیچیده

 ...مسخره خندی می چی به...درد-

 زدی حرف اش عزیزدردونه با چطور نگفتم بابام به اگه-

 شده؟ چیزی:گفت و شد جدی چون...فهمید هم پیمان کردم حس که زدم پوزخندی

 زدی؟ زنگ داشتی کاری.... نشده چیزی نه-

 کی به که موندم نیستی اینجا که االن ببینمت همیشه بودم کرده عادت فقط نه که خاصی کار-

 شد بلند اش خنده صدای دوباره و... بخندم

 ..میمون بخند خودت به-

 ....کردم قطع رو گوشی اش خنده صدای به توجه بدون و

 ام آماده من-
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 ....کردم نگاه بود داده تکیه در چارچوب به که بهار به آیینه توی از

 ... ای سورمه جین شلوار و مشکی شال و مشکی مانتوی

 بود دستش توی که مشکی ای پارچه به بعد و....پوشیدی اینجوری که عزا مجلس بریم قراره-

 چیه؟ این گفتم و کردم اشاره

 چادر-

 طرفش برگشتم تعجب با

 میزنی؟ هم چادر تو مگه-

 آره-

 بودم ندیده حاال تا چرا گفتم کردمو براندازش پریده باال ابروهای با

 چیزی که بزنم یدبا هستن داداشام و بابا خونه برم باید که االن گفت و انداخت باال هاشو شونه

 نگن

 که؟ فهمی می میاری پایین قداستشو پوشیدنش با تو ضمن در....بپوشی چادر خواد نمی خود بی-

 خیلی-

 چی؟ خیلی گفتم و ایستادم روبروش سینه به دست

  کردم حرکت دنبالش...در سمت رفت بیحرف و داد تکون رو سرش

 چی بپوشی چی میگم من بعد به این از...ابی اتاقتو تو بذار رو چادر هم تو... ماشینم تو من-

 ببره سوال زیر رو چادری دخترای شحصیت تو مثل یکی خوام نمی....نپوشی

 ....کردم حرکت پارکینگ سمت به باشم العملش عکس یا جواب منتظر اینکه بدون و

 ********** 
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 شده خیره من به خصومت با که برادرش وسه پدر نگاههای زیر....بود شده سنگین انگار هوا

 نداشت حضور پدرشون اگه شاید و....دادن دست باهام زور به علیک و سالم موقع حتی...بودن

 ....نمیدادن راهمون خونه توی حتی

 انگار و باشه داشته سالی 16 یا 17 یه خورد می بهش و بود نشسته پدرش چپ دست که علی به

 سالی 15 شاید و بود خانواده دوم پسر کنم فکر که محمد هم بعد...کردم نگاه بود هم آرومتر

 ....ساله 13 یا 11 جوون یه....میومد شر خیلی نظر به که مهدی آخر در و....داشت

 شربتی لیوان و گرفتم اونا از رو نگاهم بود گرفته جلوم که شربتی سینی و مادرش اومدن با

 ....گفتم هم زیرلبی ممنون و برداشتم

 ....رفت شد بلند و....بخونم رو نمازم برم من اتون اجازه با گفت و کرد ساعتش به نگاهی آقا حاج

 کمکم بیا شو بلند مادر گفت و کرد بهار به رو برود مهربونت بقیه به نسبت نگاهش که بهار مادر

 بچینیم رو میز

 ...شد بلند و گفت چشمی بهار

 ....دنبو تشنه خونم به نفرشون دو مطمئنا که نفری سه و بودم مونده من حاال

 قرطی بچه یه کنار بشینم تا بهتره بخونم رو نمازم برم منم گفت و شد بلند محمد

 بهش چیزی خواستم....گفت می اینجوری که بود دیده چی من از مگه این...شد تا چهار چشام

 شد بلند علی صدای من از قبال که بگم

 محمد؟-

 میگم دروغ مگه چی-

 نکردی شباطل تا بخونی نمازتو بری بهتره:علی

 گذاشتمش بزنم لب شربت لیوان به اینکه بدون عصبانیت از....رفت و کرد نگاهم چپی چپ محمد

 ....شدم خیره مهدی به و میز روی
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 نگیرید دل به شا نداشت منظوری:علی

 ...کنم ثابت رو گناهیم بی بتونم که نداشتم مدرکی که حیف....نزدم حرفی و دادم تکون سرمو

 اشپزخونه سمت رفت من حضور به توجه بدون و شد بلند هم مهدی

 توی از مهدی صدای که بود نشستن اینجا از بهتر حداقل بخونم نمازمو برم منم شم بلند خواستم

 شد بلند آشپزخونه

 هان؟ اینجا آوردی برداشتی چرا اینو-

  شنیدم نمی که داده جواب آروم یا نداده جواب یا شنیدم نمی رو طرفش صدای

 شد بلند مهدی یصدا باز که

 خواستگار منتظر نجیب دختر یه مثل نتونستی که ای ندیده شوهر اینقدر که سرت توی خاک-

 یا...بود نگفته بهت خودش یعنی....بود گرفته درنظر برات رو همین که بابام احمق آخه....بشینی

 نپرسیدی فامیلشو و اسم حتی که بودی شوهری اونقدر

 شو خفه-

 .... کرد نگاهم شرمندگی با علی....بود نمطمئ بود بهار صدای

 اینجا بیاین نامردت شوهر این تو شدی بلند گفته کی هرزه ای دختره-

 میزنی حرف دهنت از تر گنده که باشه آخرت بار...اون نه تویی نامرد-

 شد می شنیده وضوح به صداشون و میزد فریاد داشت هم بهار حاال

 کنی می طرفداری برادرت جلو اموسن بی عوضی اون از حاال باشه خوشم-

 گفت و شد بلند من از قبل علی که شم بلند که برداشتم خیز...شد بلند بهار جیغ صدای یکباره به

 ....کرد حرکت آشپزخونه سمت به سریع و گردم برمی االن من....باش همینجا کنم می خواهش

 ...کتک شایدم....بزنن حرف باهاش خواستن می...بود بهانه فقط کمک پس
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 می دنبالش داشتن علی و مهدی هم بعدش....ایستادم سرجام دوید می سمتم به که بهار دیدن با

 گریون چشای با آشپزخونه کنار که کردم نگاه مادرشون به....شد پنهون سرم پشت که دویدن

 ...کرد می نگاشون

 این از ودمونوخ کردیم می راحت و کشتم می رو عوضی اون هم تو هم باید عوضی هرزه:مهدی

 ننگ

 گوشش توی خوابوند کشیده یه و کشید رو دستش محکم علی

  شو خفه:علی

 

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

 .....بود شده خیره بهم نفرت با مهدی

 ایسته می من روی تو اینجوری خاطرت به که خوندی هرزه این گوش توی چی ناموس بی-

 کنم کنترلش کردم می سعی که خشمی با کنم صبوری تونستم نمی این از بیشتر دیگه

 خواهرته هرزه میگی بهش داری که اینی بفهم دهنتو حرف:گفتم

 ....اینجا بیاین گفته بهتون کی بیرون شید گم....من خواهر و من سر توی خاک-

 ...نمیدارن نگه رو مهمونشون احترام که بمونم ای خونه توی دیگه لحظه یه برای عمرا-

 کردم نگاه لرزید می داشت و بود شده جمع خودش توی جشکگن یه مثل که بهار سمت به

 نمیدونم اصال...دادم قرار خودم روبروی و کشیدم رو دستش...بود شده قرمز صورتش چپ سمت...

 ...گرفتم باال سرشو... کردم درست....بود زده بیرون شال از که موهاشو...براش سوخت دلم چرا

 .بریم بپوش مانتوتو برو-

 کرد بچگی مهدی.... بیا کوتاه کنم می واهشخ هیراد:علی
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 اما...ندادم جوابشو گفت چی هر...ندادم داداشتو جواب که بود حاجی احترام به امشب من-

 اگه البته...کنه بارم دراومد دهنش از چی هر که نمیشم ساکت اینجوری بعد دفعه باش مطمئن

 ....بذارم خونه این توی پامو بعدی دفعه

 شده؟ چی-

 نگاه پسراش به اخم با...بود دستش توی تسبیحش که حالی در....برگشتم عقب به حاجی ایصد با

 ...بود ایستاده سرش پشت هم محمد....کرد می

 مونم نمی ندارن نگه احتراممو که ای خونه توی من فقط آقا حاج هیچی-

 کرده؟ احرتامی بی کی گفت و کرد نگاه مهدی سمت به بعد کرد من به نگاهی حاجی

 گفتم چی هر بود حقش:مهدی

 ...پسرم بشین....اهلل اال الاله....پسره شو ساکت:حاجی

 کردم نگاه بود ایستاده کنارم آماده حاال که بهار به

 ....رفتیم در سمت به و گرفتم رو بهار دست و.. بریم ما بهتره آقا حاج ممنون نه-

 شده دخترش دادن فراری عثبا که پسری به نداشت دوست شاید....نزد حرفی دیگه هم حاجی

 ....بمونه که کنه التماس

 برادرش اونجوری نداشتم دوست چرا نمیدونم خودمم....بودیم ساکت هردمون ماشین توی

 من ذهن توی مگه....زدم بهش خودمم که نبود حرفای همون اینا مگه....بزنه حرف درموردش

 توهین بود ام شناسنامه توی اسمش که زنی به کسی نداشتم دوست شاید....نبود اینجوری

 ....هستم گناهکاریش اثبات برای دلیلی دنبال به و نخواهم رو زن اون اگر حتی....کنه

 خودش مگه....کرد می گریه اینقدر چرا این....کرد می گریه داشت....کردم نگاش چشمم گوشه از

 ...نکرد انتخاب رو راه این

 ذهنش توی من یعنی گفتم خودم با....بود زده رادرشب جلوی من از دفاع در که افتادم حرفاش یاد

 ....آدمیم چجور
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 بگی؟ رو حقیقت خوای نمی-

 که...بده جواب رو سوالم بودم منتظر.... رانندگی به حواسم و بود خیابون به نگاهم که همونجور

 ...نشد عایدم سکوت جز چیزی

 نمیزنی؟ حرف چرا-

 که ریخت بهم رو آرومم زندگی چطوری که اومد یادم شاید...شدم عصبانی یهو چرا نمیدونم

 ...دادم دست از رو آرامشم اینجوری

 خانواده و خودت و من زندگی با چطور بینی نمی احمق توی....نمیزنی حرف چرا....شدی خفه چرا-

 داشتی چکار دریا کنار روز اون تو اصال....نبودی ات خونواده آبروی فکر به چرا....کردی بازی ات

 ...گرفتی اللمونی هان؟چرا...بودی کرده فرار کی بودی؟با تنها اهان؟چر

 از بیش اش گریه صدای که بودم فهمیده روز چند این توی...بود شده بلند اش گریه صدای دوباره

 بگیر خون خفه....میشه شدنم تر عصبانی باعث ای دیگه چیز هر

 ....فرممتن مردا همه از....کرد نگام....کرد می هق هق که همونطور

 .... ی دختره.... شو خفه-

 ...هرزه بگم بهش نیومد دلم چرا دونم نمی

 سمت دوید و شد پیاده ماشین از....شه خاموش ماشین اینه از قبل....رسیدیم اینکه محض به

 ....ساختمون

 ....بستم رو چشمام....دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو کردمو خاموش رو ماشین

  ؟..کنم چکار باید دختر این با من....کن کمکم خودت خدایا-

 

  ظهر از بعد 38:33 2392 دی 16 86 سیاوش
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-----------------------------------------------------------------

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

 

 به تقدیم پست این.... نباشه شش و پنج و چهر پست چرا باشه نقد اگه عزیز ~Niayesh~ بله

zarpari , ~Niayesh~ 

 

 

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

 بی خواست نمی دلم که بود بد حالش اونقدر....تو بره اول اون گذاشتم اینبار...کردم باز رو در

 ...بکشم رخش به رو رحمیم

 دادم تکون سرمو....رفتم دنبالش منم....خواب اتاق سمت رفت حرفی هیچ بی و آورد در کفشاشو

 مشترکه؟ هم ما برای مگه..... مشترک خواب اتاق گفتم خودم با و

 تونستم می.... شده مچاله پتو زیر و تخته روی دیدم کردم که نگاه.... دیدم شدم که اتاق وارد

 عوض رو لباسام تا کمد سمت رفتم.....بشنوم رو اش شده خفه گریه صدای و ها شونه لرزیدن

 ....تخت سمت رفتم هم بعد....کنم

 دستم ساعد....کشیدم دراز تخت روی فاصله با هم من....بود خوابیده دیوار کنار تخت گوشه اون

 ....شدم خیره سفید سقف به و گذاشتم پیشونیم روی رو

 به چنگی....بود مشخص پتو زیر از هم هنوز هاش شونه لرزش اما....نمیومد هقش هق صدای دیگه

 شدم بلند....خوندمن رو نمازم هنوز که اومد یادم هم بعد.....آوردم لب زیر رو خدا اسم و زدم موهام

 ....کرد می گریه داشت هم هنوز....کردم نگاش دوباره....بگیرم وضو تا
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 درسته...باشم دل سنگ هم اونقدرها تونستم نمی....کردم تخت به نگاهی گفتم که رو نماز سالم

 دبای رو حقم که میدونم هنوز من اما....شدم نمی آروم گرفتم نمی رو حقمو تا که بودم آدمی من که

 ....بگیرم کی از

 باشه مهربون صدام کردم سعی... کردم صاف صدامو

 بخوریم کن درست چیز یه شو بلند ام گشنه من بهار-

 ....نخورد هم تکونی.... نداد جوابمو

 بره نمی خوابم باشم گرسنه من... شو بلند.... تنبل-

 ...بودم نشسته امسرج هنوز اما.... کردم جمع رو نمازم سجاده....زد کنار رو پتو آروم

 ...بود پایین سرش....شه بلند که کرد آویزون تخت از رو پاهاش

 ...بود اتاق گوشه که خالیی آرایش میز روی گذاشتم رو سجاده.....شدم بلند

 منتظرتم آشپزخونه تو من.... دختر دیگه شو بلند-

 ....چیه قضیه هممبف تا کردم می مدارا باهاش کمی بود الزم شاید....زدم بیرون اتاق از و

 چاقو و بشقاب یه و میز روی گذاشتم رو شده شسته کاهو و گوجه و خیار....کردم باز رو یخچال

 و دست با بهار....کردم می خورد رو خیار داشتم که همونطور....نشستم میز پشت و برداشتم هم

 ...بود پایین هنوز اما سرش....شد وارد شسته صورت

 دختر این که کردم فراموش ومن....بگذره خوبی به امشب بگذار گفت می دلم اما چرا نمیدونم

 و...کرد چه آبروم و من با دختر این که کردم فراموش....نشست ام شناسنامه توی اسمش چجوری

 و کردم فراموش رو اینها ی همه امشب برای من آره....نفرت بهش نسبت حس که کردم فراموش

 و....شد شکسته برادرش توسط غرورش بدجوری من جلوی شبام دختر این که کردم فکر این به

 ....رو چیز همه کنم فراموش امشب فقط میشه که کردم فکر این به

 منه با که ساالدم گفتم و کردم اشاره ساالد وسایل به....بخوریم باهم کن درست چیز یه زود-
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 سفارش چیزی یه یرونب از خودت برای میشه ندارم میل من:گفت ای شده خفه و آروم صدای با

 بخوری؟ بدی

 رو بیرون غذای برم که نگرفتم زن....گرفتم زن چی واسه من کردی خیال.... خانم نه گفتم خنده با

 ....ندادم طالقت تا کن درست چیزی یه باش زود االنم بخورم

 به رو تعجب....بود شوکه من رفتار تغییر از...بود شوکه....کرد می نگاه من به تعجب و گیجی با

 ...خوند چشماش از شد می راحتی

 ؟ زدی زل مردم پسر به ساعته سه چیه: گفتم شیطنت با

 کنم؟ درست چی گفت و زد تلخی لبخند

  شدم خیار کردن خورد مشغول

 ....نباشه بد ماکارونی کنم فکر اما نمیدونم-

 باشه-

 من و....ریختن می قعیتوا به که اشکهایی ابهت از کرد کم پیاز و ریخت اشک....کرد خورد پیاز

 .....پیازه کردن خورد بخاطر فقط اشکهاش ی همه که کردم می خیال باید

 کردیم فراموش و....هم روبروی....میز پشت....آشپزخونه توی... هردومون.... خوردیم رو شاممون

 ....بوده خبر چه قبل ساعت چند که

 بود ریخته که اشکایی کرد فراموش اون شاید و....بودیم شنیده که رو توهینهایی کردیم فراموش

 ...رو

 فراموش رو خوردیم هم با و....پخت شام امشب که دختر این از تنفر حس خواستم می من و

 تخت روی و اتاق توی رفتم همین برای....کنم بازی نقش این از بیشتر نتونستم شام از بعد....کنم

 خیال فقط چیز همه علی قول به امیدوارم....باشه کارا دنبال فردا از علی بود قرار....کشیدم دراز

 باشه من گانه بچه های پردازی
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 گناه این و....شده خونه از اون فرار باعث که هست ای قضیه یه که باشم این منکر تونم نمی اما

 ....انداخت من گردن به رو نکرده

 .....زدم خواب به رو خودم و کشیدم خودم روی رو پتو شنیدم که رو قدمهاش صدای

 ازش من مگه....شد چی گفتم خودم با.....کشیده دراز تخت روی اونم فهمیدم تخت تکونای با

 .....سپردم می زمان گذشت به رو چیز همه این باید اینکه مثل اما.... نیستم فراری

 آروم و منظم نفسهاش.... گذشت که ساعتی نیم یه....بود کشیده دراز دیوار به رو من به پشت

 به من و افتاد نمی اتفاقات این اگه شاید....چرخیدم اون به رو پهلو به.....خوابیده یعنی این و....شد

 می ازدواج به راضی دیدنش با رفتم می بود گرفته نظر در برام بابا که دختری خواستگاری

 این از یک مکدو ما از کدوم هر ببینم باید که....چیده بازی یه برامون روزگار اینکه مثل اما.....شدم

 .....هستیم بازی های مهره

 ********* 

 این به و....زدم برق به رو ساز چای.....بخورم امو صبحونه تا آشپرخونه سمت رفتم نماز از بعد صبح

 بشه؟ زندگی من برای زندگی این ممکنه که کردم فکر

 ....بخورم چیزی تونستمن که بود علی نقشه درگیر افکارم اونقدر.....بود کافی شیرین چای لیوان یه

 رو.... نماز چادر با بهار....زد خشکم بود روم جلو که چیزی دیدن از شدم اتاق وارد اینکه محض به

 ....قبله به

 یه....بود دلم ته ترس یه اما....اش نقشه جز حتما هم این....نباز رو خودت....نکن باور گفتم خودم با

 ....شدم آشفته...بود ریخته بهم افکارم....مباش زده ناروایی تهمت من اینکه از ترس

 لباسام سریع....نزدم مسواک هنوز که نکردم فکر این به حتی که....بود ریخته بهم اعصابم اونقدر

 توی رو چادرش داشت که دیدم رو بهار... برگشتم که عقب به....برداشتم رو کیفم...کردم عوض رو

 ...ذاشت می کمد

 من؟ واسه کشی می آب جانماز-
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 ...رفت بیرون اتاق از و زد پوزخندی

 اطمینان خودم به من خدایا...نکن امتحان اینجوری منو خدایا گفتم دلم توی و کردم بلند رو سرم

 ...کنم اشتباه نذار..... ندارم

 خر هیراد میزد داد وجودم توی نیمه یه....کنم متمرکز رو افکارم تونستم نمی اصال مطب توی

 گفت می دیگه نیمه و....نکن باور...کنه رامت اینجوری باید دونه می شناستت می... نکن باور...نشو

 چی؟ باشه راست اگه

 ....برداشتم رو تلفن گوشی سریع رفت بیرون اتاق از که بیمار

 تو نفرست رو کسی فعال خانم-

 چشم-

 گرفتم رو علی شماره سریع کردم که قطع

 داماد ماه بر سالم-

 خبر؟ چه...سالم-

 کرد می تحریک رو اعصابم اش خنده یصدا

 خندی؟ می چرا خبر چه میگم بهت....مرگ-

 بیفته اتفاقی نیست قرار که ساعت یه توی خوب پسر آخه-

 نشده هیچی هنوز یعنی-

 شد جدی اینبار

 نده جواب زود ممکنه بازیا گربه و موش این میدونستی هم اول شده؟از چی هیراد-

 خوند می نماز دیدمش صبح-

 چی؟ که خب-
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 خونه می نماز دیدمش میگمت:گفتم عصبی صدای با

 کی دیگه کنه؟تو می ایجاد تفاوتی قضیه اصل توی خوندنش نماز مگه: گفت خیالی بی با هم باز و

 بهم دیگه که خوندم می نماز جلوت بار ده روزی بینی ظاهر اینقدر میدونستم اگه ؟من هستی

 نزنی بودن منحرف انگ

 کردم قطع رو حرفش

 چی؟ نگاهش معصومیت پس-

 خوب پسره فیلمه همش-

 میده بازیم داره یعنی-

 یا میشه دستگیرمون چیزی ببینم بذار...نمیدونم منم.....نمیدونم هیراد....گفت طوالنی مکث از بعد

 باشه تو با حق شایدم...نه

 برس کارت به پس باشه-

 خداحافظ-

 سری یه باید...کردم می صحبت حاجی با دیگه بار یه باید....چسبوندم ام چونه به رو گوشی

 ....گرفتم می ازش بهار خونواده مورد در اطالعات

 ....بودم نشسته کارش اتاق تیو...بابا خونه توی اینبار... حاجی روبروی

 پسر؟ بدونی خوای می چی-

 تونه نمی باشه داشته شک زنش به وقتی مرد یه....کنین درک منو تونین می... مردین یه شما بابا-

 من از داره که هس ای قضیه یه دارم یقین بلکه شک تنها نه بهار به من حاال.....کنه زندگی ش باها

 ....کنه می پنهون

 زندگی باهاش و نیفتاده اتفاقی هیچ انگار نه انگار کنم خیال که دارین توقع من از چطور حاال

 شناختینش نمی شما ؟مگه.ینگرفت نظر در برام رو حاجی دختر که شد چطور شما ؟اصال...کنم
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 حاجی که زمانی اش خونه رسوندینش وقتی گفتین کجاست؟شما اش خونه دونستین نمی چطور

 .....بودین گرفته نظر در برام که دختریه همون دختر این و باباشه حاجی فهمیدین تازه در دم اومد

 وقت هیچ نه هم همین برای نداشتم خونوادگی آمد و رفت حاجی با من میدونی که خودت-

 توی فقط ما و بشه باز ام خونه به پاش که اومده پیش ای مسئله اون نه کجاست اش خونه پرسیدم

 ....میدیدم رو همدیگر کاری محیطهای

 رفته که نمیگم این بخاطر اینو...خدایی با و مومن مرد....شناسم می رو حاجی که سالهاست من

 سرش حرم و حالل که آدمیه اون....شناسم می باطنشو من نه....نمازه اهل یا خدا خونه

 بشه بزرگ قضیه نذاشت دخترش قضیه سر همین بخاطر شاید....چیه میدونه ناحق و حق....میشه

 شد تموم چیز همه ازدواجتون با و

 زدم پوزخندی

 شده؟ تموم هستین مطمئن-

  نشست کنارم شد بلند حاجی

 شده؟ چیزی-

 دهنشون از که چی هر و کردن پذیرایی ازم خوب حاجی پسرای دیشب فقط نه که خاصی چیزی-

 اما...داشتم نگه حرمت اینبار بدونین فقط....دادم گوش فقط مجسمه مثل منم....کردن بارم دراومد

 نمیدارم نگه رو جا هیچ و کس هیچ حرمت دیگه باشین مطمئن بشه تکرار دیگه بار یه فقط اگه

 بود رفته باال صدام خود به خود و بودم شده عصبی

 باش آروم-

 می مجازات دارم حماقت جرم به که کنم می فکر این به وقتی...نیست خودم دست....ببخشید-

 شدم االن اما...کشت می رو خودش داشت که بود دختری به فقط من قصد...گیرم می آتیش شم

 دختر یه با حاال تا عمرم توی که منی برای کنید درک....خانواده یه آبرویی بی گناه به مجرم

 ...بود...سخت خیلی....بود سخت نشدم هم همکالم
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 گذاشت ام شونه روی رو دستش حاجی

 نمی اونموقعه من که کن درک اما...بشه قصاص نکرده گناه که سخته مرد یه برای میدونم-

 ممکن کردی نمی ازدواج باهاش اگه...بود درمیون هم دختر اون جون چون...باشم تو طرف تونستم

 همچین یه بذارم تونستم نمی اما...گناهکاره چقدر دختر اون نمیدونم....بکشنش...رادراشب بود

 بیاد سرش بالیی

 دارم نگه رو خودم این از بیشتر نتونستم

 نبودین من فکر به چرا پس-

 ....کن چیه؟کمکش قضیه ببین...بیار بدست رو دلش....هستی عاقلی پسر تو-

 خب اما...بودم گرفته نظر در برات رو اون من.... باشه بد نهتو نمی باشه حاجی پدرش که دختری

 که میزدن داد چشمات:گفت و زد محوی لبخند...داری دوست رو یکی که گفتی شب اون تو

 نیارم فشار بهت بهتره دیدم منم....نیست راست حرفت

 میگم دروغ فهمیدین یعنی:گفتم بهت با

 یعنی نزنی حرف و میدزدی ازم چشاتو تیوق ندونم میشه مگه....کردم بزرگت خودم من-

 ایمان بهت من....بری خطا ممکه غیره تو....شناسم می خودت از بهتر رو تو من.....چی

 رو خواهرشون کنن می نگاه پسری چشم به رو تو االن اونا....کن درک هم رو اش خونواده....دارم

 برای بخاطرت که....بینن می کسی چشم به رو تو اونا....کنه فرار خونه از شده باعث و کرده اغفال

 اونا که کنه ازدواج کسی با خواد نمی گفته و ایستاده اش خونواده روی تو دختر اون بار اولین

 که نیست اونی گرفته نظر در دخترش برای که پسری کنه فکر حاجی وقتی....کن درکشون...میگن

 هم تو.....شده خراب تو مورد در ونذهنیتش االن اونا....میده دست بهش حالی چه کرد می فکر

 .....زنته االن اون....تویی؟ مقصر گفته چرا بفهمی و بزنی حرف دختر اون با آرامش با کن سعی

 ... من حاجی-

 که کنه فکر خواستم نمی اما...دارم شک پیمان به من حاجی بگم خواستم می....خوردم رو حرفم

 بشم ساکت دادم ترجیح همین برای باشه پیمان و من کودکانه خصومت از ریشه حرفام ی همه
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 بگی؟ خواستی می چی-

 ایستادم و شدم بلند

 من؟ با ندارین کاری میرم دارم من بگم خواستم می... هیچی-

 بزن حرف بشین دوست یه مثل باهاش...باشی منطقی کن سعی فقط.... پسرم نه-

 دادم تکون سرمو حوصله بی

 بزنم حرف کرده بازی آبروم و زندگی با که دختری با ریلکس نمبشی تونم نمی من....بابا نمیشه-

 کرد؟ باهات رو اینکار چرا بفهمی خوای نمی مگه-

 سرم رو بال این چرا بزنه حرف کالم یه خانم که بکشم رو نازش بشینم میاد زورم اما آره خب-

 آورده

 فقط...بپرس رو یلشدل منطقی مرد یه مثل بشین گفتم....بکش ناز نگفتم:گفت و خندید حاجی

 نگه چیزی و....بترسه بشه باعث که نباشه طوری حرفات

 سمت بودم سالن توی که ثریا و مامان با خداحافظی از بعد و کردم خداحافظی...دادم تکون سرمو

 حرف باهاش هم شاید و خوردم می ناهار میرفت بود بهتر و.....بود یک ساعت....کردم حرکت خونه

 میزدم

 

 

 ببینم بزنم صداش خواستم....شد تعجبم باعث خونه سکوت.... شدم وارد نکهای محض به

 در کفشمو همین برای... بچرخه سرش توی فکرایی خواست نمی دلم چرا دونم نمی اما...کجاس

 شنیدن با...میزه چیدن درحال که دیدمش آشپزخونه به نرسیده... آشپزخونه سمت رفتم آوردمو

 ...کرد بلند سرشو قدمهام صدای

 نباشی خسته سالم، گفت لبخند با
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 ...شده هوایی دختره این دیشبم رفتار با کنم فکر

 شد بلند صداش که کنم عوض لباسامو تا اتاق سمت رفتم دادمو تکون سرمو فقط حرفی هیچ بی

 اس آماده ناهار هیراد-

 نیست الزم هم حاال خب اما...میشه پررو اینجوری بدم رو این به یکم من نمیدونستم الخالق جل

 ذوقش توی بزنم زیاد

 میام کنم عوض لباسمو بذار باشه-

 به توکل....خوندم رو نمازم... گرفتم که رو وضوم... دستشویی سمت رفتم لباس تعویض از بعد

 آشپزخونه سمت رفتم و گفتم خدایی

 شده چیده سلیقه با....شدم خیره بود آشپزخونهه توی که ای نفره چهار میز به

 تا شد می ادم تحریک باعث که بود چیده طوری رو میز کال و... قیمه خورشت...دوغ...ساالد....بود

 ...بده رو غذا ترتیب و بشینه

 نیومد؟ خوشت-

 نشستم میز پشت و گرفتم میز از چشم...اومدم خودم به صداش با

 خوبه نه-

 کرد غذا کشیدن به شروع و برداشت رو بشقابم

 قضیه نفهمم تا من خانم خوندی کور اما....کنه رام منو شکم راه از خواد می حتما گفتم خودم با

 ...نیستم کن ول چیه

 ....خوردیم می رو غذامون داشتیم سکوت توی هردومون

 ...نیست بد دستپختش نه گفتم خودم با...گذاشتم دهنم به که رو قاشق

 تحمله قابل دستپختت-

 کرد نگام گیجی با
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 هان؟-

 هپروتی؟ تو کجایی-

 گفتی؟ زیچی-

 اس خوشمزه گفتم-

 جونت نوش گفت و زد ذوق سر از لبخندی

 ....نه خندی می بهم داری دلت تو االن حتما....خودت جون آره

 ....کرد می بازی غذاش با داشت کردم نگاش...شدم مشغول دوباره

 خوری؟ نمی چرا-

 ..سیرم... خوردم صبحونه دیره-

 زدن حرف واسه باشه خوبی فرصت االن شاید خب...شدم مشغول و دادم تکون سرمو خیال بی

 باهاش

 سالته؟ چند-

 شد خیره بهم و کرد ریز چشاشو

 سالته چند پرسیدم....کنی می نگام اینجوری چرا چیه-

 سرکشیدم رو دوغ لیوان و

  زد پوزخندی

 اس غیرمنتظره رفتارت ناگهانی تغییر این کنی نمی فکر-

 سعی حال این با اما...کنه زبونی بلبل من واسه نتونه هدیگ که بگم بهش چیزی یه میگه شیطونه

 ...باشم خونسرد کردم

 شده عوض اخالقم... شدم ابروت و چشم عاشق کن فرض شما-
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 کرد تلخی خنده اینبار

 میشین هم ای دیگه چیز عاشق مردا شما مگه-

 تغییر واقعا خب تمگف خودم با باز اما...شد می پرروتر داشت این... میومدم کوتاه داشتم من هرچی

  مشکوکه رفتارت

 رو قضیه پیچونی می من واسه اینقدر چرا... چندسالته پرسیدم-

 شد خیره بهم....خورد ازش قلپی و ریخت خودش برای آبی لیوان-

 مهمه؟-

 چندسالشه؟ زنم بدونم نباید من باشه؟یعنی نباید-

 ..زنم...زنم...کرد زمزمه لب زیر

 سالمه 13-

 خوندی؟ درسم-

 کردم نگاش تعجب با....شد ندبل

 کجا؟-

 .... کنم جمع کن صدام کردی تموم وقت هر....ام خسته برم خوام می

 اینکه مثل میزدم حرف باهات داشتم گفتم کنم کنترلش کردم می سعی که خشمی با

 ندارم حرفی باهات من-

 بودم داده تکیه زمی به دستامو که همونطور و ایستادم جلوش....کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

 من...میشم خیال بی رو قضیه همینجوری کردی فکر...باشی نداشته حرفی کنی می غلط تو:گفتم

 قضیه از هم پیمان نمیدونم کردی فکر...دارم برنمی سرت از دست شدی زندگیم وارد چرا ندونم تا

 داره خبر
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 گفت شه خارج شپزخونهآ از خواست می که حالی در پته تته با....دیدم وضوح به جاخوردنشو

 خودت واسه میگی چی:

 گفت شه خارج آشپزخونه از خواست می که حالی در پته تته با....دیدم وضوح به جاخوردنشو

 خودت واسه میگی چی:

 ...کشیدم محکم بازوشو

 شکست دستم...کن ولم آی-

 پیمانه؟ تو بین چی....بیارم حرفت به زور به یه میزنی حرف...شکست که جهنم به-

 گفتم می داشت فریاد با...هیچی هیچی....هیچی-

 اسمش شنیدن محض به همینه برای...هیچی خودت جون آره.... نیار باال من واسه صداتو-

 ترسیدی

 ...دادم فشار محکم رو بازوش و

 ...شکست دستم کن ولم خدا رو تو-

 رفتم زدمو بهش ای هتن...کرد می نگام بغض با و...شد بازوش ماساژ به شروع....کردم ول دستشو

 ...اتاق سمت

 هان؟....گیری نمی جوابتو و ایستی نمی چرا-

 بود ایستاده سالن وسط االن که سمتش برگشتم اخم با

 شنوم می دوما...پایین بیار صداتو اوال-

 ...شدم خیره بود ایستاده روبروم االن که اون به و نشستم مبل روی....رفتم مبل سمت به و

 ...بگو خب-

 بدونی؟ خوای می چی-
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 بیفتم هچل این توی من شد باعث که چیزی هر-

 میدم جواب بپرس گفت و نشست راستیم سمت مبل روی رفت

 بکنی؟ رو کار این خواست ازت پیمان-

 نگام ساکت ای دقیقه چند....شد پشیمون که بگه چیزی خواست...بدم جواب تا شدم خیره بهش و

 کرد می

 پس؟ ساکتی چرا... چیه-

 گفت پیمان آره-

 چرا؟ گفتم ناباور و ایستادم شدم بلند از دفعه یه

 بپرس خودش از برو....میدونم چه من-

 ...شدم خیره بودن شده گستاخ االن که چشماش به....کردم ریز چشامو

 کردی؟ قبول چرا تو خب-

 بیاد گیرش شوهری همچین میاد بدش دختری کدوم ضمن در...کردم خریت من-

 گفتی می نه بودی تو...پولدار... کرده تحصیل....خوشگل.... خوشتیپ گفت زخندیپو با و کرد نگام

 بایسته مبل پشت و بره شد باعث که سمتش برداشتم خیز یه

 چیه قضیه ببینم بزن حرف درست..... دختره نکن الکی زر-

 کرد نگاهم بود بعید ازش که گستاخیی با و....انداخت باال ابروی-

 بین از چرا....نیس شک...واقعیه بهش شکت پسر اقا آره....ذهنتن توی که دالیلی همون به-

 چکار باید میدونست...طور همین اونم...شناسیش می چون...پیمان سمت رسید ذهنت آدم اینهمه

 ..باهات کنه



 
 

118 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 اما...بودم کرده فکر باشه پیمان سر زیر چیز همه که این به خودم که درسته....بودم شده شوکه

 مبل روی سستی با...برام بود سخت پیمان کار درک االن اما...منه توهمات همش کردم می فکر

 ....نشستم

 نمی فکر وقت هیچ...بود بد که هم چقدر هر پیمان....کنم چکار یا بگم چی باید نمیدونستم اصال

 ....بکنه من با رو کاری همچین کردم

 

 شنیدم رو شصدا که برداشتم بود میز روی که رو ام سوییچ...شدم بلند

 خوش تو چقدر آقا نه...گیره می گردن و آره میگه بهت بپرسی ازش بری کنی می کجا؟فکر-

 خیالی

 میگی؟ راست که معلوم کجا از گفتم عصبانیت با

 االن....نمیدونم رو کنی باور خوای نمی چرا حاال راسته حرفام که میدونی خودت گفت و خندید

 کنه؟ می حالت به فرقی چه بفهمی رو واقعیت اگه حتی

 میدم طالقت-

 ...نه گفت ناباوری با

 آره گفتم زدمو ای موذیانه لبخند

 چرا؟ آخه-

 نشستم سرجام دوباره

 ...شدی زندگیم وارد نقشه با تو...میداره نگه رو میزنه نارو بهش که رو زنی کی آخه-

 پرید حرف وسط

 ...کشه می منو مهدی...میگن چی مردم... بدی طالقم اگه-

 ...کرد نمی نگاهم اصال چون... میزد حرف خودش با داشت ارانگ
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 کرد نگام گریه با

 میریزه بهم اعصابم بسه...کنی می گریه تو چقدر-

 کنم می خواهش...ندی طالقم میشه-

 بدم طالقش فردا قرار انگار حاال...کیه دیگه این گفتم خودم با

 ندم طالقت بینم نمی ندم؟دلیلی طالقت باید چرا-

 ...زد زانو پام چلو-

 ...اومد خوشت من از شاید...کنیم زندگی باهم بذار....کنم می خواهش-

 ایستادم شدم بلند و کردم رها بود دستاش حصار توی که رو پام کالفگی با

 کنه التماسم کسی نمیاد خوشم.... کن بس-

 می باعث....کنه التماس بهم چیزی بخاطر کسی نداشتم دوست وقت هیچ...بود این هم واقعیت

 ...کنم قبول رو چیزی میلم رغم علی شد می باعث گاهی حتی و...بریزه بهم اعصابم شد

 ایستاد روبروم دوباره که میزدم چنگ موهام به کالفگی با و بودم ایستاده بهش پشت

 بدی دختر...کن باور...دارم لیسانس...خوندم هم درس تازه....نیستم زشت که من... خدا رو تو-

 ....نیستم

 که دختری واسه دلم...سوخت زد می حرف داشت بغض با و بود روبروم که دختر این واسه دلم

 من واسه داشت دونم نمی....کرد می رو اینکار داشت چرا دونم نمی.....سوخت بودم متنفر ازش

 بگم شد باعث بود که چی هر اما بغضش این بود واقعی یا کرد می بازی فیلم

 ...ندادم طالقت که هنوز...کن بس...باشه-

 نمیدی؟ یعنی-

 اینکه بدون حرفی هیچ بی و گیرم می تصمیم تو ی درباره بعد....کنم صاف پیمان با حسابمو بذار-

 ...در سمت رفتم بود پام که مشکی شلوار و سفید شرت تی همون با...کنم عوض لباسامو
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 ...دیدم رو زمین روی ریختنش فرو...در بستن از قبل

 ...میزدم حرف پیمان با باید.....برداشتم رو گوشی....نداشت رو اتفاق اینهمه گنجایش ذهنم

 عمو خان سالم-

 کجایی؟-

 افتاده؟ چرا؟اتفاقی...دفترم گفت متعجب صدایی با

 بزنم حرف باهات باید گفتم حوصلگی بی با

 خونه؟ برم یا بمونم منتظرت دفتر تو االن...خونه برم خواستم می باشه-

 هترهب دفتر همون-

 ..خدا پس باشه-

 ...کردم قطع کن تموم رو اش جمله اینکه از قبل اما

 ....روندم دفترش سمت سرعت باالترین با و

 سمت رفتم سریع و...کردم پارک خیابون گوشه رو ماشین...رسیدم اینکه محض به

 زدم یعسر...ایستاد آسانسور ثانیه چند از بعد.....دادم فشار رو آسانسور 4 دکمه....ساختمون

 ....بیرون

 ....شد باز در ثانیه چند از کمتر از بعد که...زدم رو واحدش زنگ... ایستادم واحدش در پشت

 سالم-

 کردم اطراف به نگاهی بدم رو جوابش اینکه بدون

 تنهایی؟-

 خونه میرفتم داشتم که گفتمت... آره-

 بزنم حرف باهات باید-
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 بخوری رمبیا چیزی یه منم دفترم تو بشین برو باشه-

 و آورد نمی در بازی مسخره اصال که هست خبری یه میدونست اونم انگار رفتارش از کردم تعجب

 بود جدی

 

 ....روندم دفترش سمت سرعت باالترین با و

 سمت رفتم سریع و...کردم پارک خیابون گوشه رو ماشین...رسیدم اینکه محض به

 زدم سریع...ایستاد آسانسور ثانیه چند از دبع.....دادم فشار رو آسانسور 4 دکمه....ساختمون

 ....بیرون

 ....شد باز در ثانیه چند از کمتر از بعد که...زدم رو واحدش زنگ... ایستادم واحدش در پشت

 سالم-

 کردم اطراف به نگاهی بدم رو جوابش اینکه بدون

 تنهایی؟-

 خونه میرفتم داشتم که گفتمت... آره-

 بزنم حرف باهات باید-

 بخوری بیارم چیزی یه منم دفترم تو بشین برو باشه-

 و آورد نمی در بازی مسخره اصال که هست خبری یه میدونست اونم انگار رفتارش از کردم تعجب

 بود جدی

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

 کرد شروع خنده با...گذاشت جلوم رو نسکافه لبوان و نشست روبروم اینکه محض به

 از عمو زن نکنه....ورا این از عجب چه رو حقیر بنده دفتر ینکرد منور...عمو خان عجب چه خب-

 ...کرده دیپورتت خونه
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  چشماش تو زدم زل اخم با

 .فهمیدم رو چی همه من...بسه بازی مسخره-

  کرد نزدیک لبش به رو لیوانش و انداخت پا رو پا

 فهمیدی؟ چی-

 ...ایبستادم جلوش خشم با و کنم کنترل خودمو نتونستم

 دنبال چشت...هان بودم کرده چکارت...کردی بازی اینجوری من با چرا...کن بس بازیتو مسخره-

 چی من...هان؟ کردی باهام رو اینکار پول خاطر به...داده بهم حاجی که بود ماشینی و ویال اون

 ...تو پستی اینقدر چرا....نامت به بزنم رو همینا بگی بهم نیومدی چرا...بگم بهت

 من...میزنی زر خودت واسه چی...بریدی ترمز انگار هم تو کن بس گفت جلومو ادایست خشم با اونم

 مگه؟ کردم چکارت

 بهار جون پسر گفتم زدمو اش شونه روی...واسم کنی بازی فیلم خوای می هنوزم:گفتم پوزخند با

 ...داده لوت

 داده که داده گفت خیالی بی با

 جلوم انگار نه انگار االنم ریخته بهم رو ندگیمز...میریخت بهم رو اعصابم داشت خیالیش بی این

 داده که داده میگه داره خیالی بی با و ایستاده

 چرا؟ هان....چرا؟:گفتم خشم با...دیوار به کوبیدمش و چسبیدم رو اش یقه

  گذاشت دستام روی رو دستاش

 تو شدی وحشی چرا...رو لباسم یقه کن ول-

 کردی انتخاب رو دختر این چرا...کنی بازی نم آبروی و زندگی با خواستی می که تو-

 فقط من کنی ازدواج این با بود قرار هم آخرش چون گفت کرد می عصبیم که ای خنده با

 ...انداختم جلو رو ازدواجتون
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 هم که بازی هم...کردم می باور داشتم تازه انگار....ریخت بهم ذهنیم معادالت همه...حرفش این با

 ...بود سخت برام قضیه هضم...باهام کرده رو ارک این برام نبود بازی

 کردم جدا اش یقه روی از رو دستام... بهت با

 چرا؟-

 ....کرد نگام تحقیر با

 ازت چون...نبود حقت آوردی دستش به چی هر چون....شدی چی همه اما نبودی هیچی تو چون-

 میاد بدم

 دستش...شه زخم لبش گوشه دش باعث که....کوبیدم صورتش توی غیرارادی رو شدم قفل مشت

 کشید لبش گوشه رو

 ....تلخه حق حرف... چیه-

 میگم بهار خونواده و حاجی به رو چیز همه من گفتم خشم با

 نمی تغییر چیزی که هم بگی بعدش...کنم می تایید رو حرفات منم کردی فکر گفت و زد ای قهقه

 میگه دروغ داره دربره کرده که کاری بار زیر از خواد می میگن...کنن نمی باور اش خونواده...کنه

 ...زدم زل چشاش توی خشم با....ایستادم جلوش

 برعکس کردم می فکر....باشه بد اینقدر بشناسمش من که پیمانی کردم نمی فکر وقت هیچ-

 ...پدری همون پسر تو که کردم باور االن اما...خوبی ظاهرت

 شدادم جواب سیلی یه با سریع هم من که دز صورتم به سیلی که بود نشده تموم حرفم هنوز

 بمونم بدهکار کسی به که نیستم کسی من بدونی که زدم اینو-

 کنی می توهین من پدر به که باشه بارت آخرین هم تو-

 ...کردم نگاش تحقیر با

 ....حیف...اشی نوه تو که حاجی حیف-
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 بیرون زدم دفترش از سریع و...شه پخش زمین روی شد باعث که دادم هلش محکم

 

 دوباره...شناخت می کجا از رو بهار مگه این گفتم خودم با که بودم نبسته رو واحدش در هنوز

 دفترش سمت رفتم رو داخل برگشتم

 ...بود نشسته زمین روی هنوز که دیدم رو پیمان

 برگشتی؟ چی واسه چیه-

 ...کردم نگاش اخم با.....گرفتم در چهارچوب به رو دستم

 از اصال...بهاره کرده انتخاب حاجی که دختری میدونستی کجا شناختی؟از می کجا از رو بهار تو-

 زده؟ حرف من با ازدواج مورد در حاجی فهمیدی کجا

 بشینم بینم نمی ؟دلیلی چه تو به گفت...تکوند می رو شلوارش پشت و شد می بلند که همونطور

 ...بدم توضیح ات واسه

 ....چسبیدم رو اش یقه دوباره

 هم تو انداختیش؟هان؟نکنه بهم که بوده دخترت بگی؟دوست باید....نگی کنی می غلط وت-

 هان؟ کنه خودکشی خواست می که کرد می بازی نقش من واسه که روز اون بودی باهاش

 فهمیدم حاجی حرفای از فقط...نبوده هم دخترم دوست....بودمش برده من آره....آره گفت فریاد با

 ...کیه کنه ازدواج اتباه قراره که دختری

 ؟....بره بیرون غربیه پسر یه با میشه حاضر حاجی دختر مثل دختر یه چطوری گفتم شک با

 ...گفت ای ثانیه چند مکث از بعد

 ....کرد اضافه پوزخند با بعد....بپرس خودش از برو-

 می اینجا از نهگر و بری بهتره االنم...بپرس ازش رو چی همه برو خب...داد لو رو چی همه که اون-

 بیرون اندازمت
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 ....هم تو شو خفه-

 کردم نگاش...شم خارج اینکه از قبل...در سمت رفتم و کردم ول اشو یقه و

 ...گیرم می ازت رو کارت این تقاص روزی یه.... بخشمت نمی وقت هیچ-

 ...میزدم حرف زودتر چه هر... دختره این با باید...در سمت رفتم سریع و

 خیابون گوشه رو ماشین کی و خونه رسیدم کی... نفهمیدم که بودم خودم افکار درگیر اونقدر

 ....باال رفتم ها پله از سرعت با آسانسور به توجه بدون کی و....کردم پارک

 ....بودم زده زل بود شده خیره بهم ترس با که اون به سالن توی که اومد خودم به وقتی فقط

 می عقب عقب من مثل هم اون و...کردم حرکت سمتش مآرو آروم...بود تابلو بدنش لرزش

 ....بست رو چشاش ترس از خورد که دیوار به...رفت

 چونه روی گذاشتم رو دستم....شدم خیره اش پریده رنگ و ترسیده صورت به...ایستادم روبروش

 ....دادم فشارش محکم و اش

 ...شناسی؟هان می کجا از رو پیمان-

 دخترش هان؟دوست مسافرت بره پسر یه با شده حاضر چطور جیحا دختر گفتم فریاد با و

 .... من گردن بندازین خواستین زدین گند نکنه....بودی

 ...بود شده بیشتر بدنش لرزش فقط و بود ساکت

 .....گرفتی خون خفه چرا لعنتی بزن حرف د-

 ...کرد شروع بریده بریده...کرد باز رو اش ترسیده چشای

 عموم گفت...بزنم حرف عموش با بیام باید گفت....گرفت رو مجلو خیابون تو اون-

 بزنه حرف باهات خواستگاری از قبل باید گفت...خواستگارته

 می داداشات از اونهمه که تو...میزنی گول نه؟بچه کردی قبول هم تو اونوقت گفتم تمسخر با-

 رفتی؟ باهاش چطور ترسیدی
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 فرستاد منو اون گفت...منتظره شاپ کافی یه یتو اونطرف خیابون یه گفت بهم....نمیدونم-

 ....بخورتم که نیست قرار گفتم اما...ترسیدم خودمم من...دنبالت

 بکشه جیغ شد باعث که...دادم فشار محکم رو اش چونه و....نه داشتی تشریف شجاع پس-

 گفتی می خب...نکشه جیغ خفه-

 ادامه اشک با...ویالم یه توی دیدم شدم بیدار وقتی بعدش...داد بهم آبیموه یه ماشین تو بعدش

 اصال پیمانم....نبودم خونه روز چند نمیدونستم اصال چون...بکشم خودمو خواستم می ترس از...داد

 ...نبود

 ...شدم خیره چشاش به...کردم ریز چشامو

 آورده؟ سرت هم بالیی-

 دادم تکونش محکم.....شد ساکت

 ؟...آورد سرت بالیی میگم...گرفتی خون خفه چرا-

 نه-

 مطمئنی؟-

 مجبوری گفت...عمومه...اونجا برو میدم بهت آدرس یه گفت زد زنگ گوشیم به بعدش چون....آره-

 ...کشنت می برادرات....گرنه و کنی آویزونش خودتو

 ....کرد می گریه داشت که کرد می فکر چی به نمیدونم...کرد می گریه داشت...شد ساکت و

 ...دیگه خب-

 دادی نجاتم تو ولی....بکشم خودمو خواستم...کنم آویزون بهت خودمو منخواست من-

 کنی آویزون خودتو نخواستی آره پریدم حرفش وسط تمسخر با

 رو خواستگارم اسم حتی من...خواستگاری همون تو نمیدونستم دادی نجاتم وقتی من کن باور-

 ....بگم رو دروغ اون شدم مجبور ترس از فقط...نمیدادم هم
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 ...زمین روی کردم تشپر

 ...آوردین زندگیم و من روز به چه...رو دختره این هم تو هم...پیمان کنه لعنتت خدا-

 ....بود شده خیره بهم دار نم چشمایی و ترس با....کردم نگاش

 ...میزدم حرف علی با باید..کردم عوض رو لباسام...اتاقم سمت رفتم

 .... نشسته سالن کف هنوز دیدم بیرون زدم که اتاق از

 ....کردم نگاش نفرت با

 شد؟ شیرفهم نداری رو خونه از رفتن بیرون حق-

 داد تکون بله معنی به سرشو

 نشنیدم؟-

  بله-

 ...خوبه-

 ...پارکینگ سمت رفتم و کردم قفل رو در....در سمت رفتم و...درآوردم رو گوشیم

  الو-

 کنید لطف هم شما مطب بیام تونم مین امروز من فقط...شدم مزاحم ببخشید صبوحی خانم سالم-

 ...شده کنسل امروز واسه نوبتشون بگید بیمارا به بزنید زنگ

 ندارین ای دیگه امر چشم-

 ...خداحافظ نه-

 موهام دستم با...شدم خیره ماشین جلو آیینه توی ام آشفته موهای به....کردم روشن رو ماشین

 ...گرفتم دستم رو گوشیم دوباره و کردم درست رو
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 کاراگاه جناب سالم-

 کجاییی؟... علی سالم-

 خونه؟-

 تنهایی؟-

 خندید

 ناقال بیاری خوای می رو کسی....تنهام آره-

 مهمه....بزنم حرف باهات خوام می... خفه-

 منتظرتم پس باشه-

 درست تونم نمی حتی که اومده روزم به چه ببین خوره می بهم حالم داره زندگی این و خودم از

 .....شم علی دامن به دست باید و کنم فکر

 ....دادم فشار محکم چپم دست با رو سرم....شدیدیداشتم سردرد...شد قرمز چراغ این هم باز اه

 ....کردم حرکت و گذاشتم گاز پدال روی رو پام برسه یک به اینکه از قبل و... 5...8...7....6...9

 نمیزنی؟ حرف چرا ای کالفه اینقدر چرا چیه-

 هم شنیدم گوشم با که چیزایی به....راست چی دروغه چی نمیدونم اصال....میشم ونهدیو دارم-

 دارم شک

 نشست کنارم و داد دستم آبی لیوان....بود شدم گیج حرفام از که علی

 شده؟ چی ببینم بگو اول از و باش آروم-

 ....دادم ارفش دستم توی رو لیوان....شه کم خشمم آتیش از کمی شاید تا...سرکشیدم رو لیوان

 بود پیمان سر زیر چی همه-

 چی؟-
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 شدم کر پایین بیار صداتو-

 فهمیدی؟ کجا پیمانه؟از سر زیر چیز همه چی میگی؟یعنی چی ببینم بزن حرف درست-

 ....کردم نگاش عجز با

 گفتن خودشون-

 ؟ شده چی ببینم بنال گفت و خودش دور زد دور یه شد بلند علی

 ....سرشونه زیر چیزی همه....سرشونه زیر چیز همه گفتن...گفتن بهار و پیمان-

 دیوونه کردی چکار گفت علی وقتی فقط....میدم فشارش دارم و دستمه لیوان هنوز که نفهمیدم

 ...شدم دستم توی لیوان شکته تکه و ریخت می زمین به دستم از که خونی متوجه تازه

 ....شد تیکه یکهت صدا با....سالن کف افتاد دستم از کردم ول رو لیوان

 ....کردی چکار احمق-

 ....حموم سمت رفت ی دیگه حرف بدون و

 میزد غر لب زیر... کرد می تمیز بتادین و پنبه با رو دستم داشت که همونطور

 که کنی قبول اول از بودی مجبور مگه....االنش کارای از اینم... ازدواجش از اون...احمق پسره-

 کردی گیر گل تو خر عین االن

 رو سواستفاده نهایت موقعیتم از داری هم تو بزن حرف درست: گفتم کرده اخم که ایی چهره با

 ...کنی می

 موقعیت که االن... بدم فحشت حسابی درست روز یه مونده دلم به:گفت و کرد موذیانه خنده یه

 ....باشم راحت بذار شده فراهم

 ...شد بلند دادش که کردم نثارش گردنی پس

 ...برم بزنم چسب یه زخمتو بذار بشین آدم بچه مثل شعور بی-
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 بود ممکن مگه اما....شه دور ماجرا همه اون از فکرم که کنه کاری باید چجوری دونست می خوب

 اومده سرم به ماه یک از کمتر عرض در که رو اتفاقات این ی همه کنم فراموش من

 ...شد ؟تموم کجایی-

 کردم نگاه بود روش عالوه به صورت به زخم دوچسب که دستم کف به

 نره یادت پاک که زدم اینو هیراد اقا خب-

 میرفت حموم سمت به داشت که کردم نگاش لبخند با

 اومد علی صدای که کشیدم می چپم دست کف به راشتم دست سبابه انگشت با

 که منم هست سوزن و نخ... خواد می بخیه دلت اگه حاال...نیست عمیق زخمش جان دکی نترس-

 کنم می کوکش برات زود...دارم خیاطی مدرک

 هم تو گمشو-

 ....نشست روبروم و شد جدی علی

 ؟ هیراد-

 بزنه حرفشو تا شدم منتظر و کردم بلند سرمو

 کنه می نگام داره ساکت اونم نه دیدم اما

 نمیزنی؟ حرفتو چرا پس گفتم تعجب با

 ... خاروند گردنشو پشت

 ندادی رو بله آخه-

 چی؟ بله گفتم گیجی با

 بزنم حرف که بگی بله کردم صدا سامتو اینکه از بعد بودم منتظر خب...پسرم سرعقدت بله-



 
 

121 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 کردم پرت برداشتمو رو بود کنارم که کوسنی...شد می مزه بی خیلی بشر این وقتا گاهی واقعا

 ....دستش تو گرفت خنده با که سمتش

 هیراد؟-

 ...بکنم سرم به خاکی چه باید ببینم بنال...درد... کوفت-

 گریه زیر زد علی یهو که

 بازیشه مسخره جز اینم میدونستم بود شده عادی برام کاراش این دیگه

 میرم میشم بلند دربیاری بازی مسخره بخوای خدا به علی-

 بگیره؟ زن خواد می بابام هیراد گفت مسخره گریه حالت همون با

 بگیره خب-

  شد ساکت یهو

 بیاره هوو سرم باال بره االن که ننشستم پاش به سال همه این من...بگیره رو چی چی-

 اون از دلت تو فقط کردی فکر اون؟تازه یا نشستی پاش به تو.... ذره یه باش آدم گفتم خنده با

 ؟...خواد می چیزا

 دیوار به دادمو خالی جا که سمتم کرد پرت اون اینبار رو طرفش بودم کرده پرت من که کوسنی

 ...افتاد خورد

 چکار؟ خواد می زن دیگه شده پیر من بابای شعور بی-

 نازل سرم باید بال این که کردم چکار من آخه خدا گفت و گرفت آسمون به دستشو بعد

 ...کنم تحمل رو هووم چجوری من آخه....بشه

 ...بگذرونه بازی مسخره به خواست می رو شب تا کردم می ول اگه اینو

 اصال چرا تو...سپرده تو دست شرکتو اون که بابات حیف تمگف و اومدم حرفش بین همین برای

 پالسی؟ خونه تو همش
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 ببینه منو خواد می زد زنگ بود کی بدبخت آخه...من خوبی مزد اینم بیا گفت و کوبید دستش رو

 ...رو چیز همه اومد یادم اما کردم می فراموش داشتم علی بازیهای مسخره با....اومد یادم تازه آره

 کنی؟ چکار خوای می گفت کنم می فکر چی به فهمید که علی

 کرد می التماس بهم چنان....موندم خودمم....نمیدونم گفت و کشیدم صورتم به رو دستم کالفه

 ...کرد حقم در پیمان که کاری طرف یه از..سوخت حالش به دلم که ندم طالقش

 تونستی شاید ببین کن مدارا دختره این با فعال تو....مشکوکه بدجور قضیه این اما نمیدونم-

 ....بکشی زبونش زیر از بیشتری چیزای

 حرفی چه دیگه داده لو که االن تازه....کنی مدارا باهاش تونستی می بودی من جای اگه تو-

 ...بکشم

 بدونی باید که هست چیزایی بازم نظرم به ببین:گفت و کرد نگام جدی

 شدم بلند

 کجا؟-

 .....کنم استراحت میک برم خوام می....ام خسته-

 کن استراحت همینجا خب-

 ام خونه میرم نه-

 نه بره نمی خوابت خانمت بدون شیطون ای-

 هست؟ حرفی آره-

 برکت بده خدا...نیستیم بخیل که ما نه گفت شیطنت با و انداخت باال هاشو شونه

 مثل بهار علی مگفت و کردم نگاش شم خارج اینکه از قبل اما....در سمت رفتم و دادم تکون سرمو

 به شرتر این برادراش بین از چون کنم فکر البته...ترسه می خیلی اش کوچیکه داداش از اینکه

 ترسه می ازش این میرسه نظر
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 شاید گفت و انداخت باال ابرویی

 ......بیرون زدم و بردم باال خداحافظی عالمت به دستمو

 

 و سالم یه جز که...بود روزی چند....گذشت یم من ازدواج یعنی قرن تاریخی واقعه از ای هفته دو

 کشیک گذاشته رو نفر یه علی که هم روزی چند این طبق....نداشتی هم با برخوردی ساده علیک

 خارج خونه از من با جز هفته دو این توی بهار اصال چون...نیومد دستمون هیچی.....من خونه دم

 .....نشده

 جیبم توی بود ویبره روی که گوشیم.....بود کار مشغول مطبم توی که بعدازظهر امروز اینکه تا

 ....لغزید

 ....میدم رو جوابش بعد و شه تموم هم بیمار این کار بذار گفتم و شدم خیالش بی

 جیبم از....میزد زنگ ویبره داشت هم هنوز کال میس ده از بعد که رو گوشی...شد تموم که کارم

 ....برداشتم

 شده؟ چی علی الو-

 اته؟ خونه االن پیمان-

 چی؟-

 ..شنیدم هم بودن مطب توی که بیمارایی کنم فکر حتی که گفتم بلند اونقدر

 اته خونه االن پیمان میگم-

 ....برداشتم رو کتم و میز روی کردم پرت درآوردم رو روپوشم...بود گوشم دم گوشی که همونطور

 مطمئنی؟-

 کرد خبرم ات هخون دم گذاشتم گفتم بهت که پسره همون امروز آره-
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 رفتم سریع و...برم باید اومده پیش برام مشکل کنه عذرخواهی بیمارا همه از صبوحی خانم-

 آسانسور سمت

 شناسه؟ می کجا از رو پیمان اون گفتم بود خط پشت هنوز که علی به گیجی با

 خبرم رو داشت باهاش خانم این که مالقاتی هر گفتم بهش....بهش بودم داده عکسشو-

 ات خونه رفته پیمان که کرد خبرم زد زنگ االنم....کنه

 ...باشه-

 ....کردم قطع بده جواب اینکه از قبل و

 ...بودم گرفته فحش باد به رو دوتاشون... کردم می خارج پارکینگ از رو ماشین که همونطور

 پپه من کردین فکر....میدم نشونتون االن....من خونه میارن رو گندکاریشون...عوضی کثافتای

 آسانسور توی من ربع یه از کمتر که اومدم خودم به وقتی فقط روندم سرعتی چه با نفهمیدم....ام

 .....بودم ساختمون

 پیمان صدای که بزنم در به خواستم درآوردم جیبم از رو کلید سریع آسانسور ایستادن محض به

 شنیدم رو

 چی؟ کردی فکر...احمق....کردی غلط تو-

 ...میگه چی بفهمم تا کنم توجه کنه کنترلش داشت سعی انگار که پیمان صدای به کردم سعی

 شدم مجبور....بگم ای دیگه چیز تونستم نمی-

 ....شد بلند پیمان عصبی خنده صدای

 ....کنم باور دروغاتو که هیرادم منم کردی شدی؟فکر مجبور-

 نگفتم دروغی من-

 شد بلند فریادش صدای اینبار

 ...هان کردی باور دروغاتو خودت نکنه...نگفتی دروغی میگی داری من چشم نگفتی؟تو دروغی-
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 و زدی زنگ که روز اون من اگه.....داره شیشه خورده جنست فهمیدم دیدمت که روز همون از

 گفت و برد باال صداشو دوباره بعد....نبودی زنده االن که کردم نمی تایید حرفاتو گرفتی آبغوره

 که اینی از زندگیش خواستم نمی چون بود هیراد بخاطر....گرفتم گردن که بود تو بخاطر نکن فکر

 ...شه بدتر هست

 ...که خواستی می خوبشو اگه تو-

 ....میگم بهش من یا رو چیز همه میگی بهش آدم بچه مثل خودت چی؟یا که... هان چی که-

 .... خدا رو تو-

 ؟.... چی خدا رو تو-

 می گیجتر داشتم لحظه به لحظه من تا دو این حرفای با چون....کنم تحمل این از بیشتر نتونستم

 چه....ایه دیگه چیز یا گرفته گردن که بهاره موضوع پیمان منظور که نفهمیدم طرف یه از...شدم

 ....گفتم می بهم باید بهار رو موضوعی

 مبل یرو بهار و ایستاده سالن وسط رو پیمان که...کردم باز سرعت با رو در....شد تموم صبرم

 شلوار با تونیک یه...کردم نگاه لباساش به....بود شده پنهون دستاش بین سرش و بود نشسته

 ....کردن می نگاه فقط تعجب با تاشون دو هر....بود سرش هم آبی شال و جین

 ...دادم تکیه در به و بستم رو در

 نیستم؟ خونه من وقتی....کنی می چکار اینجا خبره؟تو چه اینجا-

 عمو خان کو سالمت گفتم و خندید....کنه جور و جمع رو خودش کرد عیس پیمان

 ایستادم پیمان جلوی رفتم و درآوردم رو کفشم....در کنار گذاشتم رو کیفم

 کنی؟ می چکار اینجا-

 ...دیدنش اومدم عمومه خونه خب-

 ...باشم آروم کردم سعی
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 هان بدونم رو چی قراره من....میزنی گول جدی؟بچه-

 ....کرد می نگاهم ترس با....کردم نگاهبهار به

 ....کنین می پنهون من از دارین رو چی گفتم فریاد با

 بیرون بزنه اینکه از قبل اما کرد پاش به کفشاشو...در سمت رفت سریع و زد بهم ای تنه پیمان

 بری نداری کجا؟حق گفتم جدی و محکم

 ....طرفم برگشت

 کنم نمی دخالت شوهری و زن دعوای توی من-

 دخترت دوست گفتم کردمو اشاره بهار شوهریه؟به و زن دعوا جدی؟مطمئنی گفتم تمسخر با

 بوده؟

 ....زنته االن دختر این...هیراد شو خفه-

 ....کردم برانداز رو بهار تحقیر با

 پیمان فهمیدم در خوردن بهم صدای با اما...نه یا دختره واقعا نمیدونم که دختری بگم خواستم

 رفته

 ...ایستادم بود نشسته مبل روی هنوز که بهار ویروبر

 داشت؟ چکار اینجا این-

-.... 

 بیارمت حرف به یا گرفتی؟میگی خون خفه چرا-

 زور بلدین فقط که مردا شما همه از....هیچی فهمی می...هیچی:گفت فریاد با و ایستاد شد بلند

 ... سر به بازو؟خاک و رزو یعنی مردونگی...شما کردین دلخوش چی به....میاد بدم بگین

 شد باعث که صورتش سمت بردم رو ام شده گره مشت کنه تموم رو اش جمله اینکه از قبل اما

 ....بکشه عقب و شه خفه
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 ....بکشم عمیق نفس تا چند کردم سعی....داشتم نگه صورتش کنار رو دستم

 ...آوردم پایین رو ام شده مشت دست

 چیه؟ حقیقت بگی خوای نمی چرا-

 می غیرت ادعای که مردایی قماش همین جنس از هم تو....کنی نمی باور هم تو میدونم ونچ-

 ....میزد حرفم جلو داشت محکم هم چی؟باز یعنی غیرت نمیدونین اما....کنین

 من جرم مگه...خوردین رو دخترا ما حق که شمایی...میاد بدم مرده چی هر و تو از من-

 ...و اگه....چیه؟ من تقصیره ه ز ر ه مردا نگاه اگه....دمبو دختر که بود این جرمم....چیه

 ....بست محکم رو در و اتاق سمت رفت بدو بدو و

 چیه؟چرا مشکلش بفهمم داشتم دوست....بود تند عصبانیت از دمم باز و دم....شدم ولو سالن کف

 بگه دوکلوم بلکه که بکشم رو نازش برم بخوام که بود توانم از خارج اما....میزد حرف نیمه نصفه

 ....کردم می مدارا باهاش باید علی قول به چیه؟شاید قضیه

 بلند.....بود شده تاریک هوا....کردم می فکر داشتم و بودم نشسته سالن کف ساعتی چند

 و پاهاش...بود رفته خوابش اتاق گوشه....اتاق سمت رفتم...کردم روشن رو سالن چراغای...شدم

 من و....سوخت باز دلم....بود خواب نظر به و افتاده پاهاش رو سرش و بود کرده جمع شکمش توی

 محض به....تخت سمت رفتم و کردم بغلش آروم....سمتش رفتم......متنفرم دلم سوختنهای این از

 ...شدن باز چشاش...تخت روی گذاشتمش اینکه

 ...میکرد نگاهم داشت معصومیت با

 ...ناآرومه کردم می حس که دختری کردن آروم برای لبخندی....بود ارادی غیر...زدم لبخند

 ....کرد می اذیتم نگاهش توی بغض هنوز اما....شدن آروم چشاش....لبخندم دیدن با

 بهمون؟ نمیدی شام-

 با امشب شام.... شو بلند...میشما مهربون امه گشنه وقتی فقط من گفتم خنده با نگفت چیزی

 چطوره؟ املت...من
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 ...من ببخشید-

 ...گذاشتم لبش روی رو گشتمان

 چه من ببینی بخوری و دستپختم امشب خوام می....میزنیم حرف هم با شام از بعد هیس-

 اومده گیرت شوهری

 ... نبود متنفر هم دختر این از شد می گفت می که خنده یه....لرزوند رو دلم که خنده یه....خندید

 

 ...ناآرومه کردم می حس که دختری کردن مآرو برای لبخندی....بود ارادی غیر...زدم لبخند

 ....کرد می اذیتم نگاهش توی بغض هنوز اما....شدن آروم چشاش....لبخندم دیدن با

 بهمون؟ نمیدی شام-

 با امشب شام.... شو بلند...میشما مهربون امه گشنه وقتی فقط من گفتم خنده با نگفت چیزی

 چطوره؟ املت...من

 ...من ببخشید-

 ...گذاشتم لبش ویر رو انگشتم

 چه من ببینی بخوری و دستپختم امشب خوام می....میزنیم حرف هم با شام از بعد هیس-

 اومده گیرت شوهری

 ...نبود متنفر هم دختر این از شد می گفت می که خنده یه....لرزوند رو دلم که خنده یه....خندید

 خورد می بود صورتش روبروی که صورتم به داغش نفسهای بازدم

 کرده پف اینکه با که چشمایی...بودن شده سرخ گریه از که چشمایی...شدم خیره چشماش به

 با...گرفتم فاصله ازش...اومد خودم به...بودیم زده زل بهم هردوتامون....بودن زیبا هنوز اما بودن

 ....در سمت رفتم کالفگی

 ...بیا بشور صورتو و دست برو بدو باش زود-
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 ....نه یا میگه چیزی بشنوم که وندمنم هم من و نگفت چیزی

 چند...کردم باز رو آب شیر ایستادمو سینک پشت سریع رسیدم آشپزخونه به اینکه محض به

 بکش عمیق نفس تا چند....دادم تکیه کابینتا به و بستم رو آب شیر....زدم صورتم به آب مشت

 جنبه بی اینقدر یعنی....پس شد چت...میومد بدت ازش که تو....ای جنبه بی چقدر...چته...پسر

 ....ایی

 

 بهار دیدم که....ها گوجه کردن خورد به کردم شروع و...چاقو یه و بشقاب یه....یخچال سمت رفتم

 .....کنه می نگام داره و داده تکیه اپن به

 ...کرد می نگاهم داشت محو لبخند یه با...کردم بلند سرمو

 بزنم لخند بروش کردم سعی

 نخند....کشه می کار شوهرش از داره اومده خوشش چه ببین-

 چکار گفتم که بگیره دستم از رو چاقو خواست اومد طرفم به...شد پررنگتر لبخندش حرفم این با

 کنی؟ می

 کنم می درست من بده-

 بخور خوشمزه غذای شب یه بذار خانم خواد نمی-

 بده من دستپخت یعنی گفت اخم با

 داد تکون سری شیطنت با

 بدتر بدم از-

 ...بدی خیلی-

 کنم چپش لقمه یه شم بلند داشتم دوست...بود شده جوری یه...کردم نگاش
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 داری متنفری ازش که دختری به اینجوری که اومده فشار بهت زیادی اینکه مثل....تو امشب چته

 ...ضعیفی چقدر...برسرت خاک....کنی می نگاه

 کردی؟ اخم چرا-

 ...کردم اخم کردم می تنبیه خودمو داشتم وقتی یشههم مثل....کردم بلند سرمو صداش با

 ...کنم می صدات شد آماده بشین سالن تو برو هیچی-

 روشن رو وی تی و سالن توی رفت که باشه تنها خواست می دلش شایدم.... فهمید رو حالم شاید

 ...کرد

 االن سپ دارم شک بهش که من...کردم می دعوا باهاش داشتم پیش ساعت دو یکی تا که من

 ؟....چمه

 ...داره اشکالی چه...زنته خب دادم جواب نفر یه و

 ندارم دوستش که زنی اما دادم جواب باز و

 ...باشی داشته دوستش تونی می اما شنیدم جواب باز و

 .......عمرا دادم جواب قاطع اینبار و

 ....نگفت چیزی دیگه که دید رو جدیتم صدا اون انگار و

 و بودم سالن توی من هم شام از بعد....آشپزخونه توی من و بود سالن تو اون املت شدن آماده تا

 ساعته یه که خواد می وقت چقدر ظرف تیکه دو گفتم خودم با...آشپزخونه توی اون

 تند همه این از بودم پشیمون هم من و....باشه تنها داشت دوست اینکه مثل اما...اونجاست

 ....بکنه داره دوست کاری هر گذاشتم و شدم خیالش بی پس...بحث و دعوا اینهمه از....رفتن

 گناهش دختر این بفهمم اگه که کردم می فکر این به و وی تی جلوی بودم نشسته هدف بی

 از بزرگتر گناهی دادم جواب خودم و....ببخشمش؟ تونم می کردم می فکر که نیست بزرگ اونقدر

 داره؟ وجود هم زندگیم ریختن بهم
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 اما....بدم آزارش بخوام که نبودم رحم بی اونقدر من اما....شد من زندگی وارد جوریبد دختر این

 پشیمون بعدش ممکنه که کنی می رو کاری ناخودآگاه....نیست آدم خود دست تنفر حس گاهی

 ....شی

 اون از خبری هنوز و بود دقیقه سی و ده ساعت...شدم خیره دیوار روی شکل ای دایره ساعت به

 ....بخوابم برم که شدم بلند بکنم آشپزخونه به نگاهی اینکه بدون....بود نشده

 همیشگیم عادت...بود سقف به نگاهم و بود کشیده دراز تخت روی باز طاق همیشه مثل

 و مشغوله من فکر مدتهاست االن و....بخوابم راحت تونستم نمی بود مشغول ذهنم وقتی.....بود

 کنم می فکر این به دارم...زد پیمان امروز که حرفایی با...نتر پریشون افکارم شبی هر از امشب

 مهربون این....گرفت گردن چرا اس هیچکاره اس؟اگه هیچکاره ماجرا این توی پیمان یعنی پس

 و.....کل کل جز کرده چکارت حاال تا اون مگه گفت ذهنم گوشه از یکی و....عجیبه یهوییش شدن

 رو نگاهش معنی نتونستم وقت هیچ....بهم بوده وریج یه نگاهش همیشه گفتم خودم با من

 ....بفهمم

 به آروم کنه روشن رو چراغ اینکه بدون.... کرد باز رو اتاق در بهار که بود گذشته ساعتی نیم

 من بودن بیدار متوجه هنوز اینکه مثل...کشیده دراز همیشگیش جای همون و....اومد تخت سمت

 بیداری؟ پرسید آروم کرد می نگاهم که دقیقه چند از بعد چون بود نشده

 راه اتاق به بیرون از نوری هیچ و بود شده کشیده اش پرده که پنجره سمت رفت نگاهم

 ...بودم خواب انگاری بودم خیره روبروم به وقتی هم رو چشمام....نشه متوجه داشت حق...نداشت

 آره-

 تابلو یه جز دیوار این توی مگه موندم من حاال....شد خیره روبرو دیوار به من مثل اونم من ی آره با

 شدیم خیره بهش که هست چیزی کوتاه جمله یه با

 

 "نبود بازی شرط شمردن همیشه تا اما رفتی تو و گذاشتم چشم"
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 برام علی رو جمله این وقتی پیش سال دو اومد یادم و...کردم تکرار لب زیر رو جمله این چندبار

 میدونستم دلم ته آره....ساحل یاد به شاید...کنن خطاطیش امبر بده که ازش خواستم کرد اس

 ....بود ساحل بخاطر

 ...زدم رو حرفا اون که خوام می معذرت-

 اومد سرم به که بالیی بابت چرا پس...میکرد عذرخواهی داشت....کردم نگاش چشم گوشه از

 ...کنه نمی عذرخواهی

 ...میزنی حرف نیمه نصفه چرا....شد؟ اینجور که شد چی بگی خوای نمی چرا-

 میدونم... کنی نمی باور هم تو:گفت شه عوض حالتش اینکه بدون

 ....نکنم باور چرا بود باور قابل اگه بعد...کن تعریف تو-

 بزارم خودم بودن دختر از-

 شدم خیره بهش به و برگشتم طرفش به تعجب با

 چرا؟-

 می علی حتی یا محمد یا مهدی لمث تا....بودم پسر منم کاش....بوده عذاب برام چون-

 یا....یاسمن برادر مثل...باشم راحت باهاشون من که...بودن مهربون اونقدر برادرا واقعا کاش...شدم

 می دانشگاه توی که اتفاقی هر که بود صمیمی باهاش اونقدر بود لیال بابای مثل کاش من بابای

 چی؟ من اما...کرد می مشورت باباش با میرفت افتاد

 این و....بود ساکت و ریخت می اشک صدا بی...میریخت اشک داشت آروم آروم...کردم اشنگ

 .... کردن بیزار خودم از رو من پرفریاد صدای بی اشکهای

 باهام هم من مشکالت چون...شدم نمی بزرگ وقت هیچ کاش....داشتم فرق من میاد یادم وقتی از

 ....شدن بزرگ

 قبول گفتم...دخترم چون... نه من اما...باشن بیرون تونست می خواستن می که ساعتی هر تا پسرا

 ...میگن راست
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 دانشگاهت گفتن...کردم قبول....میگن درست گفتم...بده خوب دختر یه برای نخند بلند گفتن بهم

 اینجا حداقلش خب اما نداشتم دوست که شدم قبول ای رشته اما....خوندم....باشه همینجا باید

 ....نداره اشکال گفتم بود

 واسه دارین دوست گفتن می دخترا همیشه بودیم دبیرستان وقتی گفت و چرخید طرف به

 دوست....باشن اشون خونواده از دور خیلی داشتن دوست....باشن دیگه استان یه توی دانشگاه

 از غیر جایی محاله من گفتم می و خندیدم می بهشون موقعه اون من و...باشن مستقل داشتن

 اونا شاید..باشن دور اشون خونواده از داشتن دوست چرا فهمم می االن اما...کنم انتخاب رو اینجا

 این از...بشن خالص کشیدن دورمون محافظت اسم به که قفسی این از...شن آزاد خواستن می هم

 دخترا واقعا یعنی...کردم فکر این به من و...شد ساکت....خودمونه بخاطر گفتن می همش که حصار

 دیدم...راحتن اشون خونواده با که رو دخترایی دیدم من اما....میشن اذیت اینقدر ما ی جامعه یتو

 ...بودن خوشبخت که رو دخترایی

 ....بدی ادامه خوای نمی گفتم شد طوالنی که سکوتش

 تو حتما گفتن می اونا اما...گفتم می داداشام به اوایل گفت می متلک بهم خیابون توی کسی اگه-

 دختر فقط من گناه که میزدم زار دلم توی من و....بگن متلک بهت کردن جرات که کردی کاری

 بوده من از گناه که نشونم تا نگفتم دیگه...شدم گفتنها این خیال بی من و....بودنه

 می داداشام چون چرا...بپوشم کفشی رنگ و نوع هر نداشتم حق...بپوشم رنگی مانتو نداشتم حق

 ....میشه جهتو جلب باعث گفتن

 نگاه جلوی اینکه جای به چرا...پوشیدن می دخترا بقیه چرا پس گفت و شد خیره بهم برگشت

 میگن ما به اما...بنداز پایین نگاهتو نمیگن مردا به چرا....شیم زندونی باید ما بشه گرفته مردا هیز

 بخاطر گفتن می نااو و شدم می تر زندونی روز به روز....باشه زمین به نگاهت میری راه وقتی

 ....خودته

 ....زد زل بهم نفرت با.... زد پوزخندی

 شما اگه...چشه مانتو مگه...بپوش چادر گفت نمی کسی نبودین شما اگه...بیزارم اتون همه از-

 قرمزی کفش همون یا...بخرم هم ای دیگه رنگ مشکی مانتوهای جای به تونستم می منم نبودین
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 دلم به حسرت شما وجود....کردم نگاش حسرت با مغازه نویتری جلوی از بارها که رو

 ...کردین بیزارم...کاشت

 ....بود شده تر تند هم اشکاش....میرفت باالتر و باال داشت صداش

 میگن که دختری....حسرتهاشم مسبب من گفت می که دختری...کنم آرومش بود الزم شاید

 ....بودنشن زندونی مسبب همجنسام

 ....گذاشتم سرش روی رو سرم....شیدمشک بغلم توی آروم

 ...باش آروم-

 ....شد تر بلند اش گریه صدای

 گاه تکیه که مرد یه...باشه مرد یه شونه روی سرم گریه موقعه بار یه موند دلم به حسرت-

 ...بود حسرت یه برام اینم حتی اما....باشه محرمم مردای جنس از مرد یه...باشه

 به داشتم دوست... دروغ و باشن حرف فقط حرفاش همه شاید که نمک فکر این به نداشتم دوست

 چراش....متنفره ازشون دختر این که بشم اضافه مردهایی لیست به خوام نمی من که کنم فکر این

 هر....دختر همین بخاطر شایدم...مردها بقیه بخاطر هم شاید...خودم بخاطر شاید...نمیدونستم رو

 تموم هنوز حرفاش بودم مطمئن....کنه نگاه زندگیش به سیاه راینقد نداشتم دوست بود چی

 .بده ادامه خوام نمی ازش خواست نمی خودش تا...شه آروم فعال خواستم می اما....نشده

 

 ....داشتم دوست رو نگاهش معصومیت...شد خیره چشام به...کرد بلند سرشو

 ...نیستم بد من کن باور-

 بزنم لبخند روش به کردم سعی

 ...دونممی-

 ....تبعیضشون همه این از...نکناشون بکن این از بودم شده خسته من
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 ...میگه راست واقعا یعنی گفتم خودم با چرا نمیدونم...عملیش بینی به افتاد نگاهم

 ...کشیدم بینیش به دست آروم

 ...زدم رو دلم حرف و شدم خیره چشماش تو من و....کرد نگاهم تعجب با

 که دادن بها بهت اینقدر چرا پس نداشتن قبولت اگه...بینی این...باشه بوده یتبعیض نمیشه باورم-

 ...کردن ساپورتت و کردن قبول کنی جراحی بینیتو داشتی دوست تا

 شکم هم هنوز چون....نکردم مخالفتی هم من و...بیاد بیرون آغوشم ز ا تا کرد تقال و زد پوزخندی

 کنه اش تبرئه تونست نمی حرفاش این...بود نشده بطرف

 خب اما...داشتم خواستگار دو یکی...شد سالم 26 اینکه محض به....گفت و کرد نگاهم تلخ

 ....نیاوردن نه حرفش رو هم بقیه...شد راضی هم بابام...بخونم درس خوام می گفتم نخواستم

 چرا که افتادن تکاپو به...نداشتم خواستگاری....گذشت دانشگاهم به ورود از که سالی دو یکی

 بخاطر حتما گفتن اما... نداشت خاصی مشکل گفت کشید بینیش به دست...نداشتم خواستگار

 می متلک محمد و مهدی از بینی اون بخاطر همیشه....بگیرتت نمیاد کسی پهنه بینیت اینکه

 حرف و بودن اونا وقتی اما بود طرفم اینکه نه... نداشت کارم به کاری که بود علی فقط...خوردم

 ...کرد نمی دخالت زیاد دیگه اون و دنمیز

 نمیاد کسی که هست بده اونقدر بینیم حتما گفتم...خواستم خودمم که بده بینیت گفتن اونقدر

 داشتم دوست منم حاال تا نداشتم پسری دوست...بودم شده خسته خودمم راستش...خواستگاریم

 یکی برای دارم نیاز کردم می حس منم...کنم بازی اس یکی با یا...شبا بزنم حرف تلفنی یکی با

 ....کنه محبت بهم یکی...باشه داشته دوستم یکی...باشم مهم

 رو بودن تاییدشون مورد که اونایی...نخواستم من... اومد خواستگار...زد پوزخندی...کردم عمل

 چی بپوشم چی نده گیر بهم که نباشه اونا جنس از که خواستم می رو یکی من....نخواستم

 کن چکار میده دستور بهت یکی....پدرمونیم خونه تا...بدبختیم ابد تا ازل از که دخترا ما...نپوشم

 و کرد نگاه سقف به...شوهرتته دست ات اجازه میگن بهت کنی می ازدواج که بعدشم....نکن چکار

 ....کمه اینقدر چرا زندگی از ما حق...آفریدی بدخت اینقدر رو ما چرا خدا گفت
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 دوست که جور هر گذاشتم و بودم کرده سکوت من اما پرید می شاخه اون به شاخه این از خیلی

 ...چیه قضیه بفهمم و بشنوم خواستم می فقط من کنه تعریف داره

 و کنه ازدواج زود باید دختر و کن قبول آوردن می فشار اونا....من داشتم بدبختی خواستگار هر با

 گفتم می رو یکی...میذاشتم خودی بی ایراد یه یخواستگار هر روی من و شدی بزرگ دیگه تو

 تو که بهم آوردن فشار...شدن خسته اونا اینکه تا...اش خانواده یک...اش قیافه یک...زشته اسمش

 تونستم فشاری چه با....بخونی درس نمیذاریم دیگه....باال رفته توقعت دانشگاه رفت وقتی از

 از من و بدن شوهرم بودن کرده قصد اونا...بود نشده متمو هنوز بدبختیم اما...کنم تموم رو درسم

 یه...باشم داشته گاه تکیه یه خواستم می...خواستم نمی هم خواستم می هم...ترسیدم می ازدواج

 ....باشه داداشام مثل هم شوهرم ترسیدم می و باشم داشته دوستش که کسی یه...رفیق

 که هم خواستگار آخرین....غلط چی درسته چی دونم نمی...میزدم پا و دست داشتم برزخ یه توی

 قبول خواستم نمی هم باز چون...کیه و چیه خواستگار اسم نپرسیدم حتی....بودی تو اینکه مثل

 بقیه گفت و کرد نگاهم....کنم قبول فشارشون بار زیر خواستم نمی...کنم فرار گرفتم تصمیم...کنم

 ....میدونی که رو اش

 کردی؟ فرار تنها یعنی گفتم شک با و کردم ریز چشامو کردم می نگاش ساکت لحظه اون تا که من

 آره-

 دیگه؟ بود خودکشی کنی؟قصدت خودکشی خواستی روز اون چرا پس-

 اما...شدم پشیمون بعدش....کنم فرار کرد کمکم دوستم...شم خالص خواستم می نمیدونم-

 تو که کنم اجراش خودم گفتم مینه برای...مرگه حکمم خونه از فرار روز دو از بعد میدونستم

 ....میدونی رو اش بقیه و دادی نجاتم

 ......... خوابید و اونور کرد روشو و گفت بخیری شب که بگم چیزی خواستم....کردم نگاش

 

 فکر بهش گفت...کن باورش گفت...کردم صحبت هم علی با...گذشت می شب اون از ای هفته یک

 ...کنی زندگی باهاش تونستی شاید نک امتحان...زنته االن گفت...کن
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 از اینجوری که باشه کینه حس از پرا تونه می چقدر دختر این که میکردم فکر داشتم من اما

 ان شده محدود که دخترایی ی همه االن یعنی گفتم خودم با....میگه مردا به نسبت تنفرش

 قصه این جای یه کردم می حس هم باز کردم می فکر خودم با چقدر هر...متنفرن مردا از اینجوری

 ...ناقصه آره...ناقصه

 که دیروزم....نداد جوابمو زدم زنگ پیمان به چی هر اما....بزنم حرف پیمان با داد پیشنهاد علی

 ...داد سرباال جواب دفترش رفتم

 کنی؟ می پنهونش من از داری که داری خبر چی از تو-

 خوب تو سن برای میدونم من که چیزا این اام... چیزا خیلی: گفت و کرد نگام ریلکس خیلی

 ... میشه باز گوشت و چشم....نیست

 ...خندید بودکه خودش تنها و

 کرد می نگاهم داشت خنده با هنوز اون اما....کردم نگاش جدیت با

 کنه؟ می پنهون من از داره رو چی بهار-

 ....شد خیره بیرون منظره به و برد شلوارش جیبای توی دستاشو...ایستاد پنجره پشت...شد بلند

 بپرس خودش پرسی؟از می من از چرا-

 کنم؟ باورش تونم می کنی می فکر-

 ...داد تکیه دیوار به سینه به دست... برگشت طرفم به

 زندگیتو خوام می مطمئنا و نمیاد خوشم ازت که کنی؟منی اطمینان من به تونی می اونوقت-

 بریزم؟ بهم زندگیتو نخوام حرفام با من که مطمئنی کجا کنم؟از خراب

 پسری به...میدونست خودش دشمن منو کودکی از که پسری چهره به...شدم دقیق اش چهره به

 به....بود کوچکتر من از ماه سه که بود مردی االن و...بود ماه سه من با سنیش اختالف فقط که

 از ننشو یه دنبال چشماش توی فهمید انگار...شدم خیره نافذش و مشکی چشمای
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 رو بود چشمش رو هم االن و میزد چشماش به مطالعه موقعه که عینکی چون...شخصیتشم

 ...گردی می چی دنبال چشام تاریکی توی عموجوون خوشگلترن چشات که تو:گفت و برداشت

 گذاشت ام شونه روی رو دستش....ایستاد کنارم اومد

 االن اما...نشد خب اما...من یا ودیب مقصر تو نمیگم...باشیم دوست هم با نتونستیم وقت هیچ-

 ..من نه بشنوی زنت زبون از بهتره بشنوی هم رو حرفی قراره اگه...برس زندگیت به برو...

 و دارم قرار دخترم دوست با گرفتی رو وقتم برو شو بلند گفت و کرد نگاهی مچیش ساعت به

 کرد نگاهش چاشنی هم چشمکی

 توئه؟ کار گفتی روز اون چرا-

 زد زنگ اینجا بیای اینکه از قبل:گفت و کرد قفل هم توی دستاشو... نشست میزش تپش رفت

 که کرد التماسم کلی بعدشم... توئه تقصیره گفتم منم داره شک تو به هیراد که التماس و گریه با...

 خر برای دخترا که حرفا این از و بریزه بهم زندگیش نداره دوست گفت...کنم تایید حرفاشو منم

 اصال راستش.......دیگه سوخت دلم زودی مهربون شناسی می که منم... میزنن ما کردن

 ...همین کنم تایید کردم می سعی فقط همین برای گفته بهت چی نمیدونستم

 چرا؟.. کردی تایید حرفاشو زندگیم بخاطر گفتی بهش ام خونه تو روز اون-

 ...کرد گل بازیش مسخره هم باز...خندید

 برسم کارم به برم بذارم برو شو بلند مادرت جان....ندارما بیشتر عمو خان یه من باالخره-

 کجاست؟ مادرم االن یعنی.....مادرم جان کردم زمزمه لب زیر

 نبوده؟ که دخترت دوست-

 رو دختر این من بابا...من از پرسیدی بار چند حاال تا سوالو این داری تشریف غیرتی چقدر تو بابا-

 ...کنم تایید حرفاشو شدم مجبور کرد التماسم گریه با روز اون چون فقط...شناختم نمی اصال

 اول از من گفت بهش پیمان روز اون یادته گفت ذهنم ته چیزی یه اما...کنم باور خواستم هم من

 چی؟ یعنی حرفش این معنی"داره شیشه خورده جنست فهمیدم دیدمت که
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 دارم کار دیگه برو شو بلند-

 پرسیدم که کیفش سمت رفت... بداشت رو کتش شد بلند و

 داره؟ شیشه خورده جنسش گفتی بهش روز اون چرا-

 که دعوا وسط خوب پسر...زدم حرفو این زنش به که برخورده بهشون آقا پس اهان: گفت خنده با

 درآورده حرصمو خب....میگم عوضش چیز تا ده من میگه چیزی یه اون...کنن نمی خیرات حلوا

 زدم فوحر اون منم بود

  بپیچونی؟ منو جوری یه داری سعی چرا-

 وقتمو... من عزیز برو شو بلند...من برادر برو شو بلند....پیچونمت می که پیچی حتما گفت خنده با

 ...دارم قرار من... خودی بی گرفتی

 ...شد جدی و خورد اشو خنده بعد

 تازه نه...مگه؟ شدی دار زن بده...گیری می سخت اینقدر چرا...نکنی فکر قضیه این به زیاد بهتره-

 بزنه باال آستین من واسه شد می پیدا یکی کاش خوشبحالت خوبه هم خیلی

 پس...بگه چیزی خواد نمی بود تابلو االنم...نمیگفت پس بگه خواست نمی اگه شناختمش می

 ....فهمیدم می دیگه جور یه باید خودم

 رو ماشین...خورد زنگ گوشیم که کردم می کتحر خونه سمت داشتم....بیرون اومد دیروز فکر از

 ...کردم پارک خیابون گوشه

 ...بود علی شماره

 الو-

 خوبی سالم-

 بود شاد صداش

 خوشی؟ زیادی مشخصه هم تلفن پشت از خبره چه چیه-
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 ...زد زنگ دختره-

 یداش بابا:گفت خودش که نیومد یادم چیزی اما... کیه منظورش بفهمم تا کردم جستجو مغزمو یکم

 ...روز همون میگم رو

 کردم قطع حرفشو همین برای گفت می رو کی اومد یادم

 بگی؟ اینو زدی زنگ-

 نرفته یادت که شرط گفت بود صداش تو که سرخوشی با

 نیستم بندی شرط اهل گفتم بهت روز اون یادمه چون...نیست یادم اتفاقا:گفتم خونسردی با

 دیگه گرفتم می ازت هارنا یه فوقش...خسیسی چقدر....توهم باشه-

 زد؟ زنگ بهت قرمزه مانتو مگه-

 ...دوستشه بود درست حدسمون راستی...زد زنگ دوستش دختره همون نه-

 داره؟ اون به ربطی چه زده زنگ دوستش خب-

 می یاد خنگش آموز دانش به رو ساده مسئله یه داشت که معلم یه مثل... حرصی صدایی با اون و

 دادن توضیح به کردن شروع... داد

 چطوری بفهمم کم کم و... چیه نسبش و اس؟اصل کیه؟چکاره اون ببینم تا...اینم با اولش خب-

 کنم خودم عاشق اونم تونم می

 خنده زیر زدم پقی حرفش این با

 خندی؟ می چرا مرگ-

 ؟...شده عاشقت اینم که شده عاشقت هم کسی حاال تا مگه گفتم خنده همون با

 عشق با دختره اون که بینم می رو روزی دارم االن همین از من اما...کن مسخره... هیراد آقا باشه-

 ...خواستگاریم میاد
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 .شد شدیدتر ام خنده موضوع این تصور از

 شدی خنده خوش زیادی...چته...کوفت مرگ... شد بلند تلفن پشت از علی حرصی صدای و

 خبرییه؟...امروز

 ....کردم سکوت حرفش این با

 ...شد بلند شیطنت با صداش اینبار که

 نه؟ میشم عمو دارم مبارکه...شی سفید و سرخ خواد نمی حاال-

 ...شد بلند اش قهقه صدایی و

 گفتم خونسردی با دربیارم حرصشو اینکه برای منم

 ...بودنشون عمو برسه چه خوری نمی هامم بچه کلفتی درد به تو-

 وکیله؟ دختره این راستی....کثافتی خیلی-

 دا؟شی کی-

 آدرس تا گرفته فامیل و اسم از نکنه شک شیدا که طوری بگذره یکم بذار....دختره همون نه-

 نشده حاجی خودی بی حاجیت ببینی که خدمتت میارم اشو خونه

 نشده ورشکست تا شرکت به بچسب... بشو آدم برو.... خوشه دلت هم تو بابا برو-

 احتیاج شرکت واسه حقوقی مشاور یه به مبین می کنم می فکر دارم که االن: گفت و خندید

 جلو؟ برم اینجوری چطوری...دارم

 کاری....نیستی بشو آدم تو اما... شو آدم میگم...کنی می خودتو کار بازم تو بگم چی هر که من-

 خونه میرفتم داشتم امه گشنه...نداری

 نیست امری...داداش قربونت نه-

 بای...خفه-
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 نشست،لیوان کنارم اومد چای لیوان دو با بهار که نشستم وی یت جلوی سالن توی شام از بعد

 .شد خیره شد می پخش داشت که سریالی به و داد بدستم رو چای

 خودم مخاطب رو ،بهار بودم خیره چیه موضوعش نمیدونستم حتی که سریالی به که همونطور

 .دادم قرار

 .بزنیم قدم یکم بیرون بریم شو آماده چای خوردن از بعد-

 !!بزنیم؟ قدم-

 برگشتم طرفش به متعجبش نگاه سنگینی با

 عجیبیه؟ چیز-

 بدزده رو نگاهش تعجب حالت کرد سعی

 .میشم آماده میرم من پس باشه...فقط...نه-

 .اتاق سمت رفت و گذاشت میز روی رو اش نخورده دست چای لیوان و

 بزنی نیست الزم هم چادر-

 قبول رو این اما چادره از استفاده حجاب نوع کاملترین که داشتم اعتقاد این به من...نیومد جوابی

 چادری باید حتما همسرم که بودم نکرده فکر این به وقت هیچ و چادره فقط حجاب که نداشتم

 ای عالقه بهش بود شده تحمیل بهش چون چادر که بودم فهمیده هم بهار حرفای از باشه،و

 .نزنه چادر که بود بهتر نداشت،پس

 آشپزخونه سمت رفتم و برداشتم رو اش نخورده دست لیوان و خودم ،لیوان خوردم که رو چاییم

 .اتاق سمت کردم حرکت هم بعد سرجاشون گذاشتم و کشیدم آب رو لیوانا...

 کشیده لباش سمت به میزد،چشام ریمل چشماش به داشت آیینه جلوی بهار... شدم که اتاق وارد

 رو سفیدش صورت و بود ای سورمه شالش....نبود چشم توی زیاد لبش رژ رنگ نبود بد نه...شد

 ....لباسا کمد سمت کردم حرکت...بود گرفته قاب



 
 

143 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 لباسم تعویض به شروع بهار حضور به توجه بدون و برداشتم رو جینم شلوار و مشکی شرت تی

 ور اش رژگونه با داره و پایین انداخته سرشو دیدم حاله چه در ببینم کردم بلند رو سرم...کردم

 .میره

 که تصمیمی بودم امیدوار فقط...چیه؟ کیه؟جنسش دختر این نفهمیدم آخرش من گفتم خودم با

 .باشه درست بودم گرفته

 *********** 

 بود،پر حرف از پر سکوتمون....بودیم کرده سکوت هردومون....میزدیم قدم هم کنار رو پیاده توی

 .ننبمو ناگفته یا گفته بود قرار که حرفایی از

 به داشت که بود بهار....کردم نگاه رو پام جلو و کردم بلند رو سرم آرومی های ضربه صدایی با

 .بود کرده شریک رویمون پیاده توی هم رو اون و میزد ضربه بود جلوش که کنسروی قوطی

 نیم و یازده ساعت کردم نگاه مچیم ساعت به بود خلوت ،خیابون بود محض سکوت از بهتر شاید

 ....شب

 بشکنم من رو سکوت گرفتم تصمیم باالخره

 کنیم زندگی باهم خوام می-

 .ایستادم روبروش هم من...نشنیدم رو کنسرو قوطی صدای دیگه...ایستاد

 شد باز زبونش قفل

 !چی؟ یعنی-

 نفر دو ما فقط اینبار....کرد حرکت دنبالم به ناچار به هم اون....کردم حرکت به شروع آروم آروم

 .... بودیم

 اگه بینم می کنم می فکر که االن شدیم،اما هم زندگی وارد بدجوری ما که درسته اینکه یعنی-

 ...کردم می ازدواج باهات مطمئنم کرد می ازدواجم به مجبور بابام
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 دادم ادامه من و بدم ادامه تا شد خیره لبهام به منتظر هم اون...ایستادم

 فرصت یه خودمون به خوام می ،االنم کنیم ختخوشب رو هم تونستیم می نفر دو ما مطمئنم-

 کنیم،چطوره؟ خوشبخت رو همدیگر تونستیم بدم،شاید

 شدن سرد چشماش باز لحظه یک فقط اما...دیدم چشماش توی رو شادی برق لحظه یک برای

 می واقعا که کردم نمی فکر این نه؟یه یا واقعیته روی از حرفام واقعا آیا که کردم نمی فکر این به

 .کنم زندگی تونم می من که کردم می فکر این به فقط و نه؟فقط یا شیم خوشبخت هم با ونیمت

 ساکتی؟ چرا خب-

 مطمئنی؟-

 آره گفتم و دادم تکون سرمو

 .کردم حرکت هم من مکث ثانیه چند از یعد... کرد حرکت به شروع که بود اون اینبار

 تعجب با کردم حس.....کردم قفل دستم انگشتای بین رو دستش انگشتای رسیدم که کنارش

 گفت می راست علی دادم،شاید ادامه راهم به العملی عکس بدون من اما کرد نگاهم برگشت

 .کرد زندگی باهاش شد می واقعا شاید...

 نیست که االن...برگرده ساحل بودم منتظر همیشه فقط....نبودم رویایی زن یه دنبال وقت هیچ من

 .کنم زندگی باید هم من و

 امشب دادم نگم،ترجیح هیچی امشب دادم ترجیح اما بود چرا هزاران و سوال هزاران ذهنم توی

 .زندگی یک شریک....شریکه باهاش که هست یکی که کنه حس بذارم و کنم زندگی واقعا

 و دادم فشار آروم رو بگه،دستش چیزی خواست نمی چرا بود عجیب....کردم می اذیتم سکوتش

 .گرفتیم درپیش رو خونه مسیر

 هیراد؟-
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 یتونی م چکار کنی می کنی؟فکر می چکار داری گفتم دلم کردم،تو نگاش چشمم گوشه از

 چی؟ یعنی پیشنهادت کنی؟این می غلطی چه داری فهمی می خودتم بکنی؟اصال

 بدم جواب بود منتظر

 چی مگفت و کردم نگاش...درآوردم رو خونه کلید و کردم جیبم توی دست...ایستاد که آسانسور

 بگی؟ خوای می

 ؟ حرف باهام تو بریم گفت و کرد اشاره خونه داخل به

 .داد تکیه بهش و بست رو در...شد وارد سرم پشت هم اون و تو رفتم کنم تعارف اینکه بدون

 تکیه در به هنوز که اون به و نشستم مبل یه روی ورودی در روبروی...کردم حرکت سالن سمت

 .شدم خیره بود داده

 .کنم درکش تونستم نمی که سنگین اونقدر....بود سنگین هشنگا غم

 ....شد می کاش گفت بغض با

 .دوید مشترکمون اتاق سمت به بدو و

 کنم کاری خواستم می فقط که میدونستم خودمم اما....باشم داشته شد می اما...نداشتم دوستش

 از خودم تا کنم قالبی محبت تمخواس می...اومد بدم خودم از....شم تبرئه من و کنه اعتراف اون که

 .شم رها تهمت بند

 به تونستم نمی که چیزی یه....بود توشون درد یه... رنج یه کردم حس....افتادم چشماش یاد دوباره

 ...کنم درکش راحتی همین

 کارا این ی همه شاید گفتم خودم با اما...لرزید دلم....شد جوری یه حالم.... کردم باز که رو اتاق در

 چی؟ واسه فیلم اما...لمشهفی

 بالش به و میزد زار داشت....بود برده فرو بالشت توی رو صورتش و بود انداخته تخت روی خودشو

 ....لرزید می تنش تمام....کوبید می مشت
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 گفت خودم با...کرد بلند رو سرش...کرد حس حضورمو....نشستم کنارش....شدم نزدیک تخت به

 چرا؟ گریه همه این

 تکیه ام شونه روی و سرش....بغلم توی کشیدمش کردمو دراز دست....بود دلش ته حسرت یه

 ....داد

 نکنی؟ ولم میدی کنی؟قول زندگی باهام خوای می گفتی راست-

 کرد شروع دوباره که بدم جوابشو خواستم می

 ...کنی می ولم هم تو....میری هم تو....نمیمونی همه تو...دروغه میدونم نه-

 می حسش هم لباس روی از حتی که بدنش نرمی....کرد می عوض حالمو داشت داغش نفسهای

 ....کردم

 نگاهش....بود زده زل بهم....گرفتم چشماشو اشک سرانگشتام با....گرفتم قاب دستام با صورتشو

 ....کردم

 ومآر آروم....کردم قفل لبهام با لبهاشو و....همین کردنش اروم برای فقط کارم این گفتم خودم به

 نمی هیچکاری...فهمید شد می حرکتیش بی از رو این... بود شوکه....بوسیدنش به کردم شروع

 ....کرد

 پس کردنشه آروم برای اگه...شدم جداش ازش...اومد خودم به که کشید طول دقیقه یک شاید

 ...بود کافی

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

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

 چهارپایه روی از....شد برداشته گردنم دور از دار طناب.....کردم باز رو چشام صلوات ایصد با

 زن دو های گریه با صلوات صدای فقط....شده چی نمیدونستم...بودم شوک توی....اومدم پایین

 که سفید موهای با مردی و....میزدن ضجه و بود شده خم زمین روی به که دوزنی....بود شده قاطی

 زده لبخند بهش تشکر رسم به که افتاد گریونی نگاه همان به نگاهم و.....میریخت اشک نهمردا
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 باالخره....خونه برگردی زودتر چی هر که کنم می رود کارتو گفت آروم رسید که نزدیکم....بودم

 .دادن رضایت

 .دادن رضایت....دادن رضایت کردم زمزمه خودم با بارها من و

 حبس توی بود سالها که انگار....شدم خیره بیرون به و چسبوندم ماشین شیشه به رو سرم

 من و کنم می درک رو مرگ از ترس حس دارم تازه گرفتم می فاصله دار طناب از که االن...بودم

 .آزادیم به رسیدن مشتاق کردم می فکر ساده چه

 عمیقی نفس....بودن رسونده اینجا به رو من که شد کشیده ای گذشته سمت به افکارم دوباره

 اومد یادم شب اون اتفاقات باز و کشیدم

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

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

 ...شد قفل دستم مچ دور دستش که کنم حرکت خواستم...شدم بلند

 نیستم دختر من-

 که چیزی به....گرفت فاصله ازم و کرد ول رو دستم ترس با که برگشتم سمتش به سریع اونقدر

 .باشه غلط بودم شنیده که چیزی بودم امیدوار اما... شدم داغ....کردم شک بودم یدهشن شک

 بپرسم رو ممکن سوال مسخرترین کردم سعی

 پسری؟ یعنی-

 کرد می نگاه خشمم از شده سرخ و عصبانی صورت به داشت ترس با

 ؟ گرفتی خون خفه چرا گفتم فریاد با

 ...یعنی...منظورم-

 آوردمو باال رو دستمک بود کرده پر وجودمو تمام که عصبانیتی با...دمفهمی منظورشو...فهمیدم

  خورد دیوار به سرش که بود محکم ضربه اونقدر...کوبیدم صورتش به محکم



 
 

148 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 ...نشنیدم هم رو آخش صدای حتی

 کنترل صدام که نبود مهم برام...یکنیم م دعوا داریم بفهمن ها همسایه که نبود مهم برام دیگه

 بودم شده من فهمیدم اینکه...بوده مهم برام رفته سرم گشادی کاله چه فهمیدم اینکه فقط...کنم

 ... دیگه نفر دو غلطای روی کشی ماله برای ماله یه

 پوشوندن برای پرده یه شدم می باید هان؟من اینه قضیه به پیمان ربط پس گفتم وجودم تموم با

 کثافتکاریتون؟هان

 کرد می نگاهم و بود شده جمع ودشخ توی ترس با فقط گفت نمی هیچ

 هان؟ شدی ساکت چرا-

 شده گشاد چشاش...دادم فشار محکم...کردم حلقه گلوش دور رو دستام و کردم حمله سمتش به

 نفس داشت سعی و بود کرده باز رو دهنش...بود شده بیشتر چشماش سفیدی...بودن

 اما...بکشمش داشتم دوست...کنم ولش که میزد پا و دست داشت...بود شده قرمز صئرتش...بکشه

 کردم ولش...بوده کی با بگه باید االن نه

 برام...بود گلوش روی هنوز دستش..میزد عق داشت...بود گلوش به دستش...کرد سرفه به شروع

 زدم داد باز و...شد همیشه از بیشتر نفرتم اینبار....نسوخت دلم دیگه اینبار...نبود مهم

 هان؟ خوابیدی نفر چند بودی؟بغل پیمان با-

 کردم پرت حرکت یه با رو بود چیده روش که آرایشی وسایل ی همه و آرایش میز سمت رفتم

 ...زمین روی

 چیز همه احمقانه چه من و بودم شده فرض احمق...بودم شده تحقیر....برگشتم طرفش به دوباره

 ...سا ساده قضیه یه کردم می فکر...بودم کرده قبول و بودم گرفته گردن رو

 حق برادرات ه ز ر هان؟ه بشم بابا قراره اگه بگو گفتم تمسخر کردن؟با پر هم شکمت نکنه-

 کنن محدودت داشتن

 شد بلند آروم صداش
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 ...نگو خدا رو تو-

 یه که بگم...بگم کی به برم اصال...نگم چرا...نگم...نیار کثیفت زبون روی رو خدا اسم شو خفه-

 هان؟ دادن بهم شده استفاده دستمال یه هک بگم...بهم انداختن رو تفاله

 نشکن این از بیشتر منو نگو خدا رو تو که شد بلند آرومش صدای باز و

 که طرفش کردم پرت و کردم بلند رو بود نشکسته هنوز و بود افتاده زمین روی که رو عطر شیشه

 تخت رو افتاد و کنارش دیوار به خورد

 نکردم استفاده رو کشی دهنی وقت هیچ من...ردیک نشکستی؟خوردم منو تو مگه.... نگم-

 خونی دستم...شکت آینه...کوبیدم آینه به محکم دستم با....بهم دادن دهنی یه حاال اونوقت

 ...بود نشده خاموش خشمم آتیش هنوز نبود مهم اما...شد

 هان؟ رفته یادت که بودن زیاد اونقدر بودی؟نکنه کی با نمیگی چرا شدی الل چرا-

 اگه بودم کرده فکر که اومد بدم خودم از...نکرد خامم نگاهش معصومیت دیگه...میزد زار داشت

 ....کنم زندگی باهاش بتونم شاید اس ساده قضیه یه چیز همه فقط

 ********** 

 ولت نخواستت پیمان همینم واسه شاید بودن؟اصال پیمانم غیر هم دیگه تا چند نه؟یا بود پیمان-

 نه؟ کرد

 ...در سمت دوید و پرید پایین تخت از که بردم ومهج سمتش به

 ...افتاد و داد دست از و تعادلش که کشیدم محکم دستشو برسه در به اینکه از قبل اما

 می گرنه و بزن حرف گفت زدمو بهش ای دیگه سیلی...گرفت نفسش که نشستم شکمش روی

 شکمت

 ...سنگینی...شو بلند خدا رو تو-
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 اونا خوابیدی می پسرات دوست زیر که اونوقت...سنگینم گفتم و زدم زل چشاش توی تمسخر با

 نثارش ای دیگه سیلی و کردی کثافتکاری تا چند با....هان شدی نفر چند تشک...بودن سبک

 ...دیوار به کوبیدمش و کردم بلندش... شدم بلند...کردم

 کشمت می قسم خدا به...کشمت می نگی چیزو همه اگه امشب-

 بدم توضیح بذار باشه گفت و نشم نزدیک بهش که گذاشت جلو دستاشو

 ایستادم روبروش

 زنده دروغ یا باشه کم حرفات از کلمه یه فقط و فقط اینبار اگه علی والی به اما....شنوم می-

 نمیذارمت

 ...کرد جمع خودش توی پاهاشو....خورد سر زمین روی

 نشستم صندلی روی وبروشر بازپرسها مثل و برداشتم رو بود میز کنار که صندلی

 دیگران شده دهنی بگی داری چی ببینم بنال-

 کنی نمی باور هم تو میدونستم-

  دیگه بسه خدا رو تو گفت ترس با که شم بلند دوباره خواستم

 بگی داری چی ببینم بنال آدم بچه مثل پس گفتم و جام سر نشستم

 کلمه یه که کن فراموش رو دروغ نبارای فقط گفتم و دادم تکون جلوش تهدید نشونه به انگشتمو

 کن فرض مرده خودتو بشنوم اگه دروغ

 پیش برم من بود قرار....دراومد تمتع حج برام اسمشون بابام و مامان سال اون که بود سالم ده-

 خونه موندن علی و محمد اما...اونجا رفت من با اونم بود دوقلو باهام که هم مهدی...ام خاله

 ....خودمون

 بهش عصبانیت با هیچ که نیومد رحم دلم من اما...بودن شده سرازیر اشکاش...کرد نگاهم غضب با

 ...بده ادامه شدم منتظر و زدم زل
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 ؟ خب-

 داد ادامه هق هق با

 هفته یه....بودن عاصی دستش از همه و بود قلدر خیلی....بود سالش شونزده ام پسرخاله سهیل-

 هنوز هم نیست،مهدی خاله دیدم برگشتم مدرسه از وقتی که گذشت می بابام و مامان رفتن از ای

 که اتاقی سمت رفتم...بود خونه تو تنها بود ام خاله بچه تنها که سهیل...بود برنگشته مدرسه از

 و کردم شلوارعوض و بلوز یه با رو ام مدرسه روپوش...بود داده اختصاص مهدی و من به خاله

 که سهیل کنار حیاط تو ورفتم زدم سر به هم رو زدن به دمکر شروع سالگی نه از که هم روسری

 نشستم بود نشسته حیاط گوشه تخت روی

 کو؟ خاله-

 خونه رفت...نیستش گفت و کرد بهم نگاهی و زد کنار صورتش جلوی از بود دستش که رو کتابش

 اینجا بیارتش که بزرگ مامان

 ترسیدم ازش چرا بفهمم اینکه بدون ناخودآگاه که کرد می نگاهم جوری یه

 ...زد زار باز و

 تجاوز بهم و زمین زیر توی کشوند منو زور به روز اون کثافت اون چون...چرا میدونم االن اما-

 کرد تجاوز ساله ده دختر یه به فهمی می....کرد

 خدای....باشن درست حرفاش اگه....بودم شده خیره بهش بهت با من و...میریخت اشک...میزد داد

 گفت می دروغ شاید...چیه حقیقت فهمیدم می باید...شنیدم می باید نگفتم هیچ اما...من

 بهم و خندید اون اما ترسم می زیرزمین از من گفتم بهش...نکرد ولم...کن ولم زدم داد چی هر-

 من اشک چشمه...شد تموم کارش که وقتی...بود شده حیوون یه مثل....بترسی نمیذارم من گفت

 نگاهم پشیمونی و ترس با...بود شده آور چندش حالتم...کرد می درد بدنم...بود شده خشک هم

 کرد می
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 می بابات نکشمت من اگه حتی گفت....کشمت می بگی چیزی کسی به اگه گفت بهم

 هیچ دیگه میدم قول گفت...کنم نمی اذیتت وقت هیچ دیگه منم نگی بهشون اگه گفت...کشتت

 ...نکنم باهات رو اینکار وقت

 رفت و کرد عوض رو لباسام اتاق تو برد و من...کردم گریه و پیچیدم خودم به درد از قطف من و

 ...ندیدمشون وقت هیچ که برد کجا نمیدونم اصال هم لباسامو...

 اومد بزرگ مامان شب...نرفتم بیرون اتاق از من اما....اومد بزرگ مامان و خاله با مهدی

 بگم چیزی کسی به ترسیدم می ماا کردم می گریه داشتم هم هنوز...کنارم

 ؟چیزی شده چی پرسید چی هر شده چیزی ،فهمید کنارم اومد بزرگ مامان وقتی اما

 اینو کرده؟وقتی اذیتت کسی گفت...نگفتم شده؟چیزی تنگ بابات مامان واسه دلت گفت...نگفتم

 تموم هنوز امحرف اما....گفتم بهش رو چیز همه گفتم...شد شدیدتر ام گریه....کردم نگاش گفت

 ...کرد صدا رو خاله اسم و گذاشت قلبش روی رو دستش بزرگ مامان که بود نشده

 کرد سکته شب همون من گناهی بی شاهد گفت و کرد نگاهم....شد شدیدتر اش گریه کردم نگاش

 و دیدم نمی رو سهیل دیگه که همین....کنم فراموش کردم سعی هم من....رفت و گذاشت تنهام و

 .نبود بد کنم فراموش کنم سعی اینکه برای شد نمی نزدیکم

 دیگه منم...برنگشت دیگه و بخونه درس که کشور از خارج رفت...رفت شد که سالش 26 سهیل

 تاپیر ام آینده روی اتفاق اون کردم نمی فکر وقت هیچ...شده چی که کنم فراموش داشتم سعی

 مسائل این مورد در وقت هیچ و بود گذاشته خودش و من بین پرده یه همیشه مامانم چون... بذاره

 پرده و چیه هایمن فهمیدم...چیه قضیه فهیمدم و دانشگاه رفتم اینکه تا...نمیزد حرف باهام

 باهاشون من که فهمیدم....نیستم دخترا بقیه مثل اتفاق اون از بعد من فهمیدم چی؟و یعنی بکارت

 ...نداشتم رو گمب رو کسی به اینکه جرات هم باز اما...دارم فرق

 حتما میگن آورد سرت رو بال این کی بگن اینکه بدون فهمیدن می ام خونواده اگه دونستم می

 دوست هم و ترسیدم می مرگ از هم...کردن می صادر رو مرگم حکم و بوده خودت از مشکل

 ....شم خالص داشتم
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 اما... کنم راحت خودمو ملع یه با که کردم فکر این به چندبار حتی گفت و شد خیره بهم دوباره

 از کدوم هر روی همین برای...بزنم گول رو کنه زندگی باهام قراره که کسی نداشتم دوست

 می اما داشتم احتیاج نفر یه به من اینکه حین در...میذاشتم ایرادی و عیب یه خواستگارا

 گناهی هیچ توش من که بره لو ای قضیه ترسیدم می...بره لو چیز همه که ترسیدم می...ترسیدم

 می حتما.میگم دروغ دارم من که کنن می فکر همه و کنه نمی باور هیچکی میدونستم.نداشتم

 ...گردنش اندازی می داری کنه دفاع خودش از که نیست اینجا سهیل چون گفتن

 داشته واقعیت حرفاش اگه...میکردم فکر بودم شنیده که حرفایی این به بهت با من و کرد سکوت

 افتادم پیمان یاد باز اما....بکنه رو اینکار تونسته که باشه حیوون تونه می چقدر آدم....باشه

 کاره؟ کجای پیمان پس گفتم خشم با

 جا هیچ-

 میدونه؟ رو قضیه این پیمان یعنی....بزن حرف درست گفتم زدمو چنگ موهامو

 نه-

 ...کرد بیشتر و عصبانیتم این و میزد حرف تلگرافی داشت

 داره خبر چی از اون چی؟پس میگی؟یعنی چی ببینم بزن حرف درست-

 کرد گریه به شروع دوباره و پاهاش روی گذاشت سرشو

 گولم حرفا این با تونی می نکن فکر...خبره چه بفهمم بزن حرف...نزن زار من واسه اینقدر-

 پسرته؟ اس؟دوست چکاره قضیه این توی پیمان پس کردم باور من اصال...بزنی

 پرسیدم می رو سوال این هی من راچ نمیدونم

  فقط... فقط... نه-

 چی؟ فقط-

  ایستادم سرش باال... شدم بلند-
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 چی؟ فقط....بگو راستشو-

 کنی می باور تو: گفت و پایین انداخت سرشو ثانیه چند از بعد کرد نگاه بهم و کرد بلند سرشو

 .بوده راست گفتم هتب چی هر من کن کن،باور باور یکی تو خدا رو نه؟تو مگه حرفامو

 کردم تالش چی هر روز اون من کن باور:گفت هق هق با و شد خیره بهم دوباره... نشستم روبروش

 بود من از تر قوی کنم،اون کاری نتونستم

 دربرابرشون من همیشه...بودن تر قوی من از مردا همیشه گفت و شد خیره شکسته آینه به

 خوردم شکست

 ...نکردم هیچکاری ؟من بگو خدا رو حرفامو؟تو کردی باور گفت و شد خیره بهم دوباره

 راست دارن شدن خیره بهت االن که چشمایی این گفت می دلم شدم،ته خیره چشماش به

 سادگیه؟ همین به کردن باور مگه اما...کن میگن،باورش

 کرده؟ تجاوز بهت سالگی ده توی ات پسرخاله که کنی ثابت داری مدرکی-

 مرد فهمید که شب همون که مادربزرگی قبر سنگ....میگم راست دارم من که ونهمید اون....خدا-

 کاره؟ کجای پیمان باشه،نگفتی تونه می دلیلی هر به مادربزرگت مرگ-

 سمت گشتم برمی داشتم....بخرم داشتم الزم که وسایل سری یه بودم رفته امسال تابستون اواخر

 خواستم و کردم تشکر ازش...رسید دادم به جوونی پسر یه که بزنه کیفمو خواست نفر یه که خونه

 حرکت حرفی هیچ بدون و شدم عصبانی منم....بده شماره بهم خواست که کنم حرکت خونه سمت

 .نکردم توجهی اما کنه می تعقیبم داره کسی کردم می حس....خونه سمت کردم

 داشتیم فاصله خونه با خیابون دو...شد سبز راهم سر یهو بودم بیرون باز که بعد هفته یه اینکه تا

 بده شماره بهم داره سعی و میره راه داره کنارم این که ببینه و من کسی نکنه که ترسیدم باز اما

 . شه کم شرش تا گرفتم دستش از رو شماره همین برای

  شد سوار مدادی نوک 138 سمت رفت خنده با اونم

 ... پیمان یعنی....مدادی نوک 138.... شد فعال ذهنم یهو
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 ...داد ادامه من به توجه بدون اون اما

 نمیشه،شماره مزاحمم دیگه که شد راحت خیالم منم...نشد سبز راهم جلو دیگه گذشت مدت یه-

 حاالچه اینکه یا کنجکاوی حس یه فقط شاید ننداختمش چرا بود،نمیدونم کیفم توی هنوز اش

 .بمونه کیفم توی اش مارهش شد باعث باشم داشته رو شمارش بذار داره اشکالی

 کجا؟ گفتم که شد بلند

 بخورم آب میرم سوزه می گلوم-

 کردم می فکر من که نباشه چیزی اون ممکن موضوع بودم فهمیده چون شاید... بودم شده آرومتر

 برات االن من بشین تو گفتم کنم نگاهش ایکه بدون و رفتم در طرف به اون از قبل همین برای

 .میارم

 شده زندگیم وارد اینا از زودتر کاش گفت و زد تلخی ،لبخند گرفتم طرفش به که رو آب لیوان

 دهنی؟ گفتی نمی بهم تو که بودم دختر یه منم کاش بودی

 این با بود،من اومده سرش بالیی همچین واقعا اگه...بودم بد چقدر من...لرزید حرفش این از دلم

 بگم چیزی نتونستم اما بودم عصبانی نبود دمخو دست بگم خواستم...کردم خوردش خیلی حرفام

 بده ادامه که شدم منتظر و پایین انداختم و سرم فقط

 یه به اگه شدم؟یعنی دهنی واقعا من گفت باز چون نبود موضوع این کن ول اینکه مثل اون اما

 دختر یه ،اما کنن می میلشون با کاری هر پسرا نداره؟چرا زندگی حق دیگه بشه تجاوز دختر

 نمی پسرا به کسی ؟چرا خورده دست و دهنی میشه میاد سرش بالیی همچین یه اجبار به وقتی

 اونا...نمیشن نمیشن؟آره خورده دست وقت هیچ پسرا دهنی؟یعنی یا شده استفاده دستمال گه

 به رو مهتاب روشنایی داشت که ای پنجره...شد خیره اتاق پنجره به و زد تلخ پوزخندی و...پسرن

 .کرد می عرضه اقات داخل

 خب:گفتم نادم لحنی با همین برای کنم کم رو زدم بهش که حرفایی سنگینی از کمی کردم سعی

 اش اراده و میل به یعنی تجاوز روشه اسمش....داره فرق میشه تجاوز دختر یه به وقتی
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 صتقا ضمن در دادم ادامه و زدم زل بهش شده حریمش وارد اش اجازه بدون کسی یعنی...نبوده

 .تو نه بده باید ات پسرخاله رو کار این

 رو ات گذشته کنی می تالش داری و کنی می اطمینان مرد یه به کم کم داری که وقتی بده خیلی-

  شکنه می باوراتو همه و میاد یکی هست هم خوب مرد که کنی باور خوای می و کنی می فراموش

 خسته... کشید دراز تخت ویر... بود شده خشک اشکش چشمه...رفت تخت سمت شد بلند

 ...بود کرده مرور رو تلخش گذشته از بخشی... داشت حق کردم می درکش...بود

 ...کشید خودش روی رو پتو

 ...ام خسته خیلی االن بگم برات اشو بقیه فردا میشه-

 ...باشه گفتم و گذاشتم هم روی رو چشام

 نخوابی؟ اینجا امشب یشهم:گفت که بخوابم تخت روی همیشه مثل سرجام تا شدم بلند

 .کردم حرکت سالن سمت و برداشتم بالشتمو... دادم تکون سرمو

 رو گردنم داشتم که همونطور و داد بدنم به قوسی و کش...شدم بیدار تلفن زنگ صدای با صبح

 .برداشتم رو تلفن گوشی میدادم ماساژ

 بفرمایید بله-

 تویی؟ مادر هیراد الو-

 خوبی؟ عزیز سالم-

 خوبه؟ خوبی؟بهار پسرم سالم-

  خوبه اونم مامان آره-

 باشم هم دور اینجا بیایین ناهار برا شین بلند بگم زدم زنگ-

 ... ناخوشه ذره یه بهار هم دارم کار من هم امروز عزیز-
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 شده؟ چیزیش:گفت و اومد حرف میونه به نگران عزیز

 شده مسموم بیرون غذای از کنم فکر بودیم بیرون دیشب فقط نیست چیزیش نه-

  بودم شده خوبی دروغگوی چقدر

 شده خیره بهم و داده تکیه اپن به که دیدم رو بهار کردم بلند که رو سرم

 دکتر؟ نیست؟بردیش چیزیش مطمئنی-

 نیست چیزیش دکتر بردمش مامان آره-

 نداشت کاری پیمان هم نگرانم،اگه من که اینجا بیاین بگیر دستشو شده بهتر وقت هر پس باشه-

 میزنم سر بهتون امروز حتما

 میارم خودم با بهارم اونجا بیام شب شاید خودم جان مامان بکشین زحمت نیست الزم-

 باش مواظبش پس مادر باشه-

  چشم-

 خداحافظ-

 خداحافظ-

 .شد قضا که هم امروز نماز...دستشویی سمت رفتم و بیرون کردم فوت نفسمو

 بخیر صبح-

 آشپزخونه داخل رفت اونم..شدم تاقا وارد دادمو بخیرشو صبح جواب

 آشپزخونه سمت کردم حرکت و برداشتم رو کتم و کیف کردم عوض لباسامو

 نشست روبروم و گذاشت جلو رو چای لیوان

  که بردم دهنم سمت به رو نون و مالیدم نون به رو مربا و کره
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 بدی؟ طالق دادخواست بری میشه-

 افتاد میز روی نرسیده دهنم به لقمه

 چرا؟ گفتم تعجب با

 فراموش یعنی گفت می داشت که نگاهی... کنه پنهون رو تلخش نگاه و بزنه لبخندی کرد سعی

 ام؟ خورده دست من کردی فراموش گفتی،یعنی من به چیا دیشب کردی

 هم خودم اراده با شدم زندگیت وارد خودم که همونطور دارم ،دوست نبودم انتخابت من چون-

 برم بیرون

 یک اما کردم فکر چیز همه به حاال تا دیشب از من چون...بود کرده شوکم خورده یه حرفش این

 بود نرفته طالق سمت هنوز فکرم هم درصد

 چه قراره نیست مهم برام کردم،دیگه فکر موضوع این به خیلی دیشب:داد ادامه خودش دوباره

 بیاد سرم بالیی

 زنده یا بمیرم که نیست مهم:داد ادامه و برد لب به کنه شیرین اینکه بدون رو چایش لیوان

 یکی رو اشتباهم تاوان خوام ،نمی بگیرم تصمیم خودم شده که بارم یه واسه خوام می....بمونم

 بده دیگه

 زد زل بهم

 تو اما... بدم پس رو دیگه یکی تاوان که باشه حقم شاید من....بشی من مثل هم تو خوام نمی-

 نیست حقت

 کنم می خواهش.... خالص و بده دادخواست برو پس

 ... من اما-

 از اینجوری نداشتم دوست االن چرا نمیدونم اما بره زندگیم از داشتم دوست خودمم راستش

 بره زندگیم
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 دهنی داری حق...باشه دختر ات خونه میاد وقتی که باشی داشته زنی یه داری حق چی؟تو تو-

 نباشه

 سرم،هر به بکوبیش هی نیست قرار گفتم یچیز یه کن،من بس گفتم و کوبیدم میز روی محکم

 میزد رو حرفا اون بود من جای کی

 می تکرار رو حرفا اون اینقدر نباید اما بودن بد حرفام که درسته....داشت حق که درسته

 .کرد می بیشتر وجدانمو عذاب تکرارشون با چون...کرد

 شکستم رو آینه قتیو دیشب که زخمی...بود دستم پشت روی که خونی رد سمت رفت نگاهش

 فشار رو مشتم بس از اینکه مثل اما نبود مشخص زیاد زخمش و نبود عمیق اما....افتاد دستم رو

 ....بود کرده سرباز زخم باز دادم

 شد خونی دستت-

 شکستم رو آینه وقتی دیشب که زخمی...بود دستم پشت روی که خونی رد سمت رفت نگاهش

 فشار رو مشتم بس از اینکه مثل اما نبود مشخص زیاد زخمش و نبود عمیق اما....افتاد دستم رو

 ....بود کرده سرباز زخم باز دادم

 شد خونی دستت-

  کردم نگاهی دستمی به

 شه خنک باید دلت که تو-

  رفت شد بلند و داد تکون تاسف با سرشو

 شد گرفته جلوم زخمی چسب که... دستم روی گذاشتم و درآوردم جیبم از دستمالی

 ...بود گرفته جلوم رو چسبی و بود ایستاده کنارم که بود اربه

 زد دستم به و کرد باز رو چسب....فهمید منظورمو....بردم جلو دستمو... کردم نگاهش
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 افسانه زیبایی شاید...زدم زل صورتش به من میزد دستم روی رو چسب داشت اون که همونجور

 داغ بهش کردن نگاه با من میشه باعث که داره رو جذابیتهایی گفت شد می اما نداشت ای

  شد بلند... بستم رو چشام.بشم

 داره؟ درد شد چی-

 جدیه؟ تصمیمت...نه گفتم کنم نگاش اینکه بدون

 آره-

 نمیدونم قضیه این به رو پیمان ربط هنوز من اما گفتم و شدم خیره بهش

 رو طاللق کارای زودتر چی هر کنم می خواهش فقط...کنه نمی حالت به فرقی دونستنش-

 کنه پیگیری

 نگرانته،بهش بابام،عزیز خونه بریم دنبالت میام شبم...میزنم حرف مورد این در پیمان با حاال-

 بزنیم حرف باهم باید بعدشم...شدی مسموم گفتم

 نمیایی؟ ناهار برای-

 خیلی هایدیشب ضربه پس...بود مونده صورتش روی دستام رد هنوز....کردم نگاه صورتش به

 برگشت عقب به قدم یک که شدم نزدیکش...بودن محکم

 ایستاد و خورد سرش پشت کابینتای به...بود طبیعی هم ترسش حتی شاید

 بود اش گونه روی که نگشتام رد روی گذاشتم و کردم بلند رو دستم

 شدن باز چشاش شد کشیده لبش به انگشتم اینکه محض به...بست رو چشاش

 کردم قبول رو چیز همه که نیست معنی این به عذرخواهیم البته...مخوا می معذرت دیشب بابت-

 ...اما

 کنی نمی باور هم تو میدونستم گفت و زد پس رو دستم که بود نشده تموم حرفم هنوز

 خودم طرف گردوندم برش و گرفتم رو دستش که بیرون بره و شه رد کنارم از خواست
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 کردی؟ می باور سادگی همین به بودی تو بذار من جای خودتو لحظه یه برای بهار-

 چی ببینی که نمیذاری من جای لحظه یه برای خودتو چرا تو گفت و برگردوند طرفم به صورتشو

 بیرون برم زندگیت از خوام می گفتم بهت که من نیست مهم که کنی نه یا کنی باور ،االن کشم می

 دهنی دستمال این از میشی خالص هم تو....

 بود گرفته دیشبم حرفای از دلش بدجوری اینکه مثل.....نکنم کاری که کردم مشت دستم

  کن بس بهار-

 حرف که کردم غلط.... آوردم یادت دیشبتو حرفای که کردم غلط باشه گفت و کوبید دهنش روی

 خوبه زدم

 داشتنی دوست خیلی تونست می دختر این...نشست لبام رو غیرارادی لبخند... کردم نگاش

 لخند با...بود کننده تحریک و جذاب هم هیکلش... کردم برانداز رو سرش فرق تا پا وکن از...باشه

 ...خودم سمت کشیدمش و کردم قفل کمرش دور رو دستم آمیزی شیطنت

 کن ولم هیراد گفت ای خفه صدای با

  نچ نچ-

 ...کشیدم عمیقی نفس و بردم موهاش الی سرمو

 با تونستم نمی من مگه... شدم نمی تحریک من مگه....نه که اچر....بود زنم...داشتم نیاز....بودم مرد

 باشم زنم

 کن ولم هیراد گفت و کشید آهی که زدم گردنش به آرومی بوسه

 جا به اش گونه روی که انگشتام رد روی ای بوسه هم بعد....اش چونه سمت کشیدم رو لبهام

 ...بودم گذاشته

 بودم شده تحریک و دیدمش هربار ماه یک این...باشه باهاش خواست می دلم....بودم شده داغ

 باهاش داشتم احتیاج االن اما...باشه من زن تونه نمی دختر این که زدم نهیب خودم به....

 ...شدم می آروم باید...باشم
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 رو اون هنوز من اما.... داد هلم و گذاشت ام سینه روی رو دستش... بوسیدم که رو لبش گوشه

 ....بودن شده دار نم چشاش....زد زل چشمام توی و کرد بلند سرشو...بودم گرفته آغوشم توی

 کردی؟ بغض چرا گفتم و زدم لبش به آرومی بوسه

 نشکنه بغضش کرد می سعی...شد بلند آروم صداش

 تونم نمی خدا رو تو هیراد-

 باشیم باهم که دارم احتیاج مرد یه نیستیم؟منم شوهر و زن ما مگه چرا-

 ...تونم نمی-

 اتاق سمت دوید اون و کردم رهاش اما....باشم باهاش که بودم شده تحریک اینکه با

 یان توی اما نداشتم هم دوستش حتی و....نبود عاشقش که درسته....کردم پوف کالفگی با نفسمو

 .....داشتم نیاز بهش لحظه

 .....دادم تکیه کابینت به کشیدمو سر رو سرد آب لیوان

 باهاش و پیمان دفتر برم دادم ترجیح همین ،برای خونه برم نداشتم دوست اما بود ناهار وقت

 ....بزنم حرف

 مضمون این با فرستادم پیمان برای اسی و برداشتم رو گوشیم کنم روشن رو ماشین اینکه از قبل

 ...دفترت میام دارم من که

 که بود ذشتهنگ ای دقیقه چند هنوز کردم روشن رو ماشین و بغلی صندلی روی گذاشتم رو گوشی

 ....شد بلند گوشیم صدای

 ....کردم نزدیک گوشم به رو گوشیم و زدم رو اتصال دکمه

 پیمان آقا سالم-

 دعوتم مهمونی ،امشب نیستم من داری دعوا اگه بگم بهت اول اهمین از فقط...جوون عمو سالم-

 بیاد پیش مشکلی ارتیستیم چهره برای خوام نمی
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 بزنم حرف بذار شدم تموم زدنت زر اگه-

 داری چکار بگو خب آفتابی هوا اینکه مثل نه گفت و خندید

 میگم بهت بعد بیام تا بده سفارش ناهار-

 بهت زنت بگو برو نداری زن تو ،مگه بخوری ناهار میای رو راه همه این شکمت تو بخوره کارد-

 بده ناهار

 شدم دار زن که نیومد بدم انگار....نشست لبم روی محوی لبخند

 بده سفارش جوجه من ایبر-

 یا قرمز...باشه رنگی چه جوجه این اونوقت حضرت اعلی چشم داد جواب لوسی لحن با پیمان

 صورتی؟

 ...نخواستم اصال-

 نازت یا کنی می ناز اینجوری هم زنت برای کرد اضافه خنده با بعد کرد قهر زود چه هم تو باشه-

 منه برا فقط

 ایب کنم می رانندگی دارم من پیمان-

 ....کردم قطع رو گوشی و

 یادم....بود زندگی توی هم نامی ساحل هنوز که زمانی به....انداخت گذشته یاد منو صورتی جوجه

 ....ببین امو جوجه بیا هیراد زد داد و حیاط تو اومد شادی با ساحل روز یه که بود سالم هفت

 من و....گرفت نادیده رو پیمان و کرد صدا رو من فقط ساحل که کردم ذوقی چه باز روز اون من و

 ....حیاط سمت دویدم و شدم بلند مشقم دفتر به توجه بدون

 ....کرد نگاه ما به کرده اخم قیافه با و اومد حیاط به ما سروصدای از هم پیمان

 جلوش و کردیم می ریز براش رو نونی تیکه و بودیم نشسته زمین روی جوجه کنار ساحل و من

 چیه؟ اسمش گفت نپیما که ریختیم می
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 صورتی؟ گفت باشادی هم ساحل

 صورتیه؟ اسمش چرا سبزه جوجه این که بود خندیده ساحل به چقدر پیمان روز اون و

 و بشکنه دلش نخواستم من و نیست صورتی این مگه هیراد گفت و کرد نگاهم بغض با ساحل و

 صورتیه این آره گفتم

 رنگ و دید می منو جا هر.... پیمان بازی مسخره سوژه شدم روز چند تا من و....خندید ساحل و

 ....نه مگه صورتیه این هیراد گفت می میومد چشمش جلو سبزی

 داره دوستم خودم برای منو کردم می حس که کسی تنها که بود این مهم...نبود مهم من برای اما

 زری های بچه لیال و مسعود که مهمه مگه....کنه ام مسخره پیمان که بود مهم مگه....نشه ناراحت

 ای کودکانه دل مهم....نبود مهم نه....نمیومد خوششون من از آقاشونه پسر پیمان اینکه برای هم

 .....بود من

 رو ماشین.....بود ساختمون روبرو که اومد خودم به وقتی که بودم ام گذشته و افکار درگیر اونقدر

 .کردم حرکت آسانسور سمت به محکم قدمهایی با و کردم پارک

 دیدم جلوم خنده با رو پیمان و....شده باز در بزنم رو واحدش زنگ اینکه از قبل اینبار

 باز رو در پریدی اینجوری که شده تنگ کتک برای خیلی دلت چیه گفتم و انداختم باال ابروی

 کردی

 چطوری تو ممنون خوردی؟خوبم سالمتو-

 سالم کن فرض گفتم زدمو کنارش دست با

 .انداختی خرج تو منو الکی که کن کوفت ناهارتو بیا گفت و رفت آشپزخونه سمت به پیمان

 خورم نیمی کوبیده من نمیدونی تو مگه پیمان گفتم و کردم اخمی کوبیده پرس دو دیدن با

 ...بود رفته یادم من جدی؟آخ گفت و زد نیشخندی
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 بیا گفت و زد رونبی آشپزخونه از هم پیمان که نشستم پشتش و منشی میز سمت رفتم اخم با

  بخور ناهارتو

 دادی؟ سفارش چرا خورم نمی میدونی که تو-

 آخه کردی فراموش رو قضیه اون کردم فکر گفت شیطنت با

 ....خرخودتی یعنی که کردم بهش اخم با همراه نگاهی من و

 تو تنها دوتاییمون..... من با ناهارت گفت و کرد ولخرجی پیمان بار یه پیش سال دو میاد یادم

 که منم....بودن رفته هم هاش بچه و زن و یارعلی حتی مشهد زیارت بودن رفته همه و بودیم خونه

 .... تو با باشه گفتم بده نشون ناهار توی رو خباثتش حتی پیمان کردم نمی فکر

 اتاقم تو من و کرد کباب هم خودش و گرفت سیخ خودش و کرد آماده رو کوبیده مواد و رفت

 اینکه با....ناهار بیام که کرد صدام اومد خوب پسر یه مثل ناهارم وقت....کردم می مطالعه داشتم

 ساالد بود چیز همه هم میز رو....کنه کاری خواد می که نکردم شک اما بود خوب زیادی رفتارش

 بهمراه سیخ چندتا من بشقاب توی....میزدن چشمک بهم داشتن که هایی کوبیده و ،نوشابه ،دوغ

 ...بود گذاشته میز وسط هم رو نون.... سیخ تا چند خودش بشقاب توی و بود گذاشته لوفلف گوجه

 زیر سفتی چیز یه کردم حس که بودم رسیده سیخ نصفه به....خوردن به کردم شروع من خالصه

 سیخ بین داده جا درسته رو سوسک یه... وای ای دیدم کردم نگاه که دقت با....چنگاله

 موذیش خنده وقتی....آوردم باال رو بودم خورده چی هر و دستشویی سمت دویدم سریع....کوبیه

 .....بود کرده سوا خودش از منو سیخای که بود همین برای.....خودشه کار فهمیدم دیدم رو

 کوبیده به لب نتونستم دیگه بعد به اونموقعه از....میشه بد حالم کنم می فکر روز اون به وقت هر

 تالش کلی با وقتی....کردم تالفی بعد روز دو رو پیمان کار منم البته....میفتم روز اون یاد چون بزنم

 و....بره رژه لباش روی گذاشتمش رو یکی کردنش بیدار موقعه صبح و....کردم پیدا مارمولک دوتا

 ....خواب موقع باشه راحت زیادی داشت عادت....زیرش لباس تو انداختم آروم هم رو یکی

 یه دید و پرید خواب از کنه می نوازش لباشو داره حوری یه اینکه امید با اون که هم بعد و

 که دومی مارمولک و. قراره چه از اوضاع فهمید زمین نیفته که اش سینه به زد چنگ مارمولک
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 اون چون....نشد اون کار تالفی من کار من نظر به باز البته...زمین افتاد شد پرت ازکجا دید خودش

 کوبیده تونم نمی دیگه که منم فقط...کنه می زندگی لبا اون با داره هنوزم و نگزید هم ککش

 ....بخورم

 کردم نگاه بهش صداش با

 چیه؟-

 .شو بلند...بخندم یکمی خواشتم فقط بودم داده سفارش جوجه برات...شو بلند میگم-

 .بخورم همینجا بیار-

 تو....بزرگتری داشته برت ،خیاالت هم تو بابا برو گفت حال همون در و رفت آشپزخونه سمت به

 میارم ناهارتو برات عمومی اینکه احترام به من حاال...نره یادت اینو بزرگتری من از ماه سه فقط

 ....خوردن به کردن شروع و گرفت دستاش تو پرسشم و...گذاشت میز روی جلوم رو غذا پرس و

 کو؟ نوشابه-

 باز و میدادی دستورا این از زنت به خونه رفتی می...رستوران اومدی مگه دادما رو بهت زیادی-

 برگشت نوشابه دوتا با و رفت شد بلند

 خبر؟ چه زنت از-

 بوده چی زندگیش توی نقشت تو که گفت-

 خبره چه بده لو پیمان اینجوری شاید خبره چه واقعا ببینم خواستم می

 گفت؟ چیا گفت و گذاشت دهنش توی و کرد پر رو قاشق پیمان

 نزن حرف پر دهن با گفتم کردمو اشاره شدهن به

 ؟ بگو خب گفت و میز روی گذاشت رو ظرف و داد قورت اشو لقمه

 رو قضیه نمیده لو سادگیا همین به حرفاست این از زرنگتر پیمان این بابا نه
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 بدم طالق دادخواست خوام می-

 عقل با این ؟آخه میده طالقش داشته پسر دوست قبال زنش اینکه بخاطر چی؟آدم گفت اخم با

 درمیاد جور

 میگه چی ببینم تا شدم ساکت...بگم چیزی شد نمی خب پسر؟اما دوست

 کنی پیگیری رو کارامون هم تو خوام می رسیدیم توافق به ما-

  برداشت رو ظرفش دوباره

 گیرم نمی آشنا پرونده من-

 نیست که جنایت طالقه پرونده بامزه-

 جنایته بدترین طالق-

 کی؟ حق در اونوقت تمگف تمسخر با

 کنین فراموش رو ها گذشته اگه فقط میشین خوبی زوج شما....دوتاتون حق در-

 نیستن شدنی فراموش-

 شد بلند و میز روی گذاشت رو ظرفش دوباره

 خودی بی حرف چرا...االن نه ازدواجشه قبل مال داشته پسر دوست اگه اون تازه...چی یعنی-

 میزنی

 شناسی؟ می من از ربهت تو که پسرشو دوست-

 دوست قبال خودش شاید که بودم کرده شک باز چون....بگه خواد می چی ببینم خواستم می

 بوده پسرش

 .بشناسم باید کجا از من نه گفت طوالنی مکثی از بعد و شد خیره بهم دقت با و کرد ریز چشاشو

 نشست لبش روی مرموزی لبخند...نمیزنم حرفی من دید وقتی و
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 باز من نظر به البته...دیگه وکیل یه به بسپار هم رو اتون پرونده...برم باید من نداری ریکا تو اگه-

 ...کن فکر بشین

 ذهنم به بد افکار همه دفعه یه...گفت می دروغ داشت و داشته هم پسر دوست دختر این پس

 دلش از داشتم خودی بی من و بودن دروغ دیشبش حرفای ی همه اینکه...آوردن هجوم

 ....میداد بازیم داشت اینکه...یاوردمدرم

 شدم بلند عصبانیت با

 شده؟ قرمز صورتت چرا چته-

 رفتم من هیچی-

 ...رفتم در سمت بزنه حرفی بذارم اینکه از قبل و

 گریه حالش به آسمون مرغای که میارم سرش بالیی یه....کنم چکار دختر این با باید میدونم من

 ایران که ای پسرخاله گردن اندازه می بعد کنه می کاری کثافت پسرش دوست با...کنن

 ....کنم چکارش میدونم....نیست

 اومد بیرون اتاق از هم اون همزمان که اتاق، سمت کردم حرکت کردمو باز رو در

 نباشی خسته سالم-

 بودی؟ نگفته داشتی پسر دوست تو کوفت و سالم-

 بگم بهت رو چیز همه طالق بعد خواستم می گفت و کشید عمیفی نفس-

 می گفتم و تخت سمت کردم پرتش...اتاق تو بردمش خودم با وو کشیدم رو بازوش خشم با

 ...شنوم

 کردم می فکر که نباشه چیزی اون شاید باشم تر آروم االن حداقل کردم سعی

 میگم بهت رو چیز همه طالق از بعد-

 ...کشیدم عمیقی نفس کردمو بسته و باز چشامو



 
 

169 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 ات؟ پسرخاله مورد در بود دروغ چیز همه دروغ؟نکنه یا بودن تراس دیشبت حرفای-

 کردی؟ باور گفتی که تو گفت کالفگی با

 من...شدم گیج داره خبر هم پیمان و داشتی پسر دوست فهمم می تازه که االن اما...کردم باور-

 فهمی می دارم شک چیز همه به االن

 ... نشستم تخت روی کنارش

 خبره؟ چه بگو کردم،راستشو می میناناط بهت داشتم من بهار-

 هر من باش مطمئن میگم،اما رو چیز همه طالق بعد شی،بذار متنفر ازم این از بیشتر خوام نمی-

 حماقت بزرگترین بود مزاحمه همون که همه پسر یه با بوده،دوستی راست گفتم بهت که چیزی

 بود زندگیم

 نمیدونم اما جوشیت زود و اخالق این ی ههم با گفت و زد لبخندی...گرفت دستاش توی دستمو

 خوب دوست یه عنوان به تونم می طالق بعد حاال گفت و زد ازت،چشمکی اومده خوشم باز چرا

 نه؟ ،مگه بگم بهت راحت رو چیز همه و کنم حساب روت

 منو امیدوارم هیراد گفت و چپم گونه روی گذاشت راستشو دست که کردم می نگاش فقط ساکت

 خودم که مرگی از فرار برای که بودم دختری یه من کن درکم اما....ریختم بهم زندگیتو که ببخشی

 همون تو شناختمت،نمیدونستم نمی حتی من....زدم چنگ بهت بودم رفته پیشوازش به

 مجبور و بودی پسرم دوست واقعا تو کاش ای که کنم می ارزو دارم االن بگم خواستگاری،راستشو

 ریختم بهم زندگیتو که نداشتم وجدان عذاب حداقل اونجوری کردی می ازدواج باهام شدی

 باشه؟ بعد برای یکم بذار فقط بگم بهت رو چیز همه میدم قول بهت

 تو خودمو سمت کشیدمش....شدم می داغ داشتم صبح مثل بازم...شدن می تند داشتن نفسام

 ....گرفتمش بغلم

 ...کرد قفل گردنم دور دستاشو آروم اونم

 ...میدادن شامپو بوی و....بودن دار نم هنوز موهاش چون بود کرده حموم تازه ینکها مثل
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 که میشی پشیمون بعد نکن هیراد:گفت بوسیدم که رو گوشش الله

 بره یادم چیز همه خوام می...کنی آرومم خوام می گفتم و گذاشتم لبش روی رو انگشتم

 کردم نزدیک لباش به رو لبام و

 بگم تونم نمی رو چیز همه که ببخش منو گفت و بست رو چشاشو

 ....کردم بوسیدنش به شروع و کشیدم لبام بین پایینشو لب....بوسیدم دماغشو نوک

 دست واقعا و.... رو چیز همه کنم فراموش کردم سعی من و....کردن می بازی موهام بین انگشتاش

 نبودم دختری هیچ با بحال تا که منی....کرد می تحریکم من کنار وجودش دختر این...نبود خودم

 ....باشم باهاش تونم می میدونستم که دختری....بود کننده تحریک برام دختر این وجود...

 هم پسرش دوست یعنی که کردم فکر این به بوسیدم می رو گردنش داشتم وقتی چرا نمیدونم اما

 ...بوده باهاش اینجوری

 ؟..رفتین پیش ها کجا تا پسرت دوست با-

 اومد بیرون آغوشم از اون و شد جدا گردنش از لبام...داد هلم حکمم یهو

 وقت هر بودم مطمئن چون....بمونم باهات خواستم نمی که میدونستم رو اینا همه...میدونستم-

 مهمند برات افکارت تو بدم جواب هم چی هر و....کنی می رو سواال همین میشی نزدیکم

 تتخ روی کردم پرتش کشیدمو محکم دستشو

 زدم زل بهش تمسخر با برخورد؟و قبات تریج به چیه گفتم زدمو خیمه روش

 رفتی؟ پیش پسرت دوست با کجاها تا معلوم کجا ،از نبودی دختر که تو-

 کردم نثارش محکمتری سیلی بالفاصله من که زد صورتم به محکمی سیلی

 کارمو بگیر آروم آدم بچه مثل هم فهمیدی،حاال کنی می بلند دست من رو که باشه آخرت دفعه-

 بکنم

 اتونید غریزه و هوس بنده همتون....حیوونید اتون همه زد داد که بردم اش یقه سمت به دستمو
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 سال اینهمه که منی....کردم می چکار داشتم من....تخت روی کوبیدم محکم و کردم مشت دستامو

 ...کردم می تجاوز هشب حیوون یه مثل داشتم...کردم می چکار داشتم االن بودم کرده تحمل

 که باشی زنی با تونی می چطور گفت دیگه یکی و....کنه تمکین باید زنته گفت ذهنم توی یکی و

 خوابیده باهاش یکی قبال

 ...شم بلند کالفگی با و بزنم پسش شد باعث افکار این ی همه

 کرد شروع...تمداش احتیاج سرد هوای به...کردم بازش و پنجره سمت رفتم...بودن شده تند نفسام

 ...کردن گریه به

 .کنم می تموم و ناتمومم کار میام گرنه و بگیر خون خفه-

 میاد بدم هم تو از... میاد بدم....میاد بدم مردا از-

 داشتم حق من....نداشتم حق من مگه اما....داشت حق شاید....زدم چنگ موهام به کالفگی با

 رفته پیش باهاش کجا تا و بوده کی بدون

 دختر این...نباش خودخواه...کن فکر دختر این به شده که هم یکبار برای گفت ذهنم توی کیی و

  کشیده زجر

 اتاق کف و دادم تکیه دیوار به پنجره کنار....بود رفته اتاق از...بود خالی...کردم نگاه تخت به

 .نشستم

 

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

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

 به خورد زنگ گوشیم وقتی اما بودم کشیده دراز تخت یرو که بود گذشته وقت چند نمیدونم

 بودم کشیده دراز تخت روی بیرون لباسای همون با....کردم کتم جیب توی دست....اومد خودم

 بود علی کردم نگاه شماره به



 
 

172 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 الو گفتم حوصبگی بی با

 خوبی سالم الو-

  ممنون-

 نیستی؟ سرحال چیه-

 داشتمن رو باهاش زدن حرف حوصله و حال اصال

 نمیدی؟ جواب چرا چیه-

 بخوابم خوام می دارم داشتی؟سردرد کاری هیچی-

 شیطنت با کرده دعوت هم رو دوستش خودش ،تازه بیرونم شام شیدا با امشب گفت هیجان با

 بیاد،حاال گفتم دوستمم به گفت بخوره شام تنها بیرون پسر یه با نداره دوست اینکه مثل گفت

 باشه هم پری اون قرار که مکرد ذوقی چه من نمیدونه

 تموم حرفاش زودتر چی هر بودم منتظر فقط و میدادم گوش حرفاش به داشتم حوصلگی بی با

 کنه قطع و شن

 شدن تموم حرفات-

 دارم که رفیقایی این با من سر به خاک-

 .داری حرف بازم اگه بنال-

 ....وکیل و شهبازی رضا دختر شهبازی ساحل-

 خودش تونه می یعنی...شهبازی ساحل کردم می فکر این به فط سدمشن نمی چیزی هیچ دیگه

 ....باشه

 بودم گرفته نیرو انگار.... پرید سرم از خواب

 قرمزه؟ مانتو همون اس دختره دوست شهبازی ساحل گفتی-
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 تو من برای ساحل باشم گفته االن همین ؟از گرفته هم رو تو چشم نکنه چیه گفت خنده با علی

 ...تو مال شیدا خوای می اگه

 بیاری گیر برام آدرسشو تونی می علی گفتم حرفاش بین

 خوای؟ می اشو خونه آدرس گفت تعجب با علی

 نیست بعد بینم می کنم می فکر که االن دارم حقوقی کار یه نه گفتم و کشیدم پیشونیم به دستی

 بذارم درمیون باهاش

 نارفیق دی؟ایبدز منو لقمه خوای می شعور بی ای گفت شیطنت با علی

 نه؟ یا آدرسشو بیاری گیر تونی می علی-

 بدزدی قاپشو خواستی اگه کشمت می فقط بابا باشه-

 داری؟ مشکلی داری؟چه حقوقی مشکل تو مگه گفت تعجب با گفتم چی اومد یادش تازه انگار بعد

 طالق-

 چرا؟ گفت متعجبی صدای با علی

 شخصی دالیل-

 اما بود دوستم که درسته بدم طالق رو زنم خوام می چی برای بفهمه علی نداشتم دوست هیچ

 باشه باخبر شخصیم زندگی همه از نیست قرار

 دالیلی؟ چه-

 درنیاری هم بازی ؟مسخره داره مشکل یه دوستم بگو بگیر نه؟ازخودش یا میاری آدرسشو علی-

 بدی فراریش که

  شدی رفاقتت خیال بی که رانگا کرده گیر پیشش گلوت بدجوری چیه گفت ناراحتی صدای با علی

 دربیارم دلش از کردم سعی
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 باشه بچگیم همبازی همون کنم فکر...ساحل علی-

 شهبازیه؟ فامیلیش کردی؟مگه پیدا کودکیتو دوران عشق پس گفت خنده با علی

 ببینمش خوام می اما باشه اسمی تشابه یه ممکنه البته... آره-

 نه؟ اس بهانه حقوقیت کار پس گفت و شد بلندتر اش خنده

 شیم جدا خوایم می واقعا نه-

 ساحل بشه کوفتت-

 شو خفه علی-

 کنم می اس برات شب برات گیرم می کارتشو من پس باشه....روش داری هم غیرتی چه باشه-

 کارتشو بهم بده آشام خون خانوم این اگه البته...ادرسو و شماره

 بای منتظرم پس باشه-

 بای-

 کیه؟ ساحل-

 شده خیره من به اخم وبا داده تکیه در چهارچوب به که دیدم رو بهار کردم بلند که سرمو

 کیه؟ ساحل بگم من که گفتی پسرتو دوست اسم شما-

  باهاشون داری فرقی مگه مردایی بقیه مثل هم تو میدونم که من نگو، درک به-

 ام خنده بود اش ه چهر توی که حسادتی از لحظه یه....رفت بمونه جوابم منتظر اینکه بدون و

 ....گرفت

 داد بشم حموم وارد اینکه از قبل اما....حموم سمت کردم حرکت و بداشتم رو ام حوله شدم بلند

 زدم

 دادم قول عزیز به بابام خونه بریم باید شو اماده بهار-
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 حوله و بستم کمرم دور رو حوله بشم سرحال شد باعث که دوش یه از بعد....شدم حموم وارد و

 .... شدم موهام کردن خشک به شروع سرمو روی گذاشتم هم کوچیکی

 اتاق وارد ساحل که کردم می زمزمه زیرلب رو شعری خودم با و بودم استاده آیینه جلو

 انرژی خیلی بودم شنیده رو ساحل اسم که ای موقعه از...پایین ننداخت سرشو دیگه ایندفعه...شد

 ...باشه دشخو ممکنه یعنی گفتم می خودم با...بودم گرفته

 کنه می نگاهم داره هنوز بهار دیدم بازم که کردم نگاه آیینه به دوباره

 هم کسی از دیگه داره پس دوست که دختری گرنه و کنه خامت که بود اداش اونا گفتم خودم با

 مگه کشه می خجالت

 نمیام من-

 کردم نگاش آیینه تو از

 بریم شو آماده گفتم نه؟من یا میایی کردم سوال من مگه-

 برم ندارم دوست من اما-

 شو آماده باش زود هم حاال...بری نداری دوست میکنی خودی بی تو گفتم خونسردی با

 عین بهارم کنم بازش که رفت حوله سمت به که دستم...لباس کمد سمت کردم حرکت خودمم و

 اتاق بیرون پرید فشنگ

 باعث کاراش بعضی حداقل اسمو نداشت هم سودی هیچ اگه دختر این...بود گرفته ام خنده

 بخندم میشدن

  شو آماده بیا باش زود بهار زدم داد و در سمت رفتم پوشیدم که لباسامو

 بیاد تا دادم تکیه در چهارچوب به و

 ایستاد روبروم اومد اونم

 برو تنها خب...بریم باهم باید چرا پس بشیم جدا قراره که ما-
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 باش زود...شو آماده برو گفتم دادمو فشار انگشتام تا دو با بینیشو

  کرده شارژت بدجور خانم ساحل چیه-

 شدم شارژ بدجور آره گفتم و خندیدم

 بگیرم طالق خوام نمی شدم پشیمون من گفت و گرفت بغل دستاشو اخم با

 کردم نگاش تمسخر با

 خوام نمی میگی بار یه خوام می بگی بار یه...خودته دست مگه اااااا-

  کرد نگاهم جدی

 شم جدا ندارم دوست فعال بینم می کنم می فکر درست که االن-

 اتاق تو فرستادمش زدمو کنارش راهم جلوی از

 ندارم وقت من شو آماده برو-

 ...  سالن سمت رفتم و

 

 

 دوستاش با اکثرا و بود دانشجو یارعلی پسر بود مسعود...شد درباز که گذاشتم بوق روی دستم

 فهمیده من که اونجور سرمیزد خواهرش و مادر پدرو به اینجا میومد گهگاهی و خوند می درس

 ....کنه می زندگی کردن اجاره خونه که دوستاش از یکی با بودم

 اومدین خوش هیراد آقا سالم-

 سالم-

 ....کردم حرکت و گاز روی گذاشتم پامو و
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 تعارف چای داشت هم یزر...عزیز و خانم ثریا و ،پیمان ،پدرام بابا...بودن همه شدیم که سالن وارد

 کرد می

 ...برگشتن طرفمون به همه من سالم صدای با

 کنار بشین برو گفت بازی مسخره با که بشینم پیمان کنار خواستم معمول های احوالپرسی از بعد

 ....شوهرشم از جدایی بانی و باعث من کنه فکر بگیره منو آهش خوام نمی من زنت

 حرفاش به نسبت خیال بی اما...گرفتم رو کالمش طعنه من اام نشدن منظورش متوجه بقیه شاید

 نستم کنارش

  ببند فکتو گفتم نشنون بقیه که طوری آروم و

 تلخه حق حرف-

 کرد گرم دستش توی میوم بشقاب با سرشو و

 خوبه؟ کارت... چطوره مطبت اوضاع جان هیراد خب-

 گفته صبوحی خانم به خوبه حاال...طبم نرفتم عصر امروز اومد یادم من مطب گفت...بود بابا صدای

 کنید تعطیل رو مطب و نگیرین بیار بودین خبر بی من از ساعت یه از بیشتر وقت هر بودم

 ....نیست بد اوضاع-

 برداشت میز روی از رو چاییش و داد تکون سرشو

 چطوره؟ متاهلی زندگی گفت و کرد بهم نگاهی پدرام

 خوبه-

 ...بود صحبت مشغول اون با و بود نشسته ثریا کنار بهار....دنز حرفی دیگه و داد تکون سرشو

 ؟ پیمان-

 چیه؟ گفت و زد گاز رو بود دستش که خیاری
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 هیچی-

 هم بقیه ممکنه و نیست مساعد اوضاع االن دیدم اما بپرسم بهار پسر دوست از خواستم

 شدم خیال ب همین برای..بفهمن

 هیراد آقا بفرمایید-

 پیمان حاال تا کی از گفتم خودم با بود جلوم گرفته پوست میوهای از بیبشقا و بود پایین سرم

 بود دختر صدای که این نه اما...شده مودب اینقدر

 نشسته مادرش کنار رفته پیمان و نشسته پیمان جای بهار دیدم کردم بلند که رو سرم

 خوری نمی شد خسته دستم-

 جلوش رو بشقاب هم بعد....گذاشتم دهنم وت رو پرتقال از پر یه و گرفتم دستش از رو بشقاب

  گرفتم

 بخور خودتم-

  ممنون نه-

 شام بفرمایید گفت بلندی صدای با زری که گذاشتم میز روی رو بشقاب خیال بی

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

 ایستادم حیاط توی...کرد صدام پیمان که زدیم بیرون ساختمون در از همه از خداحافظی از بعد

 ایستاد مکنار هم بهار که

 داشتی؟ کاری گفتم رسید که ما به

 بزنم حرف باهات خواستم می گفت و کرد بهار به نگاهی

 کردم بهار به رو

 ....بیایم ما تا ماشین تو بشین برو بهار-
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 بریم هم با نمیشه-

 ...اومد دستش کار حساب که کردم بهش اخمی و...میام من برو تو نخیر-

 برگشتم پیمان سمت به دش دور ازمون بهار اینکه محض به

 بگو خب-

 من از بهتر اشو خانواده که نکنی،خودت عجبه اینقدر طالق برای بهتره بگم بهت خواستم می-

 هزار مردم اش شناسنامه تو بخوره طالق مهر نگذشته ازدواجش از زیادی مدت شناسی،هنوز می

 اش واسه درمیارن حرف جور

 نگرانی اش واسه اینقدر چرا تو اونوقت-

 شرن بیاد،برادراش سرت بالیی خوام توام،نمی نگران من گفت کالفه

 شدم عزیز تو واسه من حاال تا کی از موندم من گفتم و زدم پوزخندی

 ...بودی عزیز-

 رفتم من باشه-

 کردم حرکت و

 کن فکر حرفام رو هیراد گفت می که اومد صداش اما

 کنه می گریه داره بهار دیدم شدم که ماشین سوار

 طرفش برگشتم تعجب با

 کنی؟ می گریه چرا-

-........ 

 ساکتی؟ چرا-

 ...کرد باز رو اون و در سمت رفت بدو مسعود که زدم بوقی
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 کرد می گریه داشت هنوز....کردم حرکت

 ندی؟ طالقم میشه-

 ترجیح هم من شیم؟تازه جدا بهتره نگفتی خودت اینه؟مگه برای ات گریه نگو گفتم حرص با

 شیم؟ جدا میدم

 بهت اون....بدی طالقم خوای می دختره اون بخاطر گفت و برگشت طرفم به و کرد پاک اشکاشو

 بدی؟ طالقم باید گفته

 کنه فکر داره دوست که طور هر گذاشتم و دادم تکون سرمو

 قبل اما تخت طرف اومد و نکرد خاموش رو چراغ شد اتاق وارد بهار که بودم کشیده دراز تخت رو

 بخوابی؟ خوای نمی مگه:گفت که برداشتم رو بالشتم شدم بلند من برسه تخت به اینکه از

 دستمه؟ بینی نمی رو بالشت مگه بخوابم خوام می چرا گفتم و کردم اشاره بالشت به

 شدی؟ بلند چرا پس گفت و ایستاد نزدیکم اومد من و من با

 باشی راحت خواستم گفتم و کشیدم گردنم به دستی

 بود ستادهای روبروم کامال حاال

 راحتم که من-

  کردم پوفی

 نخوابم اینجا نخواستی خودت مگه....که اینه منظورم-

 گرفت دستش توی رو بود آزاد که رو دستم

 باشم تنها خواستم می دیشب فقط من-

 ممکنه کرد حس تا...میشن عوض چقدر کنن می خطر احساس وقتی دخترا ببین گفتم خودم با

 شد مهربون شه زندگیم وارد کسی
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 ....کشیدم دراز سرجام و تخت رو کردم پرت رو بالشت

 کشید دراز من از کمی فاصله با اونم

  شدم خیره سقف به همیشه مثل

 نکردی؟ خاموش چراغو چرا-

 از...نمیاد خوشم تاریکی از گفت بود صورتم روی نگاهش سنگینی که همونطور و چرخید طرفم به

 انتخاب اگه اما باشم خوابیده هم تاریکی تو شده بتهال بخوابم روشنایی تو کردم عادت بچگی

 بخوابم روشن چراغ با اتاق توی میدم ترجیح باشه من دست

 بره نمی خوابم باشه روشن چراغ وقتی من اما-

 شاید کنم امتحان رو امشب یه بذار....خواد نمی دیگه گفتم و گرفتم دستشو که شه بلند خواست

 گرفت خوابم

 آروم رو کنارشه که دستم داره کردم حس که گذشت ای دقیقه چند....کشید دراز سرجاش دوباره

 کنه می نوازش

 نمیذاره این نکنم کاری خوام می من...شده چش امشب این گفتم خودم با

 نکن گفتم و کردم نگاش اخم با

 مدوخت رو ام خیره نگاه و برگشتم قبل حالت به....بود من به نگاهش هنوز اما کشید کنار دستشو

 سقف به

 شد بلند گوشیم آالرم صدای که

 ..کردم باز رو پیام و برداشتم رو گوشیم سریع...حتما بود داده پیام علی

 بود کرده اس رو ساحل تلفن شماره و دفتر آدرس...نشست لبم روی غیرارادی لبخند

 نباشی؟ کارا این و دختر دوست اهل تو کردم می فکر-

 هان؟ گفتم و برگشتم طرفش به
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 آورد لبت رو خنده دورم راه از که فرستاده چی

  چه تو به گفتم و کردم نثارش گشادی خنده

 ....میزدم حرف باهاش فردا باید.....کردم فکر فردا به و خوابیدم پهلو به اون به پشت و

 ...داری تعهد نفر یه به....متعهدی االن که تو بشه چی که بزنی حرف گفت بهم یکی باز اما

 مورد در خوام می تازه...ببینم رو کودکیم دوران همبازی فقط خوام می کنم چکار خوام می مگه

 ....کنم مشورت باهاش هم بهار از طالق

 ....شد ساکت هم وجدانم

 ....میزدم حرف باهاش فردا باید.....کردم فکر فردا به و خوابیدم پهلو به اون به پشت و

 ...داری تعهد نفر یه به....متعهدی االن هک تو بشه چی که بزنی حرف گفت بهم یکی باز اما

 مورد در خوام می تازه...ببینم رو کودکیم دوران همبازی فقط خوام می کنم چکار خوام می مگه

 ....کنم مشورت باهاش هم بهار از طالق

 ....شد ساکت هم وجدانم

 

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

 ....بمط سمت کردم حرکت بخورم چایی لیوان حتی اینکه بدون صبح

 از که بیمار آخرین...نداشتن زیاد کار دندوناشون نداشت الزم هم خاصی کار که بیمار تا چند امروز

 ...دقیقه پنج و سی و یازده...کردم نگاه ساعت به رفت بیرون اتاقم

 برداشتم رو گوشی

 تو بیایین لحظه یه صبوحی خانم-

 میرسم خدمت االن چشم-
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 دش باز در که دادم تکیه صندلی به

 داشتین امری دکتر آقای-

 گرفتم سمتش بودم نوشته برگه روی که رو ساحل دفتر ی شماره

 بگیرین برام امروز واسه وقت یه تونید می ببینید بگیرین تماس وکالت دفتر این با-

 چشم-

 مشکل پرسیدن اگه دکتر آقای گفت و برگشت ببنده رو در اینکه از قبل اما.... دادم تکون سرمو

 گم؟ب چی چیه

 کنم می عرض رسیدم خدمتشون بگین... بدین منو فامیل اسم شما-

 چشم-

 ایستاد روبروم و کرد باز رو اتاق در که بود نگذشته ای دقیقه چند

 شد؟ چی-

 اگه...مسافرتن هفته یه مدت به هم فردا از نمیان دفترشون امروز شهبازی خانم دکتر آقای-

 بدن وقت نبهتو تونن می بعد هفته واسه دارین دوست

 .برید تونید می ممنون گفتم و کردم پوفی

 برم خواستم می که روزی قشنگ در،یعنی سمت کردم حرکت و کردم جمع وسایلمو خودمم و

 کاره تو حکمتی حتما گفتم حرص نباشه،با هفته یه مدت به هم فرداش و نباشه باید ببینمش

 .دیگه

 چیه؟ تو نزدیکی و دوری این حکمت موندم من و

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

 نبود سالن توی کسی اما...دیدم جاکفشی کنار مردونه کفش جفت یه تعجب با کردم باز که رو در
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 آشپزخونه سمت کردم حرکت آروم آروم و کندم پام از زود کفشمو... گذاشتم در دم کیفمو

 برداشتم گام تند عصبانیت با....میومد خوابمون اتاق از پچی پچ صدای اما...نبود خبری هم اونجا...

 شد بلند بهار صدای که گذاشتم دستگیره رو دستم....رسوندم اتاق به رو خودم و

 شناخت نمی منو اصال هیراد....بوده دروغه چیز همه میگم دارم من-

 هان؟ روز دو بودی گوری کدوم تو پس-

 میرسید گوش به داشت که بود علی عصبی صدای

 خبره چه ببینم کردم مکث لحظه چند

 بودی؟ کجا پس نبودی هیراد با اگه میگم شدی اللی چرا-

 که بارم یه برای خوام می.... بگیرم طالق خوام می االن من که اینه مهم بودم کجا نیست مهم-

 کنی کمکم و کنی ثابت بهم برادریتو شده

 دارم؟ شک بهت خودمم االن چی؟من کمک...سرت به زده-

 نشدم بمرتک اشتباهی هیچ عمد از من کن باور علی-

 در به شد موبیده محکم چیزی

 کردی پرت چرا ساکمو-

 که اینجا بیام زدی زنگ بهم...سرجاشون بذار لباساتم...شی جدا بخوای کنی می غلط تو چون-

 طالقه؟ مهمت داری؟کار مهمی کار کردم فکر چی؟من

 نداره دوستم اون-

 کردی فکر....باشه داشته ستدو تونه می دروغات این با کردی فکر...درک به باشه نداشته خب-

 و مشت با نه....بگیری طالق تو که مونن می ساکت هم داداشت دوتا اون و بابا نگم چیزی من اگه

 شوهرت خونه گردونن می برت لگد

 شه؟ خوشبخت زندگیش توی ممکنه دختر این گفتم خودم با....دادم تکیه دیوار به
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 شد بلند بهار عاجز صدای

 کنم؟ چکار من پس-

 بکن زندگیتو آدم بچه مثل و شینب-

 شد بلند بهار عاجز صدای

 کنم؟ چکار من پس-

 بکن زندگیتو آدم بچه مثل و بشین-

 بشن حضورم متوجه تا بستمش محکم اینبار و کردم بازش و برگشتم خونه در طرف به آروم

 اومد بیرون اتاق از علی بستم رو در که همین

 بزنه لبخندی کرد سعی

 دادم جواب ور لبخندش هم من

 اینورا از عجب چه...آقا علی سالم-

 بزنم بهتون سر یه گفتم بود شده تنگ اتون واسه دلم گفت و فشرد رو دستم

 ...کردم اشاره سرش پشت مبل به و اومدی خوش

 خونه گردن برمی زود چه دکترا خوشبحال گفت خنده با علی نشستیم که دومون هر

 کردم صدا رو بهار و بابا نیست زود همچینم-

 پایین انداخت رو سرش و کرد سالمی اومد که بهار

 قرمزن چرا سالم،چشات علیک-

 باشه سرماخورده کنم فکر گفت دستپاچگی با علی بگه چیزی اون اینکه از قبل

 ممکنه-
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  بخوریم نچسبتو دستپخت هم دور که بکش اس آماده ناهارت اگه بهار-

 شد بلند هم علی که...کرد حرکت ونهآشپزخ سمت به و رفت بهم ای غره چشم بهار

 کجا؟-

 منتظرمن اینا مامان االن برم دیگه منم-

 بعد برو خواهرتو دستخت بشین خب-

 افتضاحه دستپختش میدونم که من گفت شیطنت با و....بخور تو جونت نوش دیگه نه-

 راحتی طور هر باشه-

 خداحافظ-

 سالمت به-

 وسایل و بشقاب چیدن حال در بهار...ایستادم اپن پشت... بستم رو در....کردم اش بدرقه در دم تا

 بود میز روی ناهار

 بود؟ اینجا چرا علی-

 گفت که خودش-

 مطمئنی؟-

 نکرد شم،قبول جدا میخوام گفتمش... باشه پشتم خواستم ازش...امون خونه برم خواستم می-

 میزنیم حرف باهم بعدا ربخو ناهارتو بشین باشه گفتم و کردم اشاره غذا به....نشستم میز پشت

 دید رو نگاهش پریشونی شد می راحت...بود پریشون...کردم نگاش و دادم قورت امو لقمه

 بندازم عقب مدت یه طالق دادخواست بهتره-

 کرد نگاهم
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 خوبه-

 کرد می بازی باهاش داشت فقط که کردم غذاش بشقاب به نگاهی....کشیدم ام چونه به دستی

 خوری؟ نمی چرا-

 سیرم-

 بی واسه دلت....کنی چکار باید پریشونه و ناراحت اینجوری وقتی نمیدونی....سخته دختر یه درک

 اینکه با رو دختر این که سوزه می دلت و....نیست پشتش برادرش وقتی سوزه می کسیش

 میزنی پسش اما باشی داشته دوستش تونی می میدونی

 فکر یعنی...رفت رژه صورتم جلو ساحل نهکودکا صورت یهو اما...کردم نگاه پریشونش چهره به

 خیانته؟ نوجوونیمونه مال مونده ازش ذهنم خاطرات تو که عکسی آخرین که دختری به کردن

 فکر سالها که برسم دختری به خواستم می بدم،هم ادامه رو بهار با زندگیم خواست می دلم هم

 ...بود کرده درگیر منو

 "مجرده؟ ساحل ییعن" شد بلند ذهنم توی آژیر یه یهو

 دوست وقت هیچ....بخونم رو نمازم و بگیرم وضو تا دستشویی سمت رفتم و کردم تموم غذامو

 نمازمو تا رفتم حال این با اما...میشم سنگین کردم می حس چون بخونم نماز غذا بعد نداشتم

 .بخونم

 گرم چشام دقیقه ده از بعد شد باعث دیشب خوابی بی....کشیدم دراز تخت روی هم نماز از بعد

 ببره خوابم و شن

 بود نشده عمیق خوابم هنوز که بود کم اونقدر میدونم اما...نمیدونم رو بود گذشته خوابم از چقدر

 ...کنه می نوازش رو صورتم داره آروم دستی کردم حس

 می کشیده لبام روی که انگشتی....کردم می حس رو نوازشها اما...بودم خواب مست

 شد می داغ داشت کم کم بدنم....گردنم....بینیم....شد
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 همون با ناخودآگاه....کردم می حس داشتم رو بدنش حرارات...شد نزدیکتر بهم کردم حس

 بغلم تو کشیدمش کردمو باز رو دستم بسته چشمای

 بیداری؟ گفت آروم ترس با

 کردی؟ می چکار داشتی گفتم شیطنت وبا گذاشتم اش گونه روی رو ام گونه

 هیچی گفت و کرد جا جابه بغلم ویت رو خودش

 هیچی که پس گفتم و گرفتم گردنش از کوچیکی گاز یه....کردم فرو گردنش گودی توی صورتمو

 گرفت ،دردم نکن هیراد آخ-

 کمرش روی بردمو شرتش تی زیر دستمو....کردم نگاه اش شده سرخ صورت به باز نیمه چشمای با

 کشیدم

 ....دادم فشارش خودم به کممح و کردم قفل پاهام بین پاهاشو

 خواد می کردن شیطونی دلم منم-

 لحظه به لحظه من و....خیس و داغ...بودن نرم لبهاش.....کردم لبهاش بوسیدن به شروع ولع با و

 ... رفت می باالتر بدنم حرارت

 های دکمه شدم بلند بعد و....ریز بوسه تا چند....آوردم پایین اش یقه سمت به آروم آروم به سرمو

 خیمه روش و گذاشتم طرفش دو دستام تخت پایین کردم پرتش و کردم باز رو پیراهنم

 گذاشت دستم روی رو دستش که....شرتش تی لبه سمت بردم دستامو....زدم

 ترسم می من گفت بغض با

 نترس هیچی از هستم من تا گفتم و زدم لبش رو آروم بوسه یه

 ....کشیدم بیرون تنش از شرتشو تی سریع و

 گرفت خودش جلو دستاشو چرخید سمتش به که نگاهم

 ....آوردم پایین سرمو و کردم جدا بدنش از دستاشو خنده با
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 بهم شیرینی تجربه اما.....بود تلخ اولش تجربه که دختری با رو ام تجربه اولین کردم تجربه من و

 لذت...برد لذت....زد چنگ...داشت درد....شد تنم داغی پذیرایی داغش تن.....کرد هدیه

 ....کرد آروم و شد آروم....بخشید

 .بود کرده ناآرومم که کسی با شدم آروم و

 و...رفته پیش کجا تا باهاش نمیدونستم که داشت پسری دوست اون بود رفته یادم که عجیب و

 فراموش شده که هم ساعت یک برای رو چیز همه و...بدم طالقش خواستم می من که رفت یادم

 .کردم

 

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

 دستام بین سرمو...بود خواب غرق کردم نگاهش...نشستم تخت روی دوباره و پوشیدم شلوارمو

 ....گرفتم

 به رو دختر این دارم من نکنه که حس یه...بود داده دست بهم بدی حس یه اما....بودم برده لذت

 شم مجبور ممکنه اینکه حس...دارم تعهد بهش االن من اینکه حس....کنم می وابسته خودم

 ...کنم حذف بهار بخاطر زندگیم از رو ساحل

 دختر این کردم نمی فکر وقت هیچ بود العاده فوق....نشست لبم روی لخندی...کردم نگاش دوباره

 دست....کشیدم باال گلوش زیر تا رو مالفه...بده بهم رو لذتی همچین ثباته بی سال فصالی مثل که

 ...زدم کنار رو اونا و صورتش روی شده پریشون موهای بین کردم

 .رفتم حموم سمت و برداشتم رو ام حوله

 نمی بودم اگه چون نیستم متنفر ازش دیگه من که کردم فکر این به و بودم ایستاده دوش زیر

 ....باشم باهاش تونستم

 سر یه میرم هم مطب مطب،بعد میرم"نوشتم روش و برداشتم ای برگه... پوشیدم لباسامو سریع

 منتظرم بخور شامتو اینکه منظورم بیام دیر ممکنه هم ،شب کن استراحت هم تو بزنم عزیزاینا هب

 "نمون
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 زدم بیرون اتاق از و چسبوندم اتاق در به ور برگه و

 ...کردم روشن رو ماشین پخش بودم نشسته که ماشین توی

 گوشش داشتم پیش روز چند که رسیدم نظرم مورد آهنگ به تا کردم عقب جلو رو آهنگ تا چند

 میدادم

 کردم می زمزمه لب زیر خواننده با همراه و

 نباشی تو زیبا نقاب اون پشت ترسم می"

  شه روبرو حقیقت این با دلم که ترسم می

 باز کنی بازی رو پیشه عاشق یه نقش برام

 شه رو تو دست من برای یهو که ترسم می

 نبینم رو حقیقت که بستم رو چشامم ها دیوونه مثل

 نفهمیدم چیزی ازش من هنوزم که حرفاته پشت رازی یه

 افتاد می ،جوری زمونه اتفاقای کاش ای ولی

 "دیدم می نزدیک از من روزی یک امو آینده شده خوابم تو حتی شد، می روز یه که

 یگانه محسن"ترسم می"

 تونم نمی اما....بدم فرصت یه خودمون به و کنم فراموش رو بود گذشته چی هر بودم گرفته تصمیم

 .کنم فراموش رو چیز همه تونم نمی نفهمم رو حقیقت اگه که شم این منکر

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

 شاید...کردم می مشورت بابا با میرفتم باید.....شد تموم کارم که بود دقیقه بیست و هفت ساعت

 ...کردم می مشورت بزرگتر یه با بود الزم

 ...کرد باز رو در یارعلی بوق اولین با
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 علی آقا سالم-

 خوبی پسرم سالم-

 هستن اینا ،بابا ممنون-

 پسرم؟ نیاوردی اومدن،خانمتو میشه ساعتی نیم یه هم آقا پسرم آره-

 اس خونه اونم اومدم سرکار از من آره-

 شین خوشبختت-

  ممنون-

 ....درآوردم حرکت به رو ماشین و

 ...نیومده هنوز پس نبود پیمان ماشین

 ...بودم نشسته سالن تو عزیز و بابا فقط اینبار

  سالم-

 خوبی پسرم سالم:بابا

 مادر سالم:عزیز

 نشستم بابا کنار و زدم عزیز پیشونی به ای بوسه

 نیستش؟ پیمان عزیز-

 نیومده هنوز مادر نه-

 کجان؟ بقیه پس-

 باالن-

  کرد نگاهم دقت با بابا
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 نیاوردی؟ زنتو چرا-

 کردم بابام مهربون نگاه به نگاهی

 .بزنم حرف باهاتون استمخو می-

 هم دور بیاد بگیره آژانس بگو زنت به بزن زنگ یا بیارش دنبالش برو یا مادر گفت و شد بلند عزیز

 باشیم

 مامان خواد نمی-

 اگه بیارتش، دنبالش بره اینجاس مسعود اگه بگو زری به گفت مامان به رو و کرد قطع حرفمو بابا

 بره یارعلی نه هم

 بزنم حرف باهاتون خواستم می من بابا گفتم دلخوری بابا

 باهم اتاقم تو میریم شام از بعد مگه،ما بزنی حرف تونی نمی باشه اگه گفت و کرد اخمی هم بابا

 میزنیم حرف

 

 نبود بهار از خبری هنوز اما بود گذشته ساعتی یه

 کردن دیر چرا پس ببین بزن زنگ یه شو بلند مادر هیراد:عزیز

 چرخوندم سمتشون به رو سرم بهار و پیمان سالم با هک درآوردم رو گوشیم

 می نظر به عصبی پیمان چهره....کردم کنکاش دوتاشون چهره تو شک با...اومدن هم با چرا اینا

 بودن شده کرده پف و سرخ چشاش هم بهار و رسید

 بهم صبیع هنوزم که بود پیمان عصبی نگاه به حواسم من اما.... کرد می احوالپرسی بقیه با بهار

 بود شده خیره

 داری؟ طلب ازم باباتو ارث کنی می نگاهم اینجوری چرا چیه گفتم آروم و شدم نزدیک بهش

 نگفت چیزی و زد زل بهم اخم با
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 هم با بهار و تو دفعه هر چرا موندم من گفتم جدی و محکم و شدم خیره چشماش به تمسخر با

 اتون قیافه بوده مشکوک شدین خونه این وارد

  هم تو برو گفت و زد کنارم دستش با

 کرد حرکت ها پله سمت به و

 و میز کنه کمک زری به تا شد بلند ثریا....سمتش رفتم و کردم نگاهی بود نشسته که بهار به

 ....بچینه

 اومدی؟ پیمان با گفتم و کردم نگاه سرخش چشمای به اخم با...نشستم بهار کنار

 نه-

 کردی؟ گریه-

 نه-

 کردی؟ گریه که گفته بهت ،چی.کردم باور و خر منم هآر گفتم اخم با

 هیچی-

  بوده چی هیچی میشه معلوم خونه رفتیم وقتی باشه-

 پیمانم اینجا رسیدم هم وقتی....بودم کرده گریه همین بخاطر.... بود شده تنگ مامانم واسه دلم-

 همین شدیم وارد باهم و کردیم احوالپرسی هم ،با رسید

 بودن دروغ حرفات بفهمم بعد اگه حالت به وای گفتم و دادم ارفش هم رو دندونام

 شدیم بلند همگی زری شام بفرمایی صدای با

 ******** 

 بودم زده زل روبروم چای لیوان به و بودم نشسته کارش اتاق توی بابا روبروی

  گرفتم چای لیوان از و نگاهم بابا صدای با
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 منتظرم بزنی حرف خوای نمی خب-

 کنم؟ چکار باید دونم نمی-

 اومده؟ پیش برات کنی؟مشکلی چکار قراره مگه-

 نه یا درسته تصمیم نمیدونم االن اما شیم جدا هم از بودیم گرفته تصمیم-

 داره؟ ایرادی-

 کودکیش دوران توی که تجاوزی که دونستم می هم خودمم اما...نداشت خبر هیچی از داشت حق

 منی برای داشته پسر دوست اینکه قبول اما....نبود یرادا اما بود سخت برام شاید بود شده بهش

 رابطه اون از خواست نمی که بود این بدتر این از و سخته نداشتم رابطه دختری هیچ با حاال تا که

 بگه چیزی

 گیج منو انداخت بهم پیمان که عصبی های نگاه این گفتم می باید...بابا به گفتم می باید چی و

 از میدونستم من اما خوابه از گفت سرخن چرا پرسیدی بهار از وقتی که رخیس چشمای یا....کرده

 .....اس گریه

 شد زندگیم وارد دروغ به که کنم تحمل رو دختری تونم نمی-

 مطمئنی؟-

 نه گفتم محکم من و

 فهممت نمی که من گفت و کرد نگاهم متعجب بابا

 نم؟ک چکار باید نمیدونم منم گفتم و کردم نگاش استیصال با

 طالق که دختری ما جامعه نیست،تو مرسوم اشون خونواده توی ،طالق کن فکر هم دختر این به-

 نداره آینده گیره می

 رو بودم نگفته ام خونواده اعضای از یک هیچ به بحال تا که حرفی و پرید دهنم از چرا نمیدونم

 گفتم
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 کردم پیدا رو ساحل من...بابا-

 داره؟ گیتزند به ربطی چه ساحل ساحل؟خب-

 رو شکش و بزنم حرفی من بود منتظر که افتاد دلش به شکی انگار و شد خیره بهم ای دقیقه چند

 کنم نفی

 کنم پیداش روزی یه بودم منتظر داشتم،همیشه دوستش بچگی از-

  کردم قفل بهم دستامو

 کنم چکار باید نمیدونم وضعیت این توی االن اما-

 میدونه بهتر هاشو بنده مصلحت اون....بگیر کمک خدا از فتگ و کرد گرم تسبیح با سرشو حاجی

 .شدم خیره چای شده سرد لیوان به باز من و

 

 کوبیدم می چپم دست کف به رو راستم دست مشت کالفگی با و میزدم قدم سالن توی

 زنت مراقب میگه من جلوی وایساده خداحافظی موقعه پیمان که خبره خبره؟چه چه ببینم بنال-

 چی؟ یعنی نباش؟ها

 ؟ کردی چکار

 کرد می بازی دستش انگشتای با داشت و بود نشسته مبل روی

 نکردم کاری من-

 کیه؟ پسرت دوست-

-..... 

 ....نمیداد جوابمو کردو می نگاهم داشت ترس با فقط
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 باهات تونم نمی ناگفته حرفای و شک همه این با من...بزن حرف گفتم زدمو چنگ موهامو-

 بگیرم؟ تصمیم تونم نمی خبره چه ندونم تا نفهمی؟م بمونم،می

 شناسمش؟ می من مالیمترگفتم... آورد رحم به رو دلم اش ترسیده قیافه...باشم آروم کردم سعی

 آره گفت آروم و داد تکون رو سرش

 کیه؟پیمانه گفتم و زدم زانو جلوش

 کنه می حل رو قضیه خودش گفت نیست،پیمان ،پیمان نه-

 کنه حل قراره رو چی گفتم خشم با

 نگم بهت گفت-

 من اما بدونه اون باید هان؟چرا چکارته اون مگه کرد غلط پیمان گفتم و کردم مشت دستمو

 ندونم؟

 مسعود-

 ...خریه کدوم دیگه مسعود گفتم و دادم تکون هوا تو دستمو

 ...شناختم می مسعود چندتا من مگه...شد فعال مغزم یهو

 میگی؟ رو ای دیگه کس ی؟یایارعل مسعود؟پسر گفتم باناباوری

 آره گفت و کرد جمع مبل توی بیشتر خودشو

 ؟ چی آره گفتم و دادم فشار اشو چونه-

 شکست خدا رو تو....آخ-

 هم رو بودی ریخته مسعود با که سرت به خاک....درک به-

 کردم ول رو اش چونه و

 رفتم می رو قدم سالن توی کالفه
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 هان؟ هم با رفتین پیش کجا تا-

 زدم زل چشماش توی خشم با و

 سوال صبح تا شده...نیستم معامله کن ول چیه قضیه نفهمم تا من نریز اشک من واسه اینقدر-

 ...خبره چه بفهمم باید کنم جوابت

 رفتی پیش باهاش کجاها تا ببینم بنال... من سر بر خاک زدم داد بلند و زدم چنگ موهامو بعد

 دستم کف به که مشتاهایی با رو حرصم.....کرد می ام دیوونه داشت بوده مسعود با بهار اینکه فکر

 ...چیه قضیه بفهمم تا کنم کنترل خودم داشتم سعی....کردم می خالی خودم روی کوبیدم می

 کرد می عصبیم سکوتش اما

 ...زدم چنگ موهاشو کشیدمو محکم رو شالش و برم هجوم سمتش به

 کشمت می گرنه و بزن حرف-

 گرفت درد سرم خدا رو تو گفت و گذاشت بود موهاش رو که دستم روی رو دستش

 نیاوردم سرت بالیی یه تا بنال-

 کشیدم محکمتر موهاشو و

 بهش کردم خریت نزدم،منم زنگ بهش چرا که اومد راهم سر دوباره مدت یه از بعد اون خدا به-

 قبولم اما ونآبروش مظهر شدم می من که ای خونواده از بگیرم انتقام خواستم زدم،می زنگ

 داره دوستم واقعا کردم می فکر....نداشتم

  نشستم روبروش و کردم ول موهاشو

 خب؟-

 هم رو دستم حتی نذاشتم وقت هیچ قسم خدا به اما دیدیم همدیگه هم بیرون بار چند-

 محض به و عالیه هم اش خونواده وضع و دانشجو گفت میومد،می خوشم ازش داشت کم بگیره،کم

 خواستگاریم میاد بشه تموم درسش اینکه
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 گریه و.... نگفتم بهش همین برای کنه ولم اومده سرم بالیی چه بفهمه وقتی ترسیدم می من اما

 گرفت شدت اش

 هم هاش گریه و داشتم شدیدی سردرد...دادم فشار رو سرم و کردم قالب گردنم پشت رو دستام

 کرد می بدتر رو م سردرد

 بکشم زبونت زیر از بزور و حرف باید من نییع شم بلند باز یا میزنی حرف-

 بیایی تو شد قرار اینکه تا....خواد می منو واقعا کردم می فکر....نداشتم تقصیری من خدا به-

 پس؟ بودی مسعود با گفتم خشم با کنیم فرار هم با بیا گفت اونم گفتم بهش ،منم خواستگاریم

 ....بیدمکو دیوار به محکم و برداشتم رو میز روی گلدون و

 گفت اما کنیم می عقد گفت کنم فرار باهات تونم نمی گفتمش بعد نکردم قبول من گفت گریه با

 اگه حتی گفت اون اما... کشن می رو ما اونا که گفتم بهش کنیم راضی اتو خونواده بعدش تا موقت

 اطمینان هشب کردم رو زندگیم اشتباه بزرگترین منم....گیریم می حکم دادگاه از ما نکنن قبول

 با و بود دوستش اونجا رفتیم...کنه عقدمون تا میاره عاقد اون دوستش خونه میریم گفت....کردم

 دست داد هم برگه یه و کرد عقدمون مرد اون....بود دستش دفتر یه که ساله پنجاه چهل مرد یه

 از ات خونواده تا دوستم ویالی بریم بهتره گفت نذاشت مسعود که خونه برگردم خواستم....مسعود

 ....شن ازدواجمون به راضی شده که هم آبروشون ترس

 بده ادامه رو حرفش نذاشت هقش هق دوباره و

 اش؟ ؟مسعود؟خونواده خودم؟بهار...نمیدونم کی از...بودم عصبی.....چیه حسم فهمیدم نمی

 بودی؟ باهاش روز اون هان؟پس باهاش رفتی ریختن اشک این بسه گفتم فریاد با

 جاده توی کاش....نمیرفتم کاش گفت و گرفت گاز رو دستش کف و کوبید پاش رون روی محکم

 ....میمیردم و کردیم می تصادف

 به توجه بی.... شکست میز....کوبیدم جلوم ای شیشه میز روی محکم....بود اومده جوش به خونم

 خیره سرخش چشماش توی و گرفتم اشو یقه....کردم حمله سمتش خوابید؟به باهات گفتم میز

 ؟ کردی غلطی چه گفتم و شدم
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  زور به خواستم نمی من خدا به-

 با زنم... شدم می دیوونه داشتم....دهنش توی کوبیدم محکم شه تموم حرفش بذارم اینکه از قبل

 که نبود ساله ده دختر یه قضیه دیگه این...رسیدم می جنون به داشتم...بوده هم ای دیگه مردی

 بگذرم ازش

 

 به توجه بی.... شکست میز....کوبیدم جلوم ای شیشه میز روی محکم....بود اومده جوش هب خونم

 خیره سرخش چشماش توی و گرفتم اشو یقه....کردم حمله سمتش خوابید؟به باهات گفتم میز

 ؟ کردی غلطی چه گفتم و شدم

  زور به خواستم نمی من خدا به-

 با زنم... شدم می دیوونه داشتم....دهنش توی مکوبید محکم شه تموم حرفش بذارم اینکه از قبل

 که نبود ساله ده دختر یه قضیه دیگه این...رسیدم می جنون به داشتم...بوده هم ای دیگه مردی

 بگذرم ازش

 کنم می چکار دارم بفهمم اینکه بدون...بود نشسته گلوم توی بدی بغض....بود تحمل غیرقابل این

 رو کردم پرتش محکم....شد جاری دهنش از خون....کوبیدم دهنش توی رو دوم مشت

 شده دیوونه....کوبیدم بهش محکم پا با و بود سالن گوشه که گلدونی سمت رفتم....زمین

 می که اشکی قطره....نبود خودم دست العملم عکس اصال... کنم چکار باید نمیدونستم...بودم

 ....مرفت بهار سمت به و زد پس خشم با رو بچکه چشمم از خواست

 کنترل غیرقابل لرزشش....لرزید می خشم از بدنم تموم....کرد می نگاهم خونی دهن و ترس با

 محکم دارن مغزم رگهای کردم می حس...برم راه درست تونستم نمی...داشتم بدی سردرد....بود

 ....نییفتم که گرفتم دیوار به دستمو...کوبن می سرم توی

 سرجات بمون زدم داد که سمتم بیاد خواست شد بلند بهار

 .بود تحمل غیرقابل دردش....بترکه قراره سرم کردم می حس..... دادم فشار محکم سرمو

 ...کرد می نگاهم داشت نگرانی با.....داشت فاصله باهام متری یه بهار...نشستم سالن کف
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 کردم نگاش.... زدم جونی بی پوزخند

 بخشمت نمی وقت هیچ-

 ببرم باال صدامو کردم سعی دوباره که بشه نزدیک بهم خواست دوباره گریه با

 سرجات بمون گفتم-

 ..کوبید می محکم ام شقیقه نبض....بده رخ سرم توی انفجار یه قرار که شدم می مطمئن داشتم

 ؟....بودم کرده چکار من مگه خدا زدم داد و کردم بلند سرمو

 کوبید سرم پشت دیوار به سرمو محکم

 ریخت می اشک پام به پا من روبروی اون و.....کردم گریه دلم ته از عمرم توی دوم بار برای

 ....نکن اینجوری خدا رو تو فقط بده طالقم باشه...نکن گریه خدا رو تو-

 اثر هم پلکام روی سرم سنگینی انگار...ببینمش که شدن نمی باز چشام اما شنیدم می صداشو

 .بود گذاشته

 ...باش آروم خدا رو تو هیراد....نکن گریه خدا رو تو فقط بکش منو اصال-

 ... بود نشسته روبروم کردم نگاه بهش و کردم باز زور به چشامو

 بدم ازت گفتم و چرخوندم دهنم تو و زبونم سختی به....بود شده سنگین هم زبونم انگار

 متنفرم ازت...میاد

 ....کنم می سقوط دارم کردم حس فقط شد چی نفهمیدم

 ...میزد حرف نفر یه با داشت که اش گریه صدای....شنیدم می رو بهار جیغ صدای

 ....نفهمیدم هیچی دیگه بعدش و

 ********** 

 کردم باز چشامو خورد صورتم به که آرومی های ضربه با
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 خم سرم باالی نگرانی با که دیدم رو پیمان بازم نیمه پالکای الی از...کردم باز زور به چشامو

 ...شده

 زد جونی بی لبخند دمکر باز که چشامو

 کردی عمر نصفه رو ما که تو-

 ....بود کنارم پیمان فقط....بودم بیمارستان تخت رو

 ....بمیرم میذاشتن کاش

 ...چرخید طرفم به دوباره و کشید چشماش به دستی و برگردوند در طرف رو سرش

 خوبه؟ حالت-

 کردم نگاهش سرد

 میدونستی؟ تو-

 و زد جونی بی لبخند...من رفیق...من داداش باش آروم گفت و گرفت دستاش بین رو راستم دست

 کردم می چکار من حوریا پیش میرفتی اگه عمو گفت

 شده؟ مهربون اینقدر حاال تا کی از پیمان که کنم فکر این به نداشتم حوصله حتی من و

 ********** 

 کردم باز چشامو خورد صورتم به که آرومی های ضربه با

 خم سرم باالی نگرانی با که دیدم رو پیمان بازم نیمه پالکای الی از...کردم ازب زور به چشامو

 ...شده

 زد جونی بی لبخند کردم باز که چشامو

 کردی عمر نصفه رو ما که تو-

 ....بود کنارم پیمان فقط....بودم بیمارستان تخت رو
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 ....بمیرم میذاشتن کاش

 ...چرخید طرفم به دوباره و دکشی چشماش به دستی و برگردوند در طرف رو سرش

 خوبه؟ حالت-

 کردم نگاهش سرد

 میدونستی؟ تو-

 و زد جونی بی لبخند...من رفیق...من داداش باش آروم گفت و گرفت دستاش بین رو راستم دست

 کردم می چکار من حوریا پیش میرفتی اگه عمو گفت

 شده؟ مهربون اینقدر حاال تا کی از پیمان که کنم فکر این به نداشتم حوصله حتی من و

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

 اینجا؟ آورد منو کی گفتم و کردم نگاهی بهش

 زد؟ زنگ من به هم اورژانس،بعد بود زده زنگ بهار

 از رو مهمی چیز همچین که بود این بزرگش خیانت....اومد یادم چیز همه دوباره اسمش شنیدن با

 شدن وارد پرستار یک همرا به یجوان دکتر و شد باز اتاق در...بود کرده پنهون من

 دندونپزشکی؟ شنیدم دکتر جناب چطوری گفت لبخند با دکتر

 ....برگردوندم دیوار سمت به و گرفتم ازش و نگاهم

 ببریمش؟ تونیم می دکتر آقای-

 کرد می سوال دکتر از داشت که بود پیمان

 کنه می گیری اندازه رو خونم فشار داره پرستار که کردم می حس کنم نگاهشون اینکه بدون

 شه کنترل خونشون فشار تا...باشن بستری اینجا بهتره هم رو امروز-

 برگشتم بود ایستاده تختم کنار که دکتر طرف به
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 نباشم اینجا میدم ترجیح ندارم مشکلی من-

 به خونش فشار که بیماری کنم می مشخص من دکترتم من گفتم و ایستاد مقابلم جدیت با دکتر

 میشه هم بینی خونریزی به منجر حتی که بوده باال فشارش قدر اون و بره می باال یبحران صورت

 شه مرخص کی ،باید نباشه زنده االن حتی بود ممکن رسیده می دیرتر همکارامون اگه شاید و

 دارم سرگیجه هنوز کردم می حس شم بلند تخت روی از کردم سعی

 برم خوام می من اما-

 رو و زدم پس رو دستش که برگردونه تخت روی رو من دوباره کرد سعی و گرفت امو شونه پیمان

 باشم اینجا خوام نمی من گفتم پرستار و دکتر به

 ...مغزی سکته یا قلبی حمله که آوردی نیست،شانس خوب برات باش،استرس آروم باشه:دکتر

 برم خوام می من گفتم و اومدم حرفاش بین

 گرفتم می زندگی از رو خودم انتقام و رفتم می یدبا....باشم اینجا نداشتم دوست اصال

 خونه برمت می نوکرتم خودم من شه بهتر حالت بذار...باش آروم هیراد:پیمان

 ...داشتم سرگیجه هم هنوز...شدن گرم چشام کم کم و....افتاد بالشت روی سرم

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

 جذابیت برام چیزی هیچ هدیگ....بودم خیره خیابون به....بودم نشسته پیمان ماشین توی

 ...شد نمی این زندگیم کرد نمی مجبورم حاجی اگه....بود شده نابود زندگیم من...نداشت

 آشفته...برگشتم طرفش بود،به گرفته درپیش رو حاجی خونه مسیر پیمان کردم خیابون به نگاهی

 زد می موج اش ه چهر تو نگرانی و

 ام خونه ببر منو پیمان-

 ...اما-

 ام خونه برم خوام می من گفتم جدی و محکم
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 اونجاست بهار اما گفت و کشید گردنش به دستی کالفه و کرد نگاهم نگرانی با

 نگفت؟ زودتر چرا...داد بازیم اینجوری چرا بدونم خواستم می کجاست؟من بود مهم برام مگه

 میزد مدهن به آرومی های ضربه دستم مشت با و بودم داده تکیه کنارم شیشه به رو دستم

 بوده؟ پسرش دوست مسعود داشتی خبر تو-

 شد خیره خیابون به دوباره و کرد نگاهی طرفم به

 باشه؟مهم داشته یکی زندگیش تو قبال ممکنه کسی گیری؟هر می سخت اینقدر مهمه؟چرا مگه-

 االنه

 ده؟چرابو زندگیش تو یکی که نگفت اول از چرا....مهمه فهمی می مهمه من برای آره گفتم فریاد با

 دونستی؟ می کجا از داد؟چرا؟تو بازیم

 دوست با که بود گرفته و ماشینم مسعود چندباری گفت بود رانندگیش به حواسش که همونطور

 هم بار یه....کنه جوونی بذار جوونه اونم گفتم می خودم با...دادم بهش منم بره بیرون دخترش

 رسوندمش کردم سوارش...یدمد خیابون تو رو مسعود دفتر برم خواستم می که خودم

 معرفی دوستش و من مسعود البته...کرد معرفی بهم رو ما هم مسعود...بود اونجا هم بهار...سرقرار

 رو دختر این که اومد ،یادم دیدمش وقتی ازدواجتون بعد که روز اون تا....نگفتم چیزی منم کرد

 پرید رنگش و مسعودی دختر وستد تو گفتم بهش وقتی اما داشتم شک خب اما....دیدم کجا قبال

 می اخالقتو منم....بگه بهت خودش تا نگم چیزی بهت خواست ازم...بوده درست حدسم فهمیدم

 ..بشنوی خودش زبون از دادم ترجیح شناختم

 ....افتادم پیمان عصبی نگاه و شب اون یاد

 برگشتم طرفش به کامل

 کردی؟ می نگاهم اونجوری شب اون چرا-

 تری؟ راحت ات خونه بری مطمئنی....تو هم من هم....ایم خسته هردومون االن نیممیز حرف بعدا-

 آره-
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 برگشت طرفم به و کرد خاموش رو ماشین

 نگفتم بقیه و حاجی به هیچی دیشب قضیه از من-

 ...کردم باز رو ماشین در-

 کردی خوبی کار-

 بزنم فحر باهاش خوام می باال بیایی خوات نمی گفتم که بشه پیاده خواست

 حرف باهاش بعد شه بهتر حالت بذار هیراد گفت و ایستاد ماشین شده باز در کنار و از و شد پیاده

 چطوره؟ هان...بزن حرف باهاش بعد پدرش خونه بفرستش روزی دو یه خوای می اصال....بزن

  نه-

 که دیدم رو پیمان و... شد باز در... فشردم رو آیفون دکمه...در سمت رفتم خداحافظی بدون و

 ها پله سمت رفتم و بستم رو در...همونجاست هم هنوز

 می که بپرسی پیمان از نکردی جرات چرا که پرسیدم می خودم از با رفتم می باال که رو پله هر

 تونستی بکشی؟نمی خجالت باید تو ؟چرا کشیدی خجالت....نه؟ یا خوابیده زنت با مسعود دونسته

 ریش به داره االن میدونه؟حتما که اون چی مسعود کرده؟پس رچکا زنت بفهمه پیمان کنی تحمل

 ...زنم با که خنده می من

 کوبیدم پیشونیم به محکمی مشت

 پس دارم رو چی تقاص من....بودم کرده اشتباه من مگه....من زندگی شد اینجوری چرا خدا

 ناکرده گناه کدوم تقاص...میدم

 می که بپرسی پیمان از نکردی جرات چرا که پرسیدم می خودم از با رفتم می باال که رو پله هر

 تونستی بکشی؟نمی خجالت باید تو ؟چرا کشیدی خجالت....نه؟ یا خوابیده زنت با مسعود دونسته

 ریش به داره االن میدونه؟حتما که اون چی مسعود کرده؟پس چکار زنت بفهمه پیمان کنی تحمل

 ...زنم با که خنده می من

 کوبیدم یمپیشون به محکمی مشت
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 پس دارم رو چی تقاص من....بودم کرده اشتباه من مگه....من زندگی شد اینجوری چرا خدا

 ناکرده گناه کدوم تقاص...میدم

 مادر آغوش بفهمم اینکه چی؟بدون یعنی بچگی کنم حس اینکه بدون گذشت که بچگیم از اون

 همه کنم زندگی خواشتم قتیو که حاال و چی؟ یعنی پدرانه نوازش بفهمم اینکه چی؟بدون یعنی

 .....ریخت بهم چیز

 چرا....کنم می خالص خودمو و میشم جدا شده؟ازش چی یا بود اش گذشته تو چی مهمه مگه اصال

 دوستش نه باشه سخت ازش گذشتن که عاشقشم نه...چی؟ کی؟بخاطر بخاطر...بکشم زجر باید

 از افکار این همه تا دادم تکون و رمس....باشم داشته دوستش خواستم می که بگو و من....دارم؟

 حساب تسویه باهاش باید قبلش اما...زندگیمه از بهار کردن پاک راه بهترین....بره بیرون ذهنم

 ....بکنم

 خونه توشون که خستگی تا دادم فشار رو چشام...دادم فشار رو زنگ...بودم رسیده در پشت

 ....بره بین از کرده

 ...کردم نگاه در کنار ایستاده قامت به و کردم بلند رو سرم....شد باز آروم در

 و اون همیشه برای خواستم می فقط نبودم هم متنفر ازش دیگه حتی....نداشتم بهش حسی هیچ

 که کنم فراموش کردم می سعی باید....کنم پاک ام حافظه از همیشه برای رو زندگیم از قسمت این

 ...داشتم زندگیم توی هم رو روزهایی همچین من

 سالم-

 حرکت اتاقمون سمت به...زدم کنارش در جلوی از و زدم بهش ای تنه بدم رو جوابش اینکه بدون

 متریم نیم در هم اون دیدم که برگشتم...ایستادم رسیدم که اتاق در جلوی....کردم

 بود خیره زمین کف به و بود پایین سرش...ایستاده

 اتاق وارد...باشه داشته وجود زندگیش توی ماقتح اینقدر که باشه احمق تونه می چقدر آدم یه

 ....کردم پرت تخت روی خودمو لباسا همون با....کوبیدم بهم محکم رو در و شدم
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 رو من بودم مطمئن که حرفایی نداشتم رو حرفاش شنیدن توان االن اصال شد زده در به ای تقه

 ...میریزن بهم بیشتر

 مهم برام دیگه اما...کردم می حس رو نگاهش نگینیس...نگرفتم سقف از نگاهمو...شد باز در

 کنم پاک رو بهار نام به زنی زندگیم کل از خواستم می من...نبود

 بیرون برو-

 خوبه؟ حالت-

 نگاهی.....انداختم بهش تحقیر از پر نگاهی و گذاشتم اتاق کف روی رو پاهام... نشستم تخت روی

 گفت می داشت که نگاهی...آوردی نمی سرم بال همه این بود مهم برات حالم اگه گفت می که

 نداره معنی برام دیگه نفرت حتی که میاد بدم ازت اونقدر

 بیرون گمشو-

 ...کرد می بازی دستاش با داشت....کرد بلند سرشو

 بزن حرف باهات خوام می-

 شدم خیره چشماش به خشم با

 هم لحظه یه خوام نمی دیگه کن عجم وسایلتو....بشنوم رو تو مثل آدمی یه صدای که دارم نفرت-

 باشی ام خونه توی

 رحم من به اون مگه....بیاره رحم به رو دلم تونست نمی چیزی هیچ دیگه اما داشت بغض صداش

 بکنم من که کرد

 بده گوش حرفام به آخر بار برای خدا رو تو-

 شدم نزدیک بهش آروم قدمهای با...شدم بلند

 یه...ریختی بهم منو زندگی خودخواهیت با...خودخواهی دختر یه تو...خوره می بهم ازت حالم-

 می بهم ازت حالم فهمی می....اشتباهه از پر که عوضی یه کنه حماقت بلده فقط که احمق
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 کنی جمع زودتر چه هر بهتره....کنه عوض بهت نسبت نظرمو تونه نمی دیگه چیزی خوره؟هیچ

 بابات خونه بری

 ....افتاد پام به

 من نکن،هیراد تو اما کردم بد بهت نکن،من رو کار این من با خدا رو تو کردم لطغ من هیراد-

 دارم دوستت

 چیزی هر به داشت داره نگه منو اینکه برای که ازش میومد بدم...کرد می التماس و بود گرفته پامو

 باشه آخرت دفعه:گفتم تهدید با و اتاق گوشه کردم پرتش محکم...گفت می دروغ...میزد چنگ

 کردی فکر احمقی چی؟هنوزم یعنی داشتن دوست فهمی می اصال تو....میاری زبونت رو و اسمم

 نیستم حاضر برسونم عرضت به باید احمق خانم...احمق ؟احمقی... گذرم می گناهت از اینجوری

 هری....بری کنی جمع پالستو و جل خودت بهتره پس کنم تحمل هم دیگه روز یه برای

 تو وسایلش دادن جا به شروع و برداشت رو کوچیکی ساک....کمد سمت ترف شد بلند گریه با

 شد ساک

 ...ایستادم سرش ال با

 احمق یه داری؟نداری رو زندگی لیاقت تو آخه....بمیری میذاشتم روز همون که بود این لیاقتت-

 خورد برنمی جایی به شد می کم

  ریخت می اشک داشت بیصدا و بود سکت

 ساک به محکمی لگد هان؟و کردی فرار عوضی اون با وقتی بود کجا لتعق کنی؟پس می گریه-

 چیزی اما شد جمع درد از صورتش....خورد پاش به محکم ساک همراه به پام که کوبیدم کنارش

 نگفت

 ...خواستم نمی من خدا به-

 احمق نخور قسم کثافتکاریا این واسه....نیار زبونت روی رو خدا اسم گفتم فریاد با

 ...بده ادامه نداد اجازه هقش هق و....زور به اون بزرگم مامان حرو به-
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 داشتم باز....باشمشون دیده باهام من که انگار بود چشمام جلو عوضی اون با بهار بودن صحنه

 تخت سمت به...کرد می ام دیوونه باشه برده لذت ازش من مثل کسی اینکه فکر...شدم می دیوونه

 ....کردم پرت دیوار سمت به رو بالشتها و مالفه و رفتم

 آشغال کثافتای-

 ...بود گرفته فیلم ازم-

 شدن جا جابه گردنم های مهره کردم حس که برگشتم طرفش به سریع اونقدر

 گیرن می آتیش دارن چشام کردم می حس

 ایتادم روبروش

 گفتی؟ چی-

 می در رو ها قدیسه ادای اش واسه داشتم که کرد ام مسخره کلی نیستم دختر فهمید وقتی -

 پول بهش اگه گفت می..گرفته فیلم ازم گفت. خواست می پول ازم کردم تهدیدم بعدش آوردم

 رو کار اون باهام زور به اون...بودم شده متنفر ازش منم...میفرسته ام خونواده برام رو فیلم ندم

 ....بود کجا دوربین دونم نمی....بود گرفته هم فیلم ازم و کرد

 ...شدن می بیشتر گندکاریاش روز به روز...زدم چنگ موهام به دیوونگی با

 خب؟-

 من باغ توی که روز اون تا سراغم نیومد مدتم یه....دادی نجاتم تو که بکشم خودمو خواستم منم-

 که... که کرد تهدیدم اومد باز ماشین تو وقتی شب اون....زنتم فهمید و دید و

 ادمد فشار محکم و گرفتم دستم توی رو بازوش

 چی؟ که-

 فرسته می برات رو فیلم گرنه و باشی باهام باید گفت-

 گفتی؟ چی بهش تو....عوضی احمق زدم داد
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  نکردم قبول من خدا به-

 باز که رو در اما...یارعلی کردم فکر من....فرستادیش دنبالم که شب اون گفت گریه با دوباره و

 تو اینکه بدون خواست ازم بازم....خونه تو اومد زور به که ببندم رو در خواستم...اونه دیدم کردم

 باشیم باهم بفهمی

 چشمش که باشه عوضی تونه می چقدر نفر یه مگه...شدم می دیوونه کلمه واقعی معنای به داشتم

 خب؟ گفتم و زدم چنگ موهامو.... باشه عوضی تونه می چقدر مرد یه...باشه شوهردار زن یه دنبال

 زنگ تو به ترسیدم می...پیمان زدم زنگ هم بعدش کردم قفل رو در و اتاق تو کردم فرار منم

 ...بزنم

 کرد؟ زدم؟کاریت هم دست بهت زدم داد

 نه-

 ات مزه هم من قبل که اون بود مهم مگه بود کرده هم کاری اگه حتی گفتم و کردم عصبی خنده

  که اون....بود کرده

 و درست...گفتم می رو رسید می نمده به چی هر....گفتم می داشتم چی نمیدونستم خودمم

 ..حرصمه کردن خالی مهم...نبود مهم غلطش

 رفتم در طرف به خشم با

 میری کجا هیراد دوید دنبالم-

 ....برگشتم طرفش به

 منه ناموس دنبال چشم که عوضیه.....بذارم دستش کف رو احمق اون حق میرم-

 نمی یگردم برم وقتی...میرسم اش هموقع به هم رو تو حساب گفتم و زدم زل چشاش تو خشم با

 شد؟ شیرفهم...باشی اینجا خوام

-..... 
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 ببینمت ام خونه تو اگه حالت به وای-

 . رفتم در سمت سرعت به و برداشتم اپن از رو سوییچ و

 

 کرد؟ زدم؟کاریت هم دست بهت زدم داد

 نه-

 ات مزه هم من قبل هک اون بود مهم مگه بود کرده هم کاری اگه حتی گفتم و کردم عصبی خنده

  که اون....بود کرده

 و درست...گفتم می رو رسید می دهنم به چی هر....گفتم می داشتم چی نمیدونستم خودمم

 ..حرصمه کردن خالی مهم...نبود مهم غلطش

 رفتم در طرف به خشم با

 میری کجا هیراد دوید دنبالم-

 ....برگشتم طرفش به

 منه ناموس دنبال چشم که عوضیه.....رمبذا دستش کف رو احمق اون حق میرم-

 نمی یگردم برم وقتی...میرسم اش موقعه به هم رو تو حساب گفتم و زدم زل چشاش تو خشم با

 شد؟ شیرفهم...باشی اینجا خوام

-..... 

 ببینمت ام خونه تو اگه حالت به وای-

 .رفتم در سمت سرعت به و برداشتم اپن از رو سوییچ و

 من ناموس به االن اون...نیست ازدواج قبل قضیه دیگه این...کوبیدم همب محکم رو ماشین در

 ...من زن به...داره چشم
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 به محکم و کردم خاموش رو گوشیم کنم نگاه هم شماره به حتی اینکه بدون خورد زنگ گوشیم

 رو بعدی ضربه که شد بلند دستم...کوبیدم می در به محکم و پی در پی های ضربه....کوبیدم در

 .شد باز در که نمبز

 کرد نگاهم ترس با بود لیال

 هیراد آقا سالم-

 اینجاس؟ عوضیت داداش اون-

 نه گفت ترس با

 که یارعلی ساختمون سمت کردم حرکت و دادم هل رو در... بود گرفته رو در و بود ایستاده جلوم

... 

 باشین اینجا نیست درست تنهام اینجا من هیراد آقا-

 شتمبرگ سمتش به تمسخر با

 کجاس؟ غیرتت بی داداش اون پس-

 بمونی؟بقیه تنها اومد دلش هان؟چطور کجاس غیرتش گفت و شدم نزدیک بهش آروم آروم

 کجان؟

 منتظرشون ،اونجا ساختمون توی برین تونید می بمونین بقیه منتظر بخواین اگه هیراد آقا-

 باهاشونه هم مانمما دارن سفره همسایه خونه رفتن خانم ثیا و خانم عزیز....بمونین

 ساختمونشون سمت و ترسید نگاهم از...کردم برانداز دقیق رو دختر یه عمر توی بار اولین برای

 دوید

 چقدر شیطون لحظه اون نمیدونم اما...بگیرم اون از رو برادرش کار انتقام بخوام که نبودم آدمی

 ترسید من نگاه از که بود شده چیره بهم

 دویدم دنبالش
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 پرت زمین روی....دادم هلشش محکم و گذاشتم در الی رو پام که ببنده ور در خواست

 .. بستم رو ودر شدم داخل....شد

 کنید؟ می چکار هیراد آقا گفت ترس با

 بیارم دختر این سر بالیی غیرممکنه دونستم می خودمم آره...بترسونمش خواستم می

 ...شدم نزدیک بهش آروم گامهای با

 کجاس؟ داداشت-

 دوستشه خونه-

 لرزید می داشت و بود شده خیره بهم ترس با

 سریع؟ بده و دوستش خونه آدرس-

 ندارم-

 کنم می حساب تسویه تو با داداشت عوض من پس... ؟خوبه نداری که-

 ...شدم نزدیک بهش آروم گامهای با

 کجاس؟ داداشت-

 دوستشه خونه-

 لرزید می داشت و بود شده خیره بهم ترس با

 سریع؟ بده و تشدوس خونه آدرس-

 ندارم-

 کنم می حساب تسویه تو با داداشت عوض من پس... ؟خوبه نداری که-

 نیایید جلو خدا تورو هیراد آقا-
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 بودم ایجا من بفهمه وقتی میده دست بهش حالی چه ببینم خوام کو؟می مسعود-

 نیست اینجا بیرون رفت کنید باور آقا-

 رفت؟ کجا-

 نگفت-

 کثیفیه؟ آدم برادرت اینجام؟میدونستی چرا میدونی گفتم و دادم ماساژ رو گردنم

 کرد می نگاهم فقط ترس با هنوز و بود ساکت

 چطوره؟تا... میدم انجام حباسمو تسویه تو با من نشه مسعود از خبری دیگه ساعت نیم تا اگه-

 چی؟ یعنی کثافتکاری بفهمه

 شد بلند مسعود صدای و شد باز سرعت به در

 کنی؟ یم غلطی چه اینجا-

 برگشتم طرفش به خونسردی با

 الغرتر کمی فقط بود من هیکل هم تقریبا...بود زخمی و کبود صورتش

 بکنی ام خونه تو خواستی می شب اون تو که غلطی همون-

 عوضی داشتی چکار من خواهر با گفت داد با و گرفت امو یقه

 دادم هلش محکم و کندمو ام یقه روی از دستشو

 بزنی رو حرفا اون من زن به کردی جرات ،چطور رفش بی خودتی عوضی-

  ایستاد در کنار و شد بلند زمین روی از

 دروغه گفته چی هر نگفتم زنت به چیزی من-

 دروغه؟به میگی که گفته بهم چی اصال میدونی تو دروغه؟مگه که گفتم و کردم عصبی خنده

 بیرون دوید که کردم حمله سمتش
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 زمین شد پرت و داد دست از تعادلشو کشیدم شرتشو تی لبه پشت از

  کردم صورتش نثار پی در پی مشت چند و نشستم اش سینه روی

 کنید ولش خدا رو تو هیراد آقا-

 بود ایستاده روبروم التماس با که بود لیال صدای

 نداره زندگی لیاقت داداشت این بگم بهش تا کردم بلند سرمو

  افتادم زمین یرو هم بعد و خورد بینیم به محکمی مشت که

 ...بودیم شده خیره بهم و میزدیم نفس نفس... بودیم ایستاده هردومون

 گرفتن ؟فیلم چی یعنی دختر یه به تجاوز بفهمی که میدمت پلیس تحویل برمت می االن همین-

 خوره؟ می آب برات چقدر شوهردار زن یه کردن داره؟تهدید عواقبی چه ازش

 نمیدونم....زن یه یا دختر یه به تجاوز بگم باید نمیدونستم زدممی حرف داشتم وقتی چرا نمیدونم

 همه انتقام اون و بودنش ریخته بهم من همجسای که سوخت بهاری حال به دلم چرا لحظه اون

 گرفت من از رو چیز

 نکردم؟ کاری هیچ من-

 ...کوبیدمش سرش پشت درخت به و چسبیدم اشو یقه

 کجاست؟ گرفتی که فیلمی-

 جدا اشو یقه از دستام...بره گیج یکم سرم شد باعث که...زد پیشونیم به محکمی هضرب سرش با

 دادم فشار رو پیشونیم...شد

 کنه فرار باهام خواست خودش اون-

 باعث داشتم سرگیجه هنوز چون که کرد صورتم حواله مشتی بیام خودم به بتونم اینکه از قبل و

 ....کنم سقوط زمین روی شد

 شد بلند بود درگیریمون ناظر گریه با همونجا هنوز که لیال فریاد صدای
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 مسعود؟ کنی می چکاری-

 شدم بلند و کردم پاک دستم پشت با رو بود جاری بینیم از که خونی

 بودی کرده اش بودی؟صیغه داده ازدواج قول بهش-

 ات واسه بلند فقط که دخترا این چنده کیلو صیغه خوشه دلت هم تو گفت و سرداد بلندی خنده

 بس و خورن می حال درد به بکشن آب جانماز

 شد بلند لیال فریاد صدای

 شو خفه مسعود-

 کمربندم....بود شده مضاعف نیروم انگار...کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه حرفش این با من اما

 که بزنم صورتش تو دوم بار برای خواستم رو کمربند....کوبیدم صورتش به محکم و کردم باز رو

 پخش که کردم ولش ناغافل...کشیدیم می رو کمربند سر یه هرکدوم...دستش تو گرفت و بندکمر

...  باردوم...کوبیدم درخت به محکم رو سرش و کردم بلندش ایستادم روبروش سریع...شد زمین

 ....کشتیش کن ولش گفت و کشید رو بازوم لیال..چهارم بار اما. ..سوم بار

 ...بدم پلیس تحویل اونو خواستم می من بکشمش خواستم نمی من... کردم ولش

 .شد پخش زمین روی خونی سروصورت با کردم ولش اینکه محض به

 مرگ بارآرزوی هزار روزی که کنم می باشه؟کاری باهات خوای می زنم از چطور آشغال کثافت-

 کنی؟

 ...میکرد پاک رو صورتش روی خون داشت شالش با و بود نشسته کنارش لیال

 می خبر رو پیمان هم باید...کردم روشنش...ایستادم اونا به پشت و درآوردم جیبم از رو گوشیم

 کردم

 شد بلندش لیال فریاد که بود نشده روشن کامل گوشیم هنوز اما

 مسعود؟-
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 یه با علی که گذشاتم چپم بازوی روی رو دستم....خورد بازوم به تیزی شی برگشتم که همین

 شد زدیکمن دوباره شکسته شیشه تیکه

 کنی؟ می چکار بندازش مسعود:لیال

 تا بدم خالی جا کردم می سعی منم که میداد تکون صورتم جلو هوا توی رو تیزش قسمت داشت

 دستش از شکسته شیشه که کوبیدم دستش به محکم و کردم بلند پامو...نخوره صورتم به

 ...شد زمین پخش هک کردم وارد بهش ای دیگه ضربه داره برش خواست که همین...افتاد

 ...نشد بلند دیگه خودش اما...بلندشد آخش صدای

 ؟ کردی چکارش گفت گریه با....دوید سمتش به سریع لیال

 کمیش قسمت فقط و بود شده قلبش وارد کامال شیشه تیکه....لرزیدم خودم به گردوند که برش

 من...بود زده خشکم من و...کشید می نفس داشت زور به...بود... شدید خونریزیش...بود بیرون

 کردم؟ رو اینکار کی بخاطر...بودم کرده چکار

 فهمیدم نمی اصال چی یا میزد داد...میداد فحشم نمیدونم...شنیدم نمی هم رو لیال فریادهای حتی

 ...کشید می نفس داشت...بود هنوزمزنده کردم نگاش...کشتمش من یعنی...شده چی

 در متس چرخید نگاهم پیمان فریاد صدای با

 کرد می نگاهم بهت با پیمان

 هیراد؟ کردی چکار-

 گرفت دستش تا دو با رو سرشو

 اما...دوید می دنبالش هم لیال...در سمت رفت و کرد بلندش دوید و اومد خودش به زودتر اون اما

 کردم؟ چکار من کردم می فکر این به داشتم هنوز من

 

 ************** 
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 رسیدیم جون عمو شو پیاده-

 بهش نسبت نظرم چقدر من و... بود کرده دوندگی مدت این توی چقدر... برگشتم پیمان طرف به

 ....بود شده عوض

 کجان؟ اش خونواده و یارعلی-

 ...برگشت طرفم به

 نمی یارعلی که درسته... داد بهشون رو دیه حاجی االنم...رفتن اتفاق اون از بعد موقعه همون-

 پایین بپر زیاده حرف واسه وقت گفت و بیرون کرد پرت سشونف.... خب اما کنه قبول خواست

 کنی؟ نمی قبول آشنا پرونده نگفتی تو مگه-

  تو نیستی آشنا که رفته یادت نکنه هیراد گفت و خندید

 .خندید تر بلند و

  ندارم نسبتی هیچ خانواده این با من که اومد یادم آره

 چوبه پای برسونمت که کنم می دوندگی رمدا من کرد می فکر که علی گفت و کرد باز رو در

 از تو گفت و برگشت طرفم به بعد....ساحله فهمیدم بعدش که دیگه وکیله یه سراغ رفت اونم...دار

 کردی؟ پیداش کی

 ...بدم بهش جوابی اینکه بدون... شدم پیاده

 خوش دلم بابا بخند ذره یه..شدیا بدتر اما بودی که بداخالق هیراد گفت و رسید کنارم هم پیمان

  شه

 زدم ای قدرشناسانه لبخند...ایستادم مقابلش

 باشی خوب اینقدر بتونی تو کردم نمی فکر وقت هیچ پیمان-

 ...بودم آورده بدستش تازه سالها از بعد که رفیقی....کشیدمش آغوش به برادرانه و

  گرفت چشماشو نم شدیم جدا که هم از
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 بود؟ چی واسه اشکت این... شدی دخترا مثل وخودت کن جمع گفتم و خندیدم من اینبار

 بود گذشته بهم مدت این توی که رو چیز همه کردم سعی...گذاشتم در دستگیره روی رو دستم و

 ....بودم رفته دار چوبه پای تا من که کنم فراموش کردم سعی....کنم فراموش رو

 ...دوید سمتم به عزیز کردم باز که رو در

 حرف بدون...کشید آغوشم به...داشت فرق پدرام نگاه بار اولین برای پرسیاحوال همه اون بین در

 ....باشه مهربون تونه می هم پدرام که فهمیدم می داشتم تازه من و...

 خودش به رو توجهم آشنا نگاه یه نگاه همه اون بین و....نرفت لبش از خنده خوشحالی از حاجی

 ...کرد جلب

 ...ینمشبب بودم منتظر سالها که نگاهی

 نشست لبهام روی غیرارادی لبخند

 کرد دراز سمتم به رو دستش...ایستاد جلوم

 اومدی خوش-

 ....کردم نگاه دستش به

 ممنون-

 و سالم یه از بیشتر احوالپرسیمون کردم می فکر سال اینهمه از بعد گفت و کشید پس رو دستش

 باشه ممنون

 خب اما دیدمت هم دادگاه تو چندباری درسته....گیجم هنوز االن کن باور گفتم و زدم لبخندی

 داره فرق االن

 سالم-
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 این ی همه مسبب که زنی....کردم نگاه روبروم زن به و گرفتم ازساحل رو نگاهم سالمی صدای با

 من که ماههای از نشون برآمدگیش که شکمی...شکمش سمت شد کشیده نگاهم...بود اتفاقات

 ..میداد بودم خونه از دور

 سالم-

 ...رفتم بود بازکرده برام بابام که جایی سمت به و

 

 داشتم االن.... دادن رضایت اش خونواده باالخره که شد چی که بپرسم نداشتم دوست اصال االن

 می رو انتظارش چی نیست معلوم که بذاره دنیایی به پا قراره که کردم می فکر ای بچه این به

 ...شد می چی بچه این تکلیف اما نیست شکی شمبا بهار با تونم نمی من اینکه تو....کشه

 با االن ساحل....داشت فرق گذشته ساحل با االن ساحل گذشته برخالف و بود ساحل کنار پیمان

 ....خواستم نمی من رو این و...میداد رو جوابش... میزد حرف باهاش...بود مهربون پیمان

 گذشته از الغرتر نظر به اما بود هشد برآمده شکمش شاید که بهاری سمت رفت نگاهم دوباره

 یا بسوزه باید دلم که بودم مونده...بود نشسته همه از دور سالن گوشه یه ساکت...بود شده

 بسوزه که بود مونده هم چیزی من سوخته دل از مگه زدم پوزخندی....نه

 غمم تنها هک دورانی...مجردیم دوران اتاق سمت کردم حرکت و شدم بلند بقیه از عذرخواهی یه با

 که بود گذشته ام؟همون کی بفهمم نیست مهم برام دیگه حتی االن اما...بود ام گذشته فهمیدن

 دیگه انگار...گرفتم نادیده اما...دیدم رو ساحل خیره نگاه آخر لحظه....برسونه اینجا به رو من

 ای بچه پدر بود قرار که منی....رومه قاتل یه اسم سالگی سی توی که منی...نبود مهم برام هیچی

 سخت...نبود من مال که لرزید می زنی برای دلم که منی...خواستم نمی رو مادرش که باشم

 دلت اینکه مگه اما....خوند نمی اصولم با بود من زن بهار که زمانی تا ساحل داشتن دوست...بود

 ...خودته دست بتپه داشتی دوستش بچگی تو که کسی برای

 االن تنهایی همه اون از بعد که...بودن کرده درک همه...نگفت چیزی سک هیچ....اتاق سمت رفتم

 دارم احتیاج تنهایی این به
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 از چیز همه که جایی سمت شد کشیده نگاهم...ایستادم بود حیاط به رو که اتاقم پنجره پشت

 هخون به پریشونی با وقتی....خونه برگشتم وقتی...روز اون سمت رفت فکرم....کرد تغییر اونجا

 اینجا به من که االن....بدونه چیزی مسعود با اون رابطه از کسی خوام نمی گفتم بهار به و رفتم

 شده تموم برام زندگیم انگار روز اون....بود اون با من زن بدونه کسی خواستم نمی رسیدم

 کرده تموم گفت و زد زنگ پیمان بعد ساعت یک وقتی...بودم شده مرگ مشتاق خودم...بود

 گذشته ی همه بشه تموم زندگیم بود قرار اگه بودم گرفته تصمیم...شدم تموم هم من که مفهمید

 رو شیشه تیکه اون من که گفت لیال که وقتی یا و....بفهمه کسی نیست الزم...بشن دفن من با هم

 شده خسته زندگی از که بود این برای فقط بودم کرده تایید من و...کردم فرو برادرش قلب توی

 یه همیشه که ای زندگی از...نداد نشون بهم خوش روی سالها این ی همه توی که زندگی از...بودم

 به عزیز که میفتم روزی یاد وقتی...اضافیم دنیا این توی من بگه بهم خواست می جوری یه جایی

 حرف و....کرد چکار من بخاطر من مهربون عزیز...گرفت درد قلبم بدن رضایت که افتاد زری پای

 این...شه پایمال بیگناهم پسر خون نمیذارم من بده رضایت بخواد یارعلی اگه حتی گفت که یزر

 نفهمید کسی لیال حتی و ،پیمان خدا،من،بهار جز... نحسم من اره...بده پس تقاص باید نحس پسر

 زد داد چقدر پیمان و...بودم گرفته سکوت روزه هم من و...کردم رو کار اون من چرا روز اون که

 شد مجبور آخر در و...بشه گفته موضوع اون از حرفی خوام نمی گفتم بهش وقتی کشید فریاد

 خواستم می....نخواستم اما کنه راضیم کرد سعی میزد حرف باهام که دفعه هر اما...کنه سکوت

 که شه ثابت بهش خواستم می اما نداشتم دوستش اگه حتی...نشه عوض بهار به کسی نگاه حداقل

 ...دارم فرق بودن زندگیش توی که ناییاو با من

 ...کشید بیرون ام گذشته از رو من که شد زده در به ای تقه

 برگشتم در طرف به و کشیدم عمیقی نفس

 تو؟ بیام تونم می-

 بفرمایید کنم می خواهش-

 تو شدی رسمی چقدر هیراد اوه اوه گفت خنده با

 دوختم بیرون به رو نگاهم دوباره و زدم نجرهپ کنار دیوار به رو دستم من اما....نشست تخت روی
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 هیراد؟-

 دادم جواب بدم وضعیتم توی تغییری اینکه بدون

 بله-

 بزنم؟ حرف باهات خوام می بشینی میشه-

  ترم راحت اینجوری من گفتم و دادم تکیه دیوار به

 نمونده،زنت بیشتر دیگه روز چند کنم فکر...مبارک شدنت بابا تاخیر با راستی گفت و زد لبخندی

 خوشگله

 انداخت پایین رو سرش....کردم نگاه چشماش به....نزدم حرفی و دادم تکون سری

 ببینمت وقت هیچ دیگه کردم نمی فکر-

 شکستم رو سکوتم هم من

 بودین؟ ببینم؟کجا زندگیم توی رو ساحل اسم به دختری دیگه کردم نمی فکر وقت هیچ منم-

  رگشتیمب که میشه سالی دو نبودیم ایران-

 برگشتی؟ چرا-

 نبودم راحت اونجا پدرم مرگ از بعد-

 خدابیامرزدش گفتم ناراحتی با

 ممنون-

 پرسیدم رو شده خیالش بی مدتهاست بود شده درگیرش ذهنم قبل مدتها که سوالی

 کردی؟ ازدواج-

 نه گفت و شد خیره چشام تو...کرد نگاهم
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 چرا؟-

 شدی؟ آشنا زنت با چطوری گوب تو خب.... نشدم که شم عاشق بودم منتظر-

  سنتی ازدواج یه-

 شد ساکت و گفت آهانی

 شیم جدا هم از خوایم می-

 چرا؟ گفت تعجب با

 خوریم نمی هم درد به-

 شد کشیده حیاط از قسمت اون به نگاهم دوباره و کشیدم عمیقی نفس

 شده عوض راینقد شناختم می من که هیرادی کردم نمی فکر...زدی جدایی از حرف راحت چقدر-

 زن یه امیدهای...بریزه بهم رو بیاد دنیا به قرار که بچه یه زندگی راحت...بکشه آدم راحت...باشه

 کنه ناامید رو جوون

 اینجوری داری که داری خبر چیزی از تو مگه گفتم خودم با... خندیدم حرفاش این به دلم تو

 .... راحت در این میگی اونوقت....میزنی حرف

 نیست مهم دیگه...کنه فکر داره دوست طور هر بذار...دمکر سکوت اما

 ...شد زده در به ای تقه دوباره

 شد باز در و گفت بفرماییدی ساحل

 بود ایستاده در چهارچوب توی چای لیوان دو و میوه حاوی سینی با که بود بهار

 گرفت ازش رو سینی و بلندشد سریع ساحل

 کشیدی زحمت تو چرا جان بهار ببخشید-

  کنم می خواهش-
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 ...منو نه و رو ساحل نه کرد نمی نگاه بود پایین سرش

 ندارین؟ الزم چیزی:بهار

 حرف بداخالقت شوهر این با بعد من اصال... کنارمون بشین هم تو بیا....بشم قربونت نه-

 ....نازش بچه و تو برای دلتنگی بخاطر هم بداخالقیش این حتما...میزنم

 هم بعد... کشید اتاق داخل رو اون و کشید رو بهار دست...دیدم رو ردک بهار نثار که چشمکی و

  نکن ناراحتش هیراد گفت آرومی به و گذاشت پنجره کنار میز روی رو میوه و چای سینی

 کرد حرکت در سمت و

 اما...نکن ناراحتش گفتی می هم باز آورده سرم بالیی چه میدونستی اگه بگم خواستم می

 بشه اضافه هام ناگفته به هم این بذار...نگفتم

 ...بود ایستاده در کنار هم هنوز زمین به خیره نگاه با بهار و...شد بسته در...رفت ساحل

 ...بود ایستاده در کنار هم هنوز زمین به خیره نگاه با بهار و...شد بسته در...رفت ساحل

 میاد؟ دنیا به کی-

 کرد بهم نگاهی و کرد بلند رو سرش

 آخرمه ماه-

 دختر؟ یا سرهپ-

 نداری؟ دوستش باشه دختر اگه گفت شد می شنیده زور به که صدایی با

 پسر؟ یا دختره نگفتی....نداره فرقی برام-

 نمیدونم-

 کردم نگاه بهش تعجب با

 سونوگرافی؟ نرفتی چرا؟مگه-
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 باشه من مثل عاقبتش اونم ترسم می... دختره بفهمم ترسیدم می فقط رفتم-

 تخت رو بشین برو ایستادی چرا-

 بعد و کرد خودش گاه تکیه تخت روی رو دستش...شد نزدیک تخت به آروم...میرفت راه زور به

 نشست

 نمی منعم ببینمش خواستم وقت هر من...من پیش میاد هم بعد توئه پیش بچه سالگی هفت تا-

 کنم نمی منعت ببینیش خواستی وقت هر هم من بعدا...کنی

 دنمیز حرفی و بود پایین سرش

 بندازمش نیومدی دلم ،اما خوای نمی رو بچه این میدونستم-

 میزد حرف داشت بغض با

 سخت...بود کرده سرم زندان فضای انگار...نداشت تاثیری احساساتم روم دیگه بغضش این اما

 ...بیتفاوت و بودم شده

 که راحتمنا بچه برای فقط دارم دوستش نه میاد بدم خودمه خون از که ای بچه از نمیگم بهت-

 نداشتم دوست وقت هیچ...دادم ادامه و شدم خیره بهش...کنه زندگی ها بچه بقیه مثل تونه نمی

 باشه خودم مثل ام بچه

 اشک کرد می سعی داشت اما...بودن شده دار نم چشماش....نزد حرفی اما کرد نگاهم گیجی با

 نکنه پیدا هاش گونه روی رو خودش راه چشماش

 خوبه؟ حالت-

 تو و کردی اشتباه تو میدونم که بگم بهش داشتم دوست....نشست لبش گوشه کوچیک ندلبخ یه

 حالش پرسیدن یه از...رسید نمی جایی به هم با ما بودن این نمیشه اما...دادی پس تاوان هم

 ...نبود ام عالقه بخاطر سوالم این اما...زد لبخند که شد خوشحال اینقدر

 خوبم آره گفت باالخره طوالنی مکث از بعد
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 کابوس مسعود مرگ صحنه هم هنوز من....تونستم نمی اما باشم مالیمتر باهاش خواستم می

 شد نخواهیم و نبودیم شدنی ما اون و من که کرد می درک باید شد نمی...بود شبهام

 نشستم فاصله با تخت روی کنارش

 براتون خونه یه تا هم فعال....بده انجام رو طالق کارای بچه اومدن دنیا به از بعد میگم پیمان به-

 ...کن زندگی بودیم که خونه همون تو کنم پیدا

 برگشت طرفم به

 تنها؟-

 آره-

 ترسم می من-

 بری؟ میشه کنم استراحت خوام می...کنی عادت باید-

 گفت اخی و زد کمرش به رو دستش...شد بلند کندی به

 شد؟ چیزی-

 نه-

 بستم رو چشمام و... کشیدم دراز تخت روی هم من...رفت در سمت به و

 بستم رو چشمام و... کشیدم دراز تخت روی هم من...رفت در سمت به و

 جیب توی و بود داده بهم پیمان صبح امروز که رو گوشیم....شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با

 ...بود علی شماره...گرفتم دستم توی... بودم گذاشته شلوار

 داد جواب بود گرفته خواب اط که صدایی با بودم دهکشی دراز تخت روی هنوز که همونطور

 الو-

 خوبی؟ دار سابقه شفیق رفیق بر سالم-
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 باباته دار سابقه-

 خونه تو آورد بابا زن رفت اون...داره فرق تو با اش سابقه اما....دار سابقه اونم آره گفت خنده با

 برسی دادم به که کجایی شدم دار هوو میشه ماهی دو یه گفت خنده با و

 کجایی؟-

 و پنبه مثل اونا که میدونیه... بذارم تنهاش بابا زن این با که تونم نمی...جونمم بابا خونه االن من-

 مونن می آتیش

 ....گرفت ام خنده حرفاش از

 ببینمت؟ بیام تونم می هیراد گفت خنده با...خندید می داشت خودشم

 ...شدم کشیده پنجره سمت به و اومدم پایین تخت از

 نخورده جایی به سرت!!! گرفتن؟عجیبه اجازه و تو-

 کنم شروع نو از زندگیمو کردم سعی و بستم چشامو....نبود کسی حیاط توی

 گذاشتی تو اگه باشم مودب خواستم بار یه من حاال-

 بود پنج ساعت کردم نگاهی مچیم ساعت به

 سهبر کارش به راحت که بگو بابات به اینجایی هم شام بیا شو بلند-

 خندیدم و

 کنی می جور موقعیت اشون واسه داری تو کنم دور هم از رو اینا خوام می من ،درد کوفت-

 منتظرتم بیا شو بلند زود ببند فکتو علی-

 اومدم بابا باشه-

 نمازم هنوز اومد یادم...بود نکرده بیدارم ناهار برای کسی که بود خوب چه...کردم قطع رو گوشی

  زدم بیرون اتاق در از سریع...ام نخونده رو
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 دیدم اتاق توی بود چیده توش رو غذا که سینی یه با رو بهار شدم که اتاق وارد

 افتاد من به نگاهش که برگرده خواست گذاشت میز روی رو سینی

  بستم قامت...سجاده سمت رفتم رفتم حرفی هیچ بدون

 شنیدم رو صداش کردم جمع که رو سجاده

 باشه قبول-

 نشسته تخت روی دمشدی که برگشتم

 حق قبول-

  بیارم ناهارتو برات گفتم شدی بیدار کردم حس که االن نکینم بیدارت ناهار برای گفت پیمان-

 ممنون-

 ...گذاشتمش روی اتاق کف و برداشتم رو سینی

 نیستی؟ گرسنه خودت-

 جونت نوش بخور تو نه-

 کردم شروع و برداشتم رو چنگال و قاشق

 ...ازدواجمون اول روزای مثل بود شده ساکت و آروم باز...کردم نگاهش دوباره

 خبر؟ چه ات خونواده از-

 بودن نگرانی و غم،دلهره از پر چشماش...کرد بلند سرشو

 حرف باهام تلفنی گهگاهی هم علی...ومیره بینه می منو میاد مامانم گهگاهی ندارم خاصی خبر-

  میزنه

 دیدنشون؟ نرفتی-
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 اونجا برم نداشتم دوست دیگه رفتیم باهم که بار آخرین از بعد...برم نداشتم دوست نه-

 چیه جنسیتش بچه ببینم خوام می سونوگرافی میریم هم با صبح فردا-

 تولد موقعه برای بمونه میشه گفت نگرانی با

 اسم براش خوام می چون بدونم دارم دوست من نه..تو هستی مامانی چه گفتم و زدم لبخندی

 بذارم

 ...آزمایش رفتیم اته بچه ثابت بهت اینکه برای که موقعه اون گفت و زد ونیج بی لبخند

  بیفتم گذشته یاد دوباره خواستم نمی شدم ساکت...قبلش تو خب گفتم حرفش بین

 بچه بچه این کنه ثابت بهم خواستم پیمان از وقتی شکستم و شدم ،خورد بود سخت برام چقدر

 نه گفت بهم رو آزمایش جواب وقتی که بودم ممنونش... بهخو چقدر پیمان فهمم می االن....امه

 بچه بچه این کنم ثابت خواستی چرا که آورد روم به دیگه حتی نه و ازم پرسید سوالی دیگه

 شدم مجبور بچه این بخاطر که کشیدم عذاب چقدر موقعه اون از بعد من و...فهمیده حتما....اته

 بین از رو بچه که بگه پیمان به موقعه همون که بود نای درستش شاید....بخوام رو چیزی همچین

 این حکمت اما....کنه زندگی باید پس بیاد دنیا به بود کرده مقدر خدا اگه.... نیومد دلم اما... ببرن

 چیه؟ اوضاع این توی بچه

 شد بلند ساحل صدای آن متعاقب و شد زده اتاق در

 منتظرته سالن تو پایین...اومده دوستت هیراد-

 ....کنه می گریه داره بهار دیدم که شدم بلند

 ...نتونستم اما کنم پاک رو اشکاش تا کردم دراز رو دستم ایستادم کنارش

 فقط هم آزمایش اون.. نیستی بدی دختر تو میدونم من....کنی درکم کن سعی فقط...نکن گریه-

 همین بود اطمینان برای

 همنتظرت سالن تو پایین...اومده دوستت هیراد-
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 ....کنه می گریه داره بهار دیدم که شدم بلند

 ...نتونستم اما کنم پاک رو اشکاش تا کردم دراز رو دستم ایستادم کنارش

 فقط هم آزمایش اون.. نیستی بدی دختر تو میدونم من....کنی درکم کن سعی فقط...نکن گریه-

 همین بود اطمینان برای

 رو انداختن می کل هم با داشت که علی و ساحل صدای...شدم سالن نزدیک اینکه محض به

 شنیدم

 ...گرفت آغوشش تو منو و رسوند بهم خودشو فشنگ مثل و شد بلند سریع علی سالمم صدای با

 نیستما دخترت دوست من گرفتی اشتباه گفتم خنده با

 همین تشنه دخترا همه... که نداری لیاقت گفت و زد ام شونه به ای ضربه دستش با جداش ازم

  غوشممآ

 داری خاطرخواه چقدر فهمیدم بابا باشه-

 نشست ساحل کنار و من روبروی هم علی نشستم پیمان کنار رفتم بقیه سمت به و

 کو؟ بهار:ساحل

 کنه می استراحت داره...اتاقمه تو-

 داد تکون فهمیدن عالمت به رو سرش و کرد نگاهی بهم شده ریز چشمای با

 گذشت؟ خوش راخب چه داداش خب گفت خنده با علی

 خودت روزی ایشاهلل بود خالی جات آره گفتم و زدم لبخندی

 کرد پرت سمتم به رو کوسن حرفم این با

 نیشخندی و گذاشت دهنش روی رو دستش بزنه کامل رو حرفش اینکه از قبل اما...بیش گمشو-

 زد
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 هدیگ شناخته رو تو شیدا لطف به هم ساحل باش راحت جان علی گفت و خندید پیمان

 جان پیمان نمیشی آدم تو چرا خانم شیدا و نه شیدا اوال گفت و انداخت باال ابروی علی

 قزوینه پا سنگ که نیست رو:پیمان

 شرط شاپ کافی تو روز اون یادته گفت و کرد نگاهم علی که خندیدم می بحثشون به داشتم

 کرد ساحل به ای اشاره و...کنم خودم عاشق خانمو این من بستیم

 فقط بیزارم ازت من هم باشی زمینی رو مرد تنها تو اگه گفت و کرد جمع صورتشو مه ساحل

 خوره می سنگ به سرش مطمئنم اما....میاد خوشش تو از چرا شیدا این موندم

 میاد خوشش من از که دیده من تو وسط این چیزی یه حتما گفت و خندید لودگی با علی

 نگفت چیزی و کرد نگاش چپ چپ ساحل

 کردم پیمان به رو

 کو؟ مامانت و عزیز-

 شامه تهیه حال در االن هم خانم مریم...اتاقشه تو عزیزم...امه خاله خونه مامانم-

 و اون علی یار خونواده رفتن از بعد که بود ساله 53 حدودا زن یه خانم مریم فهمیدم که اونجور

 کنن می کار زنش و لیع یار جای به و اینجا اومد شدن نمی دار بچه هم وقت هیچ که شوهرش

 کنم پاک ذهنم از رو اش خونواده و یارعلی تونم نمی هم افکارم توی حتی گفتم خودم با

 هم شام برای حتی که بود بهار فقط...گذشت پیمان حتی و ،علی ساحل شوخی و خنده با شب اون

 ...نیومد پایین

 کردم پیمان به رو...شدم بلند هم من علی و ساحل رفتن از بعد شب

 لطفا ماشینم سوییچ پیمان-

 کردم دراز سمتش به رو دستم و
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 شب؟ وقت این بری خوای می جایی گفت تعجب با پیمان

 بدم رو جوابشون من تا بودن منتظر متعجب هم بقیه

 ام خونه میرم آره گفتم و دادم تکون سرمو

 گفت و کرد یزعز به رو بعد... پسرم کنی می خوبی کار گفت بابا که کنه اعتراض خواست عزیز

 زنش کنار بشینه دقیقه دو نتونسته حاال تا صبح از ببینن همو دقیقه دو جوون تا دو این بذار خانم

 شه آماده بگم بهش برم من بیاری رو سوییچ تو تا پس گفتم و زدم پوزخندی

 ...بیاره رو سوییچ تا شد بلند هم پیمان

 تخت روی که دیدم تعجب کمال در اما اشهب خواب بهار کردم می فکر... کردم باز رو اتاقم در

 نبود اش گونه روی اشکی هیچ اما بودن سرخ چشاش....شده خیره روبروش دیوار به و نشسته

 بریم شو آماده شو بلند-

 کجا؟-

 امون خونه-

 کنار رو لباساش وقتی...بوده من اتاق توی بوده اینجا بهار که مدت این توی که بودم فهمیده تازه

 ...شدم متوجه دیدم کمد یتو لباسام

 ام آماده گفت و کرد تنش رو مانتوش

 بریم-

 گرفتم پیمان دست از رو سوییچ نکردم توجهی... بود کند حرکتش....رفتیم ها پله سمت هم با

 رفتم حیاط سمت و کردم خداحافظی

 و کردم پر آبی لیوان....آشپزخونه سمت رفتم و بستم رو در...تو بره شدم منتظر و کردم باز رو در

 ...سرکشیدم الجرعه

 کرد می نگاه بهم و بود ایستاده اپن کنار
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 داری؟ دوست رو ساحل-

 کردم نگاه بهش تعجب با و زده شوک

 تو؟ میگی چی-

 خاک و گرد از پر کردم نگاه خونه اطراف به...نشست و کشید جلو رو صندلی آشپزخونه تو اومد

 بود شده

 نیومده؟ اینجا کسی وقته چند-

 .باشم اینجا دیگه خواست نمی میشه؟دلم ماهی چند-

 که من...میشی خوشبخت باهاش که مطمئنم:گفت باز که بیرون برم خواستم و دادم تکون سری

 کنه می خوشبختت که میدونم رو اون اما نتونستم

 باشه دختر یه دنبال چشمم بچه یه وجود با که نبودم خودخواه اونقدر...زدم پوزخندی

 رو باهاش بودن به امید تو با ازدواج از قبل شاید گفتم محکم و جدی لحنی با و مبرگشت طرفش به

 امیدوار که نیستم قبل مثل دیگه که االنم...ریخت بهم چی همه زندگیم به تو ورود با اما داشتم

 کنه قبولم باشم

 میگم بهش رو چی همه میزنم حرف باهاش خودم-

 دلسوزی برات ریخته بهم رو زندگیت که کسی قتیو بود سخت....کنم کنترل خودمو کردم سعی

 کنه

 تموم چی همه زودتر چه هر دارم دوست فقط... نیستم ازدواج فکر به اصال دیگه من...نیست الزم-

 بشه

 ایستاد جلوم

 داری؟ دوستش-

 شدم خیره چشماش تو
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 به مداشتن دوست کنم نمی فکر دیگه االن اما...داشتم دوستش بشنوی؟اره خوای می رو چی-

 پلکه می داره برش رو دو پیمان که روزها این...دادم دستش از تو لطف به...بخوره دردی

 حاللم خوام می فقط...ندی طالق منو که نمیگم رو حرفا این...کردم بد بهت خیلی ببخش منو-

 هیچ من که شاهده خدا اما بری دار چوبه پای تا شدم باعث من....ریختم بهم زندگیتو که کنی

 بگه و بگیره رو دستم نبود هم کسی...رفتم اشتباه راهمو فقط...بشه اینجوری خواستم نمی وقت

 بدون شد بسته زخمم....نذاشت مرهم زخمم رو کسی اما کشیدم درد خوردم زخم....اینه درستش

 ...شد بسته روشون فقط...شن خوب بودن روحم عمق توی که زخمای اینکه

 میز پشت و برگشتم...بگیرم تصمیم درست نذاره ممترح حس شد می باعث حرفاش این با

 ...نشستم

 نشست روبروم اونم

 بگه رو دلشه تو چی هر بدم اجازه خواستم می...بودم ساکت

 عوض رو تصمیمت خوام می نکن فکر بذار دوستانه دل و درد یه حساب به رو حرفام این-

 کن فراموششون فردا و بده گوش حرفامو امشب فقط....کنم

 شنوم می باشه گفتم و دادم تکون سرمو

 از برگ هر که حیف اما...گشت برمی عقب به زمان کاش که کنم می آرزو دارم مدتهاس-

 هر بچه خوام می ازت فقط...کردم خراب خودم من و گرده برنمی دیگه بخوره ورق که زندگیمون

 بشه براش بودنش دختر نذار...کن پدری خوب براش بود دختر اگه...باش داشته دوستش بود چی

 می...کنه زندگی بذار...بکشه نفس بذار....نکن تنگ کردنشو زندگی راه...کردن زندگی برای مانع یه

 خوب بخاطر میدی گوش حرفام به داری و اینجایی االن که همینه...خوبی خیلی تو دونم

 نشه اذیت ام بچه وقت هیچ بده قول...بودنته

 هم اشک حتی...میزد حرف داشت جدی و سرد...نشست لمد تو ترس یه...بودن جوری یه حرفاش

 نمیریخت
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 براش تو اما نکنیم زندگی سقف یک زیر قراره که درسته...کنیم می بزرگ هم با رو امون بچه ما-

 ..پدر هم من و مادری

 گرفت دستش توی رو دستم که شم بلند خواستم

 دخترم؟ برای باشی خوبی بابای میدی قول-

 ترسوند می منو داشت رفتارش این...بزنم لبخندی کردم سعی

 داریم کار صبح فردا بخواب شو بلند االنم...خوبیم بابای من دوما باشه دختر نیست معلوم اوال-

 دختره بچه کنم می حس من-

  بخواب برو شو بلند تو هم حاال...دارترن سرزبون دخترا چون شد بهتر خوب گفتم و زدم لبخندی

 می نگاه کاراش به....کرد پهن زمین کف پتویی و خواب رخت...کرد عوض رو تختی رو....شد بلند

 ...کردم

 کنی؟ می چکار-

 بخوابم خوام می-

 روش خودت که بندازی خواب رخت نگفتم خوابم می اینجا من بخواب تخت رو برو-

 کودکی یاد به بخوابم روش خوام می خودم...بخوابی

 مثل....کشیدم دراز و کردم عوض رو لباسام..ختت کنار فرستادمش بدم مهلتش اینکه بدون و

 بسته و شدن خواب گرم زود چشام که بودم خسته اونقدر اما...دوختم سقف به رو نگاهم همیشه

 شدن

 

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

  هیراد-

 چیه؟ گفتم و کردم عوض رو دنده
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 کنه نمی حرکت حاال تا دیروز از بچه گفت من و من کمی با

 میگی؟ االن چرا پس گفتم و برگشتم طرفش به

 نمی حرکتی دیدم شدم منتظر چی هر دیشب اما نیست چیزی کردم می فکر خب گفت نگرانی با

 نکرد حرکتی صبحم کنه،امروز

 بگی دیشب حداقل یا دیروز همون رو اینا شد نمی آخه فکری بی چقدر تو گفتم نگرانی با

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

 چی؟ یعنی دکتر خانم گفتم بهت با

 ...بود بهار سر باالی که بود مانیتوری به نگاهش رگشتب طرف به

 برای حتی و بدین دست از رو بچه ممکنه گرنه و بشن سزارین باید زودتر چه هر خانمتون یعنی-

  وضعیت این خطرناکه هم مادر

 اس زنده ام بچه دکتر خانم گفت ترس با بهار

 برسونیدش زودتر چه هر...بمونه زنده هم عمل وقت تا کنم تضمین تونم نمی اما آره فعال-

 کنم آماده رو عمل اتاق که میدم اطالع هم تلفنی...اونجا میرسونم زود خودمو هم من بیمارستان

 ...میداد گوش دکتر حرفای به گیجی و بهت با

 که االن اما...شد می بهتر اوضاع نبود بچه این اگه میکردم فکر خودم با داشتم پیش ساعت یک تا

 دوست رو بچه این من...افکارم اون از پشیمونم هست مرگش احتمال که کنم می فکر این به دارم

 ...دارم

 باشین زود آقا-

 بیاد پایین تخت از کردم کمکش...کردم حرکت بهار طرف به سریع...اومدم خودم به

 که بری راه تونی می-

 آره-
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 ...کنم کمکش رفتن راه توی تا گذاشتم بغلش زیر رو دستم

 ...بود نگران هم اون کردم نگاه بهش...روندم می سرعت ینباالتر با

 بهمون خدا....نگیر پسش خداجون....خوام نمی رو بچه این گفتم کردم غلط من جون خدا

 ...ببخشش

 ضربان و شده پیچیده جنین گردن دور دور دور چند ناف بند گفت می که افتادم دکتر حرفای یاد

 به بهار و...نمونه زنده جنین هم بیمارستان به رسیدن تا ممکنه حتی و شده کند خیلی هم قلبش

 داشت نیاز فوری سزارین

 به فقط چرا نمیدونم...اینجا بود رسونده خودشو که بود پیمان برگشتم...خورد ام شونه به دستی

 زدم زنگ اون

 باش آروم-

 گرفتم دستام بین سرمو

 گرفتش ه،ازمچی بچه این وجود حکمت گفتم خدا به بس منه،از تقصیره-

 شد بهتر اینجوری شاید گفت شنید ازش شد می راحت رو ناراحتی که صدایی با پیمان

 برگشتم طرفش به عصبانیت با

 زندگی داشت بچه میگی؟اون داری چی فهمی می تو شد؟اصال بهتر میگی تو اونوقت مرد ام بچه-

 کنه زندگی خواست می کرد می

 ...کردم پنهون دستام بین صورتمو

 جون خدا...بپرس ازش کاراشو ی همه حکمت و بشینم تنها خلوت جای یه توی خواست می دلم

 خواستی می رو بوده؟کی چی من اومدن دنیا به از هدفت بدونم خواد می دلم فقط...نمیگم کفر

 ...بکشم باید سختی اینهمه من کنی؟چرا امتحان

 پیشش بری بهتری تنهاس اقات توی که ساعته دو...خرابتره تو از بهار حال االن هیراد-
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 روزا همین بود قرار که ای ماهه نه جنین واسه من...شکسته کمرم کردم می حس...شدم بلند

 بودم گرفته عزا بشه متولد

 صورتش روی رو مالفه و بود کشیده دراز تخت روی که دیدم رو ،بهار کردم باز که رو اتاق در

 بود کشیده

 بکنم کاری تونستم ینم اما...شنیدم می رو هقش هق صدای

 گرفتم دستم توی بود مالفه زیر که رو دستش...ایستادم تختش کنار

 از ما راه که اومد یادم اما...زیاده شدنمون دار بچه واسه فرصت نکن گریه بگم بهش خواستم می

 باشیم هم با نیست قرار ما که اومد یادم...شده جدا هم

 زد زل بهم اشکی یچشما با و زد کنار صورتش روی از رو مالفه

 بودم داشته نگهش شکمم تو ماه نه که رو ای بچه خدا همین واسه...کردی نفرینم تو که میدونم-

 تاوان باید چقدر کردم اشتباه فهمیدم من خدا به...گرفت ازم شدم اش وابسته وقتی...گرفته ازم

 گرفت رو ام هبچ چرا دیگه بود کافی دادم دست از رو تو که همین...بدم پس رو اشتباهم

 باش آروم-

 وجود ای بچه دیگه که االن..نه خوشحالی...میاد بدم ازت...کن ولم گفت فریاد با و زد پس رو دستم

  کنی ازدواج بری تونی می راحت پس نداره

 باش آروم بهار-

 رو اشتباهم نفهمیدم خودم من مگه باشه این تاوانش که کردم اشتباهی چه من مگه خوام نمی-

 بدم اینجوری رو اشتباهم تقاص باید که

 روی رو سرش و کشیدمش باال نیاد فشار زخمش به که طوری آروم...نشستم کنارش تخت روی

 گذاشتم ام سینه

 میزد هق و کوبید می ام سینه به آرومی مشتهای
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 می نفس داره شاید ببین برو خدا رو تو...خوام می دخترمو من....خوام می امو بچه من-

 ببینم بیار امو بچه برو خدا رو تو...گفت دروغ کترهد شاید...کشه

 گرفتم قاب صورتشو دستام با و برداشتم ام سینه روی از سرشو

 این... زده نارو بهم زندگیم توی که ای دیگه کس هیچ نه رو تو نکردم،نه نفرین وقت هیچ من-

 از اما باشه ونما وضعیت این توی نداشتم دوست شاید...داشتم دوستش...بود هم من بچه بچه

 اما.... ناراحتم مرگش

 از..زدم حرف باهاش چی همه از...زدم حرف باهاش ماه نه من..خوام می رو ام بچه چی؟من اما-

 گفتم بهش هم مسعود از حتی...مادرم و تو،پدر

 نمی من...نیست حرفا این وقت االن دونستم می اما شد منقبض فکم مسعود اسم شنیدن با

 تونستم می اما..کنم درک داده دست از رو اش بچه انتظار ماه نه از بعد که رو مادر یه تونستم

 نباید کرد می فکر که ای بچه هم چی؟اون یعنی میده دست از رو اش بچه پدر یه وقتی کنم درک

 .بود بهار و من بین مشترک چیز تنها که ای بچه....باشه دنیا این توی

 گذاشتم بالشت روی رو سرش آروم

 بیاد مامانت بزنم زنگ برم من بخواب یکم بهار-

 نرو:گفت آروم که. شم بلند خواستم

 رحم بی اینقدر تونستم نمی...کرد می بیداد صورتش توی پنهای بی...شدم خیره صورتش به

 ...بود مشترک ما هردوی غم االن...باشم

 به بیرونه پیمان...خاموشه شده تموم شارژش گوشیم...برگردم بزنم زنگ یه بذار فقط... نمیرم-

 باشه؟ بزنه زنگ میگم اون

 کردم حرکت در سمت من و... داد تکون رو سرش

 

 اس زنده اتون بچه میگم تبریک گفت لبخند با دیدم جلوم رو پرستاری کردم باز رو در که همین
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 چی؟ گفتم گیجی با

  کشه می نفس داره اتون بچه که شد متوجه پرستارا از یکی پیش ساعت نیم همین-

 روی لبخندی...بود شده خیره بهم ناباوری با اونم برگشتم بهار طرف به و کردم باز کامل رو در

 شکرت خدایا گفت بلند و نشست لبش

 ماست؟ بچه مطمئنید گفتم و برگشتم پرستار طرف به

 ببینینش تونید می دارید دوست اگه بله گفت لبخند با

 بیام منم میشه گفت خوشحالی با بود در کنار که هم پیمان

 بیاید تونید می هم شما بله-

 رفتیم می راه سرش پشت پیمان و من و کرد حرکت ما از جلوتر پرستار

 برگردوند بهم عروسمو خدا شد خب:پیمان

 کردم دل ته از ای خنده

 پسرم برای که کنم می فداکاری دارم و بترشه دخترت خوام نمی بده خندی می چرا:پیمان

 بگیرمش

 بدم تو پسر به دخترمو میدم؟عمرا بهت دخترمو منم کردی فکر-

 میاد گیرت مگه من پسر از بهتر دوماد....ندی کردی غلط-

 کرد می نگاه ما به بود ایستاده خنده با پرستار

 اوناهاش کنید نگاهش تونید می اینجا از بفرمایید:پرستار

 بود زشت هم خیلی که...کرد اشاره کبود نوزادی به

 شدم خیره نوزاد اون به شیشه پشت از

 باشه تو عروس باشه شدم پشیمون من...زشته چقدر این پیمان-
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 شد بلند پیمان قهقه

 خواد نمی زشت زن من پسر بهتره خودت پیش بمون دخترت من برادر نه-

 کوبیدم پهلوش به محکم آرنج با

 زشت نگو من دختر به مرض-

 هزشت گفتی اول خودت نامرد گفت شده گشاد چشمای با پیمان

 کردم نگاه بود شده مامی فقط که نوزادی به دوباره

 ...زشته زیادی دختر این دیدم کردم نگاه چی هر باز اما

 بود ایستاده کنارمون هنوز که پرستار طرف به رو تومنی پنجاه تراول یه و کردم جیبم تو دست

 گرفتم

 شیرینیتون اینم خانوم بفرماییید-

  کرد تشکری لبخند با

 زشته خیلی آخه...دخترمه این مئنیدمط شما خانم-

 گفت بود لباش رو اول برخورد همون از که لبخند همون با مهربونه زیادی بود معلوم که پرستار

 ...شده نصیبتون زیبایی دختر چه بینید می اونوقت بگذره روز چند بذارین آقا نگید اینجوری

 با و نمیاد گیرتون کوچولو این از خوشگلتر عروس باشید مطمئن هم شما گفت و کرد پیمان به رو

 رفت کنارمون از دیگه تشکر یه

 عروسته رها نزنیا حرفت زیر بعدا پیمان گفتم شده جمع صورتی با و کردم نگاه پیمان به دوباره

 خب؟

 برو بریم حاال...تو دوماد خوشگلم پسر بابا باشه چیه واسه ات قیافه این چته:گفت خنده با پیمان

 نمیذارتت زنده زشته بگی جلوش اگه که دخترش شکلیه چه بگو بهار به
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 دخترم ماهه دو االن و...نکرد مخالفتی من انتخابی اسم با بهار....گذشت می رها تولد از ماهی سه

 کنن می زندگی تنها بود امون خونه روز یک که ای خونه توی مادرش با

 منی...بود من دختر که ای نوه...اومد نامو خونه به اش نوه دیدن برای بهار پدر که بود اینجا جالب

 شده خیره من رهای به شادی از پر چشمایی با که بود این جالبترش و نمیومد خوشش ازم که

 ...نیومد مهدی اما بودن هم محمد و علی...بود برده رو من دل نگاهش با بود مدتها که رهایی... بود

 نبود الزم....بودم گرفته رو خودم تصمیم...بدم سروسامون زندگیم به کردم سعی مدت این توی

 شم جدا ازش خواستم می....باشم سقف یک زیر مادرش با باید کنم پدری رها برای اینکه برای

 حرف این با و انداخته عقب رو موضوع بده انجام رو طالق کارای تا زدم حرف پیمان با که دفعه هر

 در ساحل با بودم گرفته تصمیم امروز اما....پیچونده رو مووضع کنی فکر هم ات بچه به بهتره که

 ...کنم صحبت مورد این

 ....بودم نشسته دفترش توی بهار روبروی

 ؟ زدی سر قدیمی دوستان به عجب چه خب-

 بزنم حرف باهات موضوعی مورد در خواستم می راستش-

 خوبه؟ کوچولو رها-

 کنی پیگیری تو رو طالقمون کارای خواستم می راستش....خوبه آره-

 من؟ چرا گفت و چرخوند دستش توی رو خودکارش

 دیگه وکیلی تو خب-

 کرد نزدیک لباش به رو چای فنجون و گذاشت میز روی رو خودکار

 وکیله هم پیمان-

 مخالفه پیمان-
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 سخت برات بهار با زندگی اگه حتی...کنی نمی رو فکرات چرا....داره حق حتما گفت خونسردی با

 از بخواد زن یه اگه چیه میدونی...مونی نمی باهاش ات بچه بخاطر و کنی نمی فداکاری چرا باشه

 این مرد یه از کسی چرا اما کن فداکاری و نشو جدا ات بچه بخاطر میگن بهش شه جدا شوهرش

 خواد؟ نمی رو کار

 با خوام می...کنم زندگی خوام می تاتن کردم فداکاری کافی اندازه به من نمیدونی چیزی تو-

 کنم زندگی خوامش می که کسی

 دادم تکیه میز روی رو دستم... ایستادم روبروش

 رویایی خواستم می....خوام می رو تو من بگم بهش خواستم می بود سخت...بود شده خیره بهم

 داشتم زن هنوز من خوند نمی اصولم با اما...شه حقیقت بچگیم

 ...زد زل چشمام به

 بکن زندگیتو...کن فراموش هیراد-

***** ****** 

 دادم تکیه میز روی رو دستم... ایستادم روبروش

 رویایی خواستم می....خوام می رو تو من بگم بهش خواستم می بود سخت...بود شده خیره بهم

 داشتم زن هنوز من خوند نمی اصولم با اما...شه حقیقت بچگیم

 ...زد زل چشمام به

 بکن زندگیتو...کن فراموش هیراد-

 کردم موهام تو دست کالفگی با

 کنم؟ فراموش رو چی-

 نبودیم هم قسمت ما...میگن دارن چشات که چیزی همون-

 بگم بهش تونستم می تر راحت االن...بود فهمیده پس
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 ..که داشتم آرزو بچگی از من...نمیشه-

 بدم مثبت جواب پیمان پیشنهاد به خوام می من...کن بس هیراد-

 کرده؟ خواستگاری ی؟ازتپیشنهاد چه گفتم و کوبیدم میز روی محکم

 کنیم فراموش هردومون بهتره....آره-

 کنی نمی رو کار این تو نه-

 ایستاد روبروم

 بسازم دیگه یکی آشیونه روی امو خونه خوام نمی من...بکنم نباید چرا-

 فهمی می بود خرابه اول از اش آشیونه اون....اشیونه کدوم گفتم حرص با

 شد اروم باشه مالیمتر کرد سعی

 چرا بپرسه ازت دخترت وقتی بفهم.... داره مادر که باشم ای بچه نامادری خوام نمی من هیراد-

 گذشتی مادرش از من بخاطر بگی خوای بگی؟می بهش چی خوای می نیست کنارمون مادرم

 نبودیم هم برای هم اول از اون و من...فهمی نمی... لعنتی نه گفتم داد با

 نبودیم هم مال هم تو و من گفت تحکم با

 ببینم پیمان کنار رو اون که بود این از تر راحت برام بزنه پسم ساحل اینکه تحمل...بود سخت

 ببینم ای دیگه کس کنار رو تو تونم نمی من ساحل-

 .کنی تقسیم ات بچه منو بین رو محبتت که کنم تحمل تونم نمی هم من گفت قصاوت نهایت با

 چی؟ یعنی-

 بهش میشه که مردیه که کرده ثابت بهم...دارم دوست رو پیمان نم...شنیدی که همین یعنی-

 رو دیگه یکی هوس و نزن دلتو سال یه بعد کنم ازدواج باهات من وقتی معلوم کجا از....کرد تکیه

 نکنی
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 ؟ ساحل گفتم بهت با

 تلخه حق حرف-

 ...رفتم در سمت خداحافظی بدون و برداشتم رو کیفم

 بود غیرممکن....بس و باشم خودم تنها که جا یه...داشتم خلوت به نیاز...کردم روشن رو ماشین

 غیرممکنه نه....کنه فکر اینجوری من مورد در ساحل

 ساحل از رها بخاطر باید من واقعا یعنی کردم فکر این به و.....کردم روشن رو ماشین پخش

 زد پسم راحت که ساحلی...بگذرم

 دیدی غم زندگیت تو حاال تا

 دیدی هم خودت از تر وفا بی

 باشه خون دلت شده حاال تا

 باشه گریون همیشه چشات یا

 بیداری و کنی می زندگی یادش با سحر تا شب که اونی

 طعنه با بگه شده حاال تا

 برداری من سر از دست میشه

 داره جا دلت تو که کسی اون خوشبحال

 میری می براش تو که کسی اون خوشبحال

 کنم می دیحسو گاهی ولی نیستم حسود من

 گیری می ازم روز یه عشقتو که میدونم

 علمشاهی بهنام"وفا بی"
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 می آرامش بهم پاکش چشمای با که اونجاست کودکی که روندم ای خونه سمت رو ماشین

 ...خالص و بود پاک...بخشید

 کنارش رو ساعت یک حداقل روزی و...بگذرونم دیدنش بدون رو روز یک نتونستم مدت این توی

 .مگذروند

 نسبتش منکر تونه نمی کس هیچ و منه خونه از....منه رهای....منه دختر میدونستم که دختری

 .بشه باهام

 دلش به حسرت تا کردم می رو تالشم تمام باید که دختری....کنه زندگی خواست خدا که دختری

 .کنه زندگی انسان یه مثل و...نشینه دلش توی عقده....نمونه

 ********* 

 

 داغ خونه هوای...کردم پرت خونه توی رو خودم زود هوا سردی ،بخاطر شد باز در ینکها محض به

 کرد سالم و بست رو در بهار...بود دلپذیر و

 دادم جوابشو کندم می پام از رو کفشام که حالی در

 سالم-

 گذاشت اپن رو جلوم رو چایی لیوان....ایستادم اپن پشت هم من رفت آشپزخونه سمت بهار

 خوبی؟-

 خوابه؟ رها...آره-

 اتاقشه تو بیداره نه-

 سمت و سالن توی مبل روی کردم پرتش و درآوردم تنم از رو ،کتم بردارم رو چای اینکه بدون

 رفتم اتاق
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 نزدیک بهش نشست لبم روی لبخندی بود ساکت و آروم تختش توی که رها دیدن با

 باال رو دستش....گرفتم دستش توی رو ام اشاره انگشت که کردم نزدیک بهش رو دستم...شدم

 بوسیدمش و آوردم

 بابایی؟ دختر چطوری-

 گرفتمش آغوشم تو و کردم بلندش...خندیدن چشماش

  بود خیره بهم معصومش و درشت چشمای اون با...کرد می نگاهم آروم

 دراومد جیغش که بوسیدم رو لپش محکم و کشیدم نرمش گونه به رو ام گونه

 بچه؟ چته گفتم خنده با

 کشید جیغ باز که... بوسیدمش محکم دوباره...کرد می نگاهم بغض با

 دوتا ما بین رو نگاهش...بود رسونده اتاق به رو خودش رها بلند جیغ صدای از کنم فکر که بهار

 شده؟ چی گفت و چرخوند

 انداخت راه قال و داد کردم بوسش یه خسیسه هیچی،دخترم-

 کردم نگاه رها به بعد

 خواما نمی بد دختر من نچ نچ....اشدی بدی دختر-

 اشاره بود صورتم روی که ریشی ته به که همونطور و...گرفت آغوشم از رو رها و شد نزدیک بهار

 خسیسه میگی اونوقت کردی اذیتش:گفت کرد می

 این بابایی آره گفتم و کشیدم صورتم به دستی...زدم زل رها چشمای توی و اوردم پایین رو سرم

 نخوابیا فقط...خدمتت میرسم و میدم رو ترتیبش میرم االن همین اشهکرده،ب اذیتت

 اومد یادم رسیدم که حموم به....رفتم اتاق در سمت به....کرد نگاهم خندون چشمای با دوباره

 برنداشتم حوله

 زدم داد همونجا از
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 میاری؟ حوله برام بهار-

  میارم برات االن برو باشه-

 

 ...کردم خشک بود ام شونه رو که کوچیکی حوله با رو موهام و ایستادم آیینه جلو

 کرد می نگاهم و بود ایستاده در چهارچوب توی هم بهار

  کردم نگاه بود افتاده آیینه توی که تصویرش به

 خوابید؟ رها-

 آره-

 ندارین؟ الزم چیزی...میرم دیگه من پس....رها این بدقولیه دختر چه-

 داری؟ الزم پول گفتم و طرفش برگشتم که نگفت چیزی

 بکشم؟...اس آماده شامم بمونی اینجا نمیشه یلداست شب امشب یعنی...میگم...فقط نه-

 ...میزد حرف دستپاچه و هول

 نفر چند اونجا حداقل نفریم دو فقط ما که ،اینجا بابام خونه بریم شام بعد چطوره فقط... باشه-

 خوبه؟... هستن هم دیگه

 شد خارج اتاق از و داد تکون تایید نشونه به رو سرش اما بود ناراضی انگار اینکه با

 ...زدم بیرون اتاق از و شدم بلند....بود هفت کرد گوشیم ساعت به نگاهی

 شده زمین پخش االنم که بوده بهار دیدم کردم نگاه....برخوردم چیزی به خروج محض به

  کن نگاه روتو جلو گفتم و خندیدم

 کنی نمی اهنگ جلوتو چرا تو گفت اخم با
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 برگشتی چی واسه بیرون نزدی اتاق از تازه مگه... شدی ظاهر در جلو یهو تو-

 سرخ مرغ داری دوست بپرسم گفتم کردم درست پلو زرشک بپرسم بودم اومده گفت و شد بلند

 ؟ نه یا باشه شده

 کن سرخش معلومه-

 خورم نمی رو شده سرخ من اما-

 داره کاری این همگ نکن سرخ خودتو سهم خب گفتم خونسرد

 رفت آشپزخونه سمت باز و داد تکون سری

 ...سیاه اش صفحه و بود خاموش البته که وی تی به دوختم رو نگاه و نشستم مبل روی

 رفتم بیرون زدهم ساحل دفتر از با اینکه از بعد امروز...پیمان حفای یاد....افتادم ساحل حرفای یاد

 ...پیمان دفتر طرف

 االن شد باعث که تلنگری...زد تلنگر یه بهم که شنیدم حرفایی آخر در و یمکرد ،بحث زدیم حرف

 ...باشم اینجا

 ...تاییدن قابل گفت بشه شاید که حرفایی...گوشمن توی پیمان حرفای

 یه سراغ میرم من نه بگی اگه و کنی پیگیری رو طالقمون کارای خوام می گفتم بهش باز وقتی

 ...وکیله زیاده که چیزی اون دیگه وکیل

 زد حرف و ایستاد روبروم خشم با پیمان بار اولین برای

 کن توجه کردی می خیانت تو و بود برعکس قضیه اگه...هان گیری می سخت داری اونقدر چرا-

 چرا....ببخشه زنت باید گفتن می همه ،اونوقت خیانت نه اشتباهه بهار کار چون اشتباه نه خیانت

 باید زن یه چون...گرفت ازش رو پدر سایه نباید که بچه یه...هدار وجود وسط این بچه یه چون

 و...کنه فداکاری...ببخشه اینکه بای شده خلق چی برای زن...ببخشه اشه وظیفه اصال...ببخشه

 شد بزرگ وقتی...کن فکر دخترت به ذره یه...ببخشی نباید تو هان؟چرا چی مرد اما...کنه سکوت

 بهش خوای می چی هست زندگیت تو دیگه زن یه ت؟چرانیس باهامون مادرم چرا پرسید و
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 گذشته کدوم...دادم طالقش داشت اش گذشته توی اشتباهاتی یه قضا از چون بگی؟میگی

 کرد کاری پنهون درسته...نکرد خیانت بهت اون نبوده؟بفهم زنت هنوز حتی که ای هان؟گذشته

 از راحتت و کنه اعتماد تونست نمی که بود طوری اش خونواده ،محیط کن درکش اما گفت دروغ

 ...بوده اشتباه یه زندگیش توی که بگه پسری دوست

 زدم داد هم من

 رفت دار چوبه پای کشتم،تا آدم اون بخاطر من-

 اون شی؟مگه درگیر مسعود با بری گفت بهت اون میگی؟مگه ؟تو گفته ؟کی مقصر اون گفته کی-

 اون گردن باید تقصیرا همه کنی؟گرا می چکار داری ندونی که شی عصبانی اونقدر که گفت

 و باش گیری؟مرد نمی گردن رو مقصرشونی تو واقعا که تقصیرایی از قسمت یه هم تو چرا...باشه

 بودن مقصر هم اش خونواده که بگو و باش مرد...بودی مقصر هم تو که بگو

 ندارم دوستش من-

 ...ببخش...کن زندگی باهاش ات بچه بخاطر اما...باش داشته دوستش نگفتم منم گفت فریاد با-

 بخشیدی می بودی تو اگه...ببخش میگی همین برای گودی خارج گفتم حرص با

 چرا خواستیش نمی که تو....بخشیدم می شده که هم ام بچه بخاطر...بخشیدم می قران به آره-

 ...بیاد کوتاه باید هم مرد جاهایی یه هیراد بفهم.... رو بچه این

 نه؟ برسی ساحل به که میزنی رو حرفا این-

 بهتره گفت و زد پوزخندی...میگم خودت زندگی بخاطر تو؟من میگی چی هیراد گفت بهت با

 که عزیزه براش اونقدر بعضیا خاطر اینکه مثل اما بده مثبت جواب بهم ساحل بود آرزوم که بدونی

 دیگه ماهه یه...بدون اشتیند خبر اگه....روزه دو اونم داده منفی جواب بهم...شن اذیت خواد نمی

 که کن تظاهر ات بچه بخاطر حداقل...کن فکر خوب برو االنم....بره اینجا از خواد می پروازشه هم

 تونه می هم ایرانی مرد که کن ثابت بیا و بار یه...نیست راه بهترین طالق....سقفی یک زیر باهاش

 بخاطر رو کاری همه باید که زنه فقط که رو دیدگاه این کن عوض و بیا...باشه فداکار ایرانی زن مثل

 بکنه زندگی و بچه
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 که فهمم می رو االن فقط زدم بیرون دفترش از کی ،نفهمیدم شنیدم نمی حرفاش از چیزی دیگه

 .کردم پیدا آرامش رها دیدن با واقعا

 و ساحل... ،بهار ،پیمان من...بودیم نشسته بودیم کرده روشن حیاط وسط که آتیشی دور همگی

  بود کرده دعوتشون و بود زده زنگ پیمان هم رو علی

 ...بود عزیز کنار هم رها...بودن سالن داخل هم بقیه و عزیز

 ...بود نشسته علی کنار و روبروم ساحل

  خالیه شیدا جای گفت و کرد نگاهم علی

 خواستی جا هر اونوقت شه زنت بذار خواستگاریش برو گفت و کرد نثارش گردنی پس ساحل

 برشب

 کو؟ من قاشق پس گفتم بود دستم کنار که بهار به... گرفتم دستم رو شده دون انار کاسه

 میرم االن...برداشتم رو تو قاشق زمین افتاد من قاشق گفت و داد نشون رو بود دستش که قاشقی

 میارم یکی برات

  باشه-

 شد؟ چی گفت ابرو و چشم اشاره با ساحل شد که بلند

 هیچی-

 نداشتن توجهی اطرافشون به و بودن مرد و زن حقوق سر بحث سرگرم وعلی پیمان

 نشست کنارم اومد و شد بلند ساحل

 کنی زندگی تونی می بخوای دیدی-

 زدم زل روبروم آتیش به و کشیدم عمیقی نفس

 بری؟ خوای می همیشه برای-
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 نمی ،چون سربزنم بهتون نخواستم دوساله این توی که همونطور...میومد نباید هم اول از...آره-

 ازدواج که ترسیدم می گفت و زد تلخی لبخند...باشه حقیقت بود ذهنم توی که چیزی خواستم

 باش مطمئن اما ازش دلخوری اینقدر چرا نمیدونم بده فرصت بهار به....جلو نیومدم که باشی کرده

 خوشگل کوچولوی اون با خصوصا...شین خوشبخت باهم تونید می

 ...برگردوندم رو سرم شد گرفته روم جلو که قاشقی

 ...ایستاد بهار روبروی...شد بلند هم ساحل...گرفتم بهار از رو قاشق

 بود؟ خواب کوچولو رها-

 آره-

 نشست قبلش سرجای برگشت ای دیگه حرف هیچ بی هم ساحل...نشست من کنار و

  شدیم بلند همگی کرد می صدا رو پیمان اسم که خانم ثریا صدای با

 شده چی مامان مجان:پیمان

 نیست خوب حالش بابات پیمان:ثریا

 *********** 

 کلیوی مشکل پدرام اینکه مثل....بودیم بیمارستان پدرام و پیمان و من شب نصفه تا شب اون

 و ،عزیز،ثریا بابا...بودن رفته ساحل و علی....خونه برگشتیم شد بهتر حالش اینکه از بعد.... داشت

 ...بودن منتظر سالن یتو نگرانی با همگی بهار

 اتاقش توی بره تا کرد وکمکش بود گرفته رو پدرش بازوی پیمان

 بهتره حالش االن....نباشین نگران گفتم و کردم بقیه به رو هم من

 شه بلند که کردم اشاره بهار به بعد

 مادر بمونید همینجا:عزیز

 ... ممنون... عزیز نه-
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 گرفتم ازش رو رها و سمتش رفتم...کرد بلند ور بود خوابیده بغلش توی که رو رها بهار

 بیرون زدیم خونه از سریع خداحافظی یه با

 ذهنم خاطرات جز نامی ساحل که کردم فراموش باز من و...رفت همیشه برای ساحل بعد ماه یک

 مادر اما...بود نشده صاف باهاش دلم هنوز که زنی با کنم زندگی به تظاهر کردم سعی و....بوده

 و کنم صاف باهاش رو دلم بتونم که روزی امید به کنم زندگی باهاش کردم سعی...بود دخترم

 ...ببخشمش

 به که کرد می بلند رو دستاش... دید می رو من وقت هر روزا این و بود شده ماهش شش رها

 همه شاید...بودم زندگی این توی دخترم بخاطر اینکه از نبودم پشیمون االن....بیاد آغوشم

 اندازه به کوچولوم دختر با زندگی االن اما...نبودن من میل به دادند رخ زندگیم توی که تیاتفاقا

 داشت ارزش دنیا همه

 بخوابونمش برم بده هیراد-

 ...دادم بهار تحویل اونو و بوسیدم باز رو رها

 رو چیزا از خیلی نتونستم هنوز من اما...بود مشترک اتاقمون...بود مشترک زندگیمون سقف

 ....بودم نبخشیده هنوزم...کنم اموشفر

 بود علی...داشتم برش و کردم دراز رو دستم...بود میز روی...خورد زنگ گوشیم

 دوماد آقا سالم-

 کرد پر رو گوشی اش خنده صدای

 خان،خوبی هیراد سالم-

 اینکه مثل بهتری تو-

 ره؟ندا خوشحالی میکنم ازدواج خانم شیدا با دارم...نباشم چرا گفت و خندید

 کرد می ازدواج داشت دوستش که دختری با داشت داشت حق
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 زدی؟ زنگ داشتی کاری...داره چرا-

 رفیقته عروسیه ناسالمتی بده خرج به ذوق-

 کافیه تو ذوق همین گفتم لبخند با

 دم کارت رسیدن از قبل خواستم می که بود این مزاحمت از غرض...هیراد آقا میرسیم بهم باشه-

 کنم دعوتت ات خونه

 میومدم هم کردی نمی دعوت-

 بگذریم خب...کنن نمی دعوت رو رفیقشون گیرن می عروسی نیستم بعضیا مثل که من دیگه نه-

 جان هیری

 نکن مخفف منو اسم...باش داشته شعور کوفت و هیری گفتم حرص با

  شد بلند اش خنده صدای باز

 دعوتن عروسیم دخترش با بگو داداش زن به... زدم زنگ کردم حسابت آدم منه تقصیر بابا باشه-

 شی رد تاالر صدمتری از اگه حالت به وای...نیستی دعوت هم ،تو

 نیومدم چرا بدون نیومدم پس باشه-

  کردم شوخی بابا-

 فرستم می رو بهار و رها من دیگه نه-

 خوبه من کردم غلط بابا-

 تو نه شیدا بخاطر اونم میام باشه گفتم و خندیدم

 خانم شیدا-

 خانم شیدا بابا اشهب-

 نمیاد؟ دوستش گفتم مکث لحظه چند از بعد
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 نیست امری جان هیراد خب...داره کار گفته...نمیاد نه-

 داداش سالمت به-

 باش؟ زود بهار-

 شد بلند اتاق توی از بهار صدای

 کنم آماده رو رها بذار-

 ...لباس خرید بریم علی عروسی برای بود قرار

 ...کردم حرکت در سمت اون از جلوتر و گرفتم دستش از رو رها اومد بیرون که اتاق از

 داره نبود معلوم که میرسید گوش به رها صدای فقط و بودیم کرده سوکت هردومون ماشین توی

 ...میگه چی

 شکستم رو ماشین فضای سکوت و کردم روشن رو پخش

 همیشه که بدبیاری روزای این

 سرده و تاریک شب یه ،مثل من واسه

 اینجا از بره بخواد روزم یک اگه

 گرده برمی رفته که راهی همون از

 دنیا نمونده ازم هیچی دیگه

 دستت کف مونده که جونم همین جز

 هاشه مونده ته دیگه نیست چیزی که این

 شستت ناز من از بگیرش همینم

  کسی بی سیاه ابر اون چرا
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 منه ی تیره بخت رو هاش سایه

 دلواپسی و دلتنگی جز چرا

 نمیزنه کسی امو خونه در

 یگانه محسن"هراس"

 کنم خاموشش میشه-

 کردم بود زده زو حرف این که بهار به نگاهی

 کردم خاموش رو پخش و بردم دست خودم

 شد قرار هم بعدش و خوردیم بیرون هم رو ناهار...گرفت وقت ازمون کلی که لباس خرید از بعد

 بزنیم عزیز به سر یه بریم

 *********** 

 رو دستم که گذاشتم رو دستم...کردم می حرکت بهار از جلوتر من و بود من بغل تو رها مه باز

 شد خشک دستگیره

 میومد پیمان فریاد و داد صدای

 وایسا اشتباهت پای و باش داشته جرات زندگیت تو بار کنین؟یه مخفی ازش خواین می کی تا-

 ؟ بود کی صحبتش طرف نمیدونستم

 شد ندبل بابا صدای اینکه تا

 کن بس پیمان-

 بدونه داره حق اون گیرین می ازش رو حق این دارین چرا...کنم بس چی برای-

 شد بلند گریه با همراه عزیز صدای اینبار

 گذشته بهش چی میکنه فراموش داره تازه...نداره طاقتشو هیراد-
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 شد بلند پیمان داد دوباره

 میگم بهش من نگین شما اگه-

 کرد می نگاهم ساکت متعجب هم اون که بهار سمت برگشت نگاهم

 امه گذشته به مربوط هست چی هر گفت می بهم حسم....دادم بدستش رو رها

 تو؟ بری خوای نمی هیراد-

 شد بلند پیمان صدای باز که بگم چیزی خواستم

 اضافیه یه کرد می فکر که سال همه این بسه....میگم بهش االن همین میرم خودم پس باشه-

 اینجا

 شد بلند باز بابا داد یصدا

 بشنوه پدرام از بهتره بشنوه قراره اگه....بگی نداری حق تو پیمان-

 ...نشستم زمین کف و...سرخوردم....شدم سست بدنم کردم حس چرا نمیدونم

 ...کردم پیدا رو زندگیم پازل گمشده تیکه کردم می حس

 ...اعتنایهاش بی...همیشگیش وتسک تصویر...اومد چشام جلو زد گوشم به پدرام که سیلی تصویر

 ....نه گفتم خودم به باز اما

 ...کرد نگاهم تعجب با پیمان...شد باز یهو سالن در

 شد نزدیک بودم تکیه دیوار به زمین کف که من به سریع

 خوبه؟ حالت هیراد-

 زدم زل چشاش به

 خبره؟ چه اینجا-
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 زدم زل چشاش به

 خبره؟ چه اینجا-

 ایستادم و مگرفت دیوار به رو دستم

 کردن می نگاهم و بودن ایستاده پیمان سر پشت همه

 بگی؟ من به خوای می رو چی گفتم و دوختم پیمان نگاه به نگاهمو دوباره

 تو بیایید بهتره االن میزنیم حرف باهم بعد:بابا

 خبره؟ چه اینجا گفتم بگیرم پیمان از رو نگاهم اینکه بدون فریاد با اینبار

 چرخید می بینمون نگاهش اشکی چشمای با دخترم کردم نگاش...شد لندب رها گریه صدای

 باشم آروم کردم سعی

 بشین اتاقم تو برو بهار-

 کنار پیمان....نداد جواب هیچکی که بود مشغول فکرشون اونقدر همه که.... گفت آرومی سالم بهار

 شد داخل بهار و رفت

 داخل رفتم و زدم کنار دست با رو پیمان...دش ناپدید نگاهم از بهار تا بود ها پله به نگاهم

 کردن حرکت من دنبال به همه

 میزد چنگ موهاش به و بود نشسته مبل روی کالفگی با پدرام

 کرد می نگاهم اشکی چشمای و بهت با هم ثریا

 برگشتم بودن سرم پشت که عزیز و پیمان و بابا طرف به بشینم اینکه بدون

 بدونم؟ باید رو چی منشده؟ خبره؟چی چه اینجا بابا-

 بشین گفت و کرد اشاره کنارم مبل به بابا
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 شده خیره من به بغض با هنوز که ثریا کنار عزیز و...کنارم پیمان...نشست روبروم بابا... نشستم

 بود

 شدم خیره کرد می نگاهم شرمنده که پدرام به

 نداشت رو شکستنش جرات کس هیچ که بود فضا توی سکوتی

 مربوطه؟ ام گذشته به پدرام:پرسیدم که بودم خودم باالخره

 بعد برای بذار هیراد:پیمان

 شد ساکت که رفتم بهش ای غره چشم

 آره گفت و داد تکون رو سرش....کردم نگاه بابا به منتظر به دوباره

 آدم میشه مگه...بگذره راحتی همین به پسرش از آدم میشه مگه....کردم پدرام به نگاهی تحقیر با

 کنه؟ فراموش رو اش بچه

 شه؟ اونجوری خواستم نمی اصال من:پدرام

  زدم پوزخندی

 جوری؟ چه-

 ...کرد می رد یکی یکی رو تسبیح های دونه حاجی....بودند کرده سکوت همه دوباره

 بدی؟ اش سکته خوای می نمیزنی حرف چرا پس:گفت داد با پدرام روبه و ایستاد پیمان

 تونم نمی فهمید می گفت داد با و....تونم نمی: پدرام

 کاش....کردم نگاه کردم می پاک روسریش گوشه با رو اشکاش که عزیز به...زد بیرون سالن از و

 ...فهمیدم نمی وقت هیچ

 داداشمی؟ تو گفتم و کردم نگاهی بود کنارم که پیمان به
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 هم داداشمی هم تو خونه به فقط برادری مگه گفت خنده با گرفت رو اشکش نم پیمان

 بزنی تونی نمی زیرشم....یعموم

 بزن حرف درست گفتم حوصلگی بی با

 کرد رو اشتباهش بزرگترین هم پدرام....کنن می اشتباه زندگیشون توی آدما همه:بابا

 من کنه می غلط میره دیگه یکی اشتباه؟خوبه شدم من حاال گفتم بود لبم روی که پوزخندی با

 اشتباه میشم

 نیست؟ یکن می فکر تو که اونطوری:بابا

 چجوریه؟ پس-

 .بزنم حرف باهات تر راحت بتونم که جا یه بریم بهتره گفت و شد بلند حاجی

 ...شه بلند که کرد اشاره هم پیمان به

 داداش شو بلند گفت و گذشات ام شونه روی دست... شد بلند هم پیمان

 رفتم سالن در سمت به اونا از جلوتر و زدم کنار رو دستش

 شیشه به رو سرم....عقب صندلی هم من نشست جلو حاجی....شدیم پیمان ماشین سوار

 ....چسبوندم

 روز یه که نکردم فکر این به وقت هیچ اما باشه واقعیم بابای حاجی ممکنه کردم می فکر همیشه

 ...باشه پدرم میزد تیر با هم رو ام سایه که کشی بفهمم

 ....دادم تکیه صندلی پشتی به به رو سرم و بستم چشامو

 حتی من ی گذشته چرا...دارم تحمل چقدر مگه من خدا....اس ریخته بهم اینهمه چرا من زندگی

 میریزه بهم هم رو ام آینده

 ...بفهمم بتونم هم رو ام آینده نکنم فکر و گذشته نه فهمیدم چیزی حلم از نه

 کردم نگاه اطراف به تعجب با....ایستاد حرکت از ماشین
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 اینجا؟ اومدیم چرا-

 پایین؟ نمیایی گفت و برگشت طرفم به پیمان... شد پیاده اباب

 ....میرفت راه من دنبال پیمان و بودم بابا دنبال به من....اومدم پایین و کردم باز رو ماشین در

 گرفته خاک قبر به...رسیدیم بهش هم پیمان منو...ایستاد قبور از یکی باالی بابا دقیقه چند از بعد

 ...کردم نگاه

 قبر صاحب اسم سمت شد شیدهک اسمم

 پارسا لیال-

 شروع و زد قبر به آرومی ضربه انگشتش با...شدم خیره خوند می فاتحه داشت که بابا به تعجب با

 کرد فاتحه خوندن به

 شیشه به رو سرم....عقب صندلی هم من نشست جلو حاجی....شدیم پیمان ماشین سوار

 ....چسبوندم

 روز یه که نکردم فکر این به وقت هیچ اما باشه واقعیم بابای حاجی ممکنه کردم می فکر همیشه

 ...باشه پدرم میزد تیر با هم رو ام سایه که کشی بفهمم

 ....دادم تکیه صندلی پشتی به به رو سرم و بستم چشامو

 حتی من ی گذشته چرا...دارم تحمل چقدر مگه من خدا....اس ریخته بهم اینهمه چرا من زندگی

 میریزه بهم هم رو ام آینده

 ...بفهمم بتونم هم رو ام آینده نکنم فکر و گذشته نه فهمیدم چیزی حلم از نه

 کردم نگاه اطراف به تعجب با....ایستاد حرکت از ماشین

 اینجا؟ اومدیم چرا-

 پایین؟ نمیایی گفت و برگشت طرفم به پیمان... شد پیاده بابا

 ....میرفت راه من دنبال پیمان و بودم بابا دنبال به من....اومدم پایین و کردم باز رو ماشین در
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 گرفته خاک قبر به...رسیدیم بهش هم پیمان منو...ایستاد قبور از یکی باالی بابا دقیقه چند از بعد

 ...کردم نگاه

 قبر صاحب اسم سمت شد کشیده اسمم

 پارسا لیال-

 شروع و زد قبر به آرومی ربهض انگشتش با...شدم خیره خوند می فاتحه داشت که بابا به تعجب با

 کرد فاتحه خوندن به

 ...بود نشسته قبر دیگه گوشه بابا و بود روبروم هم پیمان... نشستم قبر کنار

 کنی؟ می گوش گفت که حاجی صدای با

 ....دادم تکون آره نشونه به رو سرم و کردم بلند رو سرم

 ...شد کشیده خاکستری قبر سنگ به نگاهم دوباره

 اون به خواستم می هنوزم...کرده فوت دوسالگی و بیست توی زن این فهمیدم ساده یقتفر یه با

 نه مادرته؟بگم این گفت می که ذهنم از قسمت

 میشینم سال همه این تالفی به و کنم می پیدا مادرمو روزی یه که بود این ذهنم توی همیشه من

 ....کنم می نگاهش سیر دل یه

 ...اینجا بیام باید مادرم دیدن برای روزی یه کردم نمی فکر وقت هیچ من

 هیراد؟-

 .. بود پیمان

 میدی؟ گوش کجاس؟داری حواست-

 بدم گوش حاجی حرفای به و کنم جمع رو حواسم کردم سعی اینبار

 پسر تک من وقتی مسلما...بودن بزرگتر من از ،دوتاشون شهین و نصرت داشتم خواهر تا دو من-

 باعث من به حد از بیش توجه هم گاهی خب اما خواهرهام حتی....نداشت هوامو همه بودم خانواده
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 دو هم شهین...بود بزرگتر من از سال شش که بود بزرگترم خواهر نصرت...شد می حسادتشون

 ازدواج دورمون اقوام از یکی شد،با سالش 24 اینکه محض به که نصرت....بود بزرگتر من از سال

 یه اوایل...بود کم اش خوانواده به نسبت محبتش هم اولش از...رفت ایران از همیشه برای و کرد

 نشد ازش خبری هیچ دیگه سال چند از بعد اما...فرستاد می ای نامه

 اومد حرفش میون

 داره؟ من به ربطی چه اینا حاجی-

 فهمی می رو ربطش بدی گوش اگه...باش آروم گفت و پاشید روم به ای کننده آروم لبخند

 خیلی باهم شهین یعنی خواهرم دونه یه و من موندم گفتم می داشتم....اهان....بودم کجا خب-

 ازدواج پسرعموم با هم اون اینکه تا...نبود هم زیاد سنیمون فاصله چون شاید...بودیم خوب

 اونوقت رژیم خواهان و....نبودن مذهبی امون خانواده...شد دور ازم کم کم هم اون و....کرد

 عوض کردم ازدواج عزیز با وقتی...نبودم اونجوری قبال اینم االن بینی می اگه هم من...بودن

 راضی زور به رو ام خونواده و داره قضیه کلی خودش هم عزیز با ازدواج اینکه با...شدم

 مذهبی خانواده لقا مه خانواده...کردن قبول آخرش بودم پسرشون تنها چون شاید...کردم

 بگذریم...کردم انتخاب و کردم درک...بودم دور دین از قدرچ که فهمیدم کم کم هم من و...بودن

 بچه برامون دیگه خدا هم بعدش...اومد دنیا به پسرم تنها پدرام...شدم دار بچه من سال یه از بعد

 از بعد سال 4...داشت دختر و پسر یه هم شهین....خدا رضای به بودیم راضی هم ما نخواست رو ای

 و پدرام....بود خوب هم با روابطمون که هم ما و.....بود دختر یه بار این...شد دار بچه باز پیمان تولد

 و شه من عروس لیال شن بزرگ وقتی که شدیم منتظر و...کردیم هم اسم به بچگی همون از رو لیال

 خونواده به که خواستگاریش اومد پسری یه شد سالش 25 شهین وقتی اما..شهین دوماد پدرام

 پسر پدرام اگر شاید خوند نمی شهین پدر اصول با این و...بود مومن پسر اون...خورد نمی اصال اش

 رضا وصلت این به شهین خب اما کرد می رد لقا مه و من عقاید بخاطر هم رو اون نبود شهین برادر

 اما نمیدونم رو بوده چطور لیال با آشناییش... لیال خواستگاری بود اومده که پسری روزبه اما....بود

 فرستاد خواستگاری برای هم رو مادربزرگش.... بود ساکن شهین خونواده کوچه توی دربزرگشما

 ...بود نه جواب هم باز و شد تکرار خواستگاری این بار چند...داد ای سرسختانه نه جواب شهین اما
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 اون گفت و ایستاد مادرش روی تو...بود خواستگار این با دلش و بود راضی لیال اینکه مثل اما

 رو اون زنته بودیم خونده گوشش توی سالها که دختری...ریخت بهم فهمید پیمان وقتی...راضیه

 هم اونموقعه...کرد می سکوت که همیشه مثل...نزد حرفی اما...شد تموم گرون براش...زد پس

 از همیشه برای اما...شد پسر اون زن حرفش روی پافشاری ماه چند از بعد لیال و...کرد سکوت

 ....شد طرد اش دهخونوا

 خودشون از عقایدش بخاطر رو اون پدریش خانواده اینکه مثل کرد می زندگی تنها پسر اون

 ...بودن رونده

 خونه چون اینکه مثل...کرد شروع رو زندگیش لیال با ای اجاره خونه یک توی تنها اون و

 خونه اون تو زندگی برای مادربزرگش حمایت روی تونست نمی بوده پدرش نام به هم مادربزرگش

 و بود رژیم ضد که فهمیدیم بعدها...خوند می درس هم و کرد می کار هم بود دانشجو...کنه حساب

 یه که بود بخشیده مادرت و پدر به رو تو که نبود روزی چند خدا....داشت دست سیاسی کارای تو

 که میشه مشخص هم بعد ماه چند....برن می رو پدرت و خونه توی میریزن ساواک مامورای روز

 کوچه توی روز اون که گفت مادرت ها بعد و....شده شهید و نیاورده دووم شکنجه زیر پدرت

 که وقتی و...بود شده خیره مادرت به لخند یه با که دیده بردن می رو پدرت که وقتی اشون

 تنشکس تاوان این میده جواب پدرام کردی رو کار این زندگیم با چرا پرسه می ازش مادرت

 ...بود غرورم

 و کرد جمع رو زندگیش بساط هم اون نصرت تحریک به مادرت ازدواج از بعد سال دو که شهین

 تو نه خواستن رو مادرت نه.... زدن پسش هم اونا اما پدرت پدریه خونواده به زد رو مادرت....رفت

 ...رو

 مسئول رو ما که مایی نهبز رو ما به خواست نمی وقت هیچ چون....کنه ازدواج شد مجبور هم بعد

 بلد رو نشست منقل پای فقط زندگی از که بود معتاد آدم یه ناپدریت....دونست می پدرت مرگ

 ...که فحشهایی و کرد می لیال بدن نثار که کتکهایی....بود

 و معادلت همه که منی به...شد خیره کردم می نگاش بهت با که من به رسید که حرفش اینجای به

 نفر چند زندگی با رو کاری همچین تالفی یه بخاطر آدم یه میشه مگه...بود ریخته همب محاسباتم

 بده انجام
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 العالجی بیماری بود فهمیده که بود زمانی بسپره من به رو تو شد مجبور اجبار سر از مادرت وقتی

 دست زیر خواست نمی...بکشی زجر باهاش تو و بکشه زجر چشمات جلوی خواست نمی...داره

 بی پسر که بسپاره مایی به رو تو شد مجبور....نامعلومه ات آینده باهاش که شی بزرگ دریناپ

 ...بود ریخته بهم رو زندگیش من وجدان

 حق در که کاری جبران به خواست فقط نخواست اما...کنم درمونش خواستم....دنبالش رفتم

 ...رفت همیشه برای هم بعدش سال یه...کنم بزرگ رو تو کردیم زندگیش

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

 افتاده کار از انگار تحلیلم و تجزیه قدرت...کردم گوش سکوت توی فقط....بود کرده قفل مغزم

 ..بود شده خفه انگار صدام....کردم نگاه حاجی به...بود

 باشم تنها خوام می-

 اینکه نه رمدا رو سواالم به کردن فکر توانایی نه االن اما...ذهنمن توی زیاد سوالهایی میدونستم

 خلوت خودم با و باشم تنها ساعت چند فقط خواستم می داشتم رو جواباشون شنیدن توانایی

 کنم

 شد بلند پیمان آمیز اعتراض صدای اما...شد بلند حاجی

 مونیم می منتظرت ماشین تو-

 زدم زل بهش جدیت با

 باشم تنها خوام می گفتم-

 تنها بهتره پیمان گفت و کرد دستی پیش یحاج اینبار که بگه چیزی دوباره خواست پیمان

 کنه خلوت خودش با بذار عاقلیه مرد هیراد....بمونه

 باشم عاقل تونم می اتفاق همه این از بعد من واقعا آیا

 که قبری سنگ سمت برگشت دوباره نگاهم من و...کرد حرکت حاجی دنبال هم پیمان ناچار به

 ابیدهخو آروم مادرم زیر اون بودم فهمیده تازه
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 مادری....بود اومده بدم ازش گاهی حتی و کردم متهمش داشتم،گاهی دوستش گاهی که مادری

 پدرم اما...کرد جدا خودش از منو که داشت دوستم که مادری....بودم کرده شک پاکیش که

 نبود؟ مادرم و من فکر به چرا که داشت داشت؟اگه دوستم هم چی؟اون

 زدم کنار رو بود نشسته روش که خاکی و گرد و کشیدم قبر سنگ روی آروم دستم با

 بچه پسر اون میاد یادم االن....خوردی می نامرد اون از که فحشهایی صدای میاد یادم داره االن-

 برابر در مادرم از نتونستم که بودم ترسو من....بود کی شد می قایم پتو زیر که کوچیکی ای

 ...کنم دفاع شوهرش کتکهای و فحشها

 ...کشیدم می اسمش روی ام اشاره تانگش با

 خونواده از بخاطرش شدی حاضر که بوده خوب اونقدر بابا ؟یعنی....مادرمی واقعا پارسا؟تو لیال-

 بزنی؟ ات

 بود؟ چی آوردنتون بچه نبود معلوم تکلیفتون که شما گفتم عصبی خنده با

 همه این گنجایش غزمم...روبروم قبر سنگ به بودم زده زل فقط من و بود گذشته ساعتی یک

 ....نداشت رو اتفاق

 من باید شنیدم؟یا چیزی انگار نه انگار شدم می خیال بی کنم؟باید چکار باید من االن نمیدونستم

 کردم؟ می تالفی هم

 ....بشه باز خورده مغزم به که بزرگی قفل این شاید....کردم زدن قدم به شروع....شدم بلند

 رفتم راه....دادم فحش پدرام به و رفتم راه...زدم حرف خودم با و رفتم راه.... کردم فکر و رفتم راه

 به رو من میومد روبرو از که ماشینی بوق اومدم خودم به وقتی فقط گذشته چقدر زمان نفهمیدم و

 ....آورد خودم

 ؟...کنی بدبختمون خوای می...میری راه و پایین انداختی سرتو چی عین چته-

 ...ام دیوونه کنه فکر بذار کنه می فکر چه که بود مهم مگه....شدم رد ارشکن از و زدم پوزخندی
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 شدم سوار من...شد متوقف ماشین....کردم بلند میومد سمتم به داشت که ماشینی برای رو دستم

 ....حرفی هیچ بی

 زا پر من زندگی ی همه که رسیدم می باور این به داشتم...نبود مهم برام راننده متعجب های نگاه

 ...معماست

 نمی باورم وقت هیچ داره وجود زندگی داستان این با آدمی همچین گفت می یکی روزی اگه شاید

 ...چی االن اما شد

 که....شدم خیره خیابونایی به باز و دادم راننده به رو آدرس و شکستم رو سکوت دقیقه ده از بعد

 ...بودن شده راز و ازرمزپر...میزدن قدم خیابونا این توی که بودن شده آدمایی مثل

 پله سمت رفتم و کردم باز کلید با رو در....شدم پیاده...کردم حساب رو کرایه....کرد توقف ماشین

 ....نداشتم رو آسانسور حوصله....ها

 داشت که افتاد بهار به نگاهم کردم بلند که رو سرم...کندم پام از رو کفشام....کردم باز رو واحد در

 رفت می رو قدم رو سالن عرض و طول

 بست رو در...اومد سمتم به سریع افتاد من به که نگاهش

 خوبه؟ حالت-

  آره-

 رفتم رها اتاق سمت به و کردم عوض رو مسیرم اتاق به نرسیده اما....کردم حرکت اتاق سمت به

 ای شهنق چه تو برای روزگار گفتم خودم با....بود معصوم...بود خواب....دادم تکیه در چهارچوب به

 کشیده؟

 شد می آب بود شده بسته مغزم توی که یخی این بلکه داشتم گرم آب دوش یه به نیاز

 ************** 
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 دوسال این توی که نکنم فکر این به...نکنم فکر چیزی به امشب گرفتم تصمیم بودم که دوش زیر

 اش خونواده چرا دمنفهمی هنوز که مسعودی به نکنم فکر...بهار به نکنم فکر...گذشت من به چی

 ممکنه که مادریی یا پدری خوانواده به نکنم فکر...دارم که ای بچه به نکنم فکر...دادن رضایت

 ذهنم توی که چراهایی از خیلی و....کرد من زندگی با پدرام که کاری به نکنم فکر...باشم داشته

 ...کنم فراموش شب یک برای فقط خواستم می امشب...بود

 شنیدم در پشت از رو بهار صدای

 در دستگیره رو گذاشتم اتو حوله هیراد-

 نداری؟ الزم چیزی:گفت باز که نزدم حرفی

 نه-

 رفتم اتاق سمت و بستم کمرم دور رو حوله....برداشتم رو حوله کردم باز رو در

 نبوسیدیا منو امروز بابایی سالم-

 بچه لحن با و بود گرفته صورتم وجل رو رها که بهار به و برداشتم شرتم تی های لبه از رو دستم

 کردم نگاه میزد حرف داشت ای گونه

 کرد می نگاهم درشتش چشمای اون با سکوت توی داشت رها

 ....گرفتم ازش رو رها و کردم دراز رو دستم

 نشوندم پام روی هم رو رها و نشستم تخت روی

 بابایی؟ خوبی گفتم و کردم ناز رو اش گونه انگشتم با

 بزنه چنگ شرتم تی به که کرد دراز رو دستش و زد لبخندی

 ...خندید نمی همیشه مثل چون شده چیزیم یه من بود فهمیده هم اون انگار..بوسیدمش عشق با

 نشست تخت روی کنارم هم بهار

 بکشم؟ رو شام-
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 ....بزنم لبخند یه کردم سعی

 امه گشنه آره-

 بودن داده خوردم به حرف ؟اونقدرچی یعنی گشنگی فهمیدم نمی لحظه اون توی گفتم می دروغ

 ...بودم شده سیر که

 هیراد؟-

 چیه؟ گفتم و گرفتم بزنه چنگ صورتم به دستش با کرد می سعی که رها از رو نگاهم

 بخور رو شامت بیا سرجاش بذار رو رها هم تو بکشم رو شام برم من هیچی-

 کردم باهاش بازی به شروع و دوختم رها به رو نگاهم دوباره

 رفت شد بلند هم رمبها

 اومد صداش که بود نگذشته ای دقیقه ده

 شام بیا هیراد-

 گرفتمش بغلم توی و بوسیدم رو رها بینی

 کنه می صدامون مامان که بخوریم شام بریم بابا گل دختر خب-

 نشستم که میز پشت صندلی روی

 بگیره ازم رو رها که کرد دراز رو دستش بهار

 سرجاش بذارش نگفتم مگه-

 بمونه بغلم بذار گفتم و زدم پس بود شده دراز که رو تشدس

 نتونستم بیشتر لقمه دو یکی...گذاشت جلوم رو بشقاب و کشید غذا برام خودش....نزد حرفی اونم

 اتاقش سمت رفتم رها همراه به و کردم تشکری...بخورم

 برد خوابش سریع...بود شده خسته که هم رها
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 شد وارد میوه بشقاب دو با بهار که کشیدم دراز تختمون روی

 چیزی نیومد خوشت که دستپختم از...بخور میوه یه شو بلند... تو خوابی می چقدر گفت لخند با

 نخوردی

  نشستم تخت روی گرفتم رو حرفش شیطنت

 افتضاحه دستپختت کردی اعتراف که شکر رو خدا-

 کوبید بازوم به مشتی و گفت هیرادی اعتراض با

 کردم نگاش تعجب با نشست لبم یرو غیرارادی لبخند

 میزنی هم کتک بعدش میدی افتضاح کنی؟غذای می هم بدنی ؟تنبیه جان-

  انداخت پایین رو سرش شرمنگی با

 نبود حواسم ببخشید-

 شدم گرفتن پوست به شروع چاقو با... گرفتم دستش از رو بشقاب

 بشین اینجا بیا گفتم و کردم اشاره کنارم به

 ...شد نزدیکم بعد و کرد نگاهم کمی

 گذاشت ام شونه روی رو سرش... بودیم داده تکیه دیوار به هردومون

 شد کشیده دستم از چاقو که بردم دهنم سمت رو سیب از تیکه یه

 کرد می نگاهم خنده با و بود گذاشته دهنش به رو سیب که بود بهار

 ...دل ته از... خندیدم

 ....چرخیدم طرفش به

 دیگه اینجوریاس-
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 ...انداخت باال ای شونه خنده با

 دهنم سمت به رو سیب ای دیگه تیکه و گرفتم دستش از رو چاقو و دادم تکون سری خنده با

 ...بردم

 ...بود شده خیال بی انگار رو اش میوه بشقاب.... کرد قفل بازوم دور رو دستش

 ...کنیا دزدی من بشقاب از میذارم دیگه نکن فکر گفتم خنده با

 بخور بگیر پوست خودت خوب دختر یه مثل بردار بشقابتو گفتم و کردم اشاره بشقابش به

 دیگه نشو خسیس گفت و کرد جمع لباشو

 آروم و برداشتم رو بالشت...شد می آب هم سنگ دل که کرد می نگاه داشت مظلومیت با همچین

 گفتم خنده با... کوبیدم سرش به

 مبد بهت چیزی خودم سهم از من عمرا هم تو برو-

 نشست روبروم و شد جا جابه

 دیگه نشو خسیس هیری-

 اینبار و برداشتم رو بالشت دوباره...خنده زیر زدم پقی..زدم زل بهش پریده باال ابروهای با

 زدم صورتش به محکمتر

  اته عمه هیری گفتم خنده با

 ....اون یکی میزدم من یکی...شد شروع و برداشت رو بالشتش اونم

 خم روش منم...تخت روی کرد پرت خودشو خنده با...ها بچه عین بودیم شده بود گرفته ام خنده

 دادنش قلقلک به کردم شروع و شدم

 نکن...میرم می... دارم هیراد...نکن..خدا... تورو...تو....هیراد-

 ....کردم پرت کنارش رو خودم و کردم ولش خنده با
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 ...شد محو امون خنده کم کم

 نیست پدرواقعیم حاجی-

 چی؟ یعنی گفت و کنارم نشست تعجب با

 ...کرد بزرگم حاجی یعنی-

 دونستی؟ نمی حاال تا اند؟یعنی کی مادرت و پدر پس-

 اومد رها گریه صدای

 کن آروم رو بچه برو-

 ....خوابیدم تخت روی امشب مدتها از بعد و کردم درست رو بالشتم منم....اومد پایین تخت از

 افتادم پیش لحظه چند بهار یاد...بیفتن زندگیم توی ای دیگه اتفاقات چه قرار گفتم خودم با

 حتی بگم دروغ تونستم نمی که خودم به اما...کنه عوض رو هوام و حال خواست می ،میدونستم

 ....نشده صاف باهاش دلم هنوزم کشیدم دراز تخت این روی که االن

 زندگیم به ورودش با که شم این منکر تونم نمی اما مقصرم منم گفتم می خودم به هم چقدر هر

 می سخت اینقدر چرا مردا شما" گفت می افتاد ساحل حرف یاد...شد ریختنش بهم باعث

 "بخشین؟

 که کنم زندگی باهاش تونستم می کنیم؟چطور می فراموش سخت بخشیم؟یا می سخت ما واقعا

 محکم فسمون...بکشونه طرفش به منو نتونست هم جنسیش های جاذبه حتی اتفاق اون از بعد

 همه دیدم می شدم می بیدار که صبح فردا شد می کاش کردم فکر خودم با و بیرون کردم پرت

 غصه که ام ساله پنج چهار هیراد همون من میدیدم شدم می بیدار که صبح کاش یا...کابوسه چی

 مادرم یزندگ تو گفتن که افتادم مادری شوهر یاد... برگرده مسافرت از باباش که بود این فقط اش

 نیست؟چرا؟ یادم ازش زیادی چیز من که بود عجیب اما...داشته وجود

 نبرده انسانیت از بویی که ای خونواده... پدریم ی خونواده دنبال برم نداشتم دوست اصال

 هم من که کنم ثابت خودم به داشتم دوست دلم ته اما...نداشتم احتیاجی بهشون من...بودن
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 سرم روی رو پتو...زدم زل سقف به خسته....داشتم مادری و پدر هم من...دارم هویت

 حرف باهش حسابی درست بودم نتونسته که امروز...شد تنگ مادرم برای دلم....کشیدم

 شب اون اونکه بی....بستم رو چشام.....گفتم می سالها این ی همه از باهاش باید فردا شاید....بزنم

 که عطری نه اما...کشید دراز کمی فاصله با کنارم تخت روی...برگشت بهار....بیاد چشمم به خواب

 امشب....بدنش گرمای و سانتی چند فاصله نه و کن تحریکم شب اون تونست بود زده خودش به

 همه این با االن اما...رو امروز اتفاقات کنم فراموش که کنه کاری دقیقه چند برای تونست شاید

 ....شد ینم فراموشیم باعث چیز هیچ پریشون افکار

 *********** 

 لب زیر...میزدم حرف پیمان با باید هم بعد مطب میرفتم سر یه باید...زدم بیرون خونه از زود صبح

 داشتم شد؟تازه چی کردم می فکر چی نشست لبم رو محو لخند یه... کردم تکرار بار چند اسمشو

 حقیقت کن نگاه فتنگ و گذاشتن جلوم رو تلخ حقیقت یه که شدم دار داداش کردم می فکر

 نکرده اش مزه وقت هیچ و تلخه گفتن می همه که زهری از تلختر....شد تلخ لبخندم....اینه

 حنظل مثل آره....باشه تلخ حنظل مثل شایدم یا قهوه تلخی به بود؟شاید تلخ زهر واقعا....بودن

 نباید که فهمی یم کنی اش مزه بخوای وقتی اما... تلخه نمیشه باورت کنی می نگاش وقتی تلخه

 ای نشونه تونه نمی رنگش اون با قهوه چون تلختره حنظل آره....خوردی می رو اش قیافه گول

 ... باشه بودن شیرین برای

 آره...کرد می تلخ رو اشک طعم حتی تلخیشون که افکاری...کردم دور ذهنم از رو تلخ افکار این

 ....رو اشک هم کردن می تلخ رو لبخند هم

 گرفتم رو پیمان شماره و برداشتم رو گوشی.

 الو-

 ببینمت خوام می-

 خونه؟ میای میشه تموم کارم دیگه ساعته دو یکی اما تونم نمی که االن-

 ببینیم رو همدیگر بیرون نه-
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 میام من برام کن اس رو آدرس پس باشه-

 باشه-

 سواال خیلی...نیمبز حرف باهم و بشینیم مطبم نزدیک پارک همین توی بهتره دیدم کردم که قطع

 گرفتم می پیمان از رو جوابشون باید اول که داشتم رو

 پارک نیمکتهای روی که نفری چند جز به و بود ظهر حوالی....بودم نشسته که شد می ربعی یه

 ...نبودن اونجا زیادی افراد میزدن حرف هم با و بودن نشسته

 ام گونه روی مزاحمی اشک طرهق...افتاد شدن رد کنارم از که کودکی و مادر به نگاهم

 بشناسم رو هویتم ،باید کنم پیدا رو ام گذشته باید...باشم محکم باید من....نشست

 سواال خیلی...بزنیم حرف باهم و بشینیم مطبم نزدیک پارک همین توی بهتره دیدم کردم که قطع

 گرفتم می پیمان از رو جوابشون باید اول که داشتم رو

 پارک نیمکتهای روی که نفری چند جز به و بود ظهر حوالی....بودم شستهن که شد می ربعی یه

 ...نبودن اونجا زیادی افراد میزدن حرف هم با و بودن نشسته

 ام گونه روی مزاحمی اشک قطره...افتاد شدن رد کنارم از که کودکی و مادر به نگاهم

 تجربه مادرم و پدر با رو هاییروز همچین تونستم می کرد نمی نامردی پدرام اگه هم من....نشست

 ؟...بود دیگه نفر یه مرگ و نفر دو زندگی ریختن بهم انداره به ارزشش پدرام غرور واقعا...کنم

 بشناسم رو هویتم ،باید کنم پیدا رو ام گذشته باید...باشم محکم باید من

 برگشت چپ سمت به سرم...نشست کنارم که نفر یه

 اداش؟د خوبی گفت خنده با بود پیمان

 فهمی؟ می باشم هم نمیاد خوشم و نیستم داداشت من گفتم تلخ و سرد

  کرد جمع رو اش خنده
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 استخونی و کشیده بینی...بود پدرام شبیه خیلی...بهش شدم دقیق...کردم صورتش به نگاهی

 ...گرفتم ازش رو نگاهم...بودن پدرام چشایی عین هم چشماش... گندمی صورتی...

 میدم بزنی؟گوش حرف هم با خواستی می-

 محکم نفسمو....بود سرمون باالی و نیمکت پشت که درختی تک به شدم خیره و بردم باال رو سرم

 روبرویی نیمکت ب دوختم رو نگاهم و.. بیرون کردم فوت

 فهمیدی؟ میدونستی؟چطور کی از تو-

 باهم و نبود نسشته روش پسری و دختر که روبرویی نیمکت به دوخت رو نگاهش من مثل اونم

 میزدن حرف

 هم موقعه همون.... شنیدم اتفاقی منم... بگه بهت باید که میزد حرف بابا با حاجی ازدواجت قبل-

 بگه خودش که خواست فرصت پدرام اما بگن بهت باید که گفتم

 زدم پوزخندی

 بودی گرفته وجدان عذاب بود شده عوض رفتارت چرا بگو پس-

 گذاشتی؟ دشمنیم پای رو بچگی شیطنتای چراتو، شدی تلخ اینقدر چرا هیراد-

  چرخیدم طرفش به

 بهم نخواستی بوده جا هر کنی؟مگه تحقیرم نخواستی شد جا هر نبود؟مگه دشمنی مگه-

 نیست؟ حقم دارم چی هر که بفهمونی

 سرجاش برگشت و رفت جلو قدم دو کالفگی با ایستاد

 ...حقته داری چی هر دونستم نمی که بود زمانی مال اون-

 ... که دیدی پس-

 من مثل اونم که اومد شد،زورم زندگیم وارد سالم و همسن بچه یه وقتی بزنم،اره رو حرف بذار-

 می خودم برای رو بهترینا همیشه من....نیست حقش کردم می فکر که حالی در کنه زندگی
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 لجباز من مثل هم تو...نداری حقی تو کردم می فکر اما...میدونستم خودم حق... خواستم

 ...شدی می لجبازیام این تحریک باعث بیشتر رفتارت با هم تو....بودی

 ... نشست کنارم

 که فهمیدم شده زندگیت توی ریختگی بهم همه این باعث پدرام فهمیدم که وقتی از کن باور اما-

 جبران مادرت و پدر کمبود کنیم جبران رو کمبودت پول با بخوایم که هم چقدر هر

 ازت وقت هیچ من....نبوده هم حقت از ذره یه دادن بهت که اینایی ی همه که میدمفه...نشدنیه

 هیچ همین برای بیاییم کوتاه نخواستیم کدوممون هیچ بود هم مثل اخالقمون فقط نبودم متنفر

 کردم سعی مدت این توی من میدونی خوب خودتم اما....باشیم دوست هم با نتونستیم وقت

 حرفی نداری دوست تو اگه اما....باشم داشته تو مثل داداش یه آرزومه...نمک ثابت بهت رو دوستیم

 نیست؟

 داری؟ پدریم خانواده از آدرسی-

 باشه داشته حاجی شاید اما نه که من-

 ....بود شده خالی حاال روبرویی نیمکت...زدم زل روبروم به سینه به دست

 پدری همون پسر هم تو....متنفرم پدرام از-

 ننویس من پای پدرمو اشتباه هیراد تگف عجز با

 داری؟ یارعلی خونواده از آدرسی-

 چکار؟ خوای می گفت تعجب با

 بزنم حرف لیال با خوام می-

 بشه؟ چی که گفت کالفه

 نه؟ یا داری-

 میشه چی ببینم بده فرصت بهم اما نه-
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 کنی؟ چکار خوای می گفت که شدم بلند

 هر که باشم این نگران تونم نمی....شه روشن همیشه برای ام گذشته باید اما نمیدونم هیچی فعال-

 شه روشن برام گذشته از چیزی یه ممکنه لحظه

 ....کردم حرکت بود شده پارک مطب دم که ماشین سمت آروم قدمهای با

 شم؟ روبرو پدرم خونواده با خوام می واقعا من پرسیدم خودم از

 ....بدم خودم به که نداشتم قطعی جواب فعال

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

 بهار...بیرون بزنم آشپزخونه از متعجب شد باعث خونه دم سروصدای که خوردم می ناهار داشتم

 کنه آروم رو مهدی داشت سعی و بود ایستاده در کنار

 شد شروع هم مهدی فریاد و داد

 تخم از ستنی معلوم که بمونی کسی خونه نمیذاریم من....امون خونه بریم باید کن جمع باش زود-

 کیه؟ ترکه و

 بفهم دهنتو حرف گفتم مهدی به رو فریاد با گرفتم آتیش کردم حس حرفش این با

  ندادیم حروم بچه یه به زن ما....برخورد بهت چیه گفت تمسخر با

 گفت بهار به رو و داد رو حرفش ادامه

 گیرم می ازش طالقتو هم زودی به بریم کن جمع وسایلتو باش زود

 ایستاد کنارم برگشت بهار

 ....باشه محکم کرد سعی اما ترسید می پدرش از هنوزم بهار

 نمیرم جا هیچ من-

 زد صورتش به سیلی بیاد خودم به ازاینکه قبل و آورد هجوم سمتش به مهدی
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 گرفتم دستشو مچ سریع که بزنه دوم دفعه برای خواست

 دستتو شه بلند من زن روی دستت دیگه بار یه اگه فقط گفتم و زدم زل چشماش توی خشم با

 شد؟ شیرفهم... شکنم می

 ایستاد بهار روبروی و کشید دستم توی از رو دستشو

 بریم وسایلتو کن جمع برو زود-

 ...بودن شده سرازی اشکاش...گرفت سنگر من پشت بهار

 نمیرم جایی من امه خونه اینجا-

 باشم خونسرد کردم سعی...ردمک نگاه شدن می بسته و باز بینیش های پره خشم از که مهدی به

 کنم اشتباه دیگه بار یه خواستم نمی

 برو بگیر راهتو خودت بیرون بندازمت اینکه از قبل پس گفت چی که شنیدی-

 کشید خودش سمت رو اون و کشید رو بهار بازوی مهدی

 کنید؟ می چکار-

 ای بچه خوایم نمی اتم بچه.... کیه نیست معلوم که باشه کسی زن خواهرم خوام نمی داداششم-

 بدتر دیگه خودش کیه نیست معلوم پدرش که

 و گفتم لب زیر استغفرالهی... اینجوری بود؟که مهم برات خواهرت اگه تو... شو خفه گفتم خشم با

 ...شدم ساکت

 باباش ننه که تو مثل تا صد به ارزه می خواهرم گندیده موی تار چی؟یه که گفت و زد زل خشم با

 نیستن معلوم

 پاکی به داشت...کرد می توهین من مادر و پدر به داشت مستقیما....بود سخت برام حرفاش حملت

 ...کرد می توهین مادرم

 ...من...دارم دوست امو بچه من.... برم خوام نمی من هیراد گفت گریه با بهار
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 رو مبازو بهار که برم مهدی سمت به خواستم...شد قطع حرفش زد بهش مهدی که دهنی تو با که

 ....کشید

 طالق دادخواست یه میریم هم فردا....بفهم اینو اشی کاره هیچ بعد به لحظه این از تو::مهدی

 خالص و میدیم

 ....جهنم به گفتم عصبانیت با

 خودم به اش خونواده که دختری منم ببرنش بذار...بودم شده خسته خانواده این دست از من واقعا

 خوام نمی رو کنن توهین ام خونواده و

  خودت ارزونی خواهرت...ببرش-

 ببرنم نذار خدا رو تو هیراد گفت شوکه بهار

 بلند رها گریه صدای...کنه جمع وسایلشو تا برد می اتاق سمت کشون کشون اونو داشت مهدی

 نگاهش....کرد می نگاه نجاست تیکه یه به انگار.... انداخت نگاه یه شدنبهم وارد از قبل... بود شده

 اتاقش سمت به...شد بلندتر رها گریه صدای...گذروند می نظر از رو وجودم سراپای رتحقی با

 دویدم

 ...گرفتمش آغوشم توی و بستم محکم رو رها اتاق در

 ...شد آروم...بوسیدمش...بوییدمش... گرفتمش آغوشم به

 خودش اب هم رو رها بذارن که کرد می التماس داشت که شنیدم می رو بهار التماس صدای هنوزم

 ...ببره

 اش دیگه دست با و بود گرفته دست یه با رو بهار ساک مهدی...زدم بیرون اتاق از رها همراه به

  کشید می خودش دنبال رو اون و بود گرفته محکم رو بازوش

 ببرنم نذار هیراد گفت و برگشت سالنم تو فهمید اتاق در شدن باز صدای از که بهار

 ... شو خفه:مهدی



 
 

281 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 ...بزرگ کنی پیدا رو یکی بهتره هم ات توله این واسه گفت و برگشت من فطر به بعد

 بهار بازوی شد باعث که....کردم اش حواله مشتی و رفتم سمتش سریع شه تموم حرفش نذاشتم

 شه خارج دستش از

 عوضی کشمت می گفتم داد با

  زد فریاد هم مهدی

 نگرفتیم ازت وقت همون طالقشو که بود ما تقصیره...برنمیاد این از بیشتر قاتل یه از-

 سر بالیی واقعا ترسید اینکه مثل...ایستاد جلوم بهار که کنم حمله سمتش دوباره خواستم

 بیارم داداشش

  بده بهم رو رها خدا رو تو فقط... کن ولش:بهار

 داد هلش در سمت به و کشید رو بازوش مهدی

 .نمیدم طالق رو زنم من گفتم فریاد با

  زد داد همونجا ار برد آسانسور سمت به رو بهار و ساک مهدی

 داری نگهش خودت بهتره خوایم نمی ما هم رو ات بچه...شن تموم سریع طالق کارای که نفعته به:

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

  زدم داد محکم دوباره و زدم موهام به چنگی

 ....نمیدم طالقش من-

 باید میگن روز یه... کنی ازدواج باهاش یدبا میگن روز یه...دیوار و در میزدم داد کی سر داشتم

 زندگیم برای خودم که کنم می ثابت بهشون....اوناست دست من زندگی کردن فکر...بدی طالق

 از اینا اصال... لعنتیا...بود بسم سپردم دستشون رو زندگیم عمرام توی که بار یه....گیرم می تصمیم

 گفته؟ بهشون فهمیدن؟کی کجا
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 و بودمش گذاشته مبل روی...کرد می خورد رو اعصابم بدتر اش گریه صدای....کرد می گریه رها

 ...میزدم قدم سالن توی

 دادم تکونش بغلم توی وار گهواره و...کردم بغلش

 خوام می دخترمو من....خوامت می ،من نخوانت دنیا همه اگه بابایی،حتی باش آروم-

 کردم؟ می چکار باید االن....نشستم سالن کف

 طالقش....کردن توهین پدرم و مادر به راحتی؟اونا همین به...کن خالص خودتو و بده قشطال خب

 ؟...بکنن تون می چکار ببینم بذار نمیدم

 اونجا...کردم اپن سمت به نگاه یه و ایستادم...ندیدمش کردم نگاه چی هر....خورد زنگ گوشیم

 ...بود

 بود پیمان شماره

 الو-

 سالم-

 سالم-

 ی؟خوب گفت شک با

 ...بگیره دستم از رو گوشی داشت سعی...کردم جا جابه بغلم توی رو رها...زدم پوزخندی

 عالیم بابات سر صدقه از-

 کجاست؟ بهار-

 فهمیدن؟ کجا از اینا میگم خودم با هی من....بگو پس

 اومد در دهنشون از چی هر اومدن کی گفتی بهشون رفتی چی....خیلی...پیمان نامردی خیلی-

 ...احمقی دن؟خیلیکر بارم



 
 

282 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

  من...خودتی احمق:گفت عصبی صدایی با

 بود پیمان شماره

 الو-

 سالم-

 سالم-

 خوبی؟ گفت شک با

 ...بگیره دستم از رو گوشی داشت سعی...کردم جا جابه بغلم توی رو رها...زدم پوزخندی

 عالیم بابات سر صدقه از-

 کجاست؟ بهار-

 فهمیدن؟ اکج از اینا میگم خودم با هی من....بگو پس

 اومد در دهنشون از چی هر اومدن که گفتی بهشون رفتی چی....خیلی...پیمان نامردی خیلی-

 ...احمقی کردن؟خیلی بارم

 ... من...خودتی احمق:گفت عصبی صدایی با

  ؟هان؟ چی تو گفتم دارم نگهش آروم کردم می سعی بغلم تو رها وجود بخاطر که صدایی با

 صدای....داد ادامه کارش به هم باز اما کردم بهش اخمی بزنه نگچ صورتم به داشت سعی رها

 شد بلند دوباره پیمان عصبی

 میرسه؟ من به چی مگه بفهمن زنت خونواده اینکه فقط،از کن فکر ذره یه-

 بچه باش آروم گفتم اخم با...بکنه دهن تو رو دستش خواست می که رها به رو

 میگی؟ چی-

 اه... نیستم تو با-
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 ...میومد پیمان گفتن الو صدای و بود دستم توی هنوز گوشی...گذاشتم مبل روی رو رها

 لحظه یه کن صبر-

 اذیت باز ،اگه باش آروم گفتم اخم با...کردم نگاه بودمش گذاشته مبل روی که رهایی به دوباره بعد

 ...فهمیدی ندارم دوست دیگه کنی

 رو دستم و نشستم کنارش...گفتم چی من فهمید می بچه مگه خندیدم ام احمقانه کارای این به

 کنه بازی باهاش تا گذاشتم دست بین

 میدونستن خونه اهل بقیه و تو از غیر کسی مگه...گفته کی نگفتی تو اگه پس-

 میگه چی پیمان ببینم تا شدم ساکت اما...میدونه هم بهار....خورد ذهنم توی جرقه یه انگار یهو

 بردیمش شده بد حالش حاجی...خونه برم زد زنگ بهم مامان فقط فهمیدم کجا از نمیدونم من-

 هم حاجی.. گفته دراومده دهنش از چی هر زده زنگ گرامیتون پدرزن اینکه مثل...بیمارستان

 شده بد حالش

 گناهکار پسرش که مردی...کرد پدری حقم در نبود پدرم اگر حتی که مردی...شدم حاجی نگران

 بود

 کجاست؟ االن حاجی-

 بهتره االن... بمونه بیمارستان نخواست... اس خونه-

 شد بلند دوباره رها جیغ صدای

 پیشته؟ رها-

  هستش رها صدای این فهمید تازه عجب چه

  آره-
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 اون و کشیدم دستش از رو دستم میزدم حرف وقتی فهمیدم کشه می جیغ چرا ببینم کردم نگاه

 انگشتم اون و سپردم بهش رو انگشتم هدوبار...شده متوسل گریه به دستم گرفتن برای تالش در

 کرد مکیدنش به شروع و گذاشت دهن به رو

 بکنی؟ خوای می چکارش-

 کشدم بیرون دهنش از رو دستم

 میشی مریض دهنت نذار بابایی-

 اومد پیمان خنده صدای

 بابایی؟ منی با-

 نخند...درد-

 بی منم بود اش گرسنه بدجور اینکه مثل اما کنم خارج دهنش از رو انگشتم که بودم تالش در و

 باشه سرگرم فعال گذاشتم و شدم بهداشت خیال

 اش؟ گرسنه پیمان-

 شد تر بلند اش خنده اینبار

 شعور بی نخند کوفت-

 بده بهش کن درست شیر شیشه یه برو...بدم شیرش بیام خوای می اش گرسنه میگی خب-

 میداد بهش خودش شیر از بهار نداشت شیر شیشه که اون اما

 شدم متوسل پیمان به کالفگی با

 ببینم اینجا بیا بگیر هست الزم بچه برای چی هر و شیر شیشه و شیرخشک برو شو بلند پیمان-

 بکنم باید چکار

 شدم خوب یهو شد چی االن بودم بد که دیروز تا.... چه من به گفت بدجنسی با پیمان
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 شد بلند رها گریه صدای دوباره

 کنم چکار باید ببینم باش آروم دقیقه یه...تو نقویی نق چقدر اه-

 ..اونجام دیگه دقیقه بیست گفت بود مشخص توش خنده ته که صدایی با شنید حرفامو که پیمانم

 باشه؟ چی خشکش شیر راستی گفت که کنم قطع خواستم

 برای که کدوم هر بپرس ای داروخونه تو که دکتری خود از هم تو میدونم چه من گفتم حرص با

 بیار بگیر بود بهتر اره سن

 اونجام دیگه ساعت نیم نهایتا داداش چشم-

 خورده هیکلمو نصفه االن تا دختر این کنی می پیدا رو اسکلتم وگرنه باش زود-

 روی کردمش پرت...کردم قطع رو گوشی...بود گرفته ام خنده خودمم...شد بلند اش خنده صدای

 گرفتم آغوش تو دوباره رو رها و کنارم مبل

  تو رضای به راضیم خدایا گفتم و کردم بلند موسر

 تا رفتم می قدم رو سالن طول و بگیرمش بغلم توی بودم مجبور هم من و شد نمی آروم رها گریه

  صدای...شه آروم

 بهش.... بود نگذشته پیمان با تماسم از دقیقه ده هنوز...دادم فشار رو اف اف دکمه...شد بلند زنگ

 کردم زدن قدم به شروع باز و گذاشتم باز رو در و رسوند خودشو زود چقدر شدم امیدوار

 شد زده در به ای تقه

  تو بیا-

 ...شد پیدا در الی از کله یه و شد باز بیشتر در

 کجایین؟ خونه اهل-

 کردم باز کامل رو در و سمتش رفتم... بود علی صدای
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 پدر اقای سالم-

 داد نظامی سالم و

 تو بیا سالم-

  بگذرونیم خوش یکم بریم دنبالت اومدم داداش ممنون نه گفت بود در دم هنوز که علی

 سالن تو زدن قدم به کردم شروع دوباره حوصله بی

  بیام تونم نمی گفتم می بهت میزدی زنگ قبلش اگه-

 بست رو در و شد وارد علی

 چرا؟-

 کردم اشاره رها به

 کنم می داری بچه دارم بینی نمی مگه-

 خدا از منم بگیره رو رها تا کرد دراز دست و اومد سمتم به بود شده رها متوجه تازه انگار علی

  دستش دادم خواسته

 داری ای تیکه دختره چه:علی

 زدم گردنش پس محکم

 میشی محسوب عموش ناسالمتی... بزن حرف درست من دختر مورد در-

 قصد تازه سالمه بیست تازه من باشم عموش من که کردی غلط گفت و کرد جمع صورتشو علی

  دارم رو دخترت با دوستی

 باباشی همسن تو خفه-

 شنوه نمی چیزی نخوام خودم تا دونست می چون شاید....نپرسید چیزی که بودم علی ممنون

 بزنم حرف خواست نمی دلم لحظه اون توی حال بهر...
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 قهوه جونفن تا دو هم و کنم درست رها شیر برای جوش آب هم تا آشپزخونه سمت کردم حرکت

 تلخ دهنم طعم اونقدر دیگه االن....افتادم تلخیش و قهوه یاد دوباره مدتها از بعد....کنم درست

 نکنم حس رو قهوه تلخی که هست

 گرفته خوابش علی شونه روی بود کرده گریه بس از رها....ایستاد دست به رها اپن پشت هم علی

  افتاد بهش که نگاهم...بود

  سوخت دخترم یبرا دلم....سوخت دلم

 کردم زمزمه لب زیر بگیرم رها از رو نگاهم اینکه بدون

 سوزد می هایت دلتنگی ی همه برای دلم"

 سوزد می اشکهایت ی همه برای دلم

 سوزد می خودم برای دلم حتی و

 "را هایش دارم دوستت کردم باور که

 شیم مستفیض بخون بلندتر خونی می داری چی-

 جایی جابه همین که بگیرم رو رها که کردم دراز دست... گذاشتم شجلو رو قهوه فنجون تا دو

 شه بیدار دوباره شد باعث

 بود تر سوزنده هم گداخته آهن از حتی نگاهش...سوزوند رو دلم نگاهش...کرد می نگاهم بغض با

 رفت در سمت علی...شد زده زنگ دوباره

 کرد می طلب ماز رو مادرش چشماش با که بودم کودکی به خیره هنوز من و

 اومد پیمان خنده پر و بلند صدای

 اومدی رسانی امداد برای هم تو نکنه امیرعلی سالم-

 بگو بعد متنفرم چسبیده اسمم به که امیر این از من گفتم بهش صدبار خوبه حاال زهر و سالم:علی
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 اومد بودیم ایستاده سالن توی حاال که رها و من سمت به عصبانیت با و

 از متنفره اون....متنفره کنیم صداش بود کاملش اسم که امیرعلی یا امیر اینکه از اچر میدونستم

 پدرش نداشت دوست وقت هیچ که همینه برای بندازدش،شاید مادرش یاد رو اون که چیزی هر

 بخاطر اونم گرفت طالق ازش زنش که وقتی کرد تحمل رو عذابی دکتر،چه بیچاره...کنه ازدواج

 از که طور اون داد طالقش هم عاشقشه،دکتر گفت می اما بود کوچکتر سال پنج ازش که پسری

 قول به...کرده رهاش اس دیگه جای یه دلش زنش دید وقتی اما بود زنش عاشق دکتر شنیدم علی

 برای نتونستم منم خواست نمی منو اون اما بودم مادرت عاشق من"میگه بابام گفت می علی

 علی و"بره بذار خوشبخته اون با کنه می فکر بچینم،اگه ازشوپرپرو دارم،نخواستم نگهش خودم

 کنه فراموش...کنه فراموش باشه تونسته هرگز کنم نمی بود،فکر کشیده رنج چقدر ساله دوازده

 مرده گفت پرسید ازش کسی وقت هر اون که مادری....کرده حقش در مادرش که ظلمی

 به عشق کنن می فراموش که مادرایی....ننیست مادر اسم الیق که هستن مادرانی وقتا گاهی

 بگذری؟یعنی معشوقت بخاطر هم خودت از که نیست معنی این به عشق چی؟مگه یعنی فرزند

 چه من...بگذره جدیدش عشق شایدم هوسش از علی بخاطر نتونست که نبوده عاشقش علی مادر

 پاک دلشه تو زنا همه زا علی که نفرتی این امیدوارم فقط نیستم قضاوت جایگاه تو من میدونم

 براش دخترا ،همیشه بده دختری به دل نتونه وقت هیچ شد باعث مادرش کار همین...باشه شده

 از رو نفرت این تونست شیدا اینکه مثل که بودم خوشحال اما...بودن سرگرمی برای وسیله یه فقط

 کنه؟ می رچکا اینجا این پس عروسیشه شنبه پنج که نبود یادم اصال...کنه پاک دلش

 کنن می نگاهم دارن حیرت با پیمان و علی دیدم اومدم که خودم به

 کنید؟ می نگاهم اینجوری چرا چیه گفتم و دادم تکون سرمو

 نگاهمون فقط خیال بی کردیم صدات چی هر که بود خبر چه بودی توش که هپروتی این:پیمان

 کردی می

 نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 رو خشک شیر و شیر شیشه پیمان و گرفت بدست رو بود بیدار النا که رهایی دوباره علی

 اشپزخونه سمت رفت و برداشت



 
 

289 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 جوش آب توی بذاری و شیر شیشه اون باید اول کنم فکر پیمان-

 بابا باشه:گفت بلند همونجا از هم پیمان

 چرا چته گفتم و زدم کمر به دستمو...کرد می جمع رو بینیش هی و کرد بوکشیدن به شروع علی

 کشی می بو دخترمو داری اینجوری

 گرفت سمتم به و کرد دور خودش از رو رها اونم

 کرده خرابکاری کنم فکر دخترتو این بگیر بیا-

  خاروندم و گوشم پشت

 من؟ کنم چکارش حاال-

 رو بچه و کنی می عوض رو پوشکش میری خوب بابای یه مثل هیچی:گفت و زد نیشخندی علی

 کنی، می تمیز هم

 کرد اشاره حموم به بعد

 کن حمومش ببر اصال-

 کنی کمک تونی نمی اگه فکتو ،ببند هم تو میگی خوت واسه چی گفتم کالفگی با

 کنم تمیزش برم باید من یعنی....کردم می نگاش کالفه من و بود علی دست توی رها هنوز

 من با بعد دفعه برو تو رو دفعه این حاال علی-

 توئه وظیفه پس باباشی ،تو باباشم من مگه دخترتو بگیر اشدی،بی اشتها خوش بابا نه-

 ،یه خبرتونه چه گفت میومد سمتمون میداد تکونش دستش توی که شیری شیشه با که پیمان

 نداره کردن تو و من اینقدر که کردن تمیز بچه

  بوسه می رو دستت پس گفتم خنده با

 عمرا گفت و کشید درهم ابرو پیمانم
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 کردم می اقدام من باید اینکه مثل نبود ای چاره... بود دراومده صداش باز هم رها

 من نکردم تالفی اگه شعوری بی خیلی گفتم بهش حال همون در و گرفتم علی دست از رو رها

 نکن تمیزش هم تو شدم دار بچه وقت هر باشه:علی

 شد خیره من به و نشست مبل روی نیشخند با

 میداد تکون رو شیر شیشه داشت نوزمه و بود داده تکیه اپن به هم پیمان

 ،بعد بود اینجا پیش ساعت یک همین تا که هم پیمان برسه زندگیشه و کار به تا رفت علی عصر

 وضعیت این نبود بمونه،مغلوم نذاشتم من مونه،اما می دارم الزم کمک اگه گفت اینکه با هم شام

 سرجاش بود رفته خواب که رو رها...دمکر می پیدا حلی راه یه باید خودم کنه پیدا ادامه کی تا

 برای خورد زنگ گوشیم که بودم شده خیره معصومش صورت به... ایستادم سرش باال و گذاشتم

 رو اتصال دکمه کنم نگاه شماره به اینکه بدون و کردم حرکت در سمت سریع نشه بیدار رها اینکه

 زدم

 هیراد الو--

 میزد حرف آروم بود بهار

  سالم-

 خوبه؟ هار سالم-

 میزنی؟ حرف آروم اینقدر چرا-

 میزنم حرف باهات دارم بفهمه کسی خوام نمی-

  زدم پوزخندی

 نبودم باهات زدن حرف مشتاق منم-

 شد دلخور صداش

 نه؟ اس خوابه؟گرسنه رها-
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 که میدونی خب اما بخوره شیر شیشه از کرد می قبول سخت درست گرفتم شیر براش خانم نه-

 تحمل و اس بچه که رها دیگه خوره می رو چیزی هر اجبار سر از اشهب گرسنه کسی وقتی

 فراموش رو مادرش هم دیگه روز دو و کنه قبول رو شیر شیشه که مسلمه داره رو گرسنگی

 خبردار ازش همه بگم کشه می یدک زنمو اسم که کسی به که رو حرفی کردم نمی کنه،فکر

 میشن

 ...نشستم خونهآشپز توی میز پشت جلو کشیدم رو صندلی

 چیه؟ منظورت-

 مثال؟ بشه چی که راه اون به میزنی خودتو-

 چیه؟ منظورت فهمم نمی کن باور-

  کردم عصبی خنده

 پدری همون دختر که حقا-

 حرف مامان با ،تلفنی دونه نمی کسی نمیدونستم بگم،اصال نباید نمیدونستم من کن باور هیراد-

 ... و شنیده هم مهدی اینکه مثل که میزدم

 منظورم نفهمیدی که راه اون به میزدی خودتو چرا پس آهان گفتم و کوبیدم میز روی محکم-

 حس حتی کنی؟من زندگی باهاش و باشی نداشته احساسی هیچ کسی به بده چقدر چیه؟میدونی

 باورم اتفاق همه این با اما...کنم زندگی باهات شدم حاضر رها بخاطر اما نداشتم بهت هم رو تنفر

 بگیره طالقتو بابات که بهتر همون...شه بزرگ خواد نمی وقت هیچ تو عقل شد

 ..هی-

 میز روی انداختم رو گوشی و کردم قطع بزنه حرف اینکه از قبل اما

 می همه که آخرش و اول خب... نداره ای فایده هیچ دختر این به دادن فرصت اینکه مثل

 سره یه اینکه نه هستن کی مادرت و پدر اصال ننکرد سوال حتی که اینجوری نه اما آره...فهمیدن
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 8 و 23 ساعت...کردم نگاه مچیم ساعت به....حاجی بیچاره...کنم توهین ام خونواده و من به بشینن

 ...بود شب دقیقه

 ...گرفتم رو حاجی شماره و برداشتم رو گوشیم

 داد جواب باالخره بوق چهار از بعد

 تویی؟ بابا هیراد الو-

 خوبی؟ بابا سالم-

 خوبم پسرم خوبم-

 ..که میدونید اونجا بیام امروز نتونستم ببخشید-

 می صحبت باباش با حضوری میرم فردا خودم ،من بابا میدونم گفت مهربونی با و اومد حرفم بین

 بهار میذاره و کرده اشتباه میشه متوجه مطمئنا اونم میدم توضیح براش رو چیز همه و کنم

 ...برگرده

 این و زندگی این از خودمم من بکنن دارن دوست کاری هر بذارین....خواد نمی بابا هن گفتم سریع

 شدم خسته خونواده

 یشه؟ چی رها پس-

 کنم می بزرگش خودم-

 کنم می درست رو چیز همه فردا خودم پسرم نکن لجبازی-

 کنه یم ایمون و دین ادعای فقط که مرد این پیش التماس برین شما خواد نمی بابا که گفتم-

 بارشون اولین اونا کنم تحمل دخترشو دیگه نیستم حاضر خوام نمی رو دخترش دیگه من....

 بشه تموم چی همه بهتره...کنن می توهین بهم دارن که نیست

 میزنیم حرف هم با بعد شی آروم بذار باشه-
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 من... یبزن حرف باهاشون نری که میدم قسم خودم جون رو تو حاجی گفتم و زدم موهام به چنگی

  چی؟باشه یعنی انسانیت فهمن نمی که اینا التماس بری خوام نمی

 ببرتش خودش با بهار نذاشتن که گفت پیمان... چطوره ام نوه...باشه-

  خوابه که االن خوبه-

 میاد پیش انشاهلل صالحه چی هر خدا به کن توکل-

  باش خودت مواظب بابا... باشه-

 مواظبشه اون ما پیش بیار رو رها میگه عزیزت-

 خداحافظ پس...باشه پیشتون بهتره بگیرم پرستار براش تا باشه-

 خداحافظ-

 نذاشته رها صبح تا....بود صبح 6 کردم نگاه ساعت به...پریدم خواب از در شدن کوبیده صدای با

 برد خوابش خستگی از دیگه نماز بعد کرد می گریه فقط و بخوابم بود

 خواب میدادم ترجیح پس بود پیمان حتما.... رفتم بسته نیمه شمایچ با رو در پشت تا اتاق مسیر

 ...نپره چشمام از

 شدن باز حد آخرین تا خود خودی به چشمام بود چشمام جلو که کسی از در شدن باز با اما

 کنی؟ می چکار اینجا تو گفتم متعجب برم کنار در جلوی از اینکه بدون

 سالم-

 بشه؟ چی که اینجا اومدی صبحی اول درد و سالم گفتم نره باال کردم می سعی که صدایی با

 کرد انگشتاش با بازی به شروع شد می نگران که وقت هر مثل

 بگیرم طالق خوام نمی من-
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 اینکه از قبل تا بگیری؟بهتره طالق خوای می کردم می فکر من جالبه چه ااااااا: گفتم تمسخر با

 بیای کردی جرات داداات وجود با چطور تو اصال برگردی سراغت بیان داداشات

 اشپزخونه سمت ورفتم گذاشتم باز رو در

 زدم صورتم به آب مشت چند و کردم باز رو شیر

 نیست صورتت و دست شستن جای اینجا-

  کردم نگاش تمسخر با و برگردوندم رو سرم... بودم داده تکیه سینک به رو دستام

 بشورم کجا صورتمو که بگیرم اجازه حاجی دختر تو از باید خودم ی خونه تو جدی؟نمیدونستم-

 آورد کنارم آروم رو دستش....ایستاد روبروم درست.... من سمت اومد و نزد حرفی

 االن پس باشه اینجور اگه گفتم خودم با... افتادم علی جکای از یکی یاد لحظه اون چرا نمیدونم

 علی دار خنده افکار این از...کرده درازی دست بهم زنم که شکایت برم باید بعد تومه منم کار

 ساز چای...ببنده رو آب شیر خواسته می فهمیدم....نبود کردم که نگاش نشست لبم رو لبخندی

 چید می رو صبحونه میز داشت و بود زده برق به هم رو

 خنده زیر زدم پقی بردم در به سالم جون من االن که قبلیم افکار همون اثرات از

 کردم سعی....دیگه علیه با گشتن اثرات از اینم...کرد می نگاهم تعجب با و بود برگشته بهارم

 خونه تو باشم داده اجازه نمیاد یادم گفتم و کردم جدی رو صدام...کنم وجور جمع رو ام خنده

 کنی دراز گوشامو کردن درست صبحونه یه با خوای می که بمونی

 ...شدم خسته فهمی می.... شدم خسته فتگ و کوبید میز روی بود دستش توی که ای کره قالب

 ..شد اژدها این باز

 کن در بابات خونه رو خستگیت برو چه من به-

 کابینت به خورد دادم جاخالی...سمتم کرد پرت و برداشت رو کرده قالب بار این



 
 

295 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 هم تاوانشو کردم غلطی یه من بابا...دارم دوست بفهمی خوای نمی چته؟چرا گفت خشم با

 بیرونم بخوای باید االن که نبود کافی من به نسبت حسیت بی...نبود کافی محلیت همه نای....دادم

 کنی

 و کنه بحث....کنه دعوا و بزنه داد داشتم دوست چرا نمیدونم.... بودم زده زل بهش خونسردی با

 بگیره داداشاش از پدرش از من از داره اگه حقی

 نفساش و بود شده قرمز خشم از سفیدش ورتص...بود کرده تعجب خونسردیم از کنم فکر اونم

 ....بود شده تند

 ؟.. ببره منو مهدی گذاشتی هان؟چرا ساکتی چرا-

  شدم جا جابه سرجام سینه به دست

 بری بود خدام از من ؟تازه رفتی نمی باید گرفتم؟خودت می رو جلوت باید چرا من-

 ام سینه رو کوبیدن به رکد شروع مشت با و کرد حمله سمتم به

 کردم قفل دستام با رو دستش دو مچ

 کردی جرات چطور تو اصال... درآ داداشت جلو برو شدی شجاع واقعا شدی؟اگه وحشی چته-

 نشکست پاتو قلم و بیایی گذاشت چطور اینجا؟مهدی بیایی

 ...شدن سرازیر اشکاش...داد تکیه ام سینه به رو سرش...شد آروم

 خدا رو تو هیراد....برنداشتم هم رو وسایلم ساک حتی...کردم فرار...بیرون رفتن اشون همه وقتی-

 ببرن منو نذار

 افریدی؟ ضعیف اینقدر رو دخترا بعضی چرا خدا گفتم خودم با کردم بلند رو سرم

 ....کردم جداش خودم از و گرفتم رو بازوهاش...افتادم گفته مامانش به که موضوعی یاد یهو

 زدم زل چشاش توی خشم کمی با

 نفهمن بقیه که بزنم حرف زنم با کلوم دو تونم نمی من هان؟یعنی گفتی مامانت به چرا-
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 گفتم ؟من نگفتی که تو....دونن می کردم می فکر...نمیدونن نمیدونستم خدا به گفت هق هق به

 ندونه میشه مگه بابات دوست بابام

 بگی مامانت به بزنی زنگ باید چرا اصال تو بدونه هم کهبابات برفرض اصال-

 از احمقم من حوالپرسی بود زده زنگ خودش نزدم زنگ من خدا به گفت و زد چنگ شرتم تی به

 ناراحتی و نیستی حاجی پسر فهمیدی تازه گفتم که بود نگرانی سر

 عقب دادم هلش و کردم ول رو بازوهاش

 کرد می سعی...کرد می نگاهم و بود ایستاده سرجاش هم هنوز...نیفتاد و کرد حفظ رو تعادلش

 شد بلند رها گریه صدای...شد می مگه اما نشم عصبانی

 ...کردی بیدارش خوبه بفرما گفتم ای غره چشم با

 اتاق سمت دوید من قبل اون که رها اتاق سمت برم خواستم

 نشستم میز پشت برگشتم و دادم تکون دختر این بودن ضعیف ابخاطر تاسف با رو سرم

 ...کردم نگاه شد می آب زمین کف داشت که ای کره قالب به

 نکنه پرت رو مربا کاسه که داشت عقل شکر رو خدا... خطرناکه بد دخترم این گفتم خودم با

 ....سمتم

 هیراد؟-

 شد اژدها دوباره چرا این باز کنه بخیر خدا

 ..ندادم جوابشو و گذاشتم دهنم رو بود دستم که ای لقمه

 حسابی درست زبون یه این به خدا و شده مستجاب امدعاه اینکه مثل فهمیدم اینبار... زد داد باز

 ...شده اژدها فقط من واسه حیف فقط داده

 لیوان و همزدن هم بعد و شکر مقدار یک...ریختم خودم واسه چایی لیوان...ساز چای سمت رفتم

 شنیدم خودم به نزدیک رو جیغش اینبار که لبام سمت بردم رو
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 کردی؟ می ضعو رو پوشکش باید نمیدونی تو یعنی-

  خوردم رو ام چایی از قلپ یه خیال بی و کردم پوفی

 کردی عوض رو پوشکش تو اصال: گفت حرص با که

 بردین تشریف شما که وقت همون آره گفتم خونسردی نهایت با

 نکردی؟ عوض رو پوشکش حاال تا دیروز از یعنی گفت جیغی صدای با

  آره-

 کرد می نگاهم خنده با داشت و بود دستش توی که رها هب...خوردم رو ام چایی از ای دیگه قلپ و

  زدم چشمکی

 ... صداش این با نذاشت برامون خواب صبحی اول که نقوت نق مامان چطوره؟این بابا دختر گفتم و

 ....ام سینه به خورد چیزی یه که بود نشده تموم ام جمله هنوز

 شدی؟ وحشی امروز تو چته گفتم و کردم اخم

 رهائه کوچولوی و موطالیی عروسک دیدم سمتم کرده پرت چی ببینم کردم نگاه مینز کف به بعد

 ...برداشتم قدم بهار سمت آرامش با و گذاشتم سینک توی بود خالی که رو ام چایی لیوان

 ... کنه اقدام این از بیشتر که بود نشده شجاع اونقدر هنوز اما خورد می حرص بیچاره

 خوره نمی دردش به اژدهاش خشم این دیگه بشم عصبی اگه میدونست

 ...گرفتم ازش رو بود کرده عوض رو لباسش که رو رها و ایستادم جلوش

  بوسیدم رو لپش محکم

 اومده کجا از خوب بوی این میده؟ناقال خوبی بوی چه بابا خوشگل دخترم به به-

 کردم اش حواله چشمک یه و کردم بهار به نگاهی
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 زدم داد که رفت بیرون آشپزخونه از حرص با

 رو بشم دهن به دهن نفهم آدمای با اینکه حوصله من بری،چون بیان داداشات اینکه قبل بهتره-

 ندارم

 ایستادم جلوم مظلومیت با و برگشت که بود نرسیده اتاق به هنوز

 ایستادم جلوم مظلومیت با و برگشت که بود نرسیده اتاق به هنوز

 یه بیدادشون و داد با اینجا بیان برادرات دارم آبرو اینجا نم گفتم و دادم بیرون حرص با نفسمو

 تونم نمی ،من وایسی جلوشون بهتره بمونی داری دوست واقعا اگه هم نمیذارن،تو برام آبرو جو

 دارم شک باشی برام مناسب و عاقل همسر یه بتونی تو اینکه به واقعا خودمم چون کنم کمکت

 ... زد پس رو شه سرازیر خواست می که شکیا قطره...شد خیره بهم ناباوری با

 گیرم می رو حقم خودم باشه گفت خفه صدایی با

 ....دوید اتاق سمت سریع و

 چیزا خیلی کنه می مجبورت نگاه یه وقتها گاهی...بود،انداختم بغلم توی ساکت رهایی به نگاهی

 بود کرده ثابت بهم درشما برای قراریاش بی..بارونیش چشمای...رها دیروز نگاه...کنی قبول رو

 بزرگش بخوام االن من اگه حتی دختره رها...داره احتیاج باشه زندگیش توی مادرش اینکه به اون

 که من به که بزنه مادرش با حرفایی داره احتیاج اون دیگه سال چند مطمئنم کنم حمایتش و کنم

 می تالش دخترم بخاطر باید بود ریخته بهم ریشه از که من زندگی...بزنه تونه نمی پدرشم

 کاری هیچ من نایسته اش خونواده جلوی و نده خرج به شجاعت خودش واقعا اگه اینبار اما...کردم

 .کنم نمی موندنش برای

 دست از نتونم که هست اونقدر ساحل به عشقم کردم می فکر که افتادم پیش سال چند یاد

 مشکالتی همه این با که ماهه چند نم و رفت ساحل باطل خیال زهی اما...کنم تحمل رو دادنش

 داره؟ وجود عشق واقعا اصال...نکردم هم فکر بهش دارم که
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 سر مصیبت همه این پدرم به عشق بخاطر افتادم مادرم یاد....دارم شک هم عشق وجود به حتی

 زندگیش عقایدش بخاطر داشت ارزش واقعا پدرم داشت؟یا ارزش عشقش اومد؟واقعا من زندگی

 بده؟ دست از رو

 میرم دارم من-

 ایستاده سرخ چشمایی با اپن پشت بهار و کرد می بازی شرتم تی یقه با رها..کردم بلند رو سرم

 بود

 کجا؟-

 بگیرم برادرام و پدر از حقمو تا میرم-

 در سمت کردم حرکت که دادم تکون سری

 کن صبر-

 کرد نگاه بهم منتظز و برگشت

 گرفتم سمتش به رو رها

 میام باهات منم کنم عوض و لباسام من تا بگیرش-

 و گرفت دستم از رو رها.... کنه پنهون نتونست رو لبخاش روی لبخند و چشماش توی خوشحالی

 ایستاد سالن وسط لخند یه با

 می که دیشب تا...گیرم می خودم واسه تصمیم یه دارم لحظه هر من چرا بودم مونده خودم اصال

 بودن ضعیف نداشتم دوست که بود این برای شاید...کنم مکشک خوام می که االنم... طالق گفتم

 ...نیست خودم بخاطر که میدونستم اما...بود رها بخاطر شایدم...ببینم رو انسان یه

 ********* 

 خونه نمیریم مگه گفت و کرد جا جابه بغلش تو رو رها... کرد نگاهی میرفت داشتم که مسیری به

 پدرم؟



 
 

311 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 دادم تکون رو سرم بگیرم خیابون از رو نگاهم اینکه بدون

 خیابون؟ این پیچیدی چرا پس-

 برگردوندم روبرو به رو نگاهم دوباره و کردم بهش نگاه یه

 میریم بعد عزیز پیش میذاریم بریم می رو رها اینکه برای-

 ...شد ساکت و گفت آهانی

 عزیز هم آخرش کردن نگاه بهار و من به تعجب با عزیز و ثریا... بابا خونه به ورودمون محض به

 بهار و من با بیاره روش به رو اخیر اتفاقات به اینکه بدون کرد سعی و اومد خودش به زودتر

 ....کرد احوالپرسی

 ...اومد کردن پذیرایی واسه خانم مریم هم نشتن محض به

 اتاقشه؟ تو بابا عزیز-

  مادر آره-

  بپرسم حالشو برم من پس-

 رفتیم بابا اتاق سمت به دو هر و شد بلند اونم...شه بلند که کردم اشاره بهار به بعد

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

 پیش فرستادم رو بهار دقیقه ده از بعد نزد حرفی بهار جلوی اما کرد تعجب دیدنمون با هم بابا

  ثریا و عزیز

 برگرده؟ شدن راضی چطور:گفت بابا باالخره که

 کرده فرار که نمیدونن هنوز گفتم و دادم تکون رو سرم... زدم پوزخندی

 چی؟ گفت و شد خیز نیم تخت روی تعجب با بابا
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 رفتن بیرون داداش و باباش اینکه از بعد صبح موندم دختر این کارای تو هم خودم من... بگم چی-

  بزنه حرف باباش با ببرمش قرار االنم...بگیره طالق خواد نمی خونه،میگه اومد

  کشید دراز سرجاش دوباره بابا

 میشه حل چی همه حرف با کنین می خوبی ارک-

 از بویی خانواده اون کنم نمی فکر...شره دنباله چقدر مهدی شناسین،میدونین می رو اونا که شما-

 نمی خب اما...کنم خالص خودمو و بدم طالقش دادم ترجیح خودمم راستش...باشن برده منطق

 رهائه بخاطر اومدنام کوتاه این ی الزمه،همه رها زندگی توی وجودش که شم این منکر تونم

 هم خوبی زن خوبیه،مطمئنم دختر بهار:گفت بود شده ضعیف بیماریش بخاطر که صدایی با بابا

 به بیام باهاتون منم خوای می اصال...میشه درست مطمئنم بزن حرف حاجی با هست،تو برات

 نمیده جواب که تلفنام

 حق....نداشت خبر بهار دروغای و اتفاقات از مهیچکدو از داشت حق....بابا داشت دلخوشی چه

 بگم بهش منتظر....بخونم حاجی چشای توی رو انتظار تونم می هنوزم...برام خوبیه زن بگه داشت

 برای هم رو بهار باید گفتم می اگه شاید...بگم تونستم نمی خب اما بمیره مسعود شد باعث چی

 ...کردم می حذف زندگیم از همیشه

 یا دارم نگه زندگیم توی رو بهار باید نمیدونم....غیرممکنه هم خودم برای حتی رفتارام درک

 وجودش همه با روز یه که بهاری...بفهمه رو نخواستنم و خواستن این تونه نمی هم کسی نه؟هیچ

 پیدا اش گفته این برای دلیل تونستم نمی من و....داره دوستم میگه داره االن متنفره مردا از گفت

 چنگ زندگیم و من به خواد می اش خونواده محیط و جو از شدن خالص برای اینکه جز کنم

 ....بزنه

 میریم خودمون بابا نه-

 ...زدم بیرون اتاق از و کردم بابا با خداحافظی شدم بلند

 کی تا زندگی توی من سرگردونی این که کردم می فکر این به و میرفتم پایین یکی یکی رو ها پله

 بیفته؟ من زندگی توی قراره ای دیگه اتفاقات باشه؟چه اشتهد ادامه قرار



 
 

312 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 این به داشتم من...بودیم کرده سکوت هردومون...زدیم بیرون بابام خونه از که بود دوازده ساعت

 این به اون شاید و...عاقل و شه بزرگ کنه سعی خواست می دختر این واقعا آیا که کردم می فکر

 بایسته؟ اش خونواده یجلو چطور باید که کرد می فکر

 چه تو داشت نبود معلوم اما شه پیاده شدم منتظر...کردم پارک رو ماشین پدرش خونه مقابل

 بود خیره روبروش به سکوت تو که کرد می سیر افکاری

 برگشتم طرفش به کامل

 شی؟ پیاده خوای نمی-

 ...رفتیم خونه در تهردوسم و شدم پیاده هم من....شد پیاده حرفی هیچ بدون و اومد خودش به

 نمی حرکتی جاش از اما تو بره تا کردم باز رو در...شد باز تیکی با در...دادم فشار که رو زنگ

 شد نمی رو دستاش آروم لرزش...دید شد می راحت رو چشماش توی ترس...بود ترسیده...کرد

 ...گرفت نادیده

 ایستادم روبروش و گرفتم رو بازوش

 و عاقل زن یه عنوان به تونم می که کنی ثابت بهم امروز همین باید یبمون من با خوای می اگه-

 دیگه و تو برو تونی نمی اگه....کنم حساب روت بگیره رو حقش چطور باید دونه می که فهمیده

 ترسو که مادری چون کن فراموش همیشه برای هم رو دخترت...نگیر من از سراغی وقت هیچ

 بار ضعیف و ترسو دختر یه رو دخترم خوام نمی من...خوره نمی من دختر کردن بزرگ درد به باشه

 فهمیدی؟ بیارم

 ....کنه آرومشون بهم کردنشون قفل با کرد می سعی اما بود مشخص هم هنوز دستاش لرزش

 نه؟ یا تونی شد؟می چی-

 پسر یه هم بعدش و پرید پایین ماشین از سریع مهدی دیدم که عقب برگشتم ماشینی صدای با

 شد پیاده جوون

 شد بلند دادش که کردم ول رو بهار بازوی...اومد طرفم به مهدی
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 کنی؟ می چکار اینجا حرومزداه توی-

 که نداری خبر پس گفتم خودم با...گرفتم هوا توی رو دستش که کنه ام حواله مشتی خواست

 کرده فرار صبحی اول خواهرت

 ...بزنم حرف بابات با خوام می من نگردی شر دنبال نفعته به گفتم و عقب دادم هلش

 شدی؟ الل چرا گفتم و برگشتم بهار طرف به

 ماشین کنار که رسیدم پسر همون به کردم دنبال رو نگاهش رد... زد نمی حرفی و بود شده خیره

 کرد می نگاه ما به بهت با

  هنمیزن حرفی دید وقتی...کرد می نگاه بهار به منتظر و بود کرده مشت دستاشو خشم با مهدی

 خونه تو کرد پرتش و کرد باز کامل رو در کشید رو بازوش

 این چی به تو آخه...روت به تف...ندیده شوهر ایه عقده میرسم هم رو تو حساب بعدا تو برو:مهدی

 دلخوشی زده گولت هم اول از که قرتی حرومزاده

 کردن مشت اب رو حرصم و نشم مرتکب رو مسعود مورد در اشتباهم دیگه بار یه کردم می سعی

 کردم می کنترل دستام

  مهدی شو خفه-

 کرد نگام تمسخر با و برگشت طرفم به

 کارنامه توی من با ازدواج از قبل گندی چه خواهرت میدونی اصال تو که بگم بهش خواستم می

 ادعات اگه تو..شده تجاوز خواهرت به سالگی ده توی میدونستی تو اصال یا....کاشته زندگیش

 بی خواست نمی دلم هنوز بود زنم خب اما...داشته پسر دوست خواهرت فهمیدی یم باید میشه

 رو اش بنده گناه باید خدا...نبودم خدا که من...نداشت جای آبرویی بی من مرام تو...کنم آبروش

 نبخشم تونستم می داشت ربط من به که جایی تا فقط من...ببخشه

 نفس نفس هردومون خشم از...میومد هارب گریه صدای...ایستادیم هم روبروی دومون هر

 ...بودیم گرفته گارد هم برای خونی دشمن تا دو مثل....میزدیم
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 کن؟ بس مهدی-

 یا برگدونه رو سرش اینکه بدون مهدی اما...کردم بود زده حرف باالخره که پسر همون به نگاهی

 نکن دخالت تو سهیل: گفت بگیره من از رو نگاهش

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

 بعد سال 3

 باشه کن پیدا خودت واسه خوبی دوستای و باش خوبی نکنیا،دختر اذیت بابایی رها-

 نداد جوابی و داد تکون آرومی به رو سرش

  بوسیدم و بینیش

 قهری؟ من با بابا دختر-

 داد تکون و سرش

 ینم دیگه شد خورده؟حیف موش و زبونت گفتم خنده با و گرفتم دستم رو خرگوشیش موهای

 بزنی حرف تونی

 نزد حرفی بازم اما داد نشونم درآورد اخم با رو زبونش

 دیگه همینه لجباز دختر آوردن بار عاقبت آخر...باید خودم بر لعنت که کردم خودم گفتم خنده با

 ...کرد حرکت مهد در سمت و گرفت دستم از رو ایش گربه کیف اخم با

 ...کنی می پیدا هم خوبی دوستای تازه دمیا خوشت هم خودت بعدش ساعته چند فقط رها-

 کنه نگاهم برنگشت حتی و داخل رفت حرفام به توجه بدون اون اما

 کالس شروع از ای هفته یه که االنم....مهد بیاد نداشت دوست چرا ،چرا؟نمیدونم داشت حق شاید

 بیارمش تونستم تهدید کلی با امروز تازه و گذره می مهدشون

 ...کردم حرکت ماشین تسم و دادم تکون سرمو
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 امید به بود دوازده به ربع یه کردم نگاه ساعت به...تو بیاد مریض آخرین تا دادم فشار رو زنگ

 ...شدم بیمار ،منتظر کشه نمی طول زیاد بیمار کار احتماال و اینجاست نزدیکه رها مهد اینکه

 ...شد وارد جوون پسر یه و شد باز در

 دکتر آقای سالم-

 بکشین دراز اینجا فرماییدب سالم-

  ایستادم سرش باال

 دارین؟ مشکلی چه خب-

 باشه داشته الزم کشی عصب دندونم کنم فکر دکتر آقای-

 ؟ درسته چپ سمت پایین....کن باز رو دهنت-

 بله-

 گرفتم فاصله ازش کمی

 بدم؟ انجام... داره الزم کشی عصب آره-

 ...داد تکون آره عالمت به رو سرش

 ...بود نکرده اثر هنوز اینکه مثل اما گذشت می کننده حس بی تزریق از ای قهدقی ده یه

  بود منتظر بسته چشای با که پسری بعد و کردم نگاه مچیم ساعت به

 نشد؟ سر پایینتون لب امیری آقای-
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 دکتر آقای نه-

 بشه سر دندونش شدم منتظر و دادم انجام تزریق براش دیگه بار یه

 نبود بشو سر اصال آقا این دندون مثل اما بود شده نیم و دوازده ساعت

 نشد؟ سر شد چی-

 داد تکون نه عالمت به رو سرش

 به ربع یه دیدم کردم نگاه که ساعت به....شد حس بی لبم که گفت تزریق بار چهار از بعد باالخره

 تلفن سمت رفتم رسع...بودم نکرده شروع رو دندونش کشی عصب کار هنوز...یکه

 داد جواب بوق ندچ از بعد

 خوبی سالم-

 ناراحته و شده منتظر کلی االن حتما رها دنبال برو کن لطف دارم مریض من خوبی،ساحل سالم-

 بیام دیر گاهی ممکنه که کردم صحبت مهد مدیر با خودم من

 مونیم می منتظرت ناهار برای پس...تو زدی حرف چقدر باشه گفت خنده با

 .. خواد نمی-

 بای-

 کرد قطع بده مخالفت اجازه بهم نکهای بدون و

 همون البته کشید طول ساعتی نیم یه داشت اش لثه که خونریزیی وجود با هم کشی عصب کار

 عینک...کنم تزریق کننده حس بی بازم شدم مجبور و کرد حس کار موقعه رو درد دوباره کار اول

  برداشتم رو ماسکم و

 برای نوبت یه تونید می که دندونتون کردن پر مونه می شد تموم امروز کار...امیری آقای خب-

 بده بهتون نوبت یه کنین صحبت کریمی خانم با بگیرین بعد هفته

 خداحافظ... ممنون-
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 رو دستام کردم عوض رو روپوشم و دستکش... سریع و دادم تکون خداحافظی نشونه به سری

  برداشتم رو کیفم... شستم

  افتاد میکری به چشم اتاق از خروج محض به

 دکتر آقای ببخشید-

 بزنه رو حرفش شد منتظر و ایستادم

 بیاد؟ جام به خواهرم اگه نیست مشکلی بیام تونم نمی فردا من-

 هستن؟ آشنا کار با ایشون فقط نیست مشکلی نه-

 باشید مطمئن بله-

 خداحافظ...نیست مشکلی پس-

 سالمت به-

 ...دربیارم دلش از بتونم شهربازی با کنم فکر خب....نازکشی برم باید امروز مطمئنا

 خورد زنگ گوشیم شدم ماشین سوار که همین

 بود روزبه کردم شماره به نگاهی

 خوبی روزبه آقا سالم-

 خوبن؟ خانمت و خوبی،رها تو خوبم ممنون پسرم سالم-

 خوبن هم اونا ممنون-

 فرداست؟ امروزه؟یا رها تولد شم مطمئن ببینم زدم زنگ راستش-

 بود رفته یادم که بودم درگیر اینقدر روزها این...کوبیدم پیشونیم به محکم حرف این نشنید با

 ....کردم فراموش رو ام بچه تولد که من هستم پدری چه...امروزه رها تولد

 کردین یادآوری که ممنون بود رفته یادم خودم راستش... امروزه نه-
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 ،اشکالی اونجا میام امشب من ،پس میرفت یادش هم بود تو جای کسی هر پسرم داری حق-

 که؟ نداره

 منتظریم چشم رو قدمتون کنم می خواهش-

 خداحافظ گیرم نمی رو وقتت پس باشه-

 خداحافظ-

 

 

 بود گذشته یک از... کردم نگاهی ساعت به...کردم می فراموش پارسال مثل نباید دیگه امسال

 ... کادو تا چند بعدم...بگیرم شیرینی و کیک و بزنم فروشی شیرینی به سر یه اول بهتره

 ....کردم حرکت خونه سمت شیرینی و کیک خرید و هدیه عنوان به عروسک تا چند خرید از بعد

 

 کنم دعوتشون رها تولد برای تا گرفتم رو علی شماره راه تو

 داد جواب بوق دو از بعد

 پیر پزشک بر سالم-

 بای کنم می رانندگی دارم االنم رتونیممنتظ امشب بگم زدم زنگ رهائه تولد امشب علی سالم-

 کن صبر-

 چسبوندم گوشم به دوباره رو گوشی

  بگو-

 شم بلند من دعوت این با داری انتظار کشی نمی خجالت تو واقعا نه... کردنه دعوت طرز چه این-

  بیام بگیرم رو ام بچه و زن دست
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 بای منتظریم-

  شیدا لقو به خب بذارم کالس بذار ذره یه گفت و خندید

 بای دارم کار علی-

 بای بابا باشه-

 

 هیچ که کردم فکر رها شدن بزرگ و سال چند این به رو کناری صندلی روی کردم پرت رو گوشی

 ...رو ام بچه شدن بزرگش مزه کنم حس نتونستم وقت

 یم بابا...نبارن تا کشیدم چشام دور حصار یه و کردم حبس گلوم توی رو بغض... افتادم بابا یاد

 حاجی خدابیامرزتت...بود کرده رو بابا هوای دلم...کنم گریه نباید پس کنه نمی گریه که مرد گفت

 ....روندم خونه سمت و کردم روحش نثار ای فاتحه... ،خدابیامرزتت

 ....کردم حرکت آسانسور سمت و گرفتم دستام توی رو شیرینی و کیک های جعبه

 ...کردم باز رو در و زدم در قفل به رو یدکل و در دم گذاشتم دوباره رو ها جعبه

 کردم صدا رو رها بلند...در شدن باز با

 کجایی؟ بابایی رها-

 قدمیم یه توی چون قهره باهام اومد یادش انگار اما...سمتم دوید آشپزخونه سمت از هم رها

 زدم زانو قدمیش یه توی...زمین گذاشتم رو ها جعبه....کرد اخم و ایستاد

 کردم ازب رو دستام

 بابا؟ بغل نمیایی-

 ندارم دوستت دیگه من نه-

 ....شد می خوردنی ندارم دوست دیگه گفت می وقتی بوسیدنش برای رفت ضعف دلم
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 ساحل...ندارم دوست دیگه گفتیم می به بشیم ناراحت هم دست از وقت هر بودیم کرده عادت

 بازی جور یه من برای اینم کرد نمیشه کاریش خب اما...دادی هم بچه یاد عادتیه چه این میگه

 ...بود

 ندارم دوست من گفتم و خندیدم

  شد آویزون گردنم از گفتم بهش اینو اینکه محض به

 ...دارم دوست من بابا-

 از رو حرف این تونست نمی که بود شده وابسته من به اینقدر دخترم بیچاره... بوسید لپشو محکم

 ...کنم سواستفاده کلمه چند این از بودم مجبور گاهی هم من...کنه تحمل من

 افتاد ها جعبه به نگاهش

 گرفتی؟ شیرینی بابا-

 بگیریم جشن خوایم می امشب بابایی آره گفتم و بوسیدم رو بینیش

 باشه جشن تو نذاریم مامانو میشه بابا-

 چرا؟ گفتم تعجب با

 نکرد بازی باهام هم امروز:گفت ناراحتی با و کرد جمع لباشو

 بیرون کردم فوت رو نفسم...کردم نوازش موهاشو کردم نگاه دخترم گینغم چشاش به

 کنه می بازی باهات فردا مطمئنم من حتما بوده خسته مامان-

 کوبید زمین به رو پاش و پایین پرید پام روی از

 نداره دوستم هم اون چون ندارم دوستش دیگه من-

 نباشی خسته سالم-

 ردمک بلند رو سرم ساحل صدای شنیدن با
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 ممنون سالم-

 رفته یادت کردم فکر گرفتم خودم گفت و کرد اشاره ها جعبه به

 دستش دادم رو ها جعبه و دادم تکون سری

 بیارم هاشو هدیه برم من بگیر اینارو زحمت بی...کرد یادآوری زد زنگ روزبه بود رفته یادم آره-

 موندن ماشین تو

 زد لبخندی رها به و داد تکون سری

 در کار زیر از شیطون ای... بچینیم رو میز کردی می کمکم داشتی رفت یادت دیدی رو بابا رها-

 رفتیا

 ..کمکت بیام من بابا گفت و خندید رها

  داره الزم کمک بابا فهمیدی کجا از تو شیطون وروجک گفت و خندید هم ساحل

  گرفتم رو رها دست

 نیشونببی باید شب که خریدم چیزایی یه برات که بابایی بریم-

 ...کردیم حرکت آسانسور سمت

  ببینم االن نمیشه-

 نچ...نچ-

 بابا دختر های هدیه از اینم خب-

 کرد نگاهم مظلومیت با و کرد نگاه شده کادو های جعبه به

 حندیدم

 کنی؟ می نگاهم اینجوری چرا پدرسوخته چیه-

 میزنی بد حرف خودت به داری بابا گفت و خندید-
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 ...خندید بلندتر و ذاشتگ دهنش جلوی رو دستش و

 شدم دادنش قلقک به شروع کشیدمش خودم سمت

 نه زدم خودم به بد حرف اومد خوشت چه پدرسوخته ای-

 میرم می دارم بابا...بابا آخ-

 دیگه نشو خسیس هیری "

 اینبار و برداشتم رو بالشت دوباره...خنده زیر زدم پقی..زدم زل بهش پریده باال ابروهای با

 زدم صورتش به محکمتر

  اته عمه هیری گفتم خنده با

 ....اون یکی میزدم من یکی...شد شروع و برداشت رو بالشتش اونم

 خم روش منم...تخت روی کرد پرت خودشو خنده با...ها بچه عین بودیم شده بود گرفته ام خنده

 دادنش قلقلک به کردم شروع و شدم

 "نکن...میرم می... دارم هیراد...نکن..خدا... تورو...تو....هیراد-

 بودند شده جدا رها از دستام

 کرد می نگاه بودم شده خیره بهش ساکت که من به تعجب با هم رها

 ؟ بابا-

 اومد خودم به

 بابا جانم-

 کنه کادوشون دوباره خاله میگم بعد کنم بازشون االن بذار بابا گفت و خندید دوباره

 گرفت ام خنده
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 تو برو بدو االنم...ببینیشون شب باید توشونه چی بفهمی دنبای االن شما خوشگله خانم نچ-

 دیگه برو وایسادی چرا...بدو ناهار بیاد کنم صدا و مامان برم من اشپزخونه

 باشه-

 حرکت اتاقمون سمت به و برداشتم بودم انداخته رها تخت روی که رو کتم... کشیدم عمیقی نفس

 کردم

 کردم بازش...بود بسته در همیشه مثل

 ...پنجره کنار به نگاهی همیشه مثل...نبود...کردم تخت به هینگا

 شدی؟ خیره ساعتها و روزها این تموم چی به:کردم زمزمه آروم...دادم تکیه در چارچوب به

 بشه؟ چی که برگرده زدم پوزخندی...برنگشت بستم رو در

 ...سمتش کردم حرکت آروم آروم و انداختم تخت روی رو کت

 ...آسمون به بود شده خیره و...بود نجرهپ روبه من به پشت

 چسبوندمش خودم به...کردم قفل شکمش دور رو دستم..ایستادم سرش پشت

 چطوره؟ من خانم-

 ...درازی زبون یه...فریاد یه حتی از دریغ حتی نه و خورد تکون نه... برگشت نه

 می شهر یه من...سا خیره اون که همونجایی به شدم خیره...گذاشتم اش شونه روی رو ام چونه

 کرد؟ می نگاه داشت چی به اون اما...خیابون کلی با دیدم

 بوسیدم رو گردنش و کردم جمع بود گردنش اطراف که رو موهاشو

 ناهار؟ بریم-

  طرفم برگشت و شد جدا ازم حرفی بدون

 ایستاد هم اون...ایستادم در پشت...کردیم حرکت در سمت هم با و گرفتم دستم توی رو دستش
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 بود سرم پشت دیوار به نگاهش...شدم خیره فروغش بی چشمای و معصوم صورت به

 رهاست تولد امشب-

 گردوندم برش گرفتم رو دستش ،دوباره کنه حرکت خواست و کشید بیرون دستم از رو دستش

 ...خودم سمت

 ... گرفتم قاب دستام با رو صورتش

 مادری براش رو امشب یه شده که هم ونا بخاطر کن سعی...شی این منکر تونی نمی مادرشی تو-

 کنی

 کرد ناامیدم نشست لبش روی که پوزخندی

 

 

 

 شد؟ چی پرسید ابرو و چشم با ساحل...بشینه تا کشیدم جلو رو صندلی

 هیچی گفتم نشه شنیده صدایی و بخورن بهم صدا بی لبهام فقط که طوری

 کرد می نگاه بهار و من به ناراحتی با رها

 دستش دادم رو قاشق و گذاشتم جلوش رو بشقاب... کشیدم غذا براش و برداشتم رو بهار بشقاب

 می نگاه بهار منو به اخم با فقط و بود اعتنا بی کشید براش ساحل که غذایی به که رها به

 کردم نگاهی...کرد

 بابا؟ دختر شده چی-

 بشینم؟ کنارتون بیام منم-
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 بهتره که اینجوری بشینی؟تازه من کنار ریندا دوست:گفت بگم چیزی من اینکه از قبل ساحل

  نشستی بابا و مامان روبروی

 باشم بابا کنار دارم دوست من گفت و کرد ساحل به اخمی رها

 کنارم بیا بدو بابا باشه-

 بشینم؟ پات رو-

 ... خندیدم

 ندارن تحمل پاهام پیرمرد منه... سنگینی... شدی بزرگ دیگه تو دختر-

 دنبالتن بعضیا هنوز و پیرمردی آره-

  پایین انداخت رو سرش ناراحتی با ساحل... برگشتم بهار سمت به بهت با

 دادم بیرون کالفه رو نفسم

 میزنی حرف وقتی اما نمیزنی حرف چرا:گفتم گوشش زیر آروم و کردم نزدیک گوشش به رو سرم

 میزنی؟ نیش اینجوری

 گذاشت بشقاب توی رو قاشق

 دروغه؟-

 کردم نگاه کرد می بازی غذاش با که ساحل به

 بشینم بیام بابا:رها

 نه گفتم داد با

 چسبوند ساحل به رو خودش بغض با هم رها

 برگشتم بود خیره روبرو کابینتای به که بهار سمت به دوباره

 بزنیم حرف هم با بعدا بهتره بهار-



 
 

316 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 نداری؟ ناراحتیشو چرا؟طاقت-

 کن بس گفتم شدم قفل دندونای الی از

 خداحافظ... برم دیگه من-

 شد پرت صندلی..شدم بلند صندلی روی از سریع..کردم نگاه رفت آشپزخونه بیرون که ساحل به

 زمین

 فیلمشه اینا نترس-

 خدا به رو تو کن بس بهار-

 بست می رو مانتوش دکمه داشت ساحل...رفتم سالن سمت به و

 کن درکش ساحل-

 کردم می بدتر بودم جاش اگه من شاید...داره حق میدونم وگفت کرد پاک رو اشکاش

 میایی؟ که شب گفتم رفت که در سمت

  کرد باز رو در

 نباشم بهتره کنم فکر-

 ..اما-

 خداحافظ-

 رو موهام...گرفتم دستام بین رو سرم...نشستم مبل روی بیرون کردم فوت رو نفسم...بست رو در

 ... زدم چنگ

 "میریزه؟ همب چی همه کنم درست زندگیمو خواهم می که وقت هر چرا"

 آروم میذاشت اتفاق همه این مگه اما.... کنم آروم رو خودم عمیق نفس کشیدن با کردم سعی

 بشم
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 دادنم تاوان حال در که منم که هم همیشه

 

 اشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند

 بود نشسته میز پشت ساکت بکنه حرکتی اینکه بدون هم بهار...بود شده مشغول غذاش با رها

 بزنم حرف باهات باید اتاق تو بریم شو بلند-

 بزن همینجا داری حرفی-

 نره باال صدام کردم می سعی رها حضور بخاطر

 توام؟ االن مسئول من چته؟مگه تو-

 زمین روی کرد سقوط و خورد لیز یهو که بزنه بیرون اشپزخونه از که اومد...شد بلند

 بعد کردم نگاهی بود بهار سقوط عثبا و بود زمن روی که رها عروسک به...شد بلند آخش صدای

 ...کنم کمکش تا گرفتم رو دستش رفتم بهار سمت...رها به اخم با هم

 کن ولم گفت بغض با

 خانمم شو بلند-

 ایستاد و کشید دستم از خشونت با رو دستش

 فهمی؟ می هیچیم نه خانمتم نه عزیزتم نه من-

 باشم آروم باید...شدم می عصبی نباید من...نبود آروم االن اون

 اتاق تو بریم باشه-

 زد بیرون اشپزخونه از من از قبل

 افتاد رها کرده بغض نگاه به نگاهم
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 فهمیدی؟ میری و کنی می پرت خواست دلت جا هر عروسکاتو باشه اخرت بار-

 باشه-

 نداشت گناهی که اون...زدم زانو کنارش

 کردم نوازش موهاشو

 پخش عروسکاتو چی؟دیگه شد می چیزیش افتاد می وقتی ناکرده خدای ،اگه ناراحته مامان-

  اتاقت تو برو بعد بخور ناهارتو االنم گلم دختر باشه؟آفرین جایی هر نکنی

 

 

 دادم تکیه بهش و بستم رو در...بود ایستاده پنجره پشت هم باز کردم باز که رو اتاق در

 ایستادی اونجا اینهمه نشدی خسته-

 بود کرده بغل رو دستاش

 بود دار بغض صداش...زدن حرف ردنک شروع

 کنی درکم تونی نمی ندادی دست از رو هیچی که ازم؟تو بگیری خوای می هم رو همین چیه-

 ایستادم نزدیکش... سمتش کردم حرکت و گرفتم در از ر ام تکیه

  گذاشتم شلوارم جیبای توی رو دستام

 نمی چرا... داری رو االن توکنی؟ می فکر اس گرفته مه خودت قول به که ای گذشته به چرا-

 کنی؟ زندگی خوای

 رفت تخت سمت و گرفت دیوار به رو دستش

 دادم سوق سمتش رو نگاهم و دادم تکیه پنجره لبه به

 بست رو چشاش و کشید دراز تخت روی
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 ..باشه زن واقعا برات که خواد می زن یه دلت میدونم...شدی خسته دستم از میدونم-

 کردم قطع و حرفش

 کنم عوض رو موجود آلود بغض فضای ردمک سعی

 چکار؟ خوام می زن...کافیه پشتم هفت واسه دارم زن یه خودم من-

 گرفتم دستم توی رو دستش.. نشستم تخت رو کنارش رفتم...بودند ده سرازیرش اشکاش

 شده؟نه تموم براشون دنیا تواند،مگه مثل که آدم اینهمه....کنی می اذیت خودتو اینقدر چرا-

 منه مثل یکی از بهتر زندگیشون تازه کنن می زندگی دارن زمهنو

  شد شدیدتر اش گریه

 کردم نوازش دستم پشت با رو صورتش...زدم کنار رو بود صورتش کنار که رو موهاش

 بمیرم خواد می دلم من هیراد-

 گذاشتم لبش روی رو دستم

 ...هیس-

 اشتمگذ ام شونه روی رو سرش و کردم قفل اش شونه دو دستامو

 ...ببرم لذت حالم و آینده از تونم می نه... چیه ام گذشته میدونم نه....شدم خسته من-

 کردم پاک رو اشکاش شستم انگشتای با...گرفتم دستام بین رو صورتش

 مهمه اینقدر این فهمیدن بوده مشکت دم اشکت االن تا ازدواجمون بدو از واهلل گفتم و خندیدم

 کنی؟ می اذیت خودتو که

 چطوره حموم بریم بعد بزنیم چرت یه بذار گفتم و بوسیدم اشو گونه شیطنت اب

 شد شدیدتر اش گریه اما شه عوض حالش...بخندونمش خواستم می

 ...کردم نوازش رو کمرش و گذاشتم ام شونه روی رو سرش دوباره
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 اشدنی بودن تاریک بخاطر خواست می کی تا...باشه قوی کرد نمی سعی چرا ،اما داشت حق

 بده عذاب رو خودش

 می کی تا من عزیز اما...ندیدن سخته کردی تجربه رو دیدن و دنیا این قبال که تو برای میدونم-

 ...بدی ادامه اینجوری خوای

 عشقت من و داشتی دوست منو گذشته تو واقعا تو گفت بود شده خشدار گریه از که صدایی با

 بودم

 ...چسبوندم پیشونیش به رو پیشونیم و دادم بیرون آروم رو نفسم

 باشه شاد صدام کردم سعی

 عاشقمونمونه شیطونیهای همون حاصل هم کوچولومون دختر این خانم کردی فکر چی پس-

 دیگه

 ...خندید گریه میون

 خانما خانم باشه باش داشته رو رها هوای امشب گفتم و بوسیدم رو بینیش

 داد تکون رو سرش

 باشم بغلت تو خوام می گفت آروم هک تخت روی بذارم رو سرش خواستم

 ...باشه بغلم تو گذاشتم و کشیدم داز کنارش

  بحث...اشک گریه ماه یه و بود سکوت اش ماه یازده گذشت اینجوری سالها این ی همه

 

 کردم زمزمه لب زیر و شدم خیره بود خوابیده االن که اون به

 نیست چشم به نیازی شعرم در"

 نیست عاشقانه نگاه به
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 داد خواهم نشان همه به من

 نابینا یک شدن عاشق برای

 "نیست چشم داشتن به نیازی

 

 پایین تخت از و کشیدم بیرون سرش زیر از آروم رو دستم... خوابیده شدم مطمئن وقتی

  ایستادم سرش باال...اومد

 به رو سهیل اسم مهدی که وقتی...دیدم رو سهیل بار اولین برای که روزی سمت شد کشیده ذهنم

 ...بودم شده خیره بهش خشم و ،تعجب بهت با من و آورد زبون

 ...گرفتم قرار روز اون توی دوباره انگار سال چند از بعد

 ...بودم نشده خارج سهیل دیدن بهت از هنوز که منی...زد ام سینه به دستش با محکم مهدی

 زمین روی شدم پرت و دادم دست از رو تعادلم

 ...کنم چکار باید نمیدونستم لحظه اون توی

 کرد صورتم حواله مشتی و نشست ام سینه روی مهدی

 شد بلند بهار جیغ صدای

  نامرد نزنش-

 بکشدش کنار تا کشید رو مهدی بازوی و

 کندترین با زمان انگار...شد می نزدکتر و نزدیک بهمون داشت لحظه هر که دیدم می رو سهیل

 ...گذشت می داشت سرعت

 ...زمین بیفته شد باعث که داد هل اونو و بیرون بهار دست از رو بازوش محکم مهدی
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 از رو مهدی...اومد خودم به که... بگیره رو بازوش تا کرد دراز رو دستش... بهار سمت دوید سهیل

 بهش:زدم داد بود بهار بازوی سانتی چند تو دستش که سهیل به رو و اونور کردم پرت خودم روی

  نزن دست

 رو بازوش...ایستادم بهار روبروی...طرفم برگشت تعجب با و موند فاصله ونهم توی دستش سهیل

 ...کردم بلندش و گرفتم

 طرفش برگشتم که کشید رو بازوم مهدی

 احمق کن ولم-

  کن ول خواهرمو گفت و گرفت رو بهار دیگه بازوری هم مهدی

 کردم نگاه بهش تحقیر با

 خواهرته اومد یادت االن-

 کردم نگاه سهیل به خشم با دوباره و

 ای؟ چکاره وسط این تو-

  داره ربطی چه تو به:مهدی

 خورد رو دهنش تو دندون چی هر بزنم داشتم دوست...باشم آروم کردم سعی و بستم و چشام

 کردم می تکرار بار دو نباید رو اشتباه یه... شد نمی اما...کنم

 نکردم ات خفه خودم تا شو خفه مهدی-

 ؟شده چی بده مرگم خدا-

 اومده سرووصدامون از اینکه مثل بود بهار مادر...کردیم نگاه عقب به امون همه جیغی صدای با

 در دم بود

  دستش کف بذارم اینو حق خوام می نشده هیچی گفت فریاد با مهدی

 مادرش سمت کرد پرتش و کشید محکم رو بهار دست بعد
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 بیرون بیایین اگه حالتون به وای تو ببر بردار اینم-

  نکن پا به شر تو بیا مادر مهدی گفت نگرانی با درشما

 تو برو یعنی تو برو میگم بهت وقتی مادر-

 کرد نگاه من به اینبار مادرش

 شه پا به شر نذار برو ات بچه جون رو تو خان هیراد-

 کنم می آرومشون خودم برو شما خاله گفت سهیل که بگم چیزی خواستم

 کنم سهیل چونه حواله محکمی مشت خاله کلمه نیدنش با که شد چی لحظه اون نمیدونم

 اون با که ای ساله 11 رهای بخاطر شاید...بودم شده خشمگین که بود ساله ده بهار بخاطر شاید

 دوست اما بود چی دلیلش نمیدونم... بخوره زندگیش تو دیگه ضربه یه شد باعث اش رذیالنه کار

 اش چونه به دستی فقط نکرد حرکتی هیچ ممشت جواب در اون اینکه عجیب و بزنمش داشتم

 کرد بود ایستاده کنارم االن که بهار به نگاهی و کشید

 احمق؟ کردی چکار-

 برگشتم بود زده رو حرف این که مهدی طرف

  دادم تکون تاسف با رو سرم

 نفهمیدی خواهرتو درد وقت هیچ که تویی احمق-

 کردم حرکت ماشین سمت و گذشتم کنارش از و

 برم باهاش خوام می نک ولم-

 سهیل... برد می خونه سمت رو اون کشون کشون داشت مهدی...عقب برگشتم افتادم بهار یاد

  بود ایستاده سرجاش هنوز

  دویدم مهدی و بهار سمت سریع
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  کن ولش مهدی-

 کنم ولش باید چرا جدی؟اونوقت: طرف برگشت و ایستاد تمسخر با

 میگم من چون-

 باشین؟ کی شما-

 برم تونم می االن من زنمه بهار کن بس رو بازی مسخره مهدی گفتم و بیرون کردم فوت رو نفسم

 ...ام خونه برگرده نمیذارین و بردین خونه از بزور زنمو که کنم شکایت

 راضیه آوردیمش؟خودش زور به گفته کی گفت و انداخت باال ابروشو

 نه؟ مگه گفت و برگشت بهار طرف به بعد

 جواب خوای نمی منتظره شوهرتو بهار گفت و داد فشار رو بازوش مهدی که نگفت چیزی بهار

 بدی

 کردم بهش نگاهی شوکه بهار ی آره جواب با

 اینکه مثل نداره تعادل اصال دختر این

 کردم حرکت ماشین سمت و گفتم درکی به

 روبرو رها اشکی صورت با که کردم باز رو در سریع....برگشتم در طرف به رها گفتن بابا صدای با

 شدم

 کنه؟ می گریه چرا بابا گل دختر گفتم آروم و زدم زانو کنارش

 گیریم؟ نمی جشن دیگه گفت کرد می پاک رو اشکاش چپش دست پشت با که همونطور

 گفتم و کردم آرومتر صدامو...تازه نگیرم جشن دخترمو تولد میشه مگه گفتم و زدم لبخندی

 ببینیش بعدا که نگم بهت االن فتهگ گرفته برات خوب هدیه یه هم مامان

 داره دوستم مامانم که میدونم من گفت و پرید باال شادی با
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  کردم بغلش

 داره دوستت که معلومه-

 ...کردم میز کردن جمع به شروع و نشوندم میز روی رو رها...کردم حرکت اشپزخونه سمت به

 میزدم حرف باهاش باید حتما افتادم ساحل یاد

 شد بلند مگوشی زنگ صدای

 بدم جواب برم بابا-

 کردم دستم رو ها دستکش

 بشنوم منم که اسپیکر رو بزن برو بدو-

 داد جواب رو گوشی و سالن وسط میز سمت رفت بدو

 شنیدم رو پیمان شاد صدای

 خوبی؟ عمو خان سالم-

  نیست بشو آدم وقت هیچ پیمان این دادم تکون تاسف با سرمو

 خوبی پیمان عمو سالم-

 کو؟ بابات پس تویی وروجک اااا-

 نگفتم چیزی که بدم جواب تا کرد بهم نگاهی بود ایستاده من نزدیک االن که رها

 شوره؟ می رو ظرفا داره-

 شد بلندتر پیمان خنده صدای

  بابات شده کدبانو پا یه پس-

 کنه کف تا گرفتم اب شیر زیر و زدم اسکاچ به رو ظرفشویی مایع
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 عمو؟ بده یا وبهخ کدبانو گفت اخم با رها

 خوبه بگم بهش تا بابات بده رو گوشی گفت میومد گوشی پشت از اش خنده صدای هنوز که پیمان

 بده یا

 اته عمه کدبانو: گفتم کنم اش خفه کردم می سعی که ای خنده با و گرفتم آب زیر رو بشقاب

 داداش خوبی-

 گرفتم رها دست از رو گوشی و درآوردم دستم از رو دستکش

 بدو کن بازی اتاقت تو برو رها-

 اتاقش سمت دوید و نگفت چیزی اما بزنه حرف پیمان با داشت دوست اینکه با هم رها

 نشستم میز پشت

  نیستم بد-

  شد جدی پیمان صدای

 شده؟ چیزی-

 ...کردم پوفی

 خواد نمی هیچی انگار... چشاش و...نفسش،فراموشیش به اعتماد بهار،عدم افسردگی فقط نه-

 هش درست

 سلیمی دکتر گفتم بهت من که رو چشاش اما...نمیاد یادش چیزی دیگه که چندسال از بعد-

 نداره حرف کارش

  ترسه می...خواد نمی خودش-

 چی؟ از-
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 دستش از کنه می فکر کنم می اصرار بهش که بار هر... کرده عمل بار دو... نمیدونم خودمم-

 کنه انتخاب خودش بذار شدم خیال بی منم...شدم خسته

 بگم چی-

  بره دنبالش تا گفتم می پیمان به بود بهتر افتادم ساحل یاد

 بیاریش خودت با ساحل دنبال میری...رهاس تولد امشب پیمان-

 شده؟ حرفتون....نه که چرا-

  دلخوره یکم کنم فکر فقط نه-

 نداری؟ کاری بزنم سر بهار به برم من پیمان خب گفتم نکنه سوال بیشتر اینکه برای

 نداری الزم کمک... نه-

 خداحافظ... داداش نه-

 خداحافظ-

 و پدرام و ثریا... سالشون دو پسر آبتین و شیدا و علی... روزبه...نبودن زیاد که مهمونا

 رو پدرام سادگی به تونست که داره بزرگی دل چه روزبه...چرخید روزبه و پدرام بین نگاهم...عزیز

 ببخشه

 اس نبزرگا از بخشش میگن که راسته

 بود روزبه بزرگ قلب از اینم خب اما ببینم رو پدرام نداشتم دوست وقت هیچ بود من به اگه چون

 زندگیشه بدبختیای تموم مسبب که نشسته کسی جلوی که

 دادم تکون رو سرم...منه پدر سن سال چند و پنجاه با موفق جراح تهرانی روزبه

  کرد می بازی آبتین با داشت خوشحالی با رها

  شنید می که بود صداهایی بین چرخش در نگاهش...بود نشسته کنارم اربه
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 کردم نزدیکترش خودم به و کردم حلقه اش شونه دور رو دستم

 کردم زمزمه گوشش دم آروم

 ها دخترمونه ساکتی،تولد اینقدر چرا خانمی چیه-

 تاریکه من برای چی همه اما گفت و زد جونی بی لبخند

  بشه رنگی تونه می بخوای تو اگه-

 کنید می پچ پچ دارین چی خوشبخت زوج-

 کردم اخمی کرد می نگاهمون خنده با که پیمان به

 فوضول-

 شن خیره ما به هم بقیه شد باعث که زد ای قهقه

 افتاد ساحل عصبی نگاه به نگاهم

 بزنم لبخندی روش به کردم سعی

 کجان؟ کیک کادو پس بابا گفت و جلوم پرید رها

 واسه بود شده ای فرشته صورتی دامن تاپ یه با... بودم بسته خرگوشی اشوموه... خندیدم

 خودش

 دیگه گذاشتی اتاقش تو بیارم رو هاش هدیه برم من بیار رو کیک تو گفت ساحل که شدم بلند

 اشپزخونه سمت رفتم و دادم تکون رو سرم

 ...رکمبا تولدت آهنگ خوندن به کردن شروع همه... میز روی گذاشتم که رو کیک

 باشه کنارش بود کرده مجبور هم رو آبتین و میداد قر خودش واسه داشت سالن وسط هم رها

 ..کردن می نگاهشون خنده با هم بقیه...

 بود نیومده هنوز هم ساحل....افتاد پیمان خالی جای به نگاهم
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 ....کنمن فکر هیچی به و بزنم پس رو افکارم کردم سعی....جونم به افتاد خوره مثل چیزی یه

 پسرم کجا گفت روزبه شدم که بلند

 بزنم لبخندی کردم سعی

 نکرده پیدا رو ها هدیه ساحل کنم فکر میام االن-

 رفتم رها اتاق سمت هم من و داد تکون سری

 ..پیمان-

 در گفت کسی یه..چیزی یه اما... بزنم در خواستم...نیومد ای دیگه صدای....بود اومده چرا پیمان

 کن باز رو

 ...شدم تلخ... شدم سرد...شدم حس بی...شدم داغ...کردم یخ...زد مخشک

 کوبیدم بهم محکم رو در و بودند روبروم که چشمی تا دو به زدم پوزخندی

 ...دادم تکیه دیوار به

 باشن گرفته قاب رو ساحل صورت پیمان دستای

 شد باز در

 انداخت پایین رو سرش...کرد نگام شرمندگی با...بود پیمان

 

 ...بودن دستش ها بهجع

 

 نکرد نگاه چشام تو چرا...بود ؟شرمنده....بود شرمنده چرا

 رفت بقیه سمت به ها جعبه با...شد پشیمون اما...بگه چیزی تا آورد باال رو سرش
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 کرد تکرار رو قبل های صحنه ذهنم دوباره

 بوسید؟ می رو ساحل...کرد می چیکار داشت...دادم تکون رو سرم....پیمان

 ...زدم چنگ وهامم به

 رو؟ کی....بوسیدش می داشت...شد تکرار ذهنم تو صحنه دوباره

 حاضره...بشه چیزم همه شریکه حاضره گفت می من به داشت پیش ماه شش همین که کسی

 ....شه هام غصه و زندگیمه شریکه

 ....زدم سرم پشت دیوار به مشتی

 با داشت االن که ساحلی...شدی ناراحت لساح عالقه ابراز شنیدن بخاطر تو بهار....بستم چشامو

 ...دیگه یکی

 شدم روبرو اشکی چشای با...کردم باز که رو چشام

 

  مهم هم اصال نه...بود مهم من واسه مگه...شم مسلط خودم به کردم سعی

 

 ...کردم تکرار دلم توی رو جمله این باری چند...نیست

 

 بشینه لبم روی لبخندی کردم سعی

 

 دادی مثبت جواب بهش باالخره دونستم مین باشه مبارک-

 

  کرد پاک رو اشکش
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 ..من کن باور-

 آوردم باال سکوت نشونه به رو دستم

 

 مونیما می کیک بی و کن می تموم رو کیک االن که بیا و بشور رو صورتت برو-

 

 بخندم بودم زده که حرفی به کردم سعی خودم و

 

 ...کردم حرکت بقیه سمت و شدم رد کنارش از

 

  اگه گفت و اومد پیش ماه شش چرا پس...شد می تکرار ذهنم توی داشت چیز همه

 

 ...کنه کم مشکالتم سنیگنی از و کنه زندگی باهام حاضره بخوام من

 

  پخش زمین روی که بادکنکای به...میزدم لبخند بقیه به....افتادم روزش اون حرفای یاد

 

 گذشت می روز اون حول فکرم اما کردم می نگاه بودن شده
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 هم رها پرستار سمانه...بودم مطب من... بود کرده شدیدی تب و بود سرماخورده رها روز اون"

 بردش می باالست تب بینه می وقتی که بزنه سر رها و بهار به تا بود رفته ساحل.... بود نیومده

 ...بود مونده رها و بهار کنار من برگشتن تا هم بعد و...دکتر

 گذاشتمش وقتی گفت می ساحل بود کرده رو بهار هوای بیماریش و تب بخاطر رها شاید روز اون

 ...بود مونده اتاقش توی هم بهار...خواست می رو مادرش گریه با تختش رو

 نمیاد امروز سمانه میدونستم....شدم وارد که چید می رو شام میز داشت اشپزخونه تو ساحل

 اینجا اومده امروز هم ساحل مدت این توی که همیشه مثل میزدم حدس پس...

 کردم سالم و زدم لخندی رسیدم که آشپزخونه به

 داد سالمم جواب در لبخندی و گذاشت میز روی رو ساالد ظرف و کرد بلند رو سرش

 گذاشتم دهنم کاهو تیکه یه رفتم میز وسمت گذاشتم اپن روی رو کیفم و کت

 میدنا ادتونی که چیزیه اولین بهداشت دکتر آقای گفت اخم با

 زد دستم به ای ضربه انگشتش با که برداشتم دیگه تیکه یه

 دوست که ای گذشته مثل هنوزم کردم می ،فکر نشو بد هیراد گفت که بردارم رو ظرف خواستم

 کنی اذیتم نداری

 ....بودن یادش هم ها گذشته پس.... پریدن باال تعجب از ابروهام

 اشاره گذشته به وقتی چرا نمیدونم... کردم لو بود یکیمون دست طرفش هر که رو ظرف

 می گفت که بودم نکرده حرکت قدمی هنوز...نیست درست زیاد اینجا حضورم کردم حس...کردم

  بزنم حرف باهات خوام

 

 هنوز...نیست درست زیاد اینجا حضورم کردم حس...کردم اشاره گذشته به وقتی چرا نمیدونم

  بزنم حرف باهات خوام می گفت که بودم نکرده حرکت قدمی



 
 

333 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 

 بود کرده سکوت اما... بزنه رو حرفش شدم منتظر

  کردم بهش نگاهی و برگشتم

 شده؟ چیزی-

 بشینم کرد اشاره هم من به و نشت میز پشت

 خب؟ گفتم نشستن محض به

 بود رفته باال تبش امروز رها-

 بی هم اومدنی دکتر دمشبر بهتره االن بشین گفت که ببینم رو رها برم تا شدم بلند نگرانی با

 کنارشه اتاقش تو بهار االنم خواست می مادرشو کرد می تابی

 زندگی این کرد می قبول داشت بهار کم کم پس لبم روی نشست اردادی غیر لبخند یه دونم نمی

 ...رو

 میام بزنم بهش سر یه برم من باشه-

 بری بعد بزنیم حرف بشینی االن میشه-

 کردم اشنگ منتظر و نشستم سرجام

 کرد شروع و کرد نگاهم و کرد قفل هم تو رو دستاش

 اما نبودم خودخواهی آدم وقت هیچ که میدونی اینم... نیستم چینی مقدمه اهل زیاد که میدونی-

 ؟ چی یعنی زندگی بفهمم که شدم بزرگ هم ،اونقدر خودخواهم کنی فکر االن شاید

 خب؟ گفتم شد طوالنی که مکثش...کرد مکثی

 میکنی؟ ازدواج من با-

 ....خنده زیر زدم یهو لحظه اون چرا نمیدونم
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 خندی؟ می چرا گفت و کرد اخمی....شد نمی اما بدم قورت امو خنده کردم می سعی

 کنه خواستگاری ازم دختر یه کردم نمی فکر وقت هیچ گفتم خندیدم می که همونطور

 ... نشست چشمم به اشک قطر یه که بودم خندیده اونقدر

 ...شد چی و کردیم می کرف چی

 ...کنم جور و جمع رو ام خنده کردم سعی...دادم فشار دستم با رو چشام

 پس بچه یه بخاطر رو اون عشقش روزی یه که کسی جز کنه درک منو االن حال تونه نمی هیچکی

 ...کنه می خواستگاری ازش بچه و زن وجود با االن و زد

 کنم گریه یا بخندم خودم حال به باید نمیدونم اصال...داره خنده...اس مسخره نمیدونم

 ...شد قطع ام خنده شدن خیس شوک از باالخره صورتم به آبی پاشیدن با

 ...کردم نگاهی بود ایستاده سینک کنار که اون به و بود ساحل دست که خالی آب لیوان به نگاهی

 تو؟ کردی بود کاری چه این گفتم کردم می جداش بدنم از و بود گرفته رو لباسم یقه که همونطور

 نخندی من به دیگه باشی تو تا حقته گفت و انداخت باال ای شونه

 سرشبی بده اجر بهت خدا...بود ای بامزه شوخی گفتم و شدم جدی..افتادم بود زده که حرفی یاد

 خندونیمون

  شدم بلند و

 بودم جدی جدی...میدونی خودتم...نبود شوخی-

 

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

 

 بودم جدی جدی...میدونی خودتم...نبود شوخی-
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 کردم نگاش جدی... ایستادم مقابلش

 فقط بود شوخی یه که مطمئنم من نه-

 یکی داری احتیاج که االن خوام می من:گفت کشید جلو رو بود رفته عقب کمی که رو شالش

 باشم کنارت کنه کمکت

 کافیه کنارمی دوست یه عنوان به که همین-

 کنی چکار باید نمیدونی اینکه بره بین از پریشونیت و سرگردونی این خوام می من بفهم هیراد-

 کنم کمکت خوام می

 یه شد می که داشتم دوست هم هنوز بگم تونستم نمی که دروغ خودم به...زدم زل چشاش تو

 نمی که بودم کرده عادت بهار به اونقدر ازدواجم از سال چند از بعد اما... باشیم هم با روزی

 بدم دستش از خواستم

 کنم قسمت دخترم و تو بین رو محبتم من کنی تحمل تونی نمی که گفتی زمانی یه یادمه-

 بدم ادامه من بود منتظر سکوت تو اون اما ببینم رو العملش عکس تا کردم مکثی

 بشی؟ شریک دیگه نفر دو با حاضری که شده چی االن-

 زندگیتو خواستم نمی چون...شی ناامید ازم خواستم می چون زدم رو حرف اون اگه زمان اون-

 فهمی؟ می باشم بده آدم من خواستم نمی چون بریزم بهم

 و..دارم بچه...دارم زن نمیشی؟من قصه بده آدم االن نظرت به دوما بزن حرف آروم اوال-

 دارم دوست هم رو هردوشون

 ...شد نزدیک بهم قدمی کالفگی با

 نریزه بهم زندگیت که این بخاطر ازت بار یه...بدیم فرصت خودمون به خوای نمی چرا هیراد-

 باشم من طالقت دلیل خواستم نمی... گذشتم
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 منو هنوز پس بدم طالق ای دیگه زن بخاطر رو زنم که نیستم پست اونقدر من گفتم خودم با

 ...نشناختی

 سال؟ چند از بعد اونم میدم طالق رو بهار من کنی فکر شده باعث چی-

 بده طالقش نگفتم من-

 دادم تکیه بهش و گذاشتم میز روی رو دستم..ایستادم سرش باال..بود نشسته صندلی روی

 همینجا همیشه برای هم موضوع این...کنم اذیت رو دخترم و زن خودم دل بخاطر نیستم حاضر-

 ندگیتوز و کن فراموش رو گفتی چی هر که بمونیم باقی دوست هنوزم خوای می اگه... میشه چال

 جا دخترم و زن فقط من دل توی ضمن در...نبینیم رو همدیگر بهتره دیگه که نه هم اگه... بکن

 شه اصالح قبلیم جمله که گفتم اینو دارن

 ...زدم بیرون اشپزخونه از سریع و

 با هم رها...کنه می گریه داره و نشسته تختش کنار که دیدم رو بهار...کردم باز که رو رها اتاق در

 کرد می نگاش بود کرده عرق تب خاطر به که صورتی و بود داشته نگهشون باز زور به که ماییچش

 شروع شنید که رو قدمهام صدای...بود ایستاده من به پشت...لرزیدن می گریه از بهار های شونه

 بود انداخته پایین رو سرش...شد اشکاش کردن پاک به

 زدم کنار و بود یشپیشون روی که رو رها موهای...نشستم کنارش

 باشه بد حالش ؟نبینم.خوبه بابا دختر-

 بوسیدم رو پیشونیش و

  خواستم آب ازش فقط من...کنه می گریه چرا بابامامان-

 کرد نگاه بهم گناهکارا مثل و

 ...کردم نگاه بود پایین سرش هنوزم که بهار به

 شده؟ چیزی-
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 دکر سکوت و گفت ای نه بگیره باال رو سرش اینکه بدون

 نیاورد اما بیاره برام رفت مامان خوام می آب من بابا:رها

 حرفای باشه شنیده نکنه گفتم خودم با... بره شد بلند...کردم نگاه بهار به دوباره...شد فعال ذهنم

 موند نمی ساکت که شنید می گه گفتم خودم به باز اما... رو ساحل و من

 خوبه؟ حالت بهار-

 بله گفت خفه صدایی با

 رفت در سمت به آروم ومآر و

 ...کردم نگاهی رها به

 ...بیارم آب گلم دختر برای برم-

 خوب خان هیراد"بود نوشته توش که یاداشت یه فقط...نموند ساحل از خبری نه آشپزخونه تو

 "بای...ببوس طرفم از رو بهار و رها برم باید شده دیرم...دی: بودیا سرکار

 ...کردیم می فراموش رو امشب هردومون باید اینکه اعالم شد این و همین

 به و بود کشیده دراز بهار کنار همیشه مثل خواب موقعه وقتی چون...شه فراموش شد نمی اما

 بغلم تو رو بهار...بوده چی واسه اش گریه فهمیدم تازه زد حرف اون و بودم زده زل سقف

 شکست ر بینمون سکوت و چرخید طرفم به نگاهش که...کشیدم

 نمی...بکنم رو رها و خودم کارای کنم سعی خودم خوام می من نیاد دیگه بگو سمانه به دافر از-

 کنه کمکمون ای دیگه کس خوام

  کردم جاش جابه یکم....بود بازوم رو سرش

 بدی انجام سخته رو آشپزی که تو کنه کمکت باشه هم اون بذار دلم عزیز-

 کنه تنظیم رو هشنگا جهت خواست می... کرد لمس ر صورتم دستش با

 کنم می خواهش کنم سعی خوام می نه...عزیزدلم نگی دیگه میشه-
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 بوسیدم رو پیشونیش

 اوکی؟... خونه برگشتم من که وقتی اونم میدیم انجام دوتاییمون رو آشپزی پس باشه-

 ...کشید صورتش روی رو پتو و گفت ای باشه

 بخوابه تاریکی توی کرده عادت هک وقته خیلی بهارهم....کردم خاموش رو چراغ شدم بلند

" 

 اومد خودم به گوشم کنار انفجاری صدای با

 که بادکنکی و ایستاده کنارم که علی به...کردن می نگاه خنده با همه....کشید می سوت گوشم

 ...چیه قضیه فهمیدم بود دستش تو هنوز اش الشه ترکونده گوشم کنار

 ...کنم نگاه بود تهنشس کنارم که بهش شد باعث بهار خنده صدای

 خندید واقعی و رها آزاد اینقدر مدتها از بعد عجب چه

 ...کنم بارش چیزی یه بود منتظر شیطنت با علی

 بگذرم کارش از که ارزید می بهار واقعی خنده اما

 کردم نزدیکترش خودم به و کردم حلقه بهار شونه دور رو دستام

 خانمت بغل رفتی ترسیدی:علی

 کردن می نگاهم فقط که ساحل و پیمان جز به....خندیدن فشحر این به همه و

 ...بکنم گذشت دلم عزیز بخاطر گفتم اومده خوشش خانمم دیگه داداش نه-

 و پیمان به خواستم می شاید...نبود خودم دست زبونم انگار اما نبودم جمع توی عالقه اباز آدم

 نیست مهم برام هیچی بفهمونم ساحل

 ... زبهرو جز بودن رفته همه

 ...رفت ها کادو کردن باز از بعد همه از قبل که هم ساحل
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 کنن ازدواج هم با که بهتر همون داشت دوست رو پیمان واقعا اگه خب

 داشتم بهش که بشم مالکیتی حس منکر تونستم نمی خب اما

 حس همون از گرفته نشات حس این شایدم....منه مال فقط ساحل کردم می حس هم هنوز

 مالکیت

 بود کودکیم وراند

 کنی؟ می سیر هپروت تو هی االن تا شب سر از کجایی-

 ....چیدم هم روی رو بود دستم که ظرفایی و...اومد خودم به

 کردم خالی ظرف یه توی هم رو ها میوه پوست

 ببخشی تونی می ساده اینقدر چطوری عجبم در فقط...هیچی گفتم و کردم نگاه روزبه به

 زد تلخی لبخند

 مونده؟ بخشش از غیر ای دیگه کار کنی می فکر اس؟فقط ساده تهگف کی-

 نکردی؟ تالفی چرا آره گفتم رفتم می آشپزخونه طرف به که همونطور

 ایستاد جلوم لیوان پر سینی یه با هم روزبه

 اینکه یا...گردن برمی عمرم ساالی بهترین...میشه زنده عشقم... بشه؟زنم چی که کنم تالفی-

 میره بین از مرده گفتن بهم که ای بچه نکرد بزرگ حسرت

 کن تالفی چیزا این همه بخاطر خب-

 کردم دستم رو دستکشا و کردم بند پیش بستن به شروع

 نبودم تالفی آدم هم وقت هیچ نیستم کردن تالفی آدم اما ببخشم نتونستم-

 کنم؟ کمکت گفت و کرد ظرف پر سینک به ای اشاره بعد
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 موذی حس خب اما...بود گفته بهم خودش و میاد بدش شستن ظرف زا میدونستم چون...خندیدم

 کرد گل بودنم

  نه که چرا-

  طرفش گرفتم و درآوردم دستم از رو دستکشا بعد

 نمیاد خوشم شستن ظرف از که گفت بهت خوبه گفت و خندید

  دادم تکیه سینک به

 کنم جور و معج رو سالن برم من که شو بلند من پدر داره نیومد اومد تعارف خب-

  بشورم من بده باشه گفت و ایستاد جلوم ذوق با

 زبونم از باالخره سال چند این از بعد که پدریه کلمه برای...چیه برای ذوقش میدونستم

 پدری حقم در واقعا که مردی برای پدر اسم کردن صدا عمر یه بعد وقتی برام بود سخت...شنید

 بودم گفته ناخودآگاه اما...بزنم صدا پدر ور واقعیم پدر بتونم بعدش... بود کرده

 کرد گل بودنم موذی حس باز

 میشم ممنونت بکشی جارو یه هم رو سالن و کنی لطف اگه ظرفا شستن از بعد پس بابا خب-

 گفت و ام سینه تو کرد پرت رو پیشبند و دستکش... کرده گل سواستفادگریم حس فهمید که اون

 بشوری خودت بهتر نهمو... بچه نیومده خوبی تو به

 بکنی رو کارت تو تا گفت و ریخت چایی لیوان یه...ساز چای سمت رفت و برداشت تمیزی لیوان و

  بخورم چایی یه برم منم

 کنم می کمکت من-

 برگشتیم عقب به هردومون

 باشیم ما نگاهش جهت کرد می سعی لبخند با که بود بهار

 بهتره بخورم رو چاییم برم من رسید برات هم غیبی امداد بیا:روزبه
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 بهتره دخترم گفت بهش بشنوم من که طوری اما آروم لبخند با شد می رد بهار کنار از وقتی

 اشه وظیفه بشوره خودش بذاری

 می کمک فرستاده رو اش بنده که هم خدا کنی نمی کمک که خودت...روزبه آقا نداشتیم ااااا-

 بپرونی خوای

 میومد سمتم داشت آروم آروم هم بهار و رفت بیرون خنده با روزبه

 و بپوش رو اینا گفتم و دستش گذاشتم رو دستکشا...کشیدمش خودم طرف به و گرفتم رو دستش

 خوبه؟.. کشم می آب رو ظرفا منم...شو مشغول

  چشم-

 بال بی چشمت-

  کردم باز رو آب شیر... بودیم ایستاده سینک پشت هردمون

 کمک؟ اومدی سوخت شوهرت حال به دلت عجب چه خانم خب-

 دیگه رحمم دل بس از گفت و ریخت بود دستش که ظرفی روی رو ظرفشویی مایع

 کردم نگاش مشکوک

 میزنی؟ مشکوک امشب خانم چیه-

 آقا شکاکین شما گفت و خندید آروم

 ...بود مشکوک ناگهانی تغییر همه این...شده چیزیش یه واقعا امشب دختره این دیگه نه

 گوشش کنار آروم و کردم خم رو سرم....کردم نزدیکش خودم به و کردم حلقه دورش رو دستم

 ای؟ پایه امشب پس: گفتم

 شدم ظرفا کشیدن آب مشغول و بوسیدم رو لبش گوشه و

 ؟ پایه-
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 ....صندلی پ نه پ-

 هم زناشویی روابط روی اقتصادی وضعیت و تحریم نکنه گفتم و بردم نزدیکش و سرم دوباره بعد

 میذاره اثر

 ؟ تو میگی چی گفت و خندید بلند حرفم این با

 صدای اما اعتراض با که زدم لبش روی کوتاه ای بوسه...خودم طرف کشیدمش و بستم رو اب شیر

 گفت آرومی

 من بشوری خودت بهتر همون میگه راست بابات کن ولم هم بعدش... ببینه بابات ممکنه زشته

 بهتره بخوابم برم ام خسته

 اصل امشب من اتفاقا گفتم و دادم فشار شکمش روی محکم رو دستم و مداد فشارش خودم به

  خانم اوکی خوابی نمی نخوابم من تا امشب هم تو و نیستم خسته

  زشته کن ولم باشه-

 زشته؟ چی گفتم شیطنت با

 غیرقابل امشب گفت و کوبید ام سینه به آرومی مشت و کشید بیرون بغلم از رو خودش اعتراض با

 ؟شدی کنترل

  شدی مشکوک زیادی هم تو امشب-

 دوست من مگه...شه عوض باز ترسیدم مشکوکه رفتارت تغییر اینهمه بگم بهش خواستم نمی

 تغییر اینهمه بود مشکوک باز خب اما...کنم اعتراض چرا پس شه اینجوری اخالقش نداشتم

 

 

 ...باشه ساحل تغییر همه این دلیل ممکنه گفتم خودم با

 داره؟ وجود زندگیم توی وقته خیلی که ساحل اما...باشه لساح بود ممکن خب
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 ...بیاد خودش به که بوده تلنگر یه زد بهار که حرفایی و ساحل ظهر امروز حضور ممکنه یعنی

  کردم خشک بود میز روی که حوله با رو دستام

  نباشی خسته خانم بهار خب-

 همینطور هم تو-

  باش مطمئن کمکم بیای روز هر بدی قول اگه... نکردم حس رو خستگی اصال که من واهلل-

 مونه نمی تنم به خستگی

 دستپخت خوردن دوران به برگردیم دوباره قرار کی ما خانما خانم راستی گفتم و زدم لبخندی

 افتضاحت؟

 ... نشست اش چهره به اخمی

 بری می فیض ساحل دستپخت از داری که فعال گفت تلخی با

 داد چهره تغییر ینجوریا چرا حسود دختر این جان

 کردم نگاهی بود ایستاده سینک کنار هنوز که بهار به نگاهی و نشستم میز پشت

 کنی؟ نمی عملی اما گیری می تصمیم خودته تقصیره خب-

 نشست لبش روی پوزخندی

 مونه می هم کاری مگه دیگه بیکاره انگار و باشه چتر امون خونه تو روز هر شهبازی خانم وقتی-

 بشینم اتاق توی بهتر همون...مبکن من

 تر پررنگ خیلی... بشه کمرنگتر اینکه جای به ساحل حضور پیش ماه شش از...گفت می راست

 بودنش و حضورش به رو ما خونه این تو همیشگیش حضور با خواست می هم شاید... بود شده

 ...بده عادت
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 بهش پدرش از که هنگفتی ارث اب و بود گذاشته کنار رو وکالت کار دیگه بود برگشته وقتی از

 عالقه وکالت به اون که میدونستم اما...چیشه واسه کار پس داشت رو زندگی بهترین بود رسیده

 نبوده پول بخاطر هم کردنش کار...داره

 شد نزدیک بهم قدمی...گرفتم رو دستش

 بشنویم رو ساحل و پیمان عروسی خبر دیگه مدت یه کنم فکر-

 رو بود نشسته صورتش روی که لبخندی...دید رو نشست چشماش تو که برقی شد می وضوح به

 کنه پنهان نتونست

 میگی؟ راست-

 میده نشون اینجوری که بهم نگاهاشون-

  شد پکر دفعه یه

 خواد می رو تو معلومه که دلشم...میگه چی دلشون دید باید نیست مهم زیاد که نگاه-

 گذاشت دهنش روی رو دستش دفعه یه و

 رو روزمون اون حرفای ی همه که شدم می مطمئن داشتم االن...بودم زده حدس درست پس

 شنیده

 خواسته...بکنم دل ازش سال چند این از بعد تونستم می من مگه...کردم نگاه معصومش صورت به

 بخاطر که دختری...شد می مگه... خواستم نمی خودم اگه حتی...میاد وجود به عالقه ناخواسته یا

 که من اما...باشه کرده فراموش خودش شاید...باشم نداشته دوست رو بود شده اریکیت مهمون من

 که میدونستم اما...باشم شده منکر بار هزاران االن تا اگه حتی...شم منکر تونم نمی...میدونم

 بوده من بخاطر

 یه با راستی...ای خسته که بخواب برو کیه؟االنم با که منه دل مهم گفتم و دادم فشار رو دستش

 موافقی؟ کوتاه مسافرت
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 گفتم که نگفت چیزی

 

 

 

 موافقی کوتاه مسافرت یه با پس خب-

 نشستم خونه تو بس از شدم خسته آره گفت و داد تکون سرشو

  بیارم بریزم چای لیوان تا دو سالن تو بشین برو االنم....پس خوبه-

 بخیر شب... بخوابم برم ام خسته من نه-

 عزیزم بخیر شب-

 می اینجاست روزبه که امشب..رفتم سالن سمت و ریختم چای لیوان تا دو رفت اتاق سمت که بهار

 بزنم گپ باهاش یکم شد

 ....بودم نشسته روزبه روبروی

 شدی؟ شهید گفته مامانم گفت می حاجی چرا چی؟پس یعنی-

  گفت و کشید اش شده سفید نیمه موهای به دستی.. لبهاش روی نشست تلخی لبخند

 یه بودم شده نبودن،من عقایدم موافق وقت هیچ ام خونواده...بودم کرده تعریف برات که قبال

 خونواده از که شد باعث هم عقاید همین....داشتم رو خودم عقاید من خب اونا،اما بین ناجور وصله

 نبراشو افکارشون اونقدر اما....دختر تا شش و داشت پسر تا دو فقط که ای خونواده....بشم طرد ام

 بود مشوقم هم اون بگم اگه...نبود مخالفم که بود جون خانم فقط....بگذرن پسرشون از که بود مهم

 ...گفت نمی چیزی اونم عموهام و پدرم ترس از خب اما نگفتم دروغ

 ... بودم کرده اجاره کوچیک خونه یه....بودم پزشکی دوم سال دانشجوی

 ...شه دراز پدرم جلو دیگه دستم واستمخ نمی...خوندم می درس هم... کردم می کار هم
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 ...میزدم سر کرد می زندگی تنها که جون خانم به هم گهگاهی

 ...کرد می تداعی ذهنش توی رو خوشی خاطرات داشت انگار...نشست لبش روی لبخندی

 یکی آمدا و رفت همون توی هم رو مادرت:گفت بود صورتش روی هنوز که لبخند اثار همون با

 ...ما قصه بود اول نگاه در عشق....دیدم دوبار

 خواست می دلم خب اما....نمیدن من به رو دخترشون داره اون که ای خوناده با بودم مطمئن

 ...کنم امتحان رو شانسم

 هم دیگه بار چند...نذاشت محلم اما... بزنم حرف باهاش خواستم...شدم سبز راهش سر روز یه

 و اومده خوشم ازش که گفتم بهش منم...بشنوه حرفامو که ادایست باالخره بار یه تا رفتم و اومدم

 خواستگاریش بفرستم رو جون خانم خوام می

 خوشبختت تونم می کنم ثابت که بده فرصت یه گفتمش که بده بهم تیزی و تند جواب خواست

 کنم

 بهم که فرصتی از نتونستم که حیف:گفت و گرفت رو بود شده سرازیر چشمش گوشه از که اشکی

 پوشید چشم منال و مال و خونه اون از...ایستاد اش خونواده روی تو من بخاطر...کنم استفاده داد

 .شد عایدش مرگ اما

  گذاشتم اش شونه روی رو دستم و نشستم کنارش

 بوده خوشبخت باهات هم کوتاه فرصت همون تو اون که مطمئنم من-

 هم مادرت حتی...نبره بویی کسی که مکرد می کار گروه با طوری همیشه گفت و زد تلخی لبخند

 اگه خواستم می اما...نگفتم بهش وقت هیچ که حقش در بود بزرگ ظلم یه شاید...نمیدونست

 هیچ...بریزه بهم رو زندگمون بود قرار پدرام اینکه از غافل نرسه آسبی اونا به افتاد هم اتفاقی

 ساواک های شکنجه زیر اما... سیدمنپر هم وقت هیچ...فهمید کجا از پدرام اصال نفهمیدم وقت

 دستم از خواست می...داشته نقش قضیه این توی خودمم برادر بلکه پدرام فقط نه که فهمیدم

 ....بود کرده رو پدرام برای منو کارای که بوده اون...بشه خالص
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 داده ما خانواده تحویل ای جنازه....کرد پخش منو مرگ خبر که بود بهروز خود اما بودم زندان من

 بچه و زن از خبری چیگشتم هر...شدم آزاد که هم انقالب زمان....مردم من کردن اعالم اما....نشد

 داشته نگه سرپا و من که بود مادرت تو به فکر فقط حبس های چهاردیواری توی...نکردم پیدا ام

 زمین این کجای نیست معلوم هم ات بچه...زنت از این گفتن و دادن نشونم قبر یه بعدش اما...بود

 ...شده دفن

 تو رو عزیزترینم تن که قبر یه و بود شده نصیبم هیچ آخرش اما... بودم گشته دنبالتون در به در

 بود کرده حبس خودش

 کجای نیست معلوم هم ات بچه...زنت از این گفتن و دادن نشونم قبر یه بعدش اما...بود داشته نگه

 ...شده دفن زمین این

 تو رو عزیزترینم تن که قبر یه و بود شده نصیبم هیچ آخرش اما... بودم گشته وندنبالت در به در

 بود کرده حبس خودش

 که تالفین قابل کردم تجربه اونموقع من که بدی حسای این تموم کنی می فکر گفت و کرد نگاهم

 کنم تالفی

 نداشته اتون ذشتهگ توی نقشی هیچ اون انگار که کنید برخورد طوری که اینه از بهتر باالخره-

 کردی؟ دعوتش چرا تو گفت و کرد بهم دقیقی نگاه

 ....نکردم دعوتش من-

 بیرون؟ ننداختیش چرا-

 کنم پشت اش خونواده به نتونستم کرد حقم در حاجی که کارای تموم حرمت به...شد نمی خب-

 اما ریخت بهم زندگیمو اون که درسته...کنم تالفی خوام نمی دلیل همون به هم من خب... آفرین-

 ...ساخت پسرمو زندگی پدرش درعوضش

 نمیومد سرمون بال این که نمیداد لوتون اگه اون گفتم و کردم قطع حرفشو

 پوشند صورتشو آرامبخشی لبخند
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 چیز همه مرگش دم بهروز خود...بود کرده تحریکش بهروز که نکن فراموش هم رو این اما درسته-

 ..بوده دستش هم پدرام زندگی بم و زیر حتی که بوده من ندگیز و کار پی اونقدر...گفت بهم رو

 ...کلیه خودش پشیمونه که همین...کرده اشتباه... داشته غرور...بوده جوون هم پدرام خب

 ریخته بهم اوضاع و بود پدرش خونه بهار که موقعه همون یاد... پشیمونه بودم فهمیده خودمم

 دراومده دهنش از چی هر و کارخونه توی حاجی سراغ بود رفته مهدی که زمانی...افتادم بود شده

 ...بود گفته رو بود

 توی همه و بود ویژه مراقبتهای بخش تو حاجی... میشه بیمارستان راهی حاجی که وقتی

 ...بود نکرده تغییری وضعیتش و بود نظر تحت حاجی که بود روزی دو....بودیم بیمارستان

 ...بود وخیم وضعیتش

 که چشمایی...بود توشون احساس که چشمایی با... دیدم رو پدرام بار اولین برای که بود همونجا

 ...ریختن می اشک داشتن پدرش بخاطر

 رسیده بیمارستان به پاش حاجی وقت هر که دیوونه.... شدم می دیوونه داشتم روزها اون من و

 بوده من بخاطر

 که چشمایی...بود توشون احساس که چشمایی با... دیدم رو پدرام بار اولین برای که بود همونجا

 ...ریختن می اشک داشتن پدرش بخاطر

 رسیده بیمارستان به پاش حاجی وقت هر که دیوونه.... شدم می دیوونه داشتم روزها اون من و

 بوده من بخاطر

 

 دیوار به رو سرم و بودن بسته چشمام...بودم نشسته بیمارستان سالن توی صندلی روی روز اون

 ..پیمان کردم فکر...نشست پیشم کسی کردم حس...بودم داده کیهت

 ...پدرامه فهمیدم شنیدم رو صداش وقتی اما
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 بابات کردم نمی فکر وقت هیچ اصال...بیفته زندگیتون تو قراره اتفاق همه اون کردم نمی فکر من-

 ...مینه روبگیرم حالشون یکم خواستم می فقط من....من فقط...تیاره دووم شکنجه زیر

 زدم زل چشماش توی...گرفتم دیوار از رو ام تکیه...کردم باز رو چشام

 آواره مادرمو... کشتی رو پدرم...گرفتی رو حالشون بدجوری که خوشحالی االن-

 ... هم بعد کنه ازدواج عوضی معتاد یه با مجبورشد...کردی

 ...یمونمپش که عمره یه...پشیمونم خودم بشه اینجوری خواستم نمی کن باور-

 زدم پوزخندی

 ..بود مشخص داشتی بهم که نفرتی از پشیمونی چقدر بود معلوم آره-

 ...میگه عجز با و گیره می دستاش بین رو سرش...داد تکون رو سرش

 کردم باهاتون که کاری یاد دیدمت می که بار هر...ببینمت تونستم نمی فقط...نبودم متنفر ازت-

 خواستم نمی وقت هیچ کن باور اما...نمیشه باورت میدونم...فتما می حماقتم یاد...افتادم می

 کردم اشتباه....کردم اشتباه من...شه اونجوری

 ..شدیم بلند هردومون..میدویدن ویژه مراقبتهای بخش سمت به که پرستارهایی دیدن با

 بابا گفتم ناله با

 ...نهخو بود فرستاده رو بقیه پیمان...بودیم بیمارستان پدرام منو فقط

 ...باشه آخرتون غم گفت و ایستاد جلومون دکتر بعد ساعت نیم وقتی و

 ............دادم دست از رو کی و شده چی فهمیدم تازه

 ...بود پدرام و من روی دکتر متاسف نگاه.... کوبیدم پیشونیم روی دست با

 ....کنه گریه نباید مرد که کردم فراموش قبل دفعات مثل اینبار و

 ...نکرد گریه مرد بهترین دادن دست از برای همیش مگه
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 ...بزنم پسش نتونستم...گذاشت ام شونه روی رو سرش پدرام وقتی

 ...میدید اینجوری رو پدرام که بود بار آخرین و اولین شاید...میزد زار شده خم کمری با

 پشیمونیش خوره می شما و من درد چه به اما بود شده پشیمون آره-

 کارش از االن خودشم کرده هم کاری اگه که راحته خیالت حداقلش گفت و زد لبخندی روزبه

 نیست راضی

 رفتنت؟ لو تو داره دست بهروزم فهمیدی زندان تو گفتی-

 رو ماجرا بهروز که بعدش اما...داره دست هم نزدیکم اقوام از یکی فهمیدم بهروز نفهمیدم اونجا-

 زده زیرآبمو که بوده برادرم اون...بوده کی نزدیکم قوم اون فهمیدم کرد تعریف

 خوری؟ می بریزم گفتم و بداشتم رو چای خالی لیوانای

 میشم ممنون بدی آب لیوان یه اگه-

 تمیزی لیوان و گذاشتم سینک توی رو لیوان...رفتم آشپزخونه سمت و دادم تکون رو سرم

 ...مکرد آب پر رو لیوان و کشیدم بیرون یخچال از رو آب بطری... برداشتم

 بفرمایید-

  گرفت دستم از رو لیوان

 ممنون-

 نشستم روبروش دوباره

 رفتین؟ کجا آزادی از بعد که گفتین خب-

 خبری مادرت تو از خب اما... بودیم کرده اجاره که ای خونه همون رفتم که اولش-

 ...رفتین خونه اون از که ساله چند گفت هم صاحبخونه....نبود

 تو گفتن بهمون که گفت...زد خشکش دید منو وقتی بیچاره اون....جون خانم سراغ رفتم بعدش

 اومدن ات بچه و زن گفت...بودن گرفته هم عزاداری مجلس ام واسه ام خونواده حتی گفت...مردی
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 ...ترسیده می بابام از گفت می...داره نگهتون خودش کنار بود نتونسته که بود شرمنده اما اینجا

 

 ...مستبدیه آدم ونستممید شناختم می رو بابام

 نبودن؟ ایران مامان خونواده گفتم کرد که سکوت

 ...بگردم دنبالتون کجا باید نمیدونستم اصال....بودن رفته که بود سالی چند اونا اره-

 هم اون که بهروزی... بهروز حتی..شدن خوشحال دیدنم از کلی هم اونا...ام خونواده پیش رفتم

 خونواده شد باورم که کرد می بازی نقش خوب اونقدر...داشت نقش مداو سرم که بالهایی این توی

 ...روندن خودشون از رو من روزی یه که کردن فراموش و خوشحال من دوباره دیدن از ام

 مادرت اما سراغتون بودن اومده گفتن...ندارن خبری گفتن...گرفتم ازشون رو مادرت و تو سراغ

 ...کرده ازدواج رفته اش عده شدن تموم از بعد و پیششون بیاد نکرده قبول

 ....کرد نگام تلخی به

 بهم رو شوهرش آدرس بهروز که وقتی خصوصا....گرفت مادرت از دلم بدجوری روزها اون تو-

 آدم یه دیدم هم رو شوهرش....کرده ازدواج واقعا فهمیدم و کردم جو و پرس... گشتم رفتم....داد

 ...داشته بچه و زن قبل از ودشخ و بود نشسته منقل پای که معتاد

 ..بود گرفته مادرت از دلم بدجوری روزا اون راستش

 دادن دست از برای همونجا...شم دلگیر ازش بودم نتونسته فهمیدم تازه... مرده گفت وقتی اما

 ...زدم زار لیالم

 پرسید ازم...خندیدن می من های گریه به و...بودن منقل پای دوستش تا دو با معتاد آدم اون

 ...مرد مادرش قبل اونم کو؟گفت اش بچه پس گفتم...برادرش چکارشی؟گفتم

 بود شده غم از پر صورتش...بود سخت براش گذشته یادآوری...کردم نگاش

 اس؟ زنده گفت یم حسم که ای بچه کردن پیدا برای انتظار یه و قبر یه شد ام گذشته همهی
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 ودب مامان دایی که حاجی؟اون سراغ نرفتی چرا-

 پسر نامزد اون که بودم شنیده لیال از....بودم ندیده رو مادرت دایی هم بار یه حاال تا حتی من-

 مطمئن تازه...کنن کمک ام بچه و زن به غیرممکنه و ندارن ازم خوشی دل میدونستم بوده داییش

 اما...گیرهب کمک اونا از نمیرفت پس بوده نامزدش روزی یه پدرام...نمیره اونا سراغ مادرت بودم

 ...گشتم می حاجی دنبال موقع همون باید...کردم می اشتباه اینکه مثل

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

 قول به چون بدن طالق زنتو خواستن زنت،می خونواده که روزا اون... رو حاجی بیامرز خدا-

 قرار ختیارشا در من از لیال که مدارکی تنها با هم حاجی...نیستن معلوم مادرت و پدر خودشون

 حاجی دست که من از شناسنامه یه...فامیل یه... اسم یه...گرده می من دنبال...داده

 ....همین....بوده

 من خونواده دنبال که فرسته می رو پیمان حاجی...بودی رها درگیر تو که روزا اون اینکه مثل

 از پیمان که فهمیدم یوقت اینو...باشم زنده خودم کرد نمی هم رو فکرش وقت هیچ حاجی...بگردن

 ...نداد نشون دیدنم از واکنشی هیچ لحظه چند تا که بود کرده تعجب اونقدر بودنم زنده

 ...بوده ام خونواده دنبال هستی داری نسب و اصل خونواده از تو که کنه ثابت اینکه برای حاجی

 ما از پیمان و حاجی که اطالعاتی اندک با که بوده معروف اونقدر ما خونوادگی داروی پخش شرکت

 همین گردن می دنبالش که تهرانی خونواده شاید که کنن می امتحان رو شانسشون باز داشتن

 ...باشه خونواده

 ،تعجب شرکت دفتر بیام خواست ازم و زد زنگ بهم مهیار ام برادرزاده وقتی روز اون یادمه

 ...کردم

 دوست هم من و...بکنم دخالتی رکتش کارای تو بخوان ازم که بود نیومده پیش حاال تا چون

 ...باشه ای دیگه چیز قضیه نکنه که کردم شک هم روز اون...بکنم دخالتی نداشتم
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 که کیه این که شدم گیج کنه می نگاه بهم متعجب که دیدم رو پیمان و شرکت دفتر رسیدم وقتی

 بنده عموی هم ونایش"کرد معرفی اینجوری هم رو من و کرده معرفی پارسا پیمان رو اون مهیار

 "بشنوم رو بزنین خواستین می که حرفایی منتظرم االن خب... تهرانی روزبه

 ...پارسا....پارسا کردم تکرار خودم با بار چند

 هم خودم و بشینه تا کردم اشاره صندلی به همین برای بوده فامیلی تشابه یه بود ممکن خب اما

 ...نشستم روبروش

 هردوتاشون از گیجتر من و... چیه قضیه بفهمه تا بود شده خیره ندوتامو به دقت با هم مهیار

 چیه؟ قضیه بفهمم بودم منتظر

 هستین؟ تهرانی روزبه شما گفت و اومد خودش به پیمان باالخره

 شناسین می منو چطور؟شما بله گفتم و دادم تکون سرمو

 باید آشنا براتون باید رساپا فامیلی گفتن اتون برادرزاده و فهمیدم که اونطور گفت و کرد مکثی

 درسته؟ باشه آشنا براتون

 کردم نگاش منتظر و دادم تکون سری

 شناسین؟ می رو پارسا لیال گفت و کشید عمیقی نفس

 ...زمین شم پرت و بخوره بهم تعادلم بود نزدیک که شدم بلند صندلی روی از تند اونقدر

 پارسا؟ لیال-

 آره گفت و کرد مهیار به نگاهی

  شنیدن برای بود مشتاق خیلی اون اینکه مثل...بود زده زل دوتا ما به مشتاق مهیار

 شما که فهمیدم دادم انجام که تحقیقاتی با من که اونجور گفت زدو زل چشمام توی و کرد مکثی

 درسته؟ داشتین هم پسر یه و بودین کرده ازدواج قبال

 ایستادم مقالش و زدم دور رو میز
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 شناسی؟ می کجا از رو هستی؟لیال کی تو-

 گذاشت جلوم و درآورد کیفش از قدیمی شناسنامه تا دو

 کردم بازشون و قاپیدمشون دستش از سریع

 ...هیراد هم دومی....بود خودم شناسنامه

 آوردی؟ کجا از رو اینا گفتم شک با

 ببینید رو یکی بیایین باشه الزم کنم فکر گفت و انداخت مهیار به نگاهی

 هستی؟ کی تو گفتم و گرفتم رو دستش مچ که برداشت رو کیفش

  لیال دایی نوه....پارسا پدرام پسر گفت و انداخت پایین رو سرش

 بریزی بهم زندگیمو کجای خوای می دیگه تو ریخت بهم زندگیمو که خوای؟بابات می چی-

  کرد بهم دقیقی نگاه

 برگردونم بهت پسرتو خوام می-

 خیلی من عموی پسر...تو میگی چی گفت عصبی صدای با و جلو اومد مهیار یهو گفت که اینو

 تونی می دونن می عموم زندگی از همه که اطالعات این و ها حقه این با نکن فکر...مرده ساله

 برسی نوایی و نون یه به و بذاری کاله و سرمون

 و وسط بنداز خودتو کردم نظرخواهی ازت وقت هر اوال: گفت و کرد نگاش تحقیر با هم پیمان

 دارم اونقدری خودم من دوما نزنی حرف تو میزنن حرف بزرگتر تا دو وقتی نگرفتی یاد...بزن حرف

 رفت در سمت به سریع و نباشه فروشین می که دارویی قلم چهار پول دنبال چشم که

 ....نگو چیزی تو گفتم که بگه چیزی خواست مهیار

 و زد بوقی دید که منو...ایستاده منتظر ماشینش تو شرکت دم پایین دیدم که رفتم پیمان دنبال

 نه؟ یا میاین شد چی گفت

 ....رفتم باهاش و کردم باز رو جلو در سریع
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 و چطوری اینکه...کرد تعریف برام رو دونست می که چیزایی همه راه تو...حاجی کارخونه برد منو

 مشخص که الزمه و میریزه بهم داره زندگیت االن اینکه از...شدی اش خونواده وارد جوری چه

 نسبه و اصل با و دار خونواده اونم بلکه...کنن می فکر زنش خونواده که نیست اونی هیراد که بشه

 ...دیگه حرفای خیلی و

 اگه بود قرار....بزنیم حرف باهات بود قرار....بود خوشحال حاجی...زدیم حرف خیلی هم حاجی با

 از بعد زنت برادر روز همون اینکه مثل اما...بدیم هم آزمایش بریم نسبتمون اثبات برای باشه الزم

 راستش......میدونی بهتر خودت هم رو بعدش و حاجی سراغ میاد بیرون زدم کارخونه از من اینکه

 تا...نشد خبری اما بگیرن سراغی بودم منتظر... حاجی از نه شد پیمان از نه خبری روز چند تا

 حاجی که فهمیدم...زدم بود داده من به رو کارتش روز ونا که پیمان به که بعدش هفته ییه اینکه

 ...کرده فوت

 .......میدونی خودت که هم رو اش بقیه

 

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

 ....بود حاجی چهلم مراسم تو دیدم رو روزبه که بار اولین یادمه

 ....بود شده خیره من به و بود ایستاده پیمان کنار

 ....باشه پدرم ممکنه باشه شده خیره بهم اینجوری که دیمر کردم نمی فکر وقت هیچ روز اون

 چند این توی و بود پیمان خاله دست که رها سراغ.... رفتن مهمونا همه اینکه از بعد روز همون

 بود شده تنگ دخترم برای دلم...رفتم بود داشته نگهش روز

 اونجا آشنا و فامیل از تعدادی و بود شلوغ خونه هنوز....حیاط تو رفتم و برداشتم رو رها

 ...کنم فکر حاجی به بتونم راحت که جایی یه...بودم آروم جای یه دنبال...بودن

 به بهار پدر نمیشه باور هنوزم...بشمارم رو خوبیاش تونستم نمی که بود خوب اونقدر که حاجی

 ...نیومدن کدومشون هیچ....باشه نیومده رفیقش نزدیکترین مراسم
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 گرفتم بغلم توی رو رها و ستمنش درخت زیر چمنا روی

 چی؟ یعنی شدن یتیم میدونی....سخته چقدر شدن یتیم....شدم یتیم دوباره-

 نمیدونه نه-

 ...بود ایستاده سرش پشت هم پیمان...دیدم رو مرد همون...کردم بلند که رو سرم

 در زمهال هستن تهرانی روزبه آقا این گفت و گرفت دستم از رو رها و گذاشت جلو قدمی پیمان

 ...بزنه حرف باهات مسائلی یه مورد

 گذشته به ممکنه آدم این شاید که نکردم فکر این به که بود شده درگیر ذهنم اونقدر لحظه اون

 ....باشه داشته ربط ام خونواده و ام

 ...ایستادم شدم بلند

 ...شنوم می بفرمایید-

 چی گفت..بوده کجا گفت...کیه گفت...دکر تکرار رو گفت برام باز امشب که چیزایی همه روز اون و

 سوالی حتی اینکه بدون...دادم گوش فقط من و گفت و گفت و گفت...گشته دنبالم گفت...شده

 بابا؟ بگم مرد این به بعد به این از من یعنی کردم می فکر این به...بپرسم

 ....پسرشم من که کنه ثابت حاضره گفت آخرش در و

 فکر بچگیم توی عمر یه که پدری...شد ثابت دادیم انجام که آزمایشی با...شد ثابت بعد ماه دو و

 ...است زنده مرده گفت حاجی که پدری...برگشته مسافرته کردم می

 ...رسوند من به رو اون ای موقعه خوب خدا و داشتم احتیاج پدرم وجود به روزا اون چقدر

 برادری واقعا پیمان... بنویسم پیمان پای رو پدرام گناه نتونستم وقت هیچ که بود خاطر همین به

 ...داشت رو هوام جوره همه...بود کرده تموم حقم در رو

 و کردم ساعتم به نگاهی... بخوابیم که بندازم بیارم رو رختخوابا برم من بابا گفتم و شدم بلند

 ..بیداریم هنوز ما و شده چهار ساعت گفتم
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 ندونسته اونم و بابا گفتی باالخره گفت و کرد تبسمی روزبه

 ...نیست سخت هم زیاد فهمیدم می االن...بودم گفته آره...کردم مرور رو قبلیم جمله

 شد بلند

 برم دیگه من-

 االن برین خواین می کجا صبحه چهار ساعت گفتم تعجب با

 خداحافظ...کنم خلوت خودم با یکم الزمه گفت و زد ام شونه به دستی

 ...برگشتم اتاقمون سمت بعد و....کردم اش بدرقه در دم تا

 کامل رو مالفه بهار..شدم نزدیک تخت به آروم....خورد تکون تخت کردم حس کردم باز که رو در

 ...بود کشیده صورتش رو

 بیداره فهمیدم اش سینه قفسه نامنظم رفتن پایین و باال از

 ها بدیه کار وایسادن فالگوش گفتم آروم و بردم گوشش کنار سرمو

  زد کنار رو همالف دفعه یه

 بدم گوش شدم کنجکاو بعدش خب... شنیدم اتفاقی خدا به-

  دادم نشون جدی رو خودم قیافه

 نیومد خوشم کارت از اصال من اما-

 ...کن لمس رو من تا کرد دراز رو دستش...نشستم تخت روی

 یرونب بیام خواستم...برد نمی خوابم کن باور گفت و گرفت رو بازوم...خورد بازوم به دستش

 نیام گفتم میزدین حرف داشتین شنیدم

 میگن چی بدم گوش بشینم گفتی خودت با هم تو آره گفتم و دادم فشار انگشتم دو با رو بینیش

 نه؟
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 با بازی به شروع و کرد قفل هم توی رو دستش هم امشب داشت استرش نگران وقتی گذشته مثل

 ...کرد انگشتاش

 ...کنم اذیتش این از بیشتر نیومد دلم

 شرط؟ یه به فقط بخشمت می بوده اشتباه کارت فهمیدی هم خودت که حاال-

  آوردم باال رو اش چونه شستم انگشت با...بود پایین هنوز سرش

 ..بگم رو شرطم بود منظر و بود بسته رو چشاش

 چطوره مسافرت میرم روز دو مدت به فردا از-

 نبود شرطم همه نای البته گفتم بدجنسی با که نشست بالش روی لبخندی

 ...کشیدمش خودم سمت بود شده خیز نیم که هم رو اون و کشیدم دراز تخت روی

 ...باشی بیدار هم تو بیدارم من وقتی تا بود قرار که نرفته یادت گفتم گوشش زیر آروم

 لذت و بردیم لذت دوتامون و نشست دلم به که بود باری دومین این...شدنمون ما اولین از بعد و

 ....مدادی

 ... تاریکی حتی...کنه زایل رو خوشیمون نتونست هیچی

*********** 

  بیمارای به تا زدم زنگ کریمی خانم به....بهار و رها و خودم برای روزه دو مرخصی یه

 ...رو وقتشون کنه کنسل و بزنه زنگ فردا و امروز

 زنیمب بهش سر یه سفر قبل خواستم می...بود کرده رو حاجی هوای امروز دلم

 ...کمکت بیام یا شد تموم کارت بهار-

 ...مثبت تغییر یه اونم و...بود کرده تغییر کلی بهار حاال تا دیشب از کال

 ...کنه می حاضر رو رها داره داوطلبانه بار اولین برای
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 گذاشتم میز روی رو رها شیر لیوان

 ...شد؟بیام چی بهار-

 جلوم خندون رها و بهار شدن ظاهر با اما

 ...کردین خوشتیپ اینهمه که برین قراره کجا خانما گفتم و کشیدم سوتی

  شلوار و بندی سفید تاپ یه خودش و بود کرده رها تن جین کوتاه دامن و سفید تاپ یه

 ...جین

 شیطونا؟ هم با کردین ست خبره چه گفتم و زدم زانو رها جلوی

  خندید

 ...بپوشیم اینجوری گفت مامان-

 ...بوسیدم رو اش گونه محکم و خندیدم

  مثل خانم:گفتم شیطنت با آروم و ایستادم بهار کنار و...گذاشتم صندلی روی رو رها

 نه؟ بمونیم خونه و شه کنسل مسافرت قراره اینکه

 کرد تنظیم گردنم سمت رو نگاهش جهت درهم ابروهای و گیجی با

 افتاده؟ اتفاقی چرا-

  تو بابایی گفتم و دستش دادم تست ونن تیکه یه و کردم رها نزدیک رو و شیر لیوان

 ...شو مشغول

 ...کرد نون روی کره مالیدن به شروع و زد لبخندی هم رها

 شدم بهار نزدیک دوباره

 کنیم شیطونی بازم الزمه کنم فکر گفتم بدجنسی لحن با
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  خنده با و گرفتم رو دستش که بزنه بازوم به خواست و کرد مشت رو دستش دلخوری با

 نشوندمش یصندل روی

 جاده به بزنیم هم بعد بزنیم حاجی به سر یه بریم که بخور اتو صبحونه خانم بشین-

 دریا؟ کنار بریم قراره بابا گفت ذوق با رها

 برد دلمو مامانت که همونجا دریا کنار بریم قراره جون بابا آره-

 کنم می پنهون رو حقیقت دارم راحت چقدر واقعا....بردنی چه اونم گفتم خودم با و

 شد کشیده هم تو بهار اخمای

 تو؟ کردی اخم چرا-

  کنار رو دستم شد حلقه لیوان روی که دستش...دادم دستش به رو چایی لیوان و

 ..کشیدم

  هیچی گفت و زد لبخندی...کنه پاک رو بود هاش چهر روی که اخمی کرد سعی

 مطمئنی؟ گفتم شک با

 آره-

 ...کردم نزدیک لبم به رو چایی لیوان و اندختم باال ابرویی

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

  روح نثار ای فاتحه و گذاشتم قبر سنگ روی رو دستم... نشستم بابا قبر سنگ کنار

 کردم حاجی

 افتاد بنویسن گفتیم قبر سنگ روی که شعری به نگاهم

  کشیدی پر آسمان به تو و است نور بی خانه
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 عبور کردی زندگی این از آرام و مظلوم

 ما بین افتاد فاصله مدتی گرچه

 مرور میکنم را تو خاطراتم با امشب

 ناب های احساس از پر داشتی نگاهی

 صفا و مهر و ایمان از پر عاشق قلبی

 داشت پینه بسیار لطافت از که دستی

 دور به ها کینه از و شرافت از پر عمری

 ناب های حرف از بود پر کالمت

 نساخت آزرده را کسی زبانت

 

 ما چشم نظر از گرچه رفتی

 ولی

 صبور مرد آن رود نمی ما یاد از

 عابدی محمد از شعر

 شه درست چیز همه کن دعا...کن دعا برام بابا-

 ....کردم باز رو گالب شیشه

 ...شستم رو بود نشسته سنگ روی که خاکی دستم با و ریختم سنگ روی رو گالب

 نزدم حرف باهاش وقته خیلی...میزدم سر هم مادرم به باید...شدم بلند

 ایستادم مسافتی طی از بعد....کردم می رد یکی یکی رو قبرها سنگ
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 ....بودم نزده سر بهش که بود وقت خیلی

 ...بودم نزده حرف باهاش که بود وقت خیلی

 گفتم ریختم می قبرش سنگ روی رو گالب که همونطور

 ...گذره می چی دلت تو نفهمیدم وقت هیچ من چرا مامان-

 ..کردی دور خودت از منو چرا که کنم درکت درست تونم نمی هنوزم

 ...بکشم زجر و ببینم رو کشیدنت زجر نداشتی دوست گفت می بابا

 ...بود کردن زندگی تو حسرت بود نرم خواب تخت رو خوابیدن حسرتم من که روزایی

 تابی بی مدیدن برای تو شاید...بودم ام کودکانه بازیهای غرق و بودم کرده فراموشت من که روزایی

 کردی می

 ...بود زندگیم تو هم مادری بود رفته یادم و میذاشتم نرم و گرم بالشت روی سرمو من که روزایی

 ...جنگیدی می مرگ با داشتی تو

 ...دیر خیلی....شناختمت دیر که حیف

 ... بودی خوشبخت مطمئنم اما بودی بابا با کمی خیلی مدت که درسته میدونی

 ...کنه جایگزینت رو کسی نتونسته سال همه این از بعد هنوز روزبه چون... چرا میدونی

 ...آخری و اول عشق براش تو هنوزم

 ...نیستن نه...اینجورین مردا همه نکنی فکر

 کنم ازدواج نداشتم دوست...آخرمه و اول عشق ساحل کردم می فکر روزی یه...من خود مثال

 ..بدم دستش از مبادا

 ...االن اما

 ..هست هم دیگه چیزایی خیلی فهمیدم...کنه زندگی باهام بود راضی خودشم که زمانی درست
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 هیجان کلی هم داشتن دوست فهمم می االن...دارم دوستش االن اما...نبودم بهار عاشق شاید من

 ...داره

 ....بمونه کودکی دوران عشق همون بهتره ساحل

 ...تنیس عشق فقط که زندگی اما...بود شیرینی تجربه که عشقی

 ممنوع ورود تابلو یه روش کردم دفن قلبم از گوشه یه رو دارم ساحل به که حسی وقته خیلی من

 ..زدم

 ترسم می... مامان ترسم می...باشن موندگار بهار تغییرات این کن دعا....مامان کن دعام

 نمیایی چرا پس بابا-

 بلند صدای با فاصله همون از رها و بودن ایستاده ماشین کنار رها و بهار..برگردوندم رو سرم

 کرد می صدام داشت

 ...شدم بلند

 ...باشم داشته دوباره شروع یه بشه شاید

 ...کنم عاشق و شم عاشق....شم عاشق دوباره بشه شاید اصال

 اومد بهار صدای که گذاشتم آشپزخونه توی رو خرید بسته آخرین

 کنیم؟ درست چی گذشته که هم ناهار وقت از-

 می تالفی رو شام عوض در خوریم می چیزی یه حاال...نمیدونم گفتم و زدم مرک به دستامو

 /چطوره...کنیم

  زد لبخندی

 کنم؟ چکار من....خوبه-

 خوبه؟...کنم می درست بندری منم بشور رو میوه بیا شما
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 نکنیا تندش بابا-

 ...فسقلی اومدی کی تو-

  گرفت دستش تو رو بهار دست رها

 مکنی بازی میای مامان-

 خانم؟ نه مگه...کنه کمک من به باید مامان نخیر:گفتم من بده رو جوابش بهار اینکه از قبل

 بعد میدم قول:گفت رها به رو باشه مهربون کرد می سعی که لحنی با و... زد زانو رها کنار بهارم

  کنیم بازی ناهار

  کوبید زمین به رو پاش رها

 کنم چکار تنهایی االن من پس-

 بکن رو کار همون برو کردی می چکار میشهه:گفتم جدی

 کنم بازی بیرون برم میشه گفت بدخلقی با

 باش ویال کنار فقط برو:بهار

 رفت و داد تکون رو سرش رها

 ....کردم گرم غذا کردن آمده با رو خودم منم

 ...نمیزدیم حرفی و... بودیم کرده سکوت هردومون

 ..گرفتم دستم رو گوشی و کردم جیبم تو دست...شکست رو بینمون سکوت گوشیم صدای

 ...بود پیمان

 دادم رو جوابش همیشگی لحن با و زدم رو اتصال دکمه

  بله-
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 داد جواب ای ثانیه چند مکث با

 خوبی؟ سالم-

  خوبم ممنون-

 ببینیم؟ جایی یه رو همدیگر تونیم می...بزنم حرف باهات خواستم می راستش-

 به حواسش کردم می حس اما بود دستشه که سبی شستن ولمشغ اینکه با که کردم رها به نگاهی

 ...امه مکالمه و من

 خودم نبود هم الزم...کنم دخالت ساحل زندگی تو خواستم نمی...بودم گرفته رو خودم تصمیم من

 ...بکنم شده دفن احساسات درگیر رو

 نداره رو شگیهمی شیطنت اون صداش کردم می حس بار اولین که پیمانی کردن اذیت قصد به اما

 :گفتم

 نمیشه نه-

 دیدی تو که چیزی اون...کن باور..بزنم حرف باهات چرا؟الزمه-

 بشنوه پیمانم رو صداش که ای خنده...بخندم کردم سعی

 ندی رو گرفتی که مثبتی جواب شیرینی و زیرش بزنی خوای می چیه-

  کرد مکث ای ثانیه چند چون شد شوکه لحنم ناگهانی تغییر از کنم فکر

 نیستی؟ ناراحت تو هیراد-

 داره شدن ناراحت نظرت به سفر اومدم ها بچه خانم با...باشم ناراحت که ام دیوونه مگه-

 ... بزنم حرف موضوع اون مورد در خوام نمی اصال فهمید

 خواد می سفر دلش که هست هم پیمانی یه نگین وقت یه...میرین سفر تنها تنها نامردا-



 
 

366 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 بعدش...گذره می خوش بهت بیشتر سفر اون... نزدیکه عسلت ماه ایشاهلل اشم گفتم زدمو ای قهقه

 ببریم؟ خودمون با مزاحم باید چرا ما

 مزاحم شدم من االن...اینجوریه...برات دارم گفت و خندید

 اما کشیده ها میوه شستن از دست که بود بهار به حواسم...کشیدم بیرون میز پشت از رو صندلی

 نمی که چکارا فوضولی ببین.. لبم رو نشست لبخندی...بود سمع استراق حال در من به پشت هنوز

 کنه

 بودی مزاحم ابد به تا ازل از فقط...نشدی مزاحم شما نه-

 کنم درست ساالد هیری-

 ...شدم خیره بهار به و کردم بلند رو سرم شوکه

 الو... هیراد..الو-

 میزنم زنگ بهت بعدا-

 ه؟شد چیزی گفت نگرانی با پیمان

 فعال دارم کار االن فقط نه-

 کردم قطع رو گوشی بدم بهش زدن حرف مجال اینکه بدون و

 از سال چند از بعد که بودم اصطالحی از شوکه من و... بدم رو جوابش تا بود منتظر خونسرد بهار

 ...بودم شنیده زبونش

 میرفتن رژه نداشت ذهنم توی که افکاری تموم به کشید بطالنی خط خونسردیش همه این اما

 نه؟ یا کنم درست هیراد-

 ...رفتم اجاق سمت و شدم بلند

 کن درست نیست سختت اگه-
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 گذاشت میز روی چاقویی وو ظرف خودش...گذاشتم میز روی رو کاهو و گوجه و خیار خودم بعد و

 شد کردنشون خورد مشغول و

 ...کردم نگاش

 کنی درست خواد نمی تونی نمی هم اگه...نبری دستتو باش مواظب-

 تونم می نه-

  بگیرم ازش رو نگاهم شد باعث بود خودش اثبات برای مطمئنا که محکمش و جدی لحن

 

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

 

 ...کشید می سرک کرد می هوس که جا هر ذهنم اما...بود تابه درون محتویات به نگاهم

 ...برده کار به رو لفظ این سال چند از بعد که مهمه برام اینقدر من چرا

 ....گفته رسیده ذهنش به حتما خب

 ..بود خونسرد خونسرد... آشفتگی نه بود دستپاچگی نه حالتش تو اصال ندیدی مگه

 ...برگشتم عقب به چیزی افتادن صدای با

 کردم نگاه کرد می آماده رو ساالد سس داشت که بهار به

 شد؟ چی-

 افتاد میز رو چیزی یه کنم فکر نمیدونم-

  کردم گوشیم به نگاهی هم بعد و میز به نگاهی...افتادم گذاشتمش یزم روی که گوشیم یاد

 رفتم پریده کجا نیست معلوم باتریش که گوشیم سمت و بیرون کردم فوت محکم نفسمو
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 بود گوشیم-

 ... ببخشید گفت ناراحتی با

 سرت فدای-

 نبود که عمدی...بگم ای دیگه چیز تونستم نمی هم واقعا

 شده؟ چیزیش-

 بایستم بلندشم شد باعث صداش توی بغض....بود ایستاده سرم باالی که کردم نگاش

 نبود که آدمیزاد جون...بود گوشی تو؟یه کردی بغض چرا-

 ...افتادم مسعود یاد گفتم رو جمله این وقتی چرا نمیدونم

 بودنم بخشیده اما بودم گرفته هم رو آدم یه جون من...آدمیزاد جون

 چکید اش گونه روی اشکی

 فکر نذار....من و میدونی تو کنی گریه خدا به بهار گفتم گذشته یادآوری از کالفه و حوصله بی

 شی عوض خوای می کردم می باور داشتم تازه..نکردی تغییری هیچ کنم

 میز رو دونستم نمی کن باور گفت و کرد پاک و اشکش

 ؟ وک باتریش ببینم بذار فقط...خالص شد تموم سرت فدای گفتم بابا... اه-

 نشست کنارم اونم... کنم نگاه رو کابینتا زیر تا نشستم

 نشستی؟ چرا تو-

 خورم نمی زندگی درد به که میدونستم من...ببینم تونم نمی من رفت یادم-

 دادم تکونش...گرفتم محکم رو هاش شونه

 آره؟..مهمه اینقدر دیدن مگه...همینه ما وضع نداری قبول خودتو خودت وقتی تا...کن بس بهار-

 ...کرد زندگی نمیشه نور بدون مگه اما...مهمه داری حق
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 ...تواناییاتو کن ؟باور...نداری باور خودتو چرا

 بهم شجاعتش که بهاری همون....کنی ثابتش بهم تونستی روز یه که بهاری همون بشی خوام می

 ...شد ثابت

 یادت چی همه اگه حتی...یفهم می اندازه می تلخ های گذشته از خیلی یاد منو که بهاری این نه

 خودتو باز خوام می االن من....کرد حساب روت میشه کنی ثابت تونستی زمانی یه تو اما... رفته

 فهمیدی؟... کنی ثابت

 کنی ازدواج ساحل با و بشی خسته ترسم می...ترسم می من اما-

 آخه داشت ما بحث به ربطی چه موضوع این االن خدا ای

 ...کشیدم بیرون ور صندلی...کردم بلندش

 بشین-

 ..گذاشت جلوش آبی لیوان

 کنم ترکت خواستم می اگه من...کن دور ذهنت از رو مزخرف افکار این و...بخور آبو لیوان این-

 بفهم دارم دوست من..کردم می رو کار این پیشا وقت خیلی

 داری دوست رو ساحل تو-

 ...زدم لز بهش کمر به دست...کردم نگاش دقیق...کردم ریز چشامو

 دارم دوستش من گفته کی-

 داری دوستش گفتی خودت...گفتی خودت گفت داد با

  کوبیدم میز روی محکم دستمو

 بهار به ساحل داشتن دوست از حرفی نمیاد یادم اصال...کردم ساله پنج این کردن مرور به شروع

 باشم زده

 نمیاد؟ یادم خودم که گفتم کی من-
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 ...کردم خم و سرم

 نه؟ میاد یادت چی همه تو گفتم گوشش کنار عصبی

 کشید کنار خودشو دستپاچه

 میاد یادم گذشته کنی می فکر که گفتم چی مگه.. یعنی...نه-

 رو تابه زیر سریع و برگردم اجاق طرف به شد باعث غذا سوختن بوی که زدم چنگ موهامو عصبی

 بردارم اجاق روی از رو اون و کنم خاموش

 .... اومده یادش چیزایی یه این اما نیاد یادش هگذشت کل اگه بود مطمئن

 ..برگشتم طرفش به دوباره

 نمیاد؟ یادم خودم که دارم دوست رو ساحل گفتم کی من-

 کردم حس من اما نگفتی تو آره... نمیدونم-

 نیار زبونت به دیگه رو مزخرف احساسای این لطف گفتم عصبی

 کنی؟ می دعوا مامانو داری تو بابا-

 ...من داشتم کم همینو

 بزنم لبخندی کردم سعی

 بدو...بخوری بدم چیزی یه بیا بشور دستاتو برو...بابایی نه-

 ...بشور رو دستاش تا رفت سریع هم رها

 مسافرت اومدیم ناسالمتی-

 چقدره غذا سوختگی درصد ببینم تا تابه سمت رفتم منم... نزد حرفی

 ....دریا کنار بریم تا شن آماده گفتم رها رو بهار به ناهار از بعد
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 پایین بیان رها و بهار تا...نشستم بود شده بسته حیاط گوشه که تابی روی حیاط توی

 رها با رو اش رابطه تا کنه می رو سعیش داره بهارم خود که حاال... بدم عادتشون بهم خواستم می

 ...کنم کمکشون منم بهتره کنه قوی

 ...شد اردو کیسه چند با شد کشیده محمود سمت نگاهم

 آقا سالم-

 ...برگردوندم ساختمون در سمت رو نگاهم و دادم تکون سری

 ...دادن طولش چقدر اینا

 ...اومدن بیرون هم بهار و رها همزمان که شدم بلند

 ...بود بهار دست توی هم دستش یه...گرفتم رو رها دست

 بگیریم آرامش دریا از که بریم خب-

 بده بهمون دیگه چیز یه نمیشه میده؟حاال آرامش دریا گهم بابا گفت زبونی شیرین با رها

 ...زیرخنده زدیم بهار و من حرفش این با

 کرد می نگاهمون اخم با اونم

  نکن اخم گفتم و کشیدم رو لپش

 ساحل سمت دوید و کشید بیرون دستامون از رو دستاش رها ساحل نزدیک

  باش مواظب-

 چرخید می خودش ردو خنده با حرفم به توجه بدون اون اما

 ...گرفتم دستم تو رو بهار دست

 چطوره؟ مشاور یه پیش بریم برگردیم وقتی خوام می-
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 ...بود شده خیره روبرو به فقط و نزد حرفی

 بدی؟ جواب خوای نمی-

 نگفتم چیزی بازم

 تو نه منم کنه قهر باید که اونی بابا گفتم خنده با

 باشه-

 ر؟قه یا چی؟مشاور باشه گفتم و خندیدم

 هردو-

 میشی خوبی دختر داری آفرین-

 ...شدیم خیره بود آروم که دریا به و... نشستیم ساحل شنای روی

 ....بود خلوت تقریبا ساحل

 ...کرد می بازی خاک و چرخید می ساحل توی داشت خودش برای هم رها

 ....داشتم دوست رو دریا آرامش

 دیدم رو بهار که باری اولین سمت شد کشیده ذهنم

 ...دادنش نجات از بعد اتفاقات و قضایا همه و

 دیدمت همینجا بار اولین-

 ...بود شده خیره روبرو به سکوت توی... نزد حرفی

 ...سیاهه اون برای میدونستم که روبرویی

 اینکه با...بیاره یاد به رو چی همه تا کردم می کمکش خودم سال همه این از بعد بود الزم شاید

 بشه شاید اما...کرد عنوان کم رو اش حافظه برگشتن احتمال دکتر
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 ...بشه پریشونتر ذهنش بگم بهش رو واقعیت اگه ترسیدم می هم طرفی از

 ...شه خراب بدتر اش روحیه

 کردم شروع شمرده و آروم و دریا به زدم و دل اما نه یا درسته گفتنش نمیدونستم

 زندگی از فرار قصد هم تو...تو و کنم فرار یاجبار ازدواج یه از تا اینجا بودم اومده موقعه اون من-

 ؟...داشتی رو

 بدم ادامه شد باعث همین و...زد حرفی نه و داد انجام العملی عکس نه... برگشت نه

 دادم؟ نجاتت منم...کنی خودکشی خواستی می-

 بردم؟ دلتو چطوری پس-

 دیگه شد نمیدونم-

 ...شنیدم رو دارش صدا پوزخند

  شدی مجبور بگو-

 ... تو گفتم بهت با

 .شد بلند رها جیغ صدای که

 ...شد بلند هم بهار...برگشتم عقب به

 ...میزد جیغ و بود زمین روی رها

 رو پرخونش صورت...برگردوندم بود خاک روی که رو صورتش اینکه محض به...سمتش دویدم

 ...دیدم

 ...بزنم رو سکته بود نزدیک

 ...میزد جیغ فقط اونم

 ...کردم بلندش سریع
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 ...میاد خون داره بابا-

 ...نیست چیزی بابا باش آروم-

 پیشونیش باالی عمیقی اما کوچیک شکاف و...بود خورده تیزی نوک کوچیک صخره به سرش

 بود شده ایجاد

 ...رسوند ما سمت به رو خودش بهار

 کن حرکت تند بهار-

 هیراد شده چی-

 خواد می بخیه زخمش.... جایی گاهیدرمون ببرمش باید.. باشی دنبالمون کن سعی فقط هیچی-

 شده زخم کجاش-

 نداشتم رو اش گریه طاقت اصال...بود ریخته بهم رو اعصابم رها هق هق صدای

 ...بیا فقط بهار-

 دوید سمتون به سریع دید رو ما که محمود دور از

 آقا؟ شده چی-

 رو ورتشص...رفتم حموم سمت سریع...دویدم ساختمون سمت بدم رو جوابش اینکه بدون

 ..شستم

 میاد بند خونش االن بابایی باش آروم گفتم و زدم کنارش

 نشستم کنارش و برداشتم حموم توی کابینتی از رو بتادین سریع

 ببندم رو زخمش بده بهم رو گاز بیا محمود زدم داد

 ...بودن ایستاده حموم در دم دوتاشون محمود و بهار

 ...گذاشت جلوم رو اولیه های کمک جعبه سریع محمود
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 ...کردم پانسمانش گاز با...زخمش کردن ضدعفونی از بعد

 ...بودن شده خونی که افتاد رها و من لباسای به نگاهم شدم که بلند

 کردم محمود به رو همین برای...کنم فکر لباسامون تعویض به که نداشتم رو این وقت فعال اما

 بیمارستان ببریمش تا کن نروش ماشین برو سالن تو میز رو ماشین سوییچ محمود-

 داره بخیه به نیاز عمیقش زخم این بودم مطمئن

 

 

 

 هم بهار و بود بغلم تو رها...که اومدم خودم به وقتی....بیمارستان رسیدیم چطور نفهمیدم اصال

 ...میرفت راه دنبالم گریه با و بود زده چنگ رو شرتم تی گوشه

 بود اعصابم رو ربها گریه صدای..بود شده آروم رها که حاال

 ...ببریمش کجا داره بخیه به احتیاج دخترم پیشونی زخم خانم گفت رسیدم که پرستار به

 ببیندش دکتر روبرو اتاق بیرینش-

 ....بودن تختا روی هم نفر چند که بود تخت تا چند با اتاقی

 شرتمو تی گوشه هنوز که بهار سمت به و گذاشتم تختا از یکی روی رو رها

 برگشتم بود زده چنگ

 کردی لخت کمرمو نصف... اینو کن ول-

 ..شد وارد پرستاری برداشت که رو دستش

 ...چرخوند سمتمون که رو سرش



 
 

376 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 ...شدیم خیره بهم متعجب هردومون

 هم بهار و بود بغلم تو رها...که اومدم خودم به وقتی....بیمارستان رسیدیم چطور نفهمیدم اصال

 ...رفت می راه دنبالم گریه با و بود زده چنگ رو شرتم تی گوشه

 بود اعصابم رو بهار گریه صدای..بود شده آروم رها که حاال

 ...ببریمش کجا داره بخیه به احتیاج دخترم پیشونی روی زخم خانم گفتم رسیدم که پرستار به

 ببیندش دکتر روبرو اتاق بیرینش-

 ....بودن تختا روی هم نفر چند که بود تخت تا چند با اتاقی

 شرتمو تی گوشه هنوز که بهار سمت به و گذاشتم تختا از یکی روی رو رها

 برگشتم بود زده چنگ

 کردی لخت کمرمو نصف... اینو کن ول-

 ..شد وارد پرستاری برداشت که رو دستش

 ...چرخوند سمتمون که رو سرش

 ...شدیم خیره بهم متعجب هردومون

 

 اومد سمتمون به و کرد اخمی

 ... کرد مشزخ بررسی به شروع

 ..ایستادم کنارش

 خودتی؟ لیال-

 ....میدم انجام رو کارش االن...خواد می بخیه تا سه زخمش...  آره گفت کنه نگاهم اینکه بدون
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 ...در سمت رفت و کرد بهار به نگاهی

 

 

 

 خواب یا و تهوع ،حالت سرگیجه ساعت 46 تا اگه که دکتر های توصیه و بخیه کار اتمام از بعد

 ...شدیم خارج اونجا از کنید مراجعه بیمارستان به حتما داشت طوالنی

 ...بود لیال حرفهای به حواسم اما بود خیابون به نگاهم

 ...بود ایستاده پرستاری ایستگاه تو....سراغش رفتم خروج از قبل

 … بود گرم پرونده سری یه به سرش

 خانم؟ لیال-

 کرد اشاره من به و زد بهش ای سقلمه دوستش

 کرد بهم نگاهی هم لیال

 بفرمایید بله-

 بزنم حرف باهات خواستم می-

  کرد دوستش به نگاهی

 ....شلوغه سرم که االن-

 میشه؟ تموم کارت کی-

 شد خیره بهم

 باشه ما بین حرفی کنم نمی فکر-
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 ...دادم تکون رو سرم کالفه

 بودن من منتظر و بودن نشسته نیمکت روی سالن توی که افتاد رها و بهار به نگاهم

  زد پوزخندی...کرد دنبال رو نگاهم رد

 کنید؟ زندگی شما که شد می کشته من داداش باید فقط-

 میداد گوش حرفامون به فوضولی با و بود ایستاده دوستش

 داشت خبر شایدم...شه باخبر قضیه از دوستش نبود مهم لیال برای ظاهرا

 نبودم مقصر من میدونی هم خودت-

 شدین متوجه دیگه ساعت یه...منتظرتونم محوطه تو... دیگه ساعت یه-

 دادم تکون رو سرم

 ام محوطه تو دیگه ساعت یه من پس باشه-

 ...بیمارستان برگشتم و ویال رسوندم رو بهار و رها

 بپرسم ازش باید رو چی کردم می فکر خودم با داشتم

 دادین؟ رضایت چرا بپرسم

 گفتی؟ دروغ چرا اصال یا

 ...یا... یا

 هست زمان بود گفته اون که وقتی تا ربعی یه..کردم نگاه اعتمس به

 بیاد تا شدم منتظر و نشستم محوطه توی نیمکت روی

 بزنین؟ حرف هم با خواین می چی برای-

 نشسته من از فاصله با نیمکت روی و اومده کی نفهمیدم که بودم افکارم غرق اونقدر
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 گذاشتم پام روی و کردم قفل بهم رو دستام

 بمیره خواستم نمی من که میدونی دتمخو-

 شنیدم رو صدادارش پوزخند

 مرد اما-

 نظر من زن به اون...باشه مسلط اعصابش به تونست نمی موقعیت اون توی بود من جای مردی هر-

 ...داشت

 حس میشه باعث...بزنم حرف قضایا اون از بخوام اینکه...سخته برام هنوزه که هم هنوز گفتنش

 ...بده دست بهم خفگی

 میدونم-

 داد ادامه کنه نگاهم اینکه بدون...کردم بلند رو سرم

 ...بود همین هم نجاتت دلیل شاید-

 بود کرده سکوت اون اما بزنه حرف شدم منتظر

 داد ادامه و شکست رو سکوتش باالخره

 حسابی خواستی می که تویی...میدونستم حقت رو مرگ شده کشته چشمم جلوی داداشم وقتی-

 کنی حساب من با رو داشتی داداشم با که

 کردم قطع رو حرفش

 خواستم می فقط اما..بود نامردی خیلی کارم دارم قبول..بود ترسوندت قصدم فقط من-

  بگی رو مسعود جای تا بترسونمت

 اما..بود خونه تو مسعود...کردی وارد بهم رو ترسی چه دقیقه چند همون تو بفهمی تونی نمی اما-

 وقت هیچ تونی نمی...باشم تنها من و باشه رفته دیدنت با که نکنه گفتم خودم با لحظه اون تو

 ...بودم شوکه...کردی وارد بد حسای و ترس بهم چقدر ها لحظه اون توی بفهمی
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 بدجور تونستی بودی نکرده نگاه مستقیم چشام تو حتی حاال تا وقت هیچ که تویی

 ...بود حقت مرگ پس...شدی برادرم تنها مرگ باعث که هم بعدش...بترسونیم

 تو...کردی می انکار رو حرفام گرنه و...خواستی می خودتم گفت و کرد نگاهم...برگدوند رو سرش

 ...کردی تاییدشون هم

 بهتر کردم می سکوت پس...شه رو مسعود مرگ دلیل خواستم نمی...شم خالص خواستم می آره-

 ..بود

 نزد؟ حرفی زنت چطور-

 اون پس...بودیم نشسته درختی زیر ما اما...بود شده شروع بارون نم من...کشیدم عمیقی نفس

 رسیدن نمی ما به آروم خیلی نم قطرات

 بد...بود کرده بد باهاش مسعود....بکنه بدی فکر زنم مورد در کسی نخواستم...بگه چیزی نذاشتم-

 چند کردم ازدواج باهاش من که هم بعد...بود کرده تهدیدش...بود گرفته فیلم ازش...بود کرده

 اون که شنیدم رو همینا...باشه باهاش باید یا میگه رو چیز همه من به که بود کرده تهدیدش باری

 ...کنم کنترل رو خودم نتونستم روز

 شد آزادیت باعث هم فیلم همون-

 می فکر همیشه...شد منجمد رگهام توی لحظه چند برای خون....شد سرد بدنم کردم حس یهو

 ...نداره وجود فیلمی کردم

 هست؟ فیلمی واقعا مگه-

 ...شد شرمندگی و غم پر صورتش

 حکم اجرای قبل روز...شناسمشون نمی که دیگه تایی چند فیلم حتی...زنت فیلم تنها نه...آره-

 نمی باورم...گفت رو چی همه...کرده چکار مسعود گفت...زد حرف باهم...اومد پیمان آقا

 پیمان آقا حرفای نشد باورم...همین بوده ساده مزاحمت یه سر هقضی بود گفته بهم مسعود...شد

 کنم کاری که کرد می التماس اون اما...گفتم بهش دراومد دهنم از چی هر بودم شده عصبی....رو

 هر...مسعود وسایل سراغ رفتم خونه برگشتم که موقعی...ندادم بهش جوابی منم...بده رضایت بابام
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 روز از من....نیومد یادم هیچی....کردم مرور رو دعوا روز ذهنم تو...نکردم پیدا چیزی گشتم چی

 ....میومد یادم بیارین هم سر بالیی اینکه از ترس و کاریتون کتک فقط دعوا

 و داد و لبهاتون خوردن تکون فقط ترس از اما...گفتین رو چیزایی زدین حرف روز اون دونستم می

 چیزایی یه داشت انگار پیمان حرفای با خب اما...نمیومد یادم هیچی...بود مونده یادم بیدادتون

 نکردم پیدا چیزی وقتی خب اما...میومد یادم

 من برادر مسعود...همین کنه منحرف رو ذهنم خواست می فقط هم پیمان این گفتم خودم با

 ...کنه کاری همچین غیرممکنه

 ...شد بلند اش گریه صدای...شدن سرازیر اشکاش

 شبا آروم لیال-

 بشناسم درست رو پیمان نتونستم وقت هیچ...لیال پیش رفته که نگفت پیمان وقت هیچ

 پیمان اما...کنم باور تونستم نمی منم...باشه آدمی همچین برادرش کنه می باور خواهری کدوم-

 که دوستش همون....دوستش سراغ برم شد باعث هم همون...بود انداخته دلم تو شک تخم هم

 ...بود اش خونه درس بهانه به همیشه

 برم کرد تعارف در دم اومد زدم که رو زنگ...ایستادم واحدش در دم...بود متری 83 ن آپارتما یه

 ...تو

 ...باشم تنها مرد یه با دیگه تونستم می مگه کاشتی دلم توی تو که ترسی اون با اما

 ...بیاره کنه جمع اونجاس مسعود وسایل از چی هر بره گفتمش

 دم همونجا...آورد گذاشت ساک یه توی رو کتاب و وسایل سری یه رفت حرفی یچه بی اونم

 نبود هیچی اما...کنم پیدا بینشون رو خواستم می که چیزی شاید تا زمین ریختم رو همه...در

 شایدم...بودم کرده شک مسعود به منم شاید خب اما...زدم رو حرف اون لحظه اون چرا دونم نمی

 ...بودم کرده شک مسعود به بود حجت برام انپیم حرفای همشه چون

 میدونم من نمیگه دروغ وقت هیچ پیمان:کرد زمزمه زیرلب
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 ... شدم خیره بهش تعجب با

  برگشت طرفم به

 با و پلیس دست کف میذارم رو چی همه میرم گرنه و بیار هم رو فیلما برو گفتم دوستش به-

 ...گیرمشون می میام مامور

 ...خبریه یه شدم مطمئن افتاد پته تته به و یدپر صورتش رنگ وقتی

 بخاطرشون مسعود که فیلمیایی همون گفتمش که حرفا این از و فیلم کدوم و انکار به کرد سروع

 حاال...ازشون کنید باجگیری برین تا گرفتین می دخترا کردن آبرو بی از که فیلمایی همون...مرد

 ...میگم پلیس هب رو چی همه گرنه و بیار رو فیلما زود هم

 ...در دم اومد فیلم تا چند و دی سی حلقه چند با دقیقه ده بعد

 چون رو مسعود نه بردم لو رو دوستش خواستم می نه... باشه واقعی قضیه اگه حتی میدونستم

 دیگه دید یه با مردم و شه خراب دارن مسعود از مردم که ذهنیتی همون شم باعث خواستم نمی

 ...کنن نگاه ما خونواده و من به

 ...کنم می فکر که نیست چیزی اون فیلما این مطمئنم من گفتم خودم با هی خونه برسم تا

 ... وقتی اما

 ...شد بلندتر هقش هق صدای

 ...بود شده بد اونقدر چرا مهربونم داداش...بود شده بد چرا من داداش-

 شد می سرازیر شتدا هم هنوز اشکاش اما...گرفت رو دستمال...گرفتم طرفش دستمالی

 هنوز سال چند از بعد کرد تجربه لحظه چند برای فقط رو ترس حس اون من...دخترا اون بیچاره-

 ...اومده سرشون بالیی چه نیست معلوم که دخترا اون بیچاره...باشم تنها مرد یه با تونم نمی

 خورد بابام...شه باورش تا دادم نشونش هم رو فیلما حتی...گفتم بابام به رو چی همه شب همون

 ...شکست...شد
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 مامان...بگیم مامانم به اینکه بدون...چیه قضیه بفهمه کسی اینکه بدون میده رضایت گفت بابام

 بهش نخواستیم...داشت دوستش همیشه که پسری...بود پسرش تنها اون...پرستید می رو مسعود

 ...بگیم

 باعث مامان جیغای و بیدا داد...شد بد مامان حال بده رضایت خواد می گفت بهش بابا وقتی اما

 ...بیاد کوتاه بابا شد

 نمیشه پایمال پاکش و ناکام پسر خون و میشی اعدام تو که شد راحت خیالش هم مامانم

 ...میومد سرت بالیی چه کرده چکار مسعود فهمیدی می اگه مامان آخ

 رو خودش نتونست مامان...میده رضایت گفت بابا همونجا اما...اومدیم هم حکم اجرای پای تا

 که زد من به حرفایی چه دونی نمی...من...بابا... تو...کرد می نفرین و کرد می گریه...کنه کنترل

 رضایت شد راضی که گفتم بابام به چی نبود معلوم شب اون که دارم سروسری باهات حتما

 چیه؟ قضیه نمیدونه هنوز من بیچاره مامان...بده

 کشید عمیق نفس دچن و کرد بلند رو سرش

 کنید؟ می زندگی اینجا-

 منم...کرد قبول هم بابام....کنه زندگی هام خاله کنار بیاد خواست مامان قضیه اون از بعد آره-

 ...اینجا اومدیم و گرفتم انتقالی

 کجاست؟ فیلما اون-

 ..کرد بهم نگاهی...کرد پاک رو اشکاش

 چکار؟ خوای چرا؟می-

 داریشون؟-

 تو...مرد من برادر...بریزی بهم گذشته فکر با رو داری االن که زندگی که الزمه نکنم فکر اما...آره-

 ..داره جریان که هم زندگی و داری رو ات بچه داری رو زنت هم
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 کنم ثابت خودم به رو چیزایی یه باید شاید نمیدونم-

 گرفت جلوم دی سی حلقه یه... کرد کیفش توی دست

 سراغش آخرش دونستم می...میخواستم آوردنش برای رو وقت عتسا یه این...فیلمه همون این-

 بهتره داری باورش اگه اما...خودته وجدان پیش زنت گناهی بی حکم این باالخره...گیری می رو

 ...دور بندازیش و بشکونی رو فیلم این

 ... شد بلند

 ایستادم روبروش

 پایین انداختم رو سرم

 ...خوام می معذرت شدم باعثش ناخواسته که ترسی بابت-

 باعث چون ترسم می هم ممکلکت دکترای با موندن تنها از حتی من...خوره نمی دردم به تاسفت-

 پس کرد رو کار این و بود سواد بی یه بگم تونم نمی و بود کرده تحصیل یه هم خودش ترس این

 فهمی؟ می...خوبن بقیه

 ...کردم نگاهش

 ؟ مشاور پیش نرفتی-

 کسی من چون...دارم دوستش دیگه االن اتفاقا...گرفتم خو ترس این با دیگه من...بینم نمی الزم-

 از البته...خوبه وجودش هم ترس این پس... آوردم نمی بدستش وقت هیچ خواستم می که رو

 ...نکن فراموش رو این بود تو تقصیر دادنش دست

 ...کرد حرکت بیمارستان ساختمون سمت ای دیگه حرف هیچ بی و

 ...بود دستم توی که دی سی حلقه سمت رگشتمب نگاهم
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 سر بالیی چه کنم نگاه خواستم می فیلم؟یعنی این هست چی ببینم خواستم می واقعا من یعنی

 صورتم به آروم بارون قطرات... گرفتم آسمون به رو رو سرم...رفتم راه قدمی چند...بود اومده بهار

 ...خورد می

  داشتن بهار اشتباهات و حماقتها دوباره...میرفت رژه ذهنم توی داشت چی همه دوباره

 ...میدادن نشون رو خودشون

 نبود زندگی حقش اگه حتی که نفر یه...شدم نفر یه مرگ باعث من که میومد یادم داشت دوباره

 ...شم زندگیش شدن تموم باعث نداشتم حق من اما

 

 ...خونه سمت کردم حرکت و گرفتم شام راه سر

 ...بکشم نفس راحت تونم نمی و سنگینه هوا کردم می حس...بودم کالفه خیلی

 دست بهت حسی چه... شه باز و بخوره برگ دوباره بودی کرده فراموشش که خاطراتی دفتر وقتی

 ...میده

 ...میده دست بهت حسی چه میشن زنده دوباره تلخ و بد خاطرات همه وقتی

 ...بودن گرفته شکل وجودم توی نقیض و ضد احساسات

 ...ازش نفرت...بهار داشتن وستد

 حقشه بگم باید یا...مسعود مرگ بخاطر پشیمونی

 ...دارم بدی احساس یه

 ...کالفگی یه

 ..درموندگی یه

 ...عجز یه
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 ...بود شده بیدار دوباره داشتم بهار به نسبت که بدی حس

 کردم زمزمه خودم با لب زیر

 نداره فایده موندنت...داره گالیه من دل"

 "داره حدی یه هم خواستن....محاله تبخشم نمی

 ....کردم پارک جاده گوشه

 ....بکنم دل ازش تونستم نمی

 ..بکنم دل ازش تونستم نمی االن

 خودم به نفرین تو به"

 "خاطرات تموم به

 ... کردم روشن رو ماشین

 شد بلند قدمهام صدای از...بود نشسته سالن توی نگران بهار...شدم که خونه وارد

 اومدی؟ هیراد-

 گذاشتم جلوش میز روی رو غذا

 بیداره؟ رها...آره گفتم حوصله بی

 خوابیده نه-

 رفتم ها پله سمت به

 بخوره شام کنم بیدارش میرم-
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 ...نشستم رها کنار تخت روی

 ...کشیدم زخمش پانسمان روی رو دستم آروم

 "حیروونه چقدر بابا نمیدونی"کردم زمزمه زیرلب

 بخوریم شام ریمب شو بلند بابایی رها-

 کرد باز آروم رو چشاش

 ....کنم بغلش تا کرد باز رو دستشا

 ...کردیم حرکت در سمت و گرفتمش بغلم توی

 کنار هم رو چنگالها قاشق و گذاشته میز روی رو غذا که دیدم رو بهار... شدیم که آشپزخونه وارد

 ....گذاشته ظروف

 می بازی غذا با فقط بهار و من و خورد می رو غذاش آروم رها...نشستیم میز پشت سه هر

 ...کردیم

 ... بود دی سی حلقه اون پیش فکرم

 نیست من حق ها خاطره این"

 "نیست من حق انتها بی غم این

  شدم بلند

 خوری؟ نمی شام بابا-

 کردم نوازش رو سرش و زدم لبخندی

 بخورین شما سیرم من-

 ...شد ونپشیم انگار اما..بگه چیزی کرد باز رو دهنش بهار

 داد دست بهم بد حس اون باز
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 رفتم اتاق سمت و زدم بیرون آشپزخونه از

 شدم خیره خاموش تا لپ به و گذاشتم کنارش رو دی سی....گذاشتم تخت روی رو تاپ لپ

 ....گرفتم دستام بین رو سرم

 ...گشتم برمی و میرفتم رو اتاق طول...تونستم نمی

 ..دیدم می رو چی باید... تونستم نمی... نه...کوبیدم دیوار به مشتی

 ...کرده تجاوز بهش گفت که اون....نخواسته خودش گفت که اون

 ببینه رو چیزی همچین تونه می مرد یه اصال مگه..ندارم اطمینان بهش من مگه

 ...دادم تکیه دیوار به رو سرم

 ...خواسته هم خودش و دروغه هم کرده تجاوز بهش اینکه نکنه...بود گفته بهم زیاد دروغ اون اما

 ....بود اومده سراغم دوباره پیش سال چند بد حسای همون

 ...بود شده بیدار دوباره کننده دیوونه حس همون

 ...کردم روشن رو تاپ لپ...نشستم تخت کنار

 ...بود تاپ لپ کنار دی سی به نگاهم

 ...بده انجام برداشتنش برای حرکتی تونست نمی دستم اما

 زدم داد صدام کنترل بدون....بلند...زدم داد

 "شم رد امتحان این توی نذار....کن تمومش رو امتحان این خدایا......کن تمومش خدایا"

 ...گرفتمش دستم توی...برداشتم رو دی سی حلقه

 کنه تحمل رو درد همه این من مثل تونه می کی....کنه درکم تونه می کی

 ....کنم فراموش رو چی همه خواستم می که من خدا آخ.... سخته
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 ؟...کنی فراموش رو امتحان این خوای نمی چرا

 کن تمومش فقط...هستم بگی کجا هر تا....هستم من خدا....هستم کجا تا ببنی خوای می چرا

 ....رو عذاب این کن تموم

 .....رو حس این کن تموم

 ...کردم می فراموش رو کابوسا این داشتم تازه

 ....سهیل...مسعود

 شم تموم من نذار... ...کن تمومش خدا

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

 ...گرفتمش دستم توی...برداشتم رو دی سی حلقه

 کنه تحمل رو درد همه این من مثل تونه می کی....کنه درکم تونه می کی

 ....کنم فراموش رو چی همه خواستم می که من خدا آخ.... سخته

 ؟...کنی فراموش رو امتحان این خوای نمی چرا

  فقط...هستم بگی کجا هر تا....هستم من خدا....هستم کجا تا ببنی یخوا می چرا

 کن تمومش

 ....رو عذاب این کن تموم

 .....رو حس این کن تموم

 ...کردم می فراموش رو کابوسا این داشتم تازه

 ....سهیل...مسعود

 شم تموم من نذار... ...کن تمومش خدا
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 ...وبیدمک می پیشونیم به رو چپم مشت... بستم رو چشام

 ...کردم می فکر باید

 ...کردم می فکر درست باید

 بود گوشم تو لیال صدای

 "دور بندازیش و بشکونی رو فیلم این بهتره داری باورش اگه"

 ...شد تکرار گوشم توی بارها و بارها جمله این

 ....بود راستم دست کف دی سی حلقه

 ....کنم مشت تا کردم جمع رو دستم

 ..تخت رو افتاد شد تیکه دو دی سی

 ....کشیدم راحتی نفس

 ...بود همین درستش آره

 ...شدم خیره تخت روی های تیکه به

 کنم تنفس راحت تونستم می رو سنگین هوای این اینجوری شاید

 ....میزد محکم ام شقیقه نبض

 ...ببینم بود قرار که چیزی تصور از...بودن شده سرد دستام

 بیرون بفرستم رو گلومه توی که سنگین و خفه هوای این کردم سعی

 ...درپی پی و عمیق نفس

 ...عقب برگشتم اتاق در شدن باز صدای با

 ...شدن سنگین کردم می حس...دادم فشار رو چشام دستام تا دو کف با
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 اینجایی؟ هیراد-

 ..کشیدم گردنم پشت به دستی

 میرسی بهم بیای مستقیم قدم چند یه...آره-

 ..رداشتمب تخت روی از رو تاپ لپ

 تخت روی نشوندمش و گرفتم رو دستش رسید که تخت نزدیک

 کرد انگشتاش شکتن بع شروع همیشه مثل

 بزن حرفتو...نکن گفتم حوصله بی

 افتادم رها یاد

 کو؟ رها-

 بزنم حرف باهات خواستم می...خوابید....اتاقشه تو-

  باز رو پنجره...کمه کشیدن نفس برای هوا کردم می حس هم هنوز....پنجره سمت رفتم

 شد باز تنفسم راه کردم حس خورد بهم که خنک هوای...کردم

 شنوم می بگو گفتم و کشیدم عمیقی نفس...گذاشتم پنجره طرف دو و کردم باز رو دستام

 بدم تکیه دیوار به و برگردم طرفش به شد باعث سکوتش

 اومده یادم چی همه من-

  زده حدس خودم آره بگم که نداشتم رو این حوصله حتی اما...بزنم حدس تونستم می

 ...کردم نگاش فقط ساکت...بودم

 ...بود سمتم به نگاهش جهت...گرفت باال رو سرش

 نگفتی؟ زودتر چرا-
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  ذهنم تو نامفهوم تصاویر سری یه که شد می ماهی چند....نیست وقت خیلی چون-

 ...میرفتن رژه

 ...فهمیدم نمی نازشو هیچی که تصاویر.... معنی بی تصاویر سری یه

  گفتم می خودم با...نگفتم بهت همین برای بشم امیدوار خودی بی خواست نمی دلم

 برگرده ام حافظه من که غیرممکنه سال چند این از بعد

 برگشته؟ ات حافظه فهمدید کی از دقیقا گفتم حوصله بی

 کرد انگشتاش با رفتن ور به شروع و پایین انداخت رو سرش دوباره

  باشه شده الهام بهم خواب تو که انگار...شدم بیدار خواب از که صبح از...رها لدتو روز-

  بود چیزی اون عکس چی همه...بودم شده عصبی...اومد ذهنم تو ام گذشته ی همه

 ...عشق با ازدواج نه بود عشق از خبری نه من گذشته تو...کردم می فکر که

  بودی گفته..بود عشق با ازدواجمون بودی گفته...بودی نگفته تو که بود چیزی من گذشته

  رو من خوان نمی و باهامون ندارن آمدی و رفت هیچ که بودن مخالف من خونواده

 ...نبودن اینا ام گذشته تو من اما....همیم عاشق تو و من عوض در گفتی...ببین

 ...عشق هذر یه از دریغ اما بود چی همه..بود دروغ...بود فریب...بود اجبار...نبود عشق

 شنیدن حوصله از نه داشتم رو بهش دادن دلداری حس نه...فیلم اون وجود از بودم کالفه هنوز

 ...رو حرفاش

  که بود دی سی شکسته حلقه به هنوز نگاهم...کردم سکوت منم سکوتش جواب در

 ..بود تخت روی بهار کنار

 ..بود درستی ارک شکستنش یعنی گفتم خودم با و کشیدم لبام رو محکم دستم کف با



 
 

393 www.negahdl.com    سایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان 
 

 نگاه دانلود کاربرنودهشتیا 68هیراد  |  سیاوش

 ...ببینمش نخواستم چرا

 ...بود توش ناخواسته زنم که ای رابطه...باشه ذهنم تو رابطه یه از تصویری خواستم نمی چون

  نه کنم فراموشش نه تونستم نمی وقت هیچ میدیدمش اگه میدونستم که ای رابطه

 ..باشم بهار کنار

 ساکتی؟ چرا-

 بدم جواب بود تظرمن که کردم نگاش و کردم بلند رو سرم

 ...دادم فشار رو هام شقیقه ام اشاره انگشت دو با

 ...بزنیم حرف باهم مفصل باید...بیارم چای لیوان تا دو میرم من-

 ...باشه مسکن یک تونست می همیشه مثل چایی لیوان یک شاید سردرد این از رهایی برای و

 منشست کمی فاصله با کنارش و دادم دستش به رو چای لیوان

 ...بزنه حرف اون شدم منتظر و کردم حلقه چای داغ لیوان دور رو دستام

 کنی؟ پنهون اینم خواستی می اومده؟نکنه یادت چی همه نگفتی زودتر چرا-

  هم بعدش و ساحل حضور هم بعد...بگم بهت چجوری باید نمیدونستم فقط خدا به نه-

 ...بگم نشد وقت اصال اینجا اومدیم که

 ...داغ چای جرعه یه...کردم نزدیک بامل به رو لیوان

  حرکت وقتی خصوصا...میاره جا رو حالت شیرین و داغ چایی لیوان یه خالی معده با

 ...کنی می حس هم رو برسه ات معده به تا کنه می حرکت به شروع دهنت از که زمانی رو چایی

  فقط هم ایچ گرمای که حیف اما...کرده سردت خاطره یه وقتی کنه می گرمت گرماش

 نیست بیشتر ثانیه چند برای
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 ، دوخته دستش توی لیوان به رو نورش بی چشمای و نشسته کنارم ساکت که بهار به نگاهی

 ...کردم

 ....احساس توی سرگردونی سال چند از بعد

  حاال و....رسیدم بودن یخ و سر...بودن تلخ...بودن تهی به...احساسی بی به نفرت از

  یه دلیلش شاید که داشتنی دوست....رسیدم داشتن ستدو به که مدتهاست

 بهش که بشم ای عالقه منکر تونستم نمی االن اما...بود ترحم شایدم یا و وابستگی یه...عادت

 ...دارم

 ...داره وجود اما باشه کم اگه حتی که عالقه یه

 ..داره وجود اما باشه دخترم وجودش دلیل اگر حتی که عالقه یه

 ...داره وجود اما باشه بودن مرد برای من نیاز دلیلش اگر حتی عالقه یه

 ...داره وجود دونستم می که عالقه یه

  برات اول دفعه از بعد کردم می ؟فکر...کردی خودکشی چرا...بزنی حرف خوای نمی-

 نمی رو اون بدون زندگی که کرده کورت خان سهیل عشق اونقدر باشه؟نکنه شده عبرت دست

 خواستی؟

 کارش دلیل بدون بود حقم خبری بی همه این از بعد.... اتفاق همه این از بعد..میزدم حرف حرص با

 بوده چی

  پلیس به البته...خونه برگردی خواستی می که بود این خودکشیت دلیل که گفت بابات

  که کردی؟منم خودکشی نکردن قبول اونا و شی جدا من از خواستی می چون گفتن که

  قضیه بفهمه بگیره رو اش پی خواست هم بوده؟پیمان چی لشدلی نفهمیدم آخرش

  اومدنش بهوش منظر و کماست تو ماهه دو زنم که شرایطی تو نخواستم من اما...چیه
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  قضیه اون خیال بی...یادشه چیزی نه بینه می نه بگن بیاد بهوش که هم بعد...بودیم

  به امید شدم مطمئن دیگه سال همه این بعد اما...بزنی حرف و بیاد یادت خودت تا شدم

 واهیه امید یه ات حافظه برگشتن

  چرخوند طرفم به رو سرش

 نکردی؟ باورم وقت هیچ چرا تو-

 ...نزنم پوزخند تونستم نمی واقعا

  بار هر من و شد می رو چیزی یه بار دادی؟هر رو باورم جواب تو نکردم؟مگه باورت چرا-

 ... دیگه که آخرم دفعه و...باشه مونده نپنهو هنوز بدتری چیز نکنه ترسیدم می

 ...بزنم کنار رو بودن ذهنم توی که افکار این که دادم تکون رو سرم

  کنم فراموش تونستم نمی ،اما داشتم عالقه بهش االن شاید که بهاری که بره یادم

 ...شد زندگیم وارد چطوری

 ....کرد پنهون نم از رو چیزا خیلی که دختریه همون رومه جلو االن که بهاری

 ...رفتم پیش انسان یه جون گرفتن تا بخاطرش که بهاری

 ...گرفتم آتیش و سوختم زندگیش حقیقت دونستن با که بهاری

 ...شد می سواالم از خیلی جوابگوی باید االن که بهاری

 ...گفتم تلخ و سرد

  ام سینه رو محکم...من قید سهیل دیدن با روز اون که شی این منکر خوای می-

  چشت تا که شی این منکر خوای زدی؟هان؟می رو بودم شوهرت که منی قید...کوبیدم

  تو من، روز اون که شی این منکر خوای ؟می...رو دخترت و من کردی فراموش افتاد بهش
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 زد؟ سرم به افکاری چه خونه

  که حرفایی ی همه نکنه که کردم فکر اینا نکردم؟به فکر که چیا به من روز اون میدونی

 باشه؟ قدیمی عشق یه ،قضیه قضیه نکنه اینکه...باشه دروغ سهیل مورد در گفتی

  پنجره سمت و گذاشتم پاتختی روی رو لیوان...شد کم کشیدن نفس هوای دوباره

 ...رفتم

 ...پی در پی و عمیق نفسهای...خنک هوای

  اون...شکستی نظرم توی روز اون که میدونی:گفتم جدی و محکم...برگشتم طرفش به

  کی تو کردی فکر که گفت و زد داد رفتنم قبل مهدی روز اون یادته... متنفرشدم ازت روز

 ...زیاده خاطرخواهش بده طالقش ؟تو قحطه بهار واسه شوهر کردی هستی؟فکر

 زدم داد

 ام پسرخاله همین یکیش گفت و کرد اشاره سهیل همون به یادته

  زندگیت تو سهیلی کنارمی؟چرا هنوزم چرا...شد چی یادته؟پس زدم داد دوباره

 بزنی؟ حرف خوای نمی نیست؟چرا

 ...زد هق

 ...نشه بیدار رها تا...بزنم حرف آرومتر کردم سعی

  با تو میام هم وقتی...ببر بردار زنتو بیا میگه میاد داداشت آره..علی فرداش

  اما کرد حساب روت میشه که کنی ثابت بهم تونستی زدی که حرفایی اون

  کردن امید قطع برگشتت از وقتی که هم بعد....برگردی نخواستی بازم بخ

 ...شد مرگش باعث که گفت حایج به چی نیست معلوم و کارخونه رفت مهدی
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 ....مرگه حال در زنت بیمارستان بیا که میزنن زنگ بهم روز اون از بعد روز ده

 ...شم وجودت منکر تونستم نمی بازم اتفاق همه اون از بعد

 ...بزنم رو ام بچه مادر قید نتونستم بازم

 مادرت فقط...نبود هیچکی...بود مادرت فقط...بودی زندگی و مرگ بین اما...اومدم

 بود؟ مادرت فقط فهمی می زدم داد بلند

 شده؟ خارج ایران از قبل روز دو آورد خبرش پیمان که سهیلی...بود کجا سهیل پس

  فراموش هم تو که بود این بخاطر کردم فراموش لسا همه این اگه من...بگو...بزن حرف

  رو روز اون چرا...اینجایی هنوز تو چرا...شد چی بفهمم خوام می امشب اما...بودی کرده

 ...بودی؟بگو بیمارستان تخت

 ...نشستم...زمین کف... دیوار کنار...خوردم سُر

 ...صحبت به کردن شروع گریه با

 میزنی حرف اینجوری که شد چی بعدش دونی می تو گهم اما....یادمه رو روز اون آره-

 زدم داد

  یعنی نیاوردی مهدی حرف رو حرف کلوم یه تو وقتی...بشه چی قراره نبود معلوم مگه-

  موندم می باید...رفتم می باید که معلومه خب...بشه چی کی بمونم بودی چی؟منتظر

 ...خودمه مال آخرش و اول ببین بگه که....میخنده بهم داره سهیل دیدم می تا که

 بفهمم و بمونم خواستی می رو چی گفتم حال بی

  چی دنبال..خواست می چی...شد پیداش یهو کجا از سهیل اصال..شد چی بگو

 گفت؟ می چی مهدی..بود
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  به تا میداد حرکت هوا توی رو دستش...شد بلند...کرد پاک رو اشکاش دستاش پشت با

 ...برسه دیوار

 ...خورد واردی به که دستش

 کجایی؟ هیراد-

 ..بود من قدمی یه...کردم نگاش

 بشین همونجا-

 کجایی؟ بشینم کنارت خوام می-

 کردم می باور باید رو چی بودم مونده من واقعا

 ..بشین...آره..جلو بیا قدمی دو یه-

 ..کرد دراز دست...نشست وقتی

 خوای؟ می چی-

  همه این که رو مردی کنم حس خوام می..بگیرم دستتو خوام می گفت بغض با

  بخاطر نه دارمم ،دوستت دارم دوستش گفتم روزی یه اگه من که نداره اماباور...خوبه

 شه باورش تا بگم چطوری نبودم بلد فقط بود دلم ته از بلکه بود زندگی و اون به زدن چنگ

 ...بود داده تکیه دیوار به و بود نشسته کنارم هم اون حاال

  از بتونم که بود این بخاطر بمونم خواستم و زدم قرارمون و قول زیر اگه من روز اون-

  جدا ازت خواستم...ریخت بهم رو زندگیم که کسی از انتقام...بگیرم انتقام سهیل

 بیاد؟ سرت بالیی نخواستم...ببینی آسیب تو نخواستم...بگیرم انتقام بتونم تا... شم

  اونقدر که من... کرده خودکشی نگفت می بایدم خودکشی؟خب گفت و زد پوزخندی
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 ...امه زنده از بهتر من مرده اونا برای...زندون گوشه بیفته بخاطرم پسرش که نداشتم ارزش

  می...کردم اعتراضی نه زدم حرفی نه منم...اتاق تو کرد حبسم مهدی روز همون

  واسه مغزم وقت هیچ دونستم می خودمم...انتقام برای باشم نقشه یه فکر به خواستم

 ...نشم پشیمون بعد که بکنم تالشمو خواستم خب اما کنه نمی کار درست کشیدن نقشه

  کسی که نبودم مهمی آدم من مسلما خب و...بود برگشته شد می ماهی یه سهیل

 ....پسرخاله...پسرخاله...بده بهم رو ام پسرخاله اومدن خبر بخواد

 ...کشید عمیقی نفس

 بدی؟ لوش سیدتر بود؟نمی برگشته چی واسه-

 داد تکیه بازوم به رو سرش

  که رو قدمهایی صدایی...کرد زندونیم اتاق تو مهدی اینکه بعد ساعت یه روز همون-

 ..مامانه کردم فکر...شنیدم شدن متوقف اتاقم در پشت

 ...شدم خشم از پر...سهیله دیدم وقتی اما

 ...بیرون شه گم که زدم داد داشتم بهش که نفرتی تموم با

 ..بزنه حرف باهام الزمه گفت...تو اومد بست رو در اون ماا

 هست؟ ما بین هم حرفی مگه زدم داد

 ...کنه آرومم داشت سعی

 ...بزنیم حرف بذار باش آروم گفت التماس با

 ...ترسید می چی از اون اما...دید چشماش تو رو ترس شد می آره...ترسید می

 ...کرد می باورم کسی میداد لوش اگه مگه
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 .کنن باورم که داشت ارزش ام خونواده برای اونقدر من حرفای مگه

 کنی؟ چکار زندگیم با خوای می دیگه گفتم نفرت با

 ... زدم ضربه بهت اشتباهم با...کردم اشتباه میدونم:گفت التماس با و ایستاد روبروم

  که گفتی بهش چی عوضی هان؟توی خوای می منو گفتی مهدی به تو گفتم جیغ با

  چه گفتی...بهش گفتی کرده؟چی من با ازدواج کاندیدای رو تو و بده طالقم خواد می

 اوردی سرم بالیی

 بزن حرف آروم خدا و تور-

  بهش بگیری ازم جوونیمو و بچگیمو،نوجوونی اینکه قبل چرا...بفهمن ترسی می چیه-

 نکردی؟ فکر

  بهم زندگیتو نخواستم من کن باور...کنم ازدواج باهات خوام می که نگفتم من کن باور-

  می اما برگردم خواستم می...داشتم وجدان عذاب سالها این ی همه توی فقط...بریزم

 ...بایستم اشتباهم پای نتونستم که بودم ترسو یه من...ترسیدم

  که پیش ماه چند مادرم وقتی فقط...نزدم باهات ازدواج مورد در حرفی من کن باور اما

  خودمم...شدم ناراحت....شدم کردی؟دمغ ازدواج گفت دممیز حرف تلفنی باهاش

  هم تو نکنه گفت پرید ناراحتم کردم حس وقتی هم مامانم...دم ناراحتش چرا نمیدونم

  مثل اما...کن باور همین...آره گفتم کنم بازش سرم از اینکه منمواسه...خواستیش می

  که خونده گوششون زیر هی مامان اومده پیش مشکل شوهرت تو بین وقتی از اینکه

  کنه پایبندم تونه می کار این با خیالش به مامانم...خوادش می سهلیل بگیرین طالقشو

 ..بمونم اینجا و برگردم که
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 ... کرد نگاهم مستاصل

  برده وقت اون من اما...ببخشم کردم که کاری بخاطر رو خودم تونم نمی وقت هیچ-

  مسلما چون... باشه کارم توجیه دلیل تونه نمی این میدونم..کردم اشتباه و بود ام غریزه

  زندگیت نخواستم وقت هیچ کن باور اما...بکونه رو کار اون تونست می حیوون یه فقط

  داداشات که تو نزن حرفی فقط زندگیت سر برگردی که کنم می کمکت االنم...بریزه بهم

 .. اما مرگه حقم میدونم...شناسی می رو

 ...زدم صورتش چپ تسم به محکمی سیلی

  مگه عوضی توی اصال...وایسی اشتباهت پای تونی نمی ترسویی هنوزه که هنوزم-

  ازدواج از بعد من اگه که کردی فکر خودت با حاال تا اصال...گذاشتی زندگی من اسه

  مرد یه اون...نگفت چیزی کسی به که بوده مردونگیش از اون بودم شوهرم خونه هنوزم

  می که شدی مرد کردم می حس ذره یه فقط کاش...نامرد داداشام تو مثل نه بود

 ...نامردی هنوزم اما...ببخشمت تونستم

  سر بالیی چه و کردم غلطی چه میدونم...پشیمونم کن باور اما...بگی چی هر حقته-

 شه اشتباهم جبران که بکنم کاری هر حاضرم اما...آوردم زندگیت

 جبرانه؟ قابل تو کار مگه-

 ...زندگیت سر برگردی تا کنم راضیش کنم می سعی... میزنم حرف بابات با-

  چقدر من شوهر بفهمن تا...کردی چکار باهام بگو بهشون گفتم و زدم زل چشاش تو

 بخشمت می صورت اون در فقط هستی نامردی چه تو و مرده

 ....بگه نتونه که هستش ترسو اونقدر دونستم می گفت و داد فشار رو دستم
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 ...رفت بیرون اتاقم از ای دیگه حرف هیچ بی روز اون

  به منم که کرد اعالم بدیاد و داد با مهدی...اومدن محمد و علی و بابام که هم شبش

 کنن اقدام زودتر چه هر بهتره و راضیم طالق

  حتی میدونستم چون...اس مسخره برام بشنوم رو نظرم که کردن صدام چی برای حاال

 میشه اجرا گرفتن که تصمیمی و میگن خودشون که کنن می رو اریک اونا نه بگم اگه

 ...بشونم بودن منتظر اونا که حرفی گفتم و رفتم حال اون با باز اما...من تصمیم و حرف نه

 .. شم جدا حاضرم آره گفتم

  رو چی همه بعدش خواستم می خودم خیال به...آره گفتم چرا که نفهمیدم خودمم

 ات خونه برگردونن منو و شن متوسل بهت نتونن آبروشون ترس از دیگه که وقتی...بگم

  شایدم...داری نگهم که کردن می التماست چیه واقعیت بفهمن اگه میدونستم چون

 اونا...نمونه براشون آبرویی که کنم کاری خواستم می من اما....کردن می مجبورت

  منم پس بود ممه براشون آبروشون اما..نبودن کسی آبروی فکر به وقت هیچ

 کردم می آبروشون بی

  اما اس احمقانه خیلی هام نقشه همیشه میدونم:گفت و چرخوند طرفم به رو سرش

 ...کردن می فکر که نیستی اونی تو که کنم ثابت بهشون داشتم دوست خب

  در رو ذهنیتشون کردم می درست باید خودم پس جلوشون بودم کرده خرابت خودم من

 ...موردت

 ...من طالق و گرفتن وکیل کارای دنبال برن محمد و مهدی فردا از شد قرار بش همون

 ...بگم رو چیز همه چجوری باید بعدش که کردم می فکر این به داشتم من و
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 ...خونه برگردم و بیرون بیام ترسیدن می...بودم زندونی اتاقم تو باز من شد که صبح

  وایسی روشون تو تونی نمی اگه که کرد نصیحتم ذره یه و آورد رو صبحونه برام مامان

 ...خوام نمی رو زندگیم و بگیرم طالق خوام نمی بگو دادگاه رفتی

 نداشت خریدار حرفش که خونواده عضو ترین مهربون و ترین ساده....من ساده مامان

 ...میدادم گوش بهار حرفای به و بودم شده خیره اتاق بسته در به

 ...بودم شده آرومتر حاال

 ...داد دامها

 ....خونه برگشتن مهدی و محمد و علی و بابا که بود ظهر حوالی اما

 ..کردن می نگاهم خشم با و ایستادن اتاقم در جلوی چهارتاشون هر

 ...کردی عصبیشون که....کردی کاری تو کردم می فکر لحظه اون تو

 ...شده چی فهمیدم زد حرف بابام وقتی اما

 ...بیفتم پس بود نزدیک ترس از....بودم ترسو هم هنوز

  و بایستم مهدی جلوی تونستم می اگه حتی...بودم ترسو همیشه بابام خشم جلوی

 ...نه بابا جلوی اما بزنم داد

  که تلخی خاطرات یادآوری از...لرزید می داشت هم سال چند از بعد االن...کردم نگاش

  و گذاشتم اش ونهش دور رو دستم...لرزید می... داشت وجود توشون ترس هنوز

 ..کردم نزدیک خودم به

  که تلخی خاطرات یادآوری از...لرزید می داشت هم سال چند از بعد االن...کردم نگاش

  و گذاشتم اش شونه دور رو دستم...لرزید می... داشت وجود توشون ترس هنوز
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 ...کردم نزدیکش خودم به

 بود؟ چی کشیدنت نقشه پس نیست کشیدن نقشه اهل میدونی که تو-

  دونستم نمی...کنم ثابت و خودم خواستم می گفت و خندید گریه میون حرفم این با

 نیستم اهلش

 بود؟ شده چی...بودن عصبانی چی واسه خب-

 بزن حدس گفت شیطنت با

 ندارم زدن حدس حوصله و حال اصال که نشو لوس گفتم و برداشتم دورش از رو دستم

 بداشتی رو دستت چرا... باشه-

 ...نیست که رو گفتم و دیدمخن

 کردم حلقه هاش شونه دو دوباره رو دستم بعد

 میشم عصبانی دارم کم کم دیگه که... بگو کردن بغل از اینم بیا خب-

 ..کتک و زور جاده تو میزنه... بکشه نازمونو یکم خواد می دلمون...ما شوهر از اینم-

 ...خنده زیر زدم پقی حرفش این با

 ...کردی نمی رو و بودی بلد حرفا این از هم تو پس بابا نه-

 ....زندگیم واسه داشتم آرزو کلی منم...کردی فکر چی پس-

  رفت هم تو اش چهره دوباره بعد

 کرده گل فوضولیم حس که بگو و اش ادامه شی دمغ خواد نمی حاال گفتم ریختم بهم موهاشو

 ...بود گفته رو چی همه سهیل که کنی باور تونی می-

 ...میزنن بیرون حدقه از داشتن چشام تعجب از کردم حس لحظه ونا تو
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 موند؟ زنده گفت؟بعد رو چی همه گفتم بهت با

 ...شد ناپدید که هم بعد....بود گفته و بود زده زنگ مهدی به...بود نگفته که رو در رو-

 ...اومدن اتاقت دم داداشات و بابات که بگو رو اونجا اش ادامه خب-

 ... کردی غلطی چه که جونم به افتادن مهدی و محمد...بشنوی چی خوای می-

 ...کردن بارم رو بودن بلد فحش چی هر

 ...شدن اشک پر چشاش

 بودن کرده یکی خیابونی زنای با منو که بودم کرده چکار مگه...من... من گفتن بهم اونا-

 ...نشد خالی حرصشون و زدن...زدن...شکستن رو بود اتاق تو چی هر... میزدن داد

  و باشه داده خرج به جرات اینقدر سهیل که شد نمی باور منم....شد نمی باورشون

 ...رفته و بوده کرده جمع روز همون اینکه مثل....گفته رو چی همه و باشه زده زنگ

 ...گشتن میدادن احتمال رو جا هر محمد و علی چی هر چون...نمیدونم رو کجاش

 ...زمین تو بود رفته و بود شده آب انگار

  سرخونه برگرده زنت که کرده راضی رو بابا که بگه بهت سراغتو بیاد گفت علی به بابام

 ...بودی فهمیده مسلما تو که نکردن فکر چرا واقعا...بری و ببری منو بیایی و زندگیت

  به خب اما...نمیدونم... شایدم...فهمی نمی چیزی بودن دوشیزه از تو کردن فکر نکنه

 ....برگرده بهتر همون پس...بیرون بندازن زندگیشون از رو ننگ لکه این تادناف تکاپو

 ...نشن له اونا تا....کنن له رو تو باز اونا بذارم نبودن حاضر دیگه من اما....سرزندگیش

  تاوان جایی یه اونا باید....میدادن رو جاشون بی تعصب تاوان اونا جایی یه باید

 ....دادنمی رو من به اعتمادیشون بی
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 ...کردم فکر روزا اون به و دادم فشارش خودم به

 ...مطب اومد علی روز اون یادمه آره

  زنم که کرده راضی رو باباش زور به اینکه و چینی مقدمه کلی از بعد و نشست جلوم

  زنم و حاجی بوسی دست برم زودتر چه هر بهتره من االنم و زندگیش و خونه سر برگرده

 ....خونه ببرم رو

  پشیمون حاجی واقعا که کردم می فکر ساده چقدر من روزا اون زدم خودم به پوزخندی

 ...بریزه بهم رو دخترش زندگی خواد نمی و شده

 ....اس دیگه چیز یه قضیه اینکه از غافل

  بفرماییدی بعد....شد وارد اول علی...شدم اشون خونه وارد وقتی روز اون یادمه خب

 ..شدم وارد من و گفت

 ...بود نشسته ساکت گوشه یه که هم بهار مادر و حاجی هم و... مهدی هم...بود محمد هم سالن تو

 ...ناراضین معلوم اشون قیافه از که اینا گفتم خودم با....بود عصبی هم همه چهره

  همه و کنه پیدا فیصله قضیه زودتر چه هر خواستم می....کرد نمیشه کاریش خب اما

 ...نشنیدم بقیه از جوابی بهار مادر آروم جواب جز به که کردم سالمی مینه برای شه تموم چی

 ندم اعتناییشون بی این به اهمیتی و باشم آروم کردم سعی خب اما

 زدن حرف به کرد شروع هم بابات

  و پدر نیست معلوم که پسری و بزنه گولمون اینجوری نداشتیم انتظار حاجی از:گفت

 ...هبنداز بهمون رو کین مادرش

 گفتم بود شده خفه حرصش که صدایی با و کنم کنترل رو خودم بودم نتونسته اونجاش
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 ...باشه الزم...هستن معلوم مادرم و پدر من حاجی

  حرفایی با من االن باشه: گفت و بود اورده باال سکوت نشونه به رو دستش حاجی که

 ...ات خونه ببریش و بگیری رو زنت دسته بیایی گفتم دارین که ای بچه بخاطر و زد حاجی

 ...برو شوهرت با بیا بهار زد داد بلند بعد

 ...بودم کرده سکوت رها بخاطر باز اما بودم خورده حرص چقدر روز اون

  باهاش من زد داد و ایستاد ها پله باالی کبود صورت و وضع و سر اون با بهار وقتی اما

 ...خبره چه اینجا که بودم شده گیج... نمیرم جایی

 ...جلومه دقیق روز اون هنوزم

 ....بود ایستاده ها پله روی بهار

  شه بلند خواست مهدی...برگردیم طرفش به همه نمیرم باهاش جایی من گفت وقتی

 گرفت رو دستش مچ محمد که طرفش بره

 ....شدم بلند متعجب منم

  سمتم اومد آروم آروم رو ها پله بهار

 ....دش جمع درد از صورتش که زد لبخندی

 ..شد بلند باباش صدای که ایستاد مقابلم

 بری شوهرت با زودتر بهتره بهار-

  تو برگرده باباش طرف اینکه بدون بود مشخص چشماش توی ترس اینکه با هم بهار

 ....باشه بوده باهاش کسی تو قبل که باشه زنی با که کنی می قبول چطور:گفت و شد خیره چشام

 احمق شو هخف:شد بلند مهدی داد صدای
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  بهار که گیره می نشات کجا از بهار گستاخی همه این و خبره چه اینجا که بودم گیج من

 زد رو کاری ضربه

 ....بوده باهاش سرایدارتون پسر حتی که باشی زنی با حاضری چطور-

 ..... گذاشت قلبش روی رو دستش حاجی....طرفش دوید مهدی

  و....کوبید می مبل دسته روی رو تهاشمش داشت علی.....شد پنهون سرم پشت بهار

  گریه با گوشه یه آروم که بود بهار مادر فقط....بود شده سرخ خشم از محمد

 ...بود نظارگر

 ....بود بعید شناختم می من که بهاری از شجاعت همه این

 ..شد بلند مهدی داد

 ...گفتمت اینور بیا....خودت واسه کردی بلغور چی احمق ی دختره-

 ...کردم نگاه بود سرخ سرخ صورتش خشم از که دیمه به

 ...کرد می نگاه مهدی به و بود گذاشته پهلوهام طرف دو رو دستاش بهار

  از که برگردونین منو طوری خواین می ام کی من فهمیدین که االن...میگم دروغ مگه-

  بدونه حقشه نه....باشین ها خوبه آدم شما هم باز و نشه کم چیزی احترامتون و عزت

 ....اس نقشه یه حرفاتون این همه که

  پیداش برین دارین جربزه اگه خب....کنم ازددواج سهیل با طالق از بعد نبود قرار مگه

  طالقم خواست می هم اول از هیراد....عقد سفره پای بنشونینش بیارین و کنید

 هیراد؟ نه مگه...بده

 ....کردم می نگاه روم جلو معرکه به گیجی با
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 ...شد بلند علی داد نبارای

 ...شو خفه...بهار شو خفه-

 ...گرفتم دستم توی رو بازوهاش....برگشتم بهار طرف به

 ...نمیذارن ات زنده بمونی اگه میدونی...بریم کن جمع...بهار میگی چی-

 ...باشه رها مواظب فقط تو...دیگه مرگه نهایتش...بکشن بذار:گفت و داد تکون رو سرش

 کنن می استفاده خودشون نفع به فرصتی هر از....اند آدمایی چه ام ادهخونو که دیدی

 به خودمو خوام می...کنن استفاده خودشون نفع به فرصت این از بذارم خوام نمی دیگه من اما

 ...کنم ثابت همینا به...خودم به...تو

 کن نگاه رو مهدی...بریم بهتره...کردی ثابت...گفتم آروم

 باز بری تو اگه االن...نداره کشتن آدم جربزه...کنه کاری تونه نمی نترس ختاندا مهدی به نگاهی

 ...کنن پیداش بذار....کنن پیداش که سهیل پی میفتن

 بریم...کن بس شجاعی تو فهمیدم من قبول...چیه بازیا دیوونه این بهار-

 ...کنم ازدواج سهیل با خوام می بعدش خوام می طالق من گفت و شد خیره چشام تو

 فهمی؟ می

  مونده ذهنم تو تلخش طعم قبل دقیقه چند همین تا که تلخ اونقدر....گفت برنده و تلخ

 بود

 بسه بازی مسخره بهار گفتم بهت با

 نیست که زور بیام باهات خوام نمی نیست بازی مسخره-

 ...شد بلند حاجی صدای

 ...شه حالل خونش اینکه از قبل برو بردار زنتو-
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 ...بود درمونده نگاهش...ردمک حاجی به نگاهی

 زد داد بهار

  نمی رو دهنی دستمال بگه بهم که مردی من...نیست که زور خوامش نمی-

 ...زندگیش سراغ بره حقشه االن اما...کرد تحملم مدت همه این کرد مردونگی...خوام

 ....برو گفت و شد خیره چشام تو بعدش

 ...دوید ها پله سمت هم خودش و

 ...زد داد حاجی که بره بالشدن خواست محمد

 ...سرجات وایسا محمد-

  هر...نداری باور حرفاشو که تو...ببرش بگیر دستشو برو:گفت و ایستاد روبروم حاجی بعد

 ...پاکتره هم گل برگ از دخترم...گفت ما دادن حرص واسه گفت چی

 ...بره پیش خواست می کجا تا آدم این واقعا گفتم خودم با

  میدم ترجیح منم بیاد باهام خواد نمی گفت که شنیدین گفتم جدی و زدم زل چشاش تو

 ....ندارم نگه ام خونه تو رو خواد نمی منو که زنی

 ...رفتم در سمت ای دیگه حرف هیچ بی و

  ترسیدم می... سراغت بیام خواستم بار چند اونشب گفتم و برگشتم بهار سمت به

  نمونم اینکه واسه گفتم می خودم با...بود تلخ بدجوری هم حرفت خب اما...بکشنت

  هم بعد و حاجی پیش مهدی رفتن اما...بودم شده ناراحت دلم ته بازم خب اما گفته

 ...ببینمت نداشتم دوست دیگه حتی راستش...ریخت بهم رو چی همه حاجی مرگ

  مرگ تونه نمی کسی که درسته...داد دست از رو جونش من زندگی بخاطر حاجی چون
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 ...بود من زندگی مرگش دلیل خب اما...بندازه عقب رو کسی

  حق:گفت و گذاشت ام سینه روی رو سرش و داد جا بغلم تو بیشتر رو خودش بهار

  کاریم دیگه گردم برمی و کنه می راضیم مامانم صبح اینکه هوای به هم شب اون...داری

 ....نداشتن

  متوسل زور به رفتنگ تصمیم...گردونن برم نتونستن خوش روی با وقتی اما

  که نفهمیدم اصال و حاجی سراغ بود رفته مهدی نداشتم خبر اصال من راستش...شن

 .... زده بهش برادرم که نامربوطی حرفای بخاطر اونم...کرده فوت حاجی

 ....خونه برگردوندن منو خواستن می طرف یه از....بودن سهیل دنبال طرف یه از روزا اون

 سهیل اینکه و وزاری گریه بود شده روزش هر کار که هم خاله...بود تهریخ بهم چی همه اما

 ....باشه کرده رو کار این غیرممکن

 ....نبود من حرفای صحبت...بود کرده اعتراف سهیل خود خب اما

 ...گردونه برم که شد متوسل زور به مهدی...شدن ناامید سهیل کردن پیدا از اونا اینکه تا

 ....غنیمته براشون هم کار و کس بی دوماد دشونخو قول به موقعه اون

 ....نداشتن انسانیت اما بودن انسان جنس از که مردمی...زدم مردم این افکار به پوزخندی

 ؟ کردی خودکشی چی برای گفتم و بهار صورت به دوختم رو نگاهم دوباره

  میره مردن مرز تا بار یه که اونی اما...بودن رفته مرگ مرز تا بار یه که خودکشی؟درسته-

  اون واقعیت در اما ترسه نیم بده نشون بخواد هم رچقدر ه...ترسه می مرگ از بعد دفعه

 ...چشیده رو مردن طعم بار یه چون ترسه می مرگ از بقیه از بیشتر

 ...بیام کوتاه خواستم نمی خب اما ترسیدم می منم
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  بیرون کشون کشون اتاق از ومن...شه متسل زور به اومد مهدی روز اون وقتی اینکه تا

 ...کشید

 ...نتونستم بکشم بیرون دستش از رو دستم خواستم چقدر هر

 ... برگردم خوام نمی میزدم داد

 ...نمیداد گوش حرفام به اما

  دوست با...داشتم پسر دوست من...ام هرزه یه من...زدم داد که بودیم ها پله نزدیک

  بوده باهام فهمید اینکه واسه کشت رو پسره ونا چرا هیراد کردین فکر...بودم پسرمم

 ...زد خشکش مهدی... کشتش

 ...نبودن محمد و بابام

  که حرفایی کنم فکر...بود زده خشکشون هم اونا...بودن ها پله پایین مامان و علی

 ...بودن نکرده باور رو بودم گفته تو جلوی

  بخاطر جلوته که اینی آره زدم داد و کشیدم بیرون مهدی دست حصار از رو دستم مچ

  ما خودش مثل هم غریبه اون اما....داد نشون خوش روی غریبه یه به محبتش کمبود

  به...خواهرتون به...فهیمن می...کرد تجاوز بهم اون...حقم در کرد نامردی...بود نامرد

  نداشته رو کاری انجام جرات که زدی بهش سری تو اونقدر کردی می فکر که خواهری

  پسر یه با رفت ببره رو آبروتون اینکه برای خوردن سری تو همه اون از بعد اما...شهبا

 ...شد دوست

 کرد ترم جری...نکرد ساکتم زد بهم مهدی که محکمی سیلی

  ای همه قرتی بچه گفتی می بهش که هیراد همین...بشنو پس...تلخه حقیقت چیه-
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  آدم و بگیره خشمشو جلوی نستنتو من بخاطر...داشت نگهم و شنید رو حرفام این

  کردی چکار تو...کرد محافظت آبروم از..لیاقت بی من از اما رفت دار چوبه پای...کشت

  اولین فهمیدی می تو و انداخت می متلک کسیبهم روز یه اگه اینکه از غیر...واسم

  کسی که مقصرم من گفتی می چون چرا بودم من گرفتی می کتک باد به که رو کسی

  هرزگی من...تو کاری کجای....میزنه نامربوطی حرف بهم میده جرات خودش به

 ...بکنی تونی می هم کاری...کنی چکار خوای می..کردم هرزگی که کردم خوب آره...کردم

  براش من....کنه زندگی داره حق هیراد...گردم برنمی من اما...بکن خوای می کایر هر

  همیچین داشتن لیاقت هم شما...ندارم...ندارم لیاقتشو من...نمیشم زندگی زن

 ...ندارین رو دومادی

  پایین طرف به و شد کشیده دستم ثانیه صدم تو که برگردم اتاقم سمت به خواستم و

 ..شدم پرت ها پله

 .....شنیدم می رو دوید طرفم به که رو مادرم گریه صدای

 ...دیدم می رو و کرد می نگاهم و بود ایستاده ها پله باالی هنوز که مهدی تصویر

 عمیق خواب یه...خواب یه...نفهمیدم رو هیچی دیگه بعدش اما...نامفهوم تصویر یه

  دنبال فقط....کردی خودکشی کردم می فکر سالها این ی همه گفتم و کردم نگاهش

 ...بودم نفهمیده آخرشم که....بودم خودکشیت دلیل

 کنی؟ تشکای ازشون خوای نمی گفتم و کردم موهاش تو دست

  تو اونا از اثری هیچ خوام نمی دیگه...نه گفت و داد فشار ام سینه رو محکم رو سرش

 گیره می رو حقم خودش خدا...نبود که سالی چند این ی همه مثل...باشه زندگیم
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 ...نداره صدا خدا چوب...گیره می رو حقم روزی یه که مطمئنم

 حق گفتن قدیم از باالخره....بگیریش نیتو می هم خودت خب اما گیره می رو حقت خدا آره-

 ...گرفتنیه

 کنیم؟ زندگی هم با خوای می هنوزم اگه البته...بریزه بهم زندگیمون آرامش خوام نمی نه-

 بشنوی؟ خوای می چی شیطون گفتم و کردم فرو گردنش گودی توی سرمو

 ...بدم بهت انتخاب حق گفتم فقط هیچی گفت و انداخت باال رو هاش شونه

 عجبم؟ در چی از زندگیمون توی من میدونی گفتم و ندیدمخ

 چی؟ گفت متعجب

  بعد االن اما دارم نگهت کرد مجبورم و داد بهمون رو رها کردن شیطونی بار یه با اینکه از-

  بدم طالقت که اس نشونه یه این پس نیست بچه از خبری شیطونی کلی

  گفت و بکشه بیرون بغلم از رو خودش حرص با شد باعث که رفت هوا به ام قهقه و

 ...کن ازدواج جونت ساحل با برو بده طالق خب باشه

 ...بکشه بیرون بغلم از رو خودش که کردم می تقال....بغلم تو کشیدمش خندیدم می که همونطور

  گوشت بشنوه ساحل درباره رو حرفات این پیمان اگه میدونی...خانم حسود باش آروم-

 میزنی حرف اش آینده زن مورد در ینجوریا چی که...بره می رو

 اش؟ آینده زن-

 بشه اش آینده زن ممکنه گفتم...شنیدی اشتباه اش؟نه آینده زن گفتم من گفتم شیطنت با

 بگو رو راستش خب و میزنی حرف اینجوری چرا گفت و کشید بیرون بغلم از حرص با رو خودش

 دیگه
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 خبر زودی همین به مطمئنم من....رسیدی انفجار درجه به که کن باز رو اطمینانت سوپاپ باشه-

  خواستگاری

 بده مثبت جواب بهش هم ساحل مطمئنم اینکه و میشه پخش ساحل از پیمان

 ...کرد می نگاه چشام تو خنده با...کردم می نگاش و میزدم بشکن و بودم ایستاده جلوش

  هام گونه رو هنوز هات بوسه تموم جای

 بخیر یادش گفتم لب زیر و کردم هشار ام گونه به خنده با

 انداخت باال ور ابروهاش داد گردنش به قری

 هامه نامه گوشه من دل این های ذره

 هست دفترم گوشه هرروز قشنگت اسم

 دست تو دست عکسمونو کنارش کشم می من

 تویی من آرزوی

 تویی من درد مرهم

 ...بود رقص گرم سرشون همه سالن وسط جمیعت... کردم نگاه بودن سالن توی که جمعیتی به

  کردم می زمزمه زیرلبی خواننده با

 ...شده خوشگل چه ساحل ببین گفتم و بردم گوشش کنار رو لبام

 ...رفت دومادر عروس جایگاه سمت نگاهش

 ...شده خوشگل آره گفت و خندید

 بود همین نظرت هم شد نمی پیمان زن اگه گفتم و دادم تکون شیطنت با رو سرم

 ...کرد نگاه بودن رقص حال در که افرادی بقیه به و گرفت من از رو نگاهش و دکر اخمی
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 میداد تکون دست برامون و بود نشسته عزیز کنار که افتاد رها به نگاهم

 تویی من جواب تنها خیاالت همه این با

 بمونی پیشم تو که بیاد روز یه اگه

 مهربونی کلبه عشق از سازم می برات

 خوشبخترینم من تو با میدونی

 اسیرم تو عشق به من عمر میدونی

 

  کردم حلقه کمرش دور رو دستم

 کردم زمزمه گوشش زیر

 دارم خوبی حس خوشحالم من تو با

  گفتم و زدم چشمکی خنده با و کردم دورش کمی خودم از

  تویی من لیلی

 دارم دوست رو تو چقدر

  گفتم بلند کردم اشاره خودم به

 منم لیلی مجنون

 تویی جنونم لیلی

 ...آرومتر فهمیدم بابا باشه گفت و خندید

 برام خوابی چه امشب نبودی جمع تو محبت ابراز اهل خبره چه گفت و آورد گردنم کنار رو سرش

 دیدی
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 دوباره پیشم بیا منی عمر که تو ای

 نمیاره کم دلم باشی پیشم تو که وقتی

 شاد شاد غزل یه عشق از خونم می برات

  فریاد با جا همه من یگمم رو دارم دوست

 

 بهش خدا ماه نه از بعد باالخره و عمل تا دو از بعد که چشمایی تو...زدم زل چشاش تو

 برگردوندشون

 ...زدم لبخند

 ...کنیم می حساب باهم شب-

 ...وقت یه نکنی حیا-

 خوشبخترینم من تو با میدونی

 اسیرم من تو عشق به من عمر میدونی

 دارم خوبی حس خوشحالم تو با

 ...بود رسیده آخرش به آهنگ

  گفتم و زدم زل چشاش به

 تویی من لیلی

 خوشحالم من تو با

 ....کنم عوضشون دنیا کل با نبودم حاضر که ها خنده اون از...خندید
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 "یحیایی مهدی"

 حرکت بودن نشسته پشتش رها و عزیز که میزی سمت و گرفتم رو دستش... شدیم جدا هم از

 ...کردیم

  رو کوچیکش دست کف هم رها...بردم رها سمت رو دستم کف نشستم اینکه محض به

 ...برقصم خوام می منم بابا گفت خنده با و کوبید دستم به محکم

 برقصیم باهم تو و من خوای می:بهار

 کردم نگاه بهار به و انداختم با ابرویی

 برقصی بری گرفتی اجازه آقات از شما خانم

 ....کنه تونحفظ خدا گفت و خندید عزیز

 نمیدی؟ اجازه گفت و کرد نگاهم ناز با هم بهار

 باشه من با باید فقط رقصت... نمیدم نه-

 برقصم؟ کی با من پس بابا-

 ...برقص من با عمو خوشگل شما-

 ...برگشتیم کنارمون که ساحل و پیمان طرف به امون همه

  سنگین یکم بابا انسرج نمیشینی چرا کنی می متری داری رو سالن هی چرا تو پیمان-

  پرونی می مزه داری هی یا سرجات میشونیمد بزور و رقصی پیست وسط یا...باش

 عمو؟ خان داشتیم:گفت خنده با پیمان

  نبود برادرم که برادری به خنده با بلکه...دادم فحشش دلم تو نه و...خوردم حرص نه دیگه اینبار
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 ...شدم خیره بود کرده تموم حقم در رو برادری اما

 رقصم نمی عروسیت تو منم نمیره یادم...نشدیا بلند عزیز گفت و کرد نگاه عزیز به هم پیمان

 پسر کن حیا گفت و گزید رو لبش هم عزیز

  که عزیز البته...کنن بلند رو عزیز کردن مجبور کردن ساحل و پیمان که اصرار کلی از بعد باالخره

 ...رفت بقیه سمت همراهش و شد بلند کنه سرگرم رو رها اینکه برای اما نبود رقص اهل

 ...رفتن مهمونا بقیه سمت هم ساحل و پیمان

 

  رفع خودش قول به و بزنه حرف ساحل مورد در خواست پیمان باز وقتی پیش ماه نه

  خوشحالم خیلی و نداره ربط من به ساحل زندگی که گفتم بهش راست و رک کنه سوءتفاهم

  و زد زنگ خوشحالی با پیمان پیش ماه سه همین باالخره و بده مثب جواب بهت که میشم

 ...گرفته رو مثبتش جواب باالخره گفت

 

  اصال یا...بود لیال و تو بین ای رابطه آیا که بپرسم پیمان از نتونستم وقت هیچ چرا نمیدونم

  دوست رو هم که شدم نفر دو جدایی باعث من بفهمم ترسیدم می شاید...بوده ای عالقه

  ازش محاله بود عاشقش پیمان اگه که کنم قانع رو خودم فکر این با کردم سعی اما.....تنداش

  امیدوارم... رو لیال حرفایی کنم فراموش نتونستم هم هنوز اما....کن قانع رو خودم گذشت می

 ....ببخشه رو من بتونه

 ...اومد بیرون گذشته فکر از گرفت قرار ام شونه رو که بهار سر

 ...شدم خیره چشماش به و...برگدوندم طرفش ور صورتم
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 ....دارم دوستت گفتم آروم و زیرلب

 ...بیشتر من گفت لخند با

 که نداشت فاصله بیشتر میلی چند باهم لبهامون...بردم صورتش طرف به رو صورتم

 خانم بهار پیر،سالم پزشک سالم-

 ...بود وقت االن آخه لعنت معرکه خرمگس بر

 ...برگشتم بودن بدجنسی خنده با کنارمون که شیدا و علی طرف به خنده و حرص با

 گفت سالمی و پایین انداخت رو سرش سرخ صورتی با بهار

 خانم شیدا خان،سالم علی سالم-

 ...جان بهار سالم هیراد آقا سالم-

 بشینید بفرمایید گفتم و کشیدم نشون و خط ابرو و چشم با علی برای

  عروس به بریم ما بود احوالپرسی فقط مزاحمت از غرض گفت و زد بدجنسی لبخند هم علی

  جمع تو بگین نکشین خجالت وقت یه برسین کارتون به هم شما بزنیم سر یه دومادم و

  باشه داشته بدآموزی ممکنه نشستیم

 ...کردن حرکت ساحل و پیمان سمت و کشید رو شیدا دست خنده با که بدم رو جوابش خواستم

  دیگه دقیقه پنج شد نمی سرت تو بخوره کردن سالم...همین یعنی میگن که آزار مردم یعنی

 احوالپرسی بیایی

 بردی ابرومونو هیراد-

 بودچ شده سرخ هم چقدر بیچاره کردم نگاش

 ....باهات دارم کار کلی امشب باشه یادت فقط....بخوری حرص خواد نمی زیاد...بدتره علی خود-
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 ...برگردوند بود رقص حال در جمعیت وسط که رها سمت رو نگاهش و زد لبخندی

 .....شد عشق حاصلش اما... نبود عشق حاصل گرچه که رهایی
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 ....شست باران را پنجره شیشه

 ...شست خواهد را تو نقش کسی چه اما من دل از


