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 برای ات میکنم کاری هر:  گفت بغض با بوسید میزد لبخند برایش زیبایی قاب در که را اش ساله هفت پسر عکس

 … باشی برایم همیشه
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 ، انداخت دستش روی هم را چادرش ، کرد سر سفیدی شال … گذاشت تختش نارک میز روی ، بوسیدش دوباره

 که شنید را برادرش صدای میرفت اشپزخانه سمت به که حالی در ، شد خارج اتاقش از و برداشت هم را کیفش

 ؟ شده چی دوباره:  میگفت

 ! میشه ریش دلم ، میبینم غمگین که را لعیا ، هیچی -

 ؟ غمگینه چرا لعیا ، برم ات هشد ریش دل اون قربون -

 ! خونه دلش ام بچه!  کسری از دوری خاطر به -

 باهاش گفتم لعیا به چی هر ، شماست پیش دلم ، ندارم ارامش هم خونه توی خدا به ، مامان کرد میشه چیکار -

 ! میکنه ناراحتمون کارهایش این با هم حاال ، نرفت گوشش به بساز

 رایب این ، باشید ناراحت خاطرم به شما نمیخوام من:  گفت و افتاد راه به دوباره ، بود هایستاد دیوار پشت که لعیا

 ! بار صدمین

 ! اومدی خوش ، سالم:  گفت و داد دست او با ، رفت علی سمت به لعیا و کردند نگاه سمتش به صدرا و خانم ماهی

 ؟ خوبی ، عزیزم سالم:  گفت و زد لبخندی صدرا

 … باشید ناراحت من برای نمیخوام من!  ستمنی بد ، ممنونم -

 … نباشم ناراحت خاطرت به چطوری … عزیزمی ، خواهرمی تو ، میشه مگه -

 … نکنید داغونم بیشتر ناراحتیتون با پش ، میکنه داغونم کافی اندازه به پسرم از دوری صدرا -

 ! دیدیش دیروز همین که تو -

 !؟ انصافه این آخه ، میبینه را اش بچه بار به ای هفته مادر یه: گفت و زد نیشخندی

 ! میکنی تحمل گفتی ، گفتم پیش سال دو رو اینها همه من -

 … باشی دور دخترت از میتونی تو مگه ، نمیشه -

 … بساز علی با میگفتم که بود همین برای -

 ! بودم متنفر ازش که کنم تحمل را کسی میخواستی ازم ، نمیشد هم اون -

 ؟ کردی ازدواج باهاش چرا بودی رمتنف اگه -

 که شهب بهتر حالش ازدواج این پذیرفتن با داشتم امید ، بود بابا خواست خاطر به فقط میگم بازهم و گفتم بارها -

 ! رفت پیشمون از همیشه برای هیچ که نشد بهتر هم بابا و شد سیاه ام زندگی
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 !؟ عزیزم یریم کجا:  پرسید خانم ماهی و کرد نگاهش باناراحتی صدرا

 ماا ندارم رفتن حوصله ، دعوتم هم من و گرفتند مهمانی که دوستانمه از یکی ازدواج سالگرد:  گفت آهی با لعیا

 … میشه دلخور نرم اگه

 ! بهتره هم خودت برای ، عزیزم برو -

 ! ما خونه بریم هم شما مامان ، میرسونمت من -

 ! میمونم جا همین ، عزیزم نه -

 ! ببرمتان کرده سفارش و شده تنگ براتون دلش هم رویا ، برمیگردونمت دوباره ، بریم ، نمون تنها -

 ! بیام و بپوشم مانتو کن صبر ، خب -

 ! برید شما ، میرم خودم من:  گفت و کرد نگاه ساعت به لعیا

 ! مدار خدایی هم من! میشه روبراه هم من زندگی باالخره ، نباش نگرانم:  گفت و بوسید را صدرا

 ! البته صد که اون:  گفت و بوسید را او هم صدرا

 در زنگ شاسی ، رفت سارا خونه به و شد تاکسی سوار خیابون سر ، افتاد راه به پیاده و شد خارج خونه از لبخند با

 ! جان سارا منم:  گفت و شنید اف اف پشت را سارا صدای و فشرد را

 ! عزیزم تو بیا -

 با ، امد می سمتش به لبخندزنان که دید را سارا باالفاصله و شد باریکی راهروی وارد و ددا هل ا آنر ، شد باز در

 ! عزیزم سالم:  گفت سارا و رفت سمتش به لبخند

 ! میگم تبرک … سالم -

 ! ست اضافه این ، گلی عین خودتی:  گفت و گرفت را گل دسته سارا

 ! امدید خوش!  خانم لعیا مسال:  گفت و امد سمتشان به ، صیفی پویا ، سارا همسر

 ! میگم تبریک ، سالم -

 ! داخل بفرمایید..  ممنونم -

 و بودند جوان همه ، شد آشنا میرسید نفر سی به شمارشان که مهمانیهایی با و شدند پذیرایی سالن وارد هم با

 ! کن عوض را لباست بریم:  گفت و گرفت را دستش سارا آخر در ، شاداب
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 مرتب را شالش ، ایستاد اینه مقابل ای سرمه دامن و پیراهن با و آورد در را مانتواش و چادر و رفت یاتاق به سارا با

 ! خوبم سارا:  گفت و کرد

 ! همیشه مثل عالی:  گفت لبخند با سارا

 ! خبره چه ببینم برم من:  گفت سارا که بلندشد هوا به هورا و دست صدای و زد لبخند لعیا

 ! میام االن هم من ، برو -

 و هورا ان از دیگر رفت که سالن سمت به ، شد خارج اتاق از لباسی چوب در چادرش و مانتو کردن آویزون از بعد

 میخوند را قشنگی شعر که پویا صدای بعد و ، بود پیچیده فضا در شادی و قشنگ آهنگ اما نبود خبری دست

 ، رفت میکرد اشاره کنارش به که سارا سمت به دلبخن با شد وارد که سالن ب و دوید لبش به لبخندش ، شنید

 آهنگ یتارگ با که ای نوازنده به بعد و پاشید رویش به لبخندی و کرد نگاه پویا سمت به لبخند با و ایستاد کنارش

 ، دمیکر حرکت تارها روی ماهرانه خیلی دستانش و بود پایین سرش که آقایی ، کرد نگاه میکرد خلق را قشنگی

 گاهن محو … بود پوشیده رنگی دودی شلوار و کت ، بود معلوم اش گندمی جو موهای فقط که بود گرفته قرار طوری

 آوردو باال را سرش او اینکه تا کرد گوش دل و جان با را زیبایش آهنگ و شد بود ندیده را اش چهره هنوز که او به

 ار نگاهش … اورد یاد به را قدیمی اشنای ان هرهچ لعیا تا بود کافی اول نگاه همان … کرد نگاه پویا به لبخند با

 جددم تبریک نیت به را سرش و کرد نگاه سارا به لبخند با او کرد نگاهش دوباره وقتی و دوخت زمین به ای لحظه

 التح کم کم اما بود لبش به لبخند همان لحظاتی ، خورد سر بود او نگاه مات که لعیا روی نگاهش بعد و داد تکان

 و انداختند پایین را سرشان هم با دو هر که بودند دوری سالها از بعد هم تماشای مات دو هر و شد عوض او نگاه

 که بریم:  گفت و گرفت را لعیا دست خوشحالی با سارا و زدند دست برایش همه … بخشید پایان را اهنگش کم کم

 ! کنم ات معرفی کسری آقا به

 به هم پویا ، افتاد راه به نامدار کسری و پویا سمت به شده کرخ افکاری با و ناگزیر او و کشید را او دست بعد

 … اومد بودی روشویی توی وقتی ، بشی اشنا سارا دوست با تا بیا:  گفت کسری

 ! من عزیز دوستان از جون لعیا:  گفت و کرد اشاره لعیا به بود عجولتر که سارا ، و ایستادند هم مقابل

 … بنده عزیزم دوستان از نامدار کسری آقای:  گفت و کرد اشاره کسری به هم پویا

 … دارید هنرمندی دستان … آقا خوشوقتم:  گفت لبخندی با لعیا و کردند نگاه هم به لعیا و پویا

 … خانم ممنونم خیلی:  گفت آهی با انعطافی بدون کسری

 جان یاپو و شما خاطر به فقط را امشب ، نمیزدم گیتار به دست سالهاست:  گفت و پاشید سارا روی به لبخندی بعد

 ! برداشتم اعتصاب این از دست

 … بود عالی … مرسی -
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 … دوباره..  دوباره -

 دوباره میخواد دلمان:  گفت پویا دوستان از دیگر یکی و چرخیدند جمعی دسته صدای سمت به نفر چهار هر

 … دارید دلنوازی های پنجه واقعا ، بزنید گیتار برایمان

 ! نمیتونم دیگه:  گفت و داد تکان را سرش لبخندی با کسری

 ! کسری آقا میکنم خواهش:  گفت خانمها از یکی و گفتند اه هم با همه

 ، کرد بازش ، آورد در ای نقره جعبه کتش جیب از ، نشست مبلی روی و گذشت ازآنها ، رفت سمتشان به کسری

 ، زد سیگار به پکی و گذاشت لب روی ، کرد روشن را یگارس ، گذاشت میز روی را جعبه ، برداشت سیگار نخ یه

 تهوق خیلی من:  گفت و کشید آهی ، کرد نگاه ، میکردند نگاهش سکوت در که بقیه به بعد ، داد هوا به را دودش

 … شدند خشک انگشتانم … نمیزنم گیتار

 ! سراغتان اومدم می هم شب وگرنه شدند خشک انگشتانتان خوبه -

 ! بزنه گیتار بلده کی من جز:  گفت لبخند با کسری و افتادند خنده به سارا دوست حرف از همه

 !بزنه گیتار استادی که تو پیش نمیکنه جرات کسی:  گفت پویا و کردند نگاه هم به همه

 همه … بذاریم مسابقه چطوره:  گفت و کشید آهی نمیکرد نگاه لعیا به اصال و میکشید سیگار که حالی در کسری

 …!  بلد چه و نابلد چه و مبتدی چه بزنند تارگی

 ! اضافه شام پرس یه میشه هم اش جایزه:  گفت وسارا کردند موافقت همه

 پس از که افتاد کسری خاکستری نگاه به نگاهش ای لحظه و نشست سارا کنار هم لعیا و نشستند هم دور همه

 دندمیخندی بقیه و میکردند ایجاد جالبی صداهای و دمیرفتن ور گیتار تارهای با همه … میکرد نگاهش سیگار دود

 ! شام از بعد برای بمونه مسابقه بقیه:  گفت سارا که

 ؟ همیش چی مسابقه جایزه تکلیف پس:  گفت خنده با پویا برادر پوریا و ، کردند موافقت بودند گرسنه که همه

 … خونه ببره میدم رو اون -

 با که افتاد لعیا دست به گیتار باالخره ، دادند ادامه جالبشان مسابقه به قانهمشتا و خوردند شادی محیط در را شام

 ! نیستم بلد من:  گفت لبخندی

 … نبودیم بلد هیچکدام -

 … ندارم حوصله من اما -

 !… نخندیم ما و بخندید ما به شما چطور ، نمیشه -
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 ! بخندید پس!  طور این که:  گفت و داد باال ابرو لعیا و افتادند خنده به پویا برادر حرف از

 با را قدیمی خاطره که را قشنگی و قدیمی آهنگ قبلی فکر بدون و اختیار بی و گرفت دست در ماهرانه را گیتار

 او به و رفتند فرو سکوت در بود خوشایند بقیه برای چنان آهنگ آن ، میکرد خلق میکرد زنده برایشان کسری

 نگاه ، کشید نواختن از دست رسید کسری خیره نگاه به وقتی و نواخت و تنواخ هم او ، دادند نواختن اجازه

 ازیب پنجره سمت به و برخاست ببخشیدی گفتن با و گذاشت میز روی را گیتار ، ازرد را او کسری سرد و غمگین

 !؟ ودینب بلد واقعا خانم لعیا:  گفت که شنید پویارا صدای ، رفت میکرد هدایت داخل به را مالیمی نسیم که

 … کرده مسخره رو ما:  گفت پویا برادر

 ! کسری استاد به رسید نوبت بازهم:  گفت پویا و جنگید بغضش با لعیا

 و غمگین صدای بعد و پیچید فضا در قدیمی آهنگهای همان از یکی دوباره سکوتی از بعد و کشیدند هورایی همه

 کسری سمت به که بود دهنده تکان و خاطره پر درانق لعیا برای آهنگ آن … شد آهنگ بخش زینت کسری زیبای

 دخته او به را نگاهش غمبار نگاهی با لعیا و مینواخت ماهرانه همیشه همچو و بود پایین سرش کسری … چرخید

 اردید و خاطرات یاداوری … میشد تداعی برایش کسری با خاطراتش بیشتر میشنید اورا صدای که لحظه هر و بود

 شنگاه ای لحظه برای کسری وقتی ، ریخت هم به بیشتر را متشنجش اعصاب سال ده از بعد کسری منتظره غیر

 از تدس کسری باالخره … بریزند بیرون اشکهایش مبادا تا کشید بلند اهی و چرخید پنجره سمت به دوباره ، کرد

 ! دوباره ، دوباره:  گفتند و زدند دست بقیه دوباره و کشید نواختن و خواندن

 : گفت تلخ لبخندی با میکرد روشن دیگری سیگار که حالی در و برخاست ، نداشت خواندن حال هم ریکس اما

 … داره خش صدایم … هستم تان شرمنده

 ! دارت خش صدای قربون -

 شما ، نمیدهند افتخار کسری آقا ، جون لعیا:  گفت دخترها از یکی که پاشید رویش به لبخندی و کرد نگاه پویا به

 ؟ چی

 من ، نیست دادن افتخار بحث:  گفت و رفت سمتشان به لبخندی با ظاهر حفظ برای و چرخید سمتشان به یالع

 …!  ندارم زدن گیتار برای مساعدی حال

 ؟ میگیرد را خودتان چرا هنرمندها شما -

 اینجا هم را امشب اگه ، ندارم را شادی و جمع حوصله وقته خیلی من ، میدونه سارا ، نیست گرفتن بحث خدا به -

 !ببخشید مرا ، جونه سارا خاطر به فقط ام

 ! بشیم اشنا بیشتر هم با تا بشینید ، بسه گیتار دیگه اصال -

 … بشینید خانم لعیا ، کسری … میگه راست سارا -
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 ؟ ردیک دنبال ای حرفه صورت به را موسیقی:  پرسید کسری از پوریا ، نشستند و کردند نگاه هم به لعیا و کسری

 ! کالسش میرفتم پیش سالها ، نه:  گفت و کشید آهی کسری

 ؟ نمیرید دیگه االن یعنی -

 … نمیزدم هم دست گیتار به حتی که بود وقت خیلی ، نه -

 ! غمگین یکم اما قشنگه هم صدایتان ، میزنید گیتار طور این سالها از بعد که هنرمندید واقعا پس -

 و نیمیک کار باهاش مزون توی میگفت جون سارا:  گفت و کرد لعیا به رو ههنگام و راند لب بر تلخ لبخندی کسری

 … بلدی هم موسیقی بود نگفته اما ، شریکی

 عاشق همیشه اما ، نبودم زدن گیتار فکر به دیگه وقته خیلی ، میزدم گیتار ها قبال هم من:  گفت لبخندی با لعیا

 … دارم اتاقم توی گیتار یه همیشه و بودم اینکار

 ؟ چطوره جون کسری راستی:  گفت هنگامه و کرد نگاهش کوتاه کسری

 ! جونه لعیا پسر منظورم:  گفت خنده با هنگامه و کرد نگاه هنگامه به کسری

 … داری قشنگی پسر خیلی:  گفت و کرد لعیا به رو

 ؟ دیدی رو من کسری تو مگه:  گفت تلخ لبخندی با لعیا

 … ! خوشگله خیلی ، خودته شبیه خیلی ، دیدم سارا پیش را کسری ، بودی ونهامز مشتری با تو که بار یه آره -

 ! اوردیش می هم امشب کاش

 ! اوردمش می حتما داره خواه خاطر کسری میدونستم اگه ، عزیزم داری لطف تو -

 تاندوس از یکی که شد خیره لعیا به و زد بهتش بود گذاشته کسری را پسرش اسم لعیا اینکه شنیدن از کسری

 ؟ دوستید پویا با وقته خیلی شما کسری آقا:  گفت پویا

 ! میشه سالی پنج تقریبا:  گفت و کرد نگاهش کسری

 ؟ بودیم نشده اشنا شما با ما و بودید نام گم حاال تا چرا پس -

 ! برگشتم فرانسه از که ست هفته دو تازه من آخه -

 … کرده را ور اون هوای تاندل … دارید خاصی حال یه میگم ، اید رفته خارج پس -

 … برمیگردید دیگه روز دو تا!  برسه هفته سه به ماندنتون نکنم فکر:  گفت پوریا و خندیدند همه

 … برگشتم همیشه برای من:  گفت و زد لبخندی کسری
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 ؟ برگشتید سال چند بعداز -

 ! سال ده -

 ؟ میکردی چیکار اونجا ، اوه -

 ! میخوابیدم و میخوردم!  هیچی -

 !؟ همین فقط -

 ! میخوندم درس و میکردم کار هم گداری گاه -

 ؟ خوندید چی بپرسم میشه -

 ! حقوق دکتری -

 ! ها منه رفیق:  گفت غرور با پویا و کردند نگاه او به همه

 عموق یه ، نره در تا بچسبش سفت:  گفت خنده با لعیا که کرد حلقه او شانه دور را دستش پویا و خندیدند همه

 ! دزدیدند ازت را رفیقت بقیه دیدی

 ، رفت و برخاست پویا که برگرفت او از نگاه لعیا ، رفت هم در اش چهره و کرد نگاه او به کسری و خندیدند همه

 ؟ میارند در سر هم موسیقی از میخونند حقوق که کسانی:  گفت هنگامه

 ؟ بیارند در سر نباید چرا:  گفت لبخندی با و کرد نگاهش کسری

 … باشه خشک و جدی خیلی باید میشه وکیل که کسی میکردم فکر همیشه آخه -

 سرو باهاش بچگی از که بود چیزی موسیقی اما ، زدم خط را احساسات دیگه شدم وکیل وقتی از من ، درسته -

 که االن و میداد یاد دوستانم و من به بچگی از را موسیقی و بود هنر دانشگاه موسیقی استاد پدرم چون داشتم کار

 … شد زنده برام بیامرزم خدا پدر و دوستانم خاطره و یاد دیدم را گیتار

 دوباره هاسال از بعد خاطرشان به گیتار دیدن با که نمیبینید را دوستانتان وقته خیلی حتما ، کنه رحمتشان خدا -

 … شد برانگیخته احساساتتان

 … ندارم خبر ام بچگی دوران دوست از سالهاست ، بله:  گفت و کشید اهی کسری

 ای دیگه سوال خواست هنگامه و میدانست خودش را دو ان جدایی علت و صدراست او منظور میدانست لعیا

 ؟ هست کی برگ چهار:  گفت و برگشت پاسور های برگه با حمید که بپرسه کسری

 ؟ بلده کی یثخب هفت:  گفت هنگامه که شدند تقسیم نفری چهار های گروه به و کشیدند هورایی همه
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 ! هستم من:  گفت پوریا

 ..باشیم نفر چهر باید حداقل -

 ؟ بلدی تو جان کسری -

 ! هستم هم من ، بله -

 ؟ بلدید خبیث هفت ، ایستادید عقب چرا شما خانم لعیا -

 … نیستم پاسور اهل اما بلدم -

 … باشید ما با را امشب یه -

 ! مخالفم پاسور با … نمیدم جامان باشه میلم خالف بر که کاری من ، شرمنده -

 … بیایید ، میشه هم نفری سه:  گفت پوریا و هنگامه به خطاب بعد ، داد باال ابرو و کرد نگاهش کسری

 در یدمیتون شما خانم لعیا:  گفت پویا که کرد نگاه انها بازی به و نشست سارا کنار لعیا و کردند بازی باهم کمی

 ؟ کنید تمشور هم کسری با مشکلتون مورد

 ؟ مشکلم کدوم:  پرسید لعیا

 ! بگیرید همسرتون از را کسری بتونید طوری چه اینکه -

 ؟ هست هم حلی راه مگه -

 ! باشه کسری به رسیدن برای میانبری راه شاید -

 … ندارم را کسری از دوری تحمل دیگه که میدونم رو این فقط … نمیدونم هیچی دیگه ، نمیدونم -

 ! بساز دوری این با یا ، ات زندگی به برگرد یا ، کنی ملتح باید عزیزم -

 بچه جون به مادر یه جون فهمیدم اوردم دنیا به را کسری وقتی اما اومد می بدم بچه از همیشه من ، سارا نمیشه -

 ! میمیرم کسری بدون من ، بنده اش

 … برگرد خب -

 یشهم و میکنه تربیت علی را کسری که اینه از ام صهغ بیشتر.. داریم فاصله هم با خیلی من و علی ، نمیتونم -

 … خودش عین

 … کنی صحبت کسری با میخواهی -
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 و میکنم فرار همه از که میشه خراب انقدر حالم میکنم فکر کسری به وقتی … نیست خوب حالم اصال ، نه االن -

 … نکنم فکر نبودنش و کسری به دیگه که میبرم پناه خواب قرصهای به

 ! میرم دیگه من بدی اجازه اگه جون سارا:  گفت و برخاست

 ! عزیزم زوده خیلی که االن:  گفت و برخاست سارا

 ! بهتره برم ، میکنه درد سرم و نیاوردم را قرصهایم ، نیست خوب حالم که میدونی -

 کاری ،هر مممنون نهایت بی ازت ، اومدی حال این با و نداری حال کسری از ات جدایی خاطر به که میدونم -

 … باشی کسری با تا میکنم

 ! عزیزم ممنونم -

 که ودندب نشسته هم دور و نمیکرد بازی کسی دیگه برگشت، سالن به و شد اماده رفتن برای لعیا و رفتند اتاق به

 … بود خوبی شب ، خیر به همگی شب:  گفت لبخند با لعیا

 … میری زودی این به چرا بود خوب اگه -

 … بزنه گیتار شما با تا میکردیم راضی را کسری اقا یمداشت تازه ما -

 وقت یرد تا و کنارته نامزدت شما ، برم باید من:  گفت و کرد نگاه هنگامه به لعیا کردندو نگاه هم به لعیا و کسری

 ! ندارم هم ماشین که مخصوصا ، باشم بیرون دیروقت تا نمیتونم و تنهام من اما ، باشی بیرون میتونی

 ان با اگه ، نداشت رو به رنگ و بود کرده ضعف تقریبا که میلرزید قرصهایش خوردن دیر خاطر به را یشدستها

 شهمی سارا:  گفت لرزان صدایی با و نشست ، رفت مبلی سمت به ، میخورد هم به راه بین حالش حتما میرفت حال

 ! بدی من به قند آب یکم

 ! عزیزم افتاده اتفاقی:  گفت و رفت سمتش به هم هنگامه ف اورد قند اب برایش رفت و برخاست سریع سارا

 … کردم ضعف یکم ، نه -

 ؟ افتاده فشارت نکنه:  گفت پویا -

 ! دکتر بریم بهتره -

 زمال دکتر:  گفت میزد هم را قند اب لیوان که حالی در سارا و کشید آهی ، امد می سمتش به که کرد نگاه پوریا به

 … نیست

 اعصاب قرص و اعصاب … باشه سروقت باید قرصهایت نگفته دکتر مگه:  گفت و داد او دست به را قند اب لیوان

 ! عزیزم نیست بردار شوخی
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 ! خانم نیستم مهمونی ادم من وگرنه ، میکشم تورو دل جور دارم:  گفت تلخ لبخندی با لعیا

 ! میگیری برام اژانس یه:  گفت سارا به خطاب و خورد قند اب کمی

 ! میبرمتان خودم:  گفت پوریا همه از قبل

:  فتگ لعیا … کردند بدل و رد لبخند و گزیدند را لبشان که خانمه لعیا این نخ تو حسابی پوریا این فهمیدند همه

 ! نمیشم شما مزاحم من

 ! برم میخواستم دیگه هم من ، نیست مزاحمتی -

 !؟ میرید دیزو این به و شماست برادر خونه اینجا …! ؟ میگید دروغ چرا -

 ! کنم تحمل نمیتونم و میشه حسودیم من میزنند لبخند همسرهاشون به وقتی و اند متاهل همه اینجا اخه -

 ! مجردند هم خانم لعیا و کسری ، نیستی مجرد فقط تو جان پویا:  گفت پویا و خندیدند بلند صدای با همه

 ؟ نگرفتی زن کسری واقعا اما میدونم را خانم لعیا -

 ! بریزه فرو و کنم خردش گرفتن زن با که نمیکرد سنگینی سرم روی صابماع -

 ، ونج سارا:  گفت و برخاست لعیا و کرد نگاه لعیا به و زد ان به پکی ، کرد روشن سیگاری کسری و خندیدند همه

 … بشیم جمع هم درو تان بچه تولد مراسم برای دیگه سال شاءاهلل ان ، میگم تبریک بازهم پویا اقا

 ! ندارم بچه حوصله من ، زوده ،فعال نگو وای -

 … بوده کسری ام زندگی شیرینی تنها فهمیدم اومد دنیا به کسری که همچین اما بودم متنفر بچه از هم من -

 !بیایید میکنم روشن را ماشین تا:  گفت پوریا و لبخندزدند پویا و سارا

 ! نمیشم مزاحمتان که گفتم -

 …!  نیستید ممزاح که گفتم هم من -

:  گفت پویا رسید کسری به وقتی و کرد خداحافظی همه با هم لعیا ، شد خارج خونه از و کرد خداحافظی همه با

 !کن خبرم کنی مشورت مشکلت مورد در کسری با خواستی اگه

 … هستید فکرم به که ممنونم ، چشم -

 ! رممعذو کنم کمکتان نمیتونم خودم اینکه از …خواهرم جای هم شما -

 … باشم داشته ارامش تا میکنید سعی جوره همه که شمایی نه میشه عذابم باعث که باشه معذور باید اونی -

 … آقا شدم خوشحال هم شما دیدن از:  گفت و کرد کسری به رو
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 ! طور همین هم من -

 متس به لعیا و زد بوق شبرای دیدنش با پوریا..  کشاند خود دنبال به را کسری نگاه که حالی در شد خارج خونه از

 به..  نشست عقب صندلی در و بست را ان لعیا که بود کرده باز او رابرای جلو در قبل از پوریا و رفت او ماشین

 ! ام شرمنده میدم که زحمتی خاطر به ک گفت و بود داده باال ابرویی تک که کرد نگاه پوریا

 ندارم ار مزاحمت حوصله من ، نیستید مزاحم که گفتم:  گفت و کرد اهنگ او به اینه از لبخندی با و افتاد راه به پوریا

 !میرسانمتان که نمیگفتم مطمئنن بودید مزاحم هم شما اگه

 … کنید حفظش میگم را ادرس:  گفت و زد لبخندی لعیا

 ! میدونم -

 … باشید امده ما خونه به حاال تا نمیاد یادم ؟ کجا از:  پرسید متعجب لعیا

 ! دیدم رو شما و شدم رد خونتون در از بار چند اما نیومدم خونتون به:  گفت لبخند با و کشید آهی پوریا

 … بوده اتفاقی پس:  گفت و داد باال ابرو لعیا

 … نبوده هم اتفاقی همچین:  گفت و کرد نگاهش اینه از پوریا

 ، اورد در کیفش از را ان ، خورد زنگ اش گوشی بزنه حرفی اینکه از قبل و کرد نگاهش خیره خیره ای لحظه لعیا

 را خپاس دکمه لبخند با ، زده تلفن او به و اورده گیر وقت دوباره که و ست کسری فهمید ، بود سابقش خونه شماره

 ! بله:  گفت و فشرد

 ! مامان سالم -

 ؟ خوبی الهی بشه فدات مامان!  پسرم سالم ، عمرم سالم ، جونم سالم:  گفت و کشید دل ته از اهی لعیا

 ! خوبی تو ، خوبم مامان اره -

 … شده تنگ تو برای دلم فقط ، عزیزم خوبم منم -

 ! نمیبره خوابم … مامان شده تنگ برات دلم منم -

 ! میکنه درد ات جایی نکنه ، عزیزم چرا:  گفت بغض با لعیا

 … بگید قصه برام شما میخواد دلم مامان نه -

 ! میکنه اذیتت ، ببینمت نمیذاره دیگه میزنی فحر من با بفهمه بابا اگه عزیزم -

 … نیست خونه بابا نترس -
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 ؟ تنهایی تو ؟ کجاست -

 … میزنه حرف دوستش با داره پایین بابا -

 میزنی حرف داری ببینه بیاد اگه -

 … نه یا میاد بدونم تا میکنم نگاه پنجره از دارم ، نترسید -

 مامانی خاطر به پس ، داره دوستت خیلی مامان که میدونی ریکس:  گفت و کرد پاک را چشمانش اشک لعیا

 مواظب داری دوست را مامان اگه ، میشم مریض هم من بشی مریض اگه که میدونی ، ها باشی خودت مواظب

 … باش خودت

 ! اخالقه بد بابا ، باشم تو با میخواد دلم من ولی ، مامان مواظبم -

 … خودم پیش میارم ور تو باشه جوری هر ، عزیزم کن صبر -

 … مامان میاد باباداره -

 تمدوس واقعا اگه ، میکنم تعریف قصه برات هم من ، ببند را چشمهایت ، بخواب تختت روی برو ، عزیزم کن قطع -

 ! خداحافظ … پسرم میبوسمت … میبره خوابت و میشنوی رو صدام باشی داشته

 گوشی ، ریختند فرو اشکهایش ، زد هم بر چشم ، کرد نگاه اش گوشی در او عکس به ، فشرد را تماس قطع دکمه

 ! باش مواظبش خدایا:  گفت لرزان صدایی با لب زیر و فشرد سینه به را

 .. باشید اروم میکنم خواهش:  گفت و شد منقلب سخت او اشکهای دیدن با بود او به حواسش تمام که پوریا

 دیکه ، ندارم قرار و ارام ای لحظه ساله دو … میناله ام دوری زا داره جانم ارام که حالی در باشم اروم چطور -

 …ندارم تحمل

 … بکنید خودتان برای را کسری بتونید تا کنم کمکتان میدم قول ، میکنیم پیدا راهی یه باالخره -

 … نکبت زندگی همان به برگردم دوباره اینکه جز نمونده راهی هیچ -

 حاال بشید خالص زندگی اون شر از تا کردید تحمل را عذاب دوسال:  گفت و کشید هم در چهره سریع پوریا

 ؟ برگردید میخواهید دوباره

 … نباشه دور ازم کسری اما برم هم اتیش توی حاضرم کسری خاطر به -

 ؟ بود چی جداییتان علت بدونم میشه …کنیم پیدا دیگه حل راه یه تا کنید صبر دیگه یکم -

 ! تفاهم عدم -
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 ؟ چی سر بر تفاهم -

 … بچه تربیت و پوشیدن لباس تا گرفته خوردن غذا از ؟ چی همه -

 ؟ نبودید تفاهم عدم این متوجه ازدواج از قبل -

 اعثب پدرم به ام عالقه … نکنم فکر مسایل این به دیگه که شد باعث اتفاقی اما بودم اش متوجه ازدواج از قبل -

 بی اما برسه اش آرزو به و بشه خوب اش مریضی شاید تا کنم جازدوا عموم پسر با کنم عمل او خواست به شد

 !کردم نابود هم را خودم زندگی ، بگیرم را جلویش نمیتونم من و میمرد حتما باید بابا نمیدوستم ، بود فایده

 ؟! باشه شما با کسری حضانت مقابلش در تا کردید پول پیشنهاد بهش حاال تا -

 … بگیره انتقام ازم تا کنه اذیت مرا میخواد فقط ، سیرابه پول از علی:  گفت نیشخندی با لعیا

 ؟ رو چی انتقام -

 ییک اما بده طالقم نمیخواست و داشت دوستم علی اما نداشتیم تفاهم هم با درسته ، را اش عالقه جواب انتقام -

 یپا با که میکنم کاری:  گفت دادم طالق تقاضای من وقتی و باشه من با طالق حق که بود این ازدواجم شرایط از

 … برگردی خودت

 ! برگردید تا بده قرار فشار تحت رو شما راه این از میخواد حاال -

 ! میرسه هم هدفش به داره کنم فکر ، بله -

 پیدا راهی یه حتما ، کنید صبر دیگه یکم ، گذشته دوسال ، کنید صبر دیگه یکم … باشید بازنده نباید شما -

 … میکنید فرار ایران از کسری با که نهای نهایتش … میشه

 ؟ فرار -

 …باشید خودتان مواظب و باشید صبور میکنم خواهش فقط ، میکنم کمکتان من ، بله -

 و کنه کمکم تا داشتم را ادمش نه و کردم فکر بهش بارها خودم ، قاچاقی و قانونی غیر مگر نداره امکان من فرار -

 ! را یکسر جون انداختن خطر به جرات نه

 … نداره وجود ای دیکه راه هیچ بفهمم خودم که وقتی اما ، میکنم کمکتان من بخواهید اگه -

 توی نمیاد بهتان ؟ بیاندازید خطر به را خودتان و باشید همراهم خطرناک راه این در میخواهید چرا بدونم میشه -

 ؟ باشید هم خالف کار
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 به عالقه که شمایی ، میکنه وادار کاری هر به را انسان یه عالقه : گفت اهی همراه ، کرد نگاهش اینه از پوریا

 القمندمع بهتان نهایت بی که کنید درک مرا بتونید خوب باید نکنید فکر خودتان زندگی به تا شده باعث پدرتان

… 

 مبهوت و تما نگاهی از بعد لعیا که بود برگشته او سمت به و بود کرده توقف لعیا خانه در مقابل زمان این در

 که امید این به نمیخواهم اما دارید لطف همه این من به که ممنونم خیلی شما از:  گفت و انداخت پایین را سرش

 … کنید کمکم ، بدم عالقه با را تان عالقه جواب بتونم من

 فرار عالقه و زدواجا از دوباره قبل ازدواج خاطر نبایدبه ، نبوده ای عالقه چون بود ناموفق قبلیتان ازدواج ؟ چرا -

 بشه نم عاشق شاید ، بشه عاشق بتونه و کنه انتخاب ازادانه دلتان تا بدید اجازه ، نکردید تجربه را عشق … کنید

… 

 ؟ میتونم ، باشم صادق میخواهم:  گفت و کرد نگاهش لعیا

 ! بله:  گفت و داد پایین و باال را سرش پوریا

 مدل ، کردم تجربه پیش سال هشت را عشق داغ ، کردم تجربه پیش سال ده را عشق:  گفت لرزان صدایی با لعیا

 زا ای ذره االن تا که بود مصمم انتخابش درستی و انتخابش روی هم طوری ، کرد را انتخابش پیش سال ده ازادانه

 ازدواج علی با پدرم خواست خاطر به ، نبود باهاش دلم که حالی در بودم علی با سقف یه زیر ، نشده کم عشقش

 زندگی علی با دارم میل بی که کشیدم خجالت خدا از دیگه اما بگیرم طالق نمیخواستم کسری خاطر به ، کردم

 هی دیگه نمیخوام اما نشید ناراحت دستم از … بذارم ازادش که نمیشه عاشق دیگه ، پوریا اقا عاشقه دلم … میکنم

 عاشقتان دل و شما فریب با نه اما میخواهم را کسری من … بکشم خجالت خدا از دوباره و بدم فریب را دیگه علی

 هبش گره این نذاردی اما خورده گره من با دلتان چرا نمیدونم ، بهتر مناسب فرصتهای با و مجردید پسر یه شما …

 بی اب که ببخشید مرا … باشه شما محبت الیق تا بزنید اش گره ای دیگه کس دل به و کنید بازش ، کور گره یه

 میدم هم را ای دیکه عاشق دل شکستن تقاص ، سخته شکستن میدونم ، میشکنم را دلتان راست ورو رک میرح

 ار صالحتان من چون بگیره ازم را دلتان شکستن تقاص نخواد خدا امیدوارم اما ، شکستم را او تر بیرحمانه چون

 ! خداحافظ ، بودید همراهم که ممنونم ! .. چیزه همه برام کسری ، باشم کسری با تا کنید دعا برام … میخوام

 در مقابل وقتی ، رفت اش خونه در سمت به و بست را در ، شد پیاده او و بود دوخته چشم او با پوریا مدت تمام

 ! گذشت مقابلش از زیادی سرعت با زدنی هم به چشم در که کرد نگاه پوریا سمت به گرفت قرار

 ؟ بپرسم سوال یه لعیا -

 ! بپرس:  گفت میکرد مرتب مانکن تن روی را عروس لباسهای که حالی در لعیا

 ؟ گفتی چی پوریا به شب اون -

 ؟ شب کدوم -
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 ! ات خونه رسوند رو تو که شب همون -

 ؟ چطور -

 ! خبره بی ازش هم پویا..  نمیره هم خونه میگفت مادرش ، ندیدمش بعد به شب اون از آخه -

 ؟ میکنید رفتار خونسردی این به شما و ست ههفت دو االن:  گفت نگرانی با لعیا

 هب روز هر … خوبه حالش میدونیم چون خونسردیم:  گفت حسابهایش نوشتن حالی در و نشست میزش پشت سارا

 … میزنه تلفن مادرش

 … ترسیدم:  گفت و کشید آرام آهی لعیا

 کنه عمل بهش تا رفته که گذاشتی رطیش چه … کرده فرار که گفتی بچه این به چی ببینم بگو:  گفت خنده با سارا

… 

 … اما عاقله میکردم فکر ، نزن حرف موردش در سارا:  گفت اخم با لعیا

 … شده تو مثل هلویی دختر عاشق که عاقله ؟ چی اما -

 !‼ هلو دختر -

 ! گلنبه و گرد!  دیگه هلویی مثل … ؟ داره تعجب انقدر -

 … میده نشونم گرد تاهکهکو یکم قدم من …!  اته بچه گلنبه و گرد -

 … داره دوستت که بگه بهت تونست باالخره..  ؟ شده چی ببینم بگو حاال خب:  گفت و خندید سارا

 … داره دکتری واقعا پوریا ، بگو را راستش ، سارا من جانِ:  گفت متفکرانه لعیا

 … باال رفته خونده جهشی هم را دبیرستان تا ابتدایی تازه ، اره تو جان به -

 … باشه داشته عقل پسره این که نمیشه باورم من -

 ؟ داره دوستت چون ؟ چرا -

 ساله هفت پسر یه و داره بزرگ و کوچیک مشکل یک و هزار که میشه بیوه زن یه عاشق عاقلی آدم کدوم خب -

 … میزنند هوا روی دخترها که را پوریا موقعیت و سن به مجردی پسر ، بده ادامه اش دوری به نمیتونه که داره ام

 فهمید وقتی اول ، بگم تو مورد در را چیز همه تا خواسته ازم دیده من با رو تو بار یه که پوریا اما ، خانم میدونم -

 که شکفت گلش از گل همچین ای مطلقه تو شنید که همچین اما شد ناراحت خیلی داری هم پسر و کردی ازدواج

 وت میبینه که مخصوصا… هیچکس یا لعیا یا میگه … داره دعوا مادرش با تو سر که ماهه شش االن … کردم تعجب
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 گهمی ، کنم فکر لعیا نبودن به بتونم نداره امکان میگه شدی جدا علی از چی خاطر به میدونه و میکنی سر چادر

 نای سارا میگه … باشه همسرش برای فقط و بدونه همسرش برای فقط را خودش که یکی ، میخوام که همونیه لعیا

 را عیال لیاقت من نظرت به سارا میگه وقتها بعضی که داره دوستت انقدر جون دختر ، اسمونیه فرشته یه دوستت

 ؟ دارم

 ؟ نمیزدی حرفی طالقم مورد در میمردی تو … بود کم همینم:  گفت و نشست صندلی روی کالفه لعیا

 م نهخو از ناراحتی با داری بچه و کردی ازدواج وت گفتم بهش اینکه از بعد ، نگفتم چیزی من:  گفت خنده با سارا

 الیخوشح با پوریا کردم باز را در وقتی و اومد در صداش در زنگ که بودیم نشسته پویا با شب بعد روز چند ، رفت

 رشهمس از لعیا که نگفتی من به چرا:  گفت هیجان با و تو اومد باند کرده پیدا را قارون گنج که ادمهایی این عین

 … اشدهجد

 ؟ فهمیدی کجا از تو:  پرسیدم اش خوشحالی و موضوع این فهمیدن از متعجب

 رسیدمپ دوستم از ، دیدم دفترش توی رو لعیا که دوستانم از یکی پیش بودم رفته امروز:  گفت خوشحالی با پوریا

 فکر این به داشتم دیگه ، میزنم بال بال دارم سارا وای … گفت را اش پرونده موضوع که داشت چیکار اونجا

 این العی با شده جوری هر و باشم زنده سال صد میخواهم که میکنم فکر امروز اما بمیرم باید لعیا بدون که میکردم

 … بگذرونم را سال صد

 گفتممی بهش یا و میزدم را ابت زیر هی مدت این توی کن باور:  گفت و خندید سارا که میکرد نگاه او به اخم با لعیا

 ؟ میگفت چی میدونی ، ات زندگی به برگردی تو ارهد امکان

 ؟ میگفت چی -

 سقف کی زیر علی با دیگه و برسه کسری به لعیا تا میکنم کاری هر ، نیست لعیا الیق علی ، نکنه خدا میگفت -

 … باشه هم من با نخواد اگه حتی ، نره

 یمشقا کجا منو بیچاره شوهر برادر این نمببی بگو ؟ کجا:  گفت سارا که برخاست و کشید آهی ناراحتی با لعیا

 ؟ کردی

 …بدی مادرش تحویل ببری و بیارمش میرم دارم کیفمه توی:  گفت عصبی لبخندی با لعیا

 ! نزن حرف دیگه باره این در خواهشا سارا:  گفت کالفگی با لعیا و خندید سارا

 … نمیکنم ولت گفتی چی بهش نگی تا -

 اشقع االن تو اگه گفتم هم من ، میکشم چی بفهمی که نشدی عاشق تو گفت و منمیکن ازدواج من گفتم بهش -

 … میکشی چی تو میفهمم تو از بهتر خیلی گفتم ، عاشقم هم االن تا و شدم عاشق پیش سال ده من شدی
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 ! کراک یا تریاک ؟ میکشه چی خب -

 چند پیش سال ده تو آخه ؟ گفتی وغدر بهش چرا ، نامردی خیلی:  گفت و خندید سارا و کرد نگاهش براق لعیا

 ؟ چیه عشق بدونی که بود سالت

 ساله هیجده موقع اون:  گفت بغض با بود زده ورق را کسری با خاطراتش لحظه به لحظه هفته دو ان در که لعیا

 چکسهی که گفتم را حقیقتی پوریا به من … میرسید سال بیست به عشقش عمق که داشتم عاشق دل یه اما بودم

 … میدونید هم پوریا و تو حاال اما نمیدونست بودم عاشقش که کسی و خودم دل و خودم جز

 ؟ رسیدی جا این به چرا پس:  گفت ناراحتی با و اومد سمتش به سارا

 … بوده طور این سرنوشت:  گفت بغض با لعیا

 ؟ بود چی اسمش -

 … اسمش:  گفت لب زیر و رفت فرو فکر به لحظاتی لعیا

 … کسری دنبال برم باید من:  گفت و کشید اهی ، شد منصرف کسری اسم گفتن از

 ؟ امروز -

 ! ببرتش شب فردا و بمونه من با را امشب و امروز کردم خواهش علی از ، آره -

 … نداده دست از کامال را انساینتش هنوز پس ؟ کرده قبول خوبه -

 خداحافظ فعال … نکرده پیدا من بیچاره کسری رایب هم پرستاری و داره کار خودش حتما ، دختر انسانیت کدوم -

! 

 … بزنه ما به هم سر یه بگو دیدی را پوریا!  عزیزم خداحافظ -

 سوار … شد خارج مزون از و خندید هم لعیا که کرد حواله چشمکی و لبخند برایش او و کرد نگاهش اخم با لعیا

 دستش روی را سوشرتش که دید را کسری امازدح بین از … رساند کسری مدرسه به را خودش و شد تاکسی

 ، رفت سمتش به سریع و شد فشرده قلبش … میرود راه حالی بی با و میکشید زمین روی را اش کوله و انداخته

 ! عزیزم نکش زمین روی را کیفت:  گفت و ایستاد مقابلش

 دستش و انداخت زمین روی هم را سوشرتش ، کرد ول زمین روی را کیف او دیدن با و کرد نگاهش سریع کسری

 … بود شده تنگ برات دلم:  گفت و کرد حلقه مادرش کمر دور را

 … گلم طور همین هم من:  گفت بغض با لعیا

 ! دار نگه تمیز را لباست و کیف نگفتم بهت مگه:  گفت و کشید او صورت روی را دستش ، کرد نگاهش
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 روی هم را سوشرت و انداخت دوشش روی را کیف ، ندتکا را آنها و برداشت را لباسش و کیف حرفی بی کسری

 ؟ نیست سردت:  گفت لعیا که انداخت دستش

 ! نه االن اما بود سردم صبح ، نه -

 ؟ بریم -

 ؟ کجا -

 … من خونه -

 ! شما پیش بیام باید فردا من ، میشه عصبانی بابا اخه -

 … باشی پیشم شب فردا تا هم را امروز تا گرفتم اجازه بابا از من -

 ؟! واقعا:  گفت خوشحالی با کسری

 ! عزیزم بله -

 ! مامان دارم دوستت خیلی ، جون آخ -

 هرظ از بعد و خونه بریم اول:  گفت کسری به خطاب و ، افتاد راه به خیابان سمت به و گرفت را او دست کنان خنده

 … بازی شهر و پارک میریم

 … نمیرم بگی جا هر و میرم بگی جا هر شما -

 ! گل پسر آفرین -

 شدند در کنارشان از سرعت با داشتند سر به کاله که سرنشین دو با موتور یک که بودند شده نزدیکتر خیابان به

 لعیا و کشیدند جیغ همزمان لعیا و کسری که کشیدند خود سمت به و گرفتند را کسری دست حال عین در و

 انهمچن کسری و کنند جدایش لعیا از نتوانستند کشیدنش آنها چه هر که زد گره کسری مچ دور چنان را دستش

 لعیا به کمک برای که را آقایانی و نشدند موفق وقتی اما کنند جدا لعیا از را او داشتند سعی آنها و میکشید جیغ

 و ندافتاد زمین روی دو هر لعیا و کسری … کردند فرار سرعت به و کردند ول را کسری دیدند میرفتند سمتشان به

 چم که حالی در لعیا و بشینه بتونه تا کرد کمک لعیا به خانمی … شد زخمی و خورد جدول لبه به کسری سر و

 ! کسری … کسری:  گفت نگرانی با کرد نگاه که را اش خونی صورت و رفت کسری سمت به میکرد درد دستش

 باالی هک کسانی به و فشرد سینه به را او گریه میان در لعیا و بزنه حرف نتوانست بود ترسیده حسابی که کسری

 … شده زخمی پسرم … ام بچه:  گفت بودند سرشان

 یدنباش نگران:  گفت و کرد نگاه اش پیشانی زخمی یه ، کرد جدا او از را کسری نشست مقابلشان سال میان مردی

 … خانم نیست عمیق زیاد
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 … شدند حس بی دستهایش … نمیزنه حرف چرا س -

 … بیمارستان ببرمش ماشینم با پاشید … ترسیده خانم خب -

 تا دکنی کمک خانم به:  گفت خانمی به خطاب و برد ماشینش سمتش به دستش روی و کرد بلند را کسری خودش

 … بشه ماشینم سوار

:  گفت گریه میان در و گذاشت زانوهایش روی را کسری خونی سر و نشست آقا اون ماشین در لعیا خانمی کمک به

 ! ممنونم خیلی آقا

 … نیافتاده اتفاقی که شکر خدارو ، نکنید گریه ، خانم میکنم خواهش -

 ! میمیرم پسرم بدون من … ؟ کنم کار چی من بشه چیزیش اگه -

 … ببرند رباها ادم را بچه نتونستند که رو خدا شکر و کنید دعا -

 ؟ رباها ادم -

 ؟ دارید خصومتی سیک با ؟ بدزدند را پسرتان داشتند سعی دنفر اون ، بله -

 … نه -

 ، بردب اورژانس به را او تا کرد کمک لعیا به و رسیدند بیمارستان تا نزد حرفی دیگه و کرد نگاه لعیا به اینه از اقا

 ! بمونه را ساعتی چند باید و خوبه:  گفتند کسری معاینه از بعد دکترها

 یک ، رفت آقا اون بعد و رساند را خودش زدنی هم هب چشم در صدرا و بود داده خبر صدرا به فاصله این در لعیا

 دو با صدرا و لعیا نگاه مقابل در و شد خارج اتاق از سریع او عالیم دیدن با و زد سر کسری به پرستار بعد ساعت

 ؟ شده چی صدرا:  گفت نگرانی با لعیا … شدند اتاق وارد سرعت به و برگشت دیگر دکتر

 ! باش اروم ، کن صبر:  گفت و گرفت را او دست بود نگرانتر خود که صدرا

 ! نمیتونم:  گفت و رفت اتاق سمت به نگرانی با لعیا

 ؟ شده چی:  گفت دکترها به خطاب و شد اتاق وارد

 و میرفت راه اتاق در پشت مضطرب و نگران ، بست را در و برد بیرون اتاق از زور به را او پرستار و کردند نگاهش

 : پرسید لعیا که شدند خارج اتاق از دکترها و شد باز در اینکه تا میخواست را کسری خدا از و میکرد دعا لب زیر

 خوبه؟ کسری

 رهبهت … برگشت اما بود رفته کما به شده وارد بهش که شوکی اثر در پسرتان خانم:  گفت و کرد نگاهش دکتر

 … خوبه حالش که بشیم مطمئن تا بمونه اینجا را امشب
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 ؟ دکتر داره وجود خاصی مسئله -

 … بمونه اینجا را امشب بهتره … بوده ترس خاطر به که میگم ، اقا نه -

 … بده حالش کسری نکنه صدرا:  گفت نگرانی با لعیا و شد جدا دو ان از

 … میگفتند که بود بد اگه ، نباش نگران عزیزم -

 ! ببینمش نمیذاره دیگه بفهمه علی اگه -

 ؟ نگفتی مگه ، بفهمه اگه -

 ! میترسم ، صدرا میترسم ، نه -

 … کنم خبرش من بذار … کنیم پنهان ازش که نمیشه ، بدونه باید حال هر به -

 هک رفت کسری سراغ به نگرانی با اول ، رساند را خودش هم علی و داد خبر علی به صدرا و کسری پیش رفت لعیا

 ! پسرم خوبی:  تگف و کرد لمش را صورتش محبت با و بوسید را او ، بود هوش به

 ! بابا بله -

 بیشتر وزر یه بذار که نکن التماس هی کنی مواظبت بچه از نیستی بلد وقتی:  گفت اخم با و کرد نگاه لعیا به علی

 … اوردی سرش بالیی چه ببین … باشه پیشم

 … ناراحته هم خودش لعیا ، علی میگی چی -

 … میبود معج حواسش باید ، نمیخوره پسرم در به اش ناراحتی -

 … میکنی قاتی هم با را مسایل داری علی -

 … بدزدند را پسرم تا میهند جرات خودشان به دیگران که نبوده حواسش شما خواهر ، خان صدرا نمیکنم قاتی -

 ! ست کسری نامادریه لعیا میکنه فکر ادم که پسرم میگی همچین -

 … میموند اش بچه خاطر به و نمیشد جدا که بود خوبی مادر اگه -

 … کنه تحملت هم اش بچه خاطر به نتونسته که بودی جونوری چه تو دیگه ببین -

 … نکنید دعوا بچه پیش … دیگه کنید بس:  گفت لعیا و کرد نگاهش عصبانیت با علی

 و شدند خارج اتاق از هم با هم صدرا و علی … گریست و کرد بغل میمرد نگاهشان ترس با که را کسری هم بعد

 ؟ خوبه حالش میگه دکتر:  گفت علی

 … نیافتاده اتفاقی شکر رو خدا … اره -
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 … افتاد می باید این از بیشتر اتفاق -

 … نخواسته خدا و بیافته میتونست هم بدتری اتفاق ، علی نکن ناشکری -

 …کرد پیغمبر و خدا دوباره باز -

 جازها لجبازی با علی … گزید دندان به را شلب عصبانیت با و نزد حرفی نمیشه سرش حساب حرف او دید که صدرا

 ، ریخت اشک و ماند بیدار صبح تا لعیا ، خونه برد لعیا زور به صدرا و ماند خودش و بماند انجا را شب لعیا تا نداد

 گفت علی و پرسید را او حال علی از و گرفت تماس بار چند صبح تا و نمیبرد خوابش هم دقیقه یه میکرد چه هر

 … بخوابه نمیتونه که ترسیده انقدر بچه … میکنم سیاه را روزگارت وگرنه نیافته اتفاقی کن دعا ک

 لیع و کسری به بیمارستان در جلوی و رفت بیمارستان به زود صبح و رساند صبح به را شب بود جور هر خالصه

 ؟ کردند مرخصش:  گفت علی به خطاب بعد ، پرسید را حالش و بوسید را کسری اول ، بخورد

 ! آره:  گفت اخم با علی

 !؟ خوبه که حالش -

 … خوبه فعال ، بله -

 !؟ میبریش کجا -

 ! ام خونه -

 ! باشه من با باید امروز اما -

 ! تو پیش بیاد نمیذارم دیگه -

 ک تگف ملتمسانه لعیا که کرد قایم لعیا پشت را خودش و کشید بیرون او دست از را دستش کسری لحظه این در

 … باشه من پیش امروز بذار ، نکن دلش به ،خون بچه این خاطر به ، علی کنممی خواهش

 ؟ کنی داغونش و ببری دوباره که -

 ؟ چیه من گناه ، بود اتفاق یه اون علی -

 … نداری را بچه یه داشتن نگه عرضه که اینه تو گناه -

 … باشم مواظبش من امروز بذار ، نیست دعوا وقت االن علی -

 ! کسری بریم بیا ، دهنکر الزم -
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 نیک دورش ازم نمیتونی تو و منه با امروز کسری دادگاه حکم طبق:  گفت لعیا و کرد قایم را خودش بیشتر کسری

… 

 ! دنبالش میام شب ، ببرش خب:  گفت اخم با علی

 ! برسونمتون مخود بیا:  گفت اخم همان حفظ با و برگشت آنها سمت به و ایستاد قدمی چند از بعد و افتاد راه به

 ! میریم خودمون -

 ! بزنه اسیب کسری به کسی دوباره میترسم ، نیست تو خاطر به -

 به و شد سوار هم علی و شدند عقب صندلی سوار ، رفت او ماشین سمت به و گرفت کسری دست حرفی بدون لعیا

 … برد خونه به را کسری لعیا و رسیدند اینکه تا نشد بدل و رد بینشان حرفی هیچ … افتاد راه

 ! جان مامان سالم -

 ؟ اومدی دیر چرا دخترم سالم -

 … زدم کسری به هم سری یه… موندم ترافیک توی:  گفت و کشید آهی ، اورد در را چادرش

 ؟ خوبه حالش -

 … میبینه کابوس هنوز اما ، خوبه -

 … ببینیش گذاشت علی خوبه -

 … مادرش و پدر روح و عمویی پسر و عمویی دختر حدمت به -

 ؟. گذاشته هم حرمتی مگه -

 … دیگه گذاشته خودش خیال به -

 … بخوریم شام بیا کن عوض را لباست برو عزیزم خب -

 ! چشم:  گفت و بوسید را مادرش

 ! میزت روی گذاشتمش که اومده برات نامه یه راستی -

 .. ممنونم -

 و برداشت را آن ، افتاد میز روی پاکت به مشچش و گذاشت اش صندلش روی را کیفش و چادر ، شد اتاقش وارد

 فهمید هایش نوشته از ، خواند و کرد باز را نامه … ست خانواده دادگاه احضاریه فهمید پاکت روی های نوشته از

 … کنند رسیدگی لعیا صالحیت عدم مورد در علی شکایت به مورد در تا بره دادگاه به باید
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 ، رفت تلفن سمت به و خواند را نامه های نوشته باری چند ، زد چنگ لشد به مضاعفی نگرانی تشویش دوباره

 ! بله:  گفت که شنید را او صدای بوق چند از بعد و گرفت را علی شماره

 ؟ چی برای اومده دادگاه احضاریه برام:  گفت عصبانیت با

 … بفهمی تا بخونش ؟ میدونم چه -

 میدی عذاب همه این مرا چرا:  گفت و زد داد سرش عصبانیت با لعیا که زد حرف خیالی بی و خونسردی لحن با

 ! اشغال

 … دادی عذاب مرا تو که دلیل همان به -

 … کنم زندگی نمیتونم کسری بدون من علی -

 ! اینجا نه میزنیم حرف دادگاه توی فردا هم حاال… من نه خواستی خودت -

 نای بار زیر از چطور میاندیشید خود با … کشید ستاصلم و دردمند آهی و نشست تختش روی و نشید را ازاد بوق

 اچیک خدایا:  گفت و گرفت دستانش بین را سرش کالفه و نرسید فکرش به راهی اما کند خالی شانه مشکلش

 ؟ رکنم

 مورد در پویا حرفهای و شد پخش ذهنش در دودی چون کسری اسم ، شد روشن ذهنش در ای جرقه ناگهان

 را چادرش که حالی در ، زد بیرون اتاقش از و رابرداشت چادرش و کیف دوباره ، خاستبر سریع … کسری کمک

 …بیرون میرم من مامان:  گفت میکذاشت کیفش در را نامه پاکت و میکرد سر

 ؟ دخترم کجا:  گفت و شد خارج اشپزخانه از مادرش

 … نشید نگران کردم دیر اگه ، دارم کار سارا با -

 …داری عجله راچ ، افتاده اتفاقی -

 … دارم عجله االن ، میگم اومدنی -

 در زنگ نگرانی با ، رفت سارا خونه به و گرفت تاکسی ، رساند خیابان به را خودش عجله با و رفت بیرون خونه از

 ؟ کیه:  گفت اف اف پشت از پویا بعد دقایقی و زد را

 … بیایید لحظه یه میشه ، پویا آقا ام لعیا -

 ! لداخ بفرمایید -

 و امدند سمتش به سارا و پویا و ایستاد منتظر همانجا ، گذاشت داخل به پا و داد هل را در کمی لعیا و شد باز در

 ؟ ایستادی چرا ؟ افتاده اتفاقی ، جان لعیا:  گفت سارا
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 … کسری پیش ببر مرا پویا آقا … شدم مزاحم ببخشید:  گفت نگرانی با لعیا

 ؟ کسری:  پرسید پویا

 ! ببینمش باید من … نامداره کسری ممنظور -

 ! االن -

 ! پویا آقا میکنم خواهش ، بله -

 ؟ نگرانی و پریده رنگ چرا ، عزیزم شده چی آخه -

 سریک نتونم دیگه و بده من به صالحیت عدم حکم تا خواسته دادگاه از و کرده شکایت ازم علی:  گفت باگریه لعیا

 … ببینم را

 ، رهندا وجود اینکار برای دلیل ، عزیزم باش اروم:  گفت و گرفت آغوش به را او سارا و کردند نگاه هم به سارا و پویا

 … میکنه تلف را وقتش داره علی

 ! کسری پیش ببرید را من میکنم خواهش پویا آقا. … کنید کمکم سارا ، میمیرم نبینم را کسری اگه -

 ! تو بیار را خانم لعیا جان اسار!  کجاست ببینم بگیرم تماس باهاش بذارید ، چشم -

 ! باش اروم ، عزیزم بریم بیا -

 ! جانم:  گفت که نشید را کسری خسته صدای بوق چهار از بعد و زد تلفن کسری به پویا و شدند داخل هم با

 ! ام پویا ، جان کسری سالم -

 ؟ خوبی ، جان پویا سالم -

 ؟ کجایی کسری ، ممنونم -

 ! ام خونه -

 ! کنه صحبت تو با داره سابقش همسر با که مشکلی مورد در تو با میخواد خانم لعیا ببین -

 ! ندارم حوصله من اما ، پویا ببخش مرا:  گفت مکثی از بعد

 ! نیست خوب اصال خانم لعیا حال ، کسری میکنم خواهش -

 … میکنه درد جور بد سرم ، نیست خوب هم من حال -

 !؟ ببینیش میتونی کی پس -
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 ! خداحافظ فعال!  ببینمش نخوام اصال هم شاید و بکشه طول روزی چند شاید ، یکنمم خبرت -

 با العی ، بودند آنجا سارا و لعیا که رفت اشپزخانه سمت به ، کرد قطع را گوشی و گفت لبی زیر خداحافظی پویا

 ؟ شد چی:  گفت و ایستاد دیدنش

 … بعد برای بمونه ، مندار حوصله و میکنه درد سرم گفت:  گفت خجالت با پویا

 بعد و رفت فرو فکر به ای لحظه چیه مالقات عدم برای کسری دلیل فهمید که لعیا و کرد نگاهشان التهاب با سارا

 ؟ دارید را ادرسش:  گفت و کرد نگاه پویا به

 ؟ برید میخواهید -

 … رمبگی اروم نشنوم جوابی تا نمیتونم!  بخوابم نمیتونم من ، ببینمش باید ، بله -

 ! میبرمتان خودم پس -

 سریک بعد لحظاتی و فشرد را در زنگ پویا ، کنند خبرش انکه بدون ، رفتند کسری خونه به پویا و سارا همراه به

 ؟ کیه:  گفت

 ! خانمم لعیا ،با پویا منم -

 ! نیست خوب حالم گفتم که من جان پویا -

 … کن باز میکنم خواهش کسری:  گفت گونه التماس و بانگرانی لعیا

 … خاطر به کسری:  گفت لحن همان با لعیا و کرد سکوت لعیا صدای شنیدن با

 که را سالن در و گذشتند خانه کوچک حیاط از … شدند وارد آنها و کرد باز را در که بشه تمام حرفش نگذاشت

 ! جان کسری:  گفت پویا و شدند داخل و کردند باز بود کذاشته باز برایشان

 ! میام االن بشینید:  یدندشن را صدایش

 ار کسری صندلهای صدای بعد دقایقی و نشستند بود شده چیده ای ساده راحتی مبلهای با که نقلی سالن در

 و داشت تن به ای قهوه شلوار و رنگ لیمویی تیشرت ، ایستادند احترامش به سه هر ، دیدند را خودش و شنیدند

 … اومدی خوش:  گفت دادو دست پویا با … بودند طرفی یک و لخت موهایش

 ؟ هستید خوب ، سالم:  گفت و کرد نگاه سارا به

 ! ممنونم … سالم -

 ؟ شما حال ، خانم سالم:  گفت سرد و خشک خیلی ، کرد نگاه لعیا به کسری
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 ! شدم مزاحمت شب وقت این که ببخش! سالم:  گفت من و من با لعیا

 گفت الهن با و برداشت سمتش به قدمی لعیا که میرفت آشپزخانه تسم به و برگرفت او از نگاه حرفی بدون کسری

 اما ، دبو تو دل شکستن خاطر به بختیهایم بد این میدونم ، کردم بد تو با میدونم ، متنفری ازم میدونم کسری: 

 … که محبتی حرمت به ، صدرا با رفاقتت حرمت به ، خوردیم هم با که نمکی و نون حرمت به میکنم خواهش

 حرمتش تمام خودت که حالی در نکش وسط را محبت پای:  گفت و کرد نگاهش اخم با ، چرخید سمتش به سریک

 ؟ چیه مشکلت بگو اومدی که حاال ، ببینمت نمیخوام و میکنه درد سرم گفتم … گذاشتی پا زیر را

 ..برگردم و کنم دم چایی تا بشین:  گفت کسری و کردند نگاه هم به بهت با پویا و سارا

 … ممیکن دم خودم خواستیم اگه ، بشینید بفرمایید ، نمیخوریم چایی فعال:  گفت سارا و نشست آهی همراه لعیا

 ؟ شده چی بگو ، خب:  گفت و انداخت پا روی پا ، کرد نگاه لعیا به آهی از بعد و نشست تعارفی بی هم کسری

 نم نذاره دیگه و بگیره صالحیت عدم من برای یخوادم علی:  گفت لرزان صدایی با او به خیره نگاهی از بعد لعیا

 … ببینم را کسری

 و من و میفهمیدی هم را اولش میکردی نگاهش که فیلم وسط از تو پیش سالها یادمه:  گفت لبخندی با کسری

 حاال … ؟ چه من به هوشید بی شما:  میگفتی تمسخر با هم تو ؟ نوشتی خودت را اش فیلمنامه میگفتیم صدرا

 … نمیدونم چیزی اولش از که میکنی تعریف وسطش از را داستانی من برای داری بارهدو

 ریهگ و دلخوری با و برخاست ، نشد نریزد اشک تا کرد چه هر و کرد ،بغض شد دلخور او امیز تمسخر لبخند از لعیا

 … بدی نشونم بیشتر را امیزت تمسخر لبخند این تا کنم تعریف برات خودم میخواهی ، میدونی را اولش:  گفت

 قتو هیچ من که رفته یادت… بودم کی من رفته یادت کامال اینکه مثل:  گفت عصبانیت با و برخاست هم کسری

 و خودت زندگی آخر بگوتا اول از و بشین کنم حل را مشکلت میخوای اگه هم حاال ؟ نمیکردم مسخره را کسی

 لسا ده ، نریز هم به را اعصبابم این از بیشتر و برو که دازیبن راه اه و اشک میخواهی هم اگر کشید کجا به علی

 نزن ام ریشه به تیشه این از بیشتر پس داره ادامه فعال و کشیدم عذاب تو خاطر به سال ده هم من و نیست کم

 ! نیکجو لعیا خانم

 شخواه:  گفت مسانهملت لعیا که بودند شده خیره هم به لعیا و کسری و میکردند نگاهشان بهت با پویا و سارا

 ! برگردون من به را پسرم کینه بی کسری میکنم

 این ی تو کردم چه هر …! نیستم ای کینه من:  گفت و ، نشست دوباره و برگرفت او از نگاه ، کشید اهی کسری

 … نمخا لعیا ندارم دل به تو از ای کینه من ، نتونستم بشه خنک کمی ام سوخته دل بفرستم تو به لعنت یه سالها

 ؟ شده چی بگو و بشین
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 دستمال جعبه ات کناری میز روی:  گفت کسری که میکرد پاک را اشکهایش دست پشت با ، نشست هم لعیا

 … هست کاغذی

 : گفت گریه میان در و کشید آهی ، برگشته پیش سال ده به که دید را کسری نگاه حالت و کرد نگاهش لعیا

 !کن کمکم ، کنم تحمل را پسرم از دوری نمیتونم دیکه من کسری

 … نمیکنم گوش که نگو اه و اشک با گفتم:  گفت و کرد نگاه دیگه سمت به کسری

 ؟ گرفتی طالق علی از چرا:  گفت و کرد نگاهش کسری ، کرد پاک را اشکهایش دستمال با لعیا

 ! تفاهم عدم -

 هک شد چی پس ، کنم تحملش میتونم و میشناسمش و عمومه پسر نمیگفتی مگه ، نبود عمویت پسر مگه -

 ؟ کردی نابود هم را من و کردی سیاه را خودت زندگی هم و کنی تحملش نتونستی

 ! عوضیه چه فهمیدم ازدواج از بعد ، بیاره دست به مرا تا میکرده رفتار طور اون بابا توجه جلب برای علی -

 ؟ میکرد چیکار مگه -

 و دوز جور صد با که میکرد امد و رفت کسانی با اما میکرد اداره بود مونده براش پدرش از که را شرکتی ظاهر در -

 اما نبود مهم برام کارهایش این … کردیم گذاری سرمایه بورس توی میگفتند هم اخرش و میکردند کار کلک

 ! کنم قبولشان نمیتونستم من که داشت ازم انتظاراتی

 ؟ انتظاراتی چه -

 !؟ مهمه -

 ! خیلی -

 از زیباتر همسرش میخواست ، کنه رقابت دوستانش با میخواست ، بردارم سرم از چادر میخواست! میدونم چه -

 اون مهمانیهای در ، برقصم پایش به پا هم من رقص مراسم در میخواست ، بودند برش دورو که باشه خانمهایی همه

 خجالت من میایی که چادر با:  فتگ چهارم بار و رفتم چادر با بار سه ، نمیتونستم من اما … کنم شرکت اشغالها

 … میکنند ام مسخره دوستانم نمیرقصی که من با … میدونند مقدس خشکه رو تو و من همه … میکشم

 ؟ شدی جدا ازش سال چند از بعد -

 ! سال پنج -

 !؟ کردی تحمل پسرت خاطر به را سال پنج این -

 ! بله -
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 ؟ نکردی تحمل چرا اون از بعد -

 ازش هم را کسری بتونم که شدم جدا ازش امید این به ، میشد چندشم علی از ، بود شده رپ ظرفیتم دیگه -

 سریک گرفتن امکان گفت وکیلم که هم بعد… کنم فکر اینجاهاش به که نمیفهمیدم چیزی قانون از من اما بگیرم

 … داد طالقم لجبازی روی از علی اما نگیرم طالق خواستم نیست

 ؟ بودی نکرده مشورت کسی با بدی طالق تقاضی اینکه از قبل -

 … بودم مسمم طالق برای حسابی و بود شده دعوام علی با موقع اون ، نه -

 … خوردی بست بن به و کردی عمل سرخود همیشه مثل دوباره -

 ! کن سرزنشم همیشه مثل هم تو -

 …ردک خواهم خراب را راهت سر بست بن هم همیشه مثل:  گفت و داد باال ابرو کسری

 !؟ داره وجود راهی یعنی -

 ؟ میگیری تصمیمی چه نباشه اگه بدونم میخوام اما … باشه شاید -

 … میکنم زندگی علی با و برمیگردم -

 ؟ چی نکرد قبول علی اگه -

 … میکنم فرار و برمیدارم را کسری اونوقت -

 ؟ میکنی فرار کجا -

 … کنم زندگی کسری با بتونم که جایی یه میرم و میشم خارج ایران از قاچاقی ، نمیدونم -

 به تو اب شاید تا برند باهات بگیرند پاسپورت و ویزا نمیتونند که هم اونهایی بگو راحته اگه! ؟ راحتی همین به -

 … برسند هدفشون

 … نیست کردنم مسخره وقت االن:  گفت دلخوری با لعیا

 ، تنیس راحتی این به میفهمونم بهت دارم فقط ، نمیکنم ات مسخره من:  گفت عصبی لحنی و جدی اخم با کسری

 … خانم میکنه فرق خیلی سریال و فیلم با واقعیت ، واقعیته ، نیست سریال و فیلم ات زندگی

 ! نمیخوام کسری بی زندگی من ؟ کنم چیکار پس:  گفت و افتاد گریه به دوباره لعیا

 ! رفت یادت زا زود خیلی اما بودی گفته من به را این هم زمانی یه -
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 سریک را پسرم اسم که نمیخواستم کسری بی زندگی ، نرفته یادم:  گفت و کرد نگاهش صاف گریه میان در لعیا

 و میره دست از هم اون داره حاال اما ، کردم تربیت تو مثل را پسرم نمیخواستم کسری بی زندگی … گذاشتم

 … داشتم را ارزویش که باشم داشته را ای کسری همون ام زندگی توی تا کنم تربیتش خودم نمیذارند

 ! وقت هیچ ، کسری بری یادم از نذاشتم وقت هیچ:  گفت کنان هق هق و پوساند دست با را صورتش

 اراس به ، بود زده چنبره گلویش در بغض ، بودن امده پلکهایش پشت تا اشک اما کرد نگاهش خیره خیره کسری

 … بیارید اب کمی اشبر:  گفت لرزان صدایی با و کرد نگاه

 ! بیارش برام ، اتاقمه میز روی سیگارم:  گفت و کرد نگاه پویا به

 و گرفت لعیا سمت به را اب لیوان سارا ، کردند عمل او کارهای به گسسته افکار از موجی با حرفی بی پویا و سارا

 ! عزیزم بخور:  گفت

 رایب پویا ، نشست کنارش هم سارا ، خورد کمی و گرفت ار لیوان ، بود ایستاده روبرویش که کرد نگاه او به لعیا

 هب و داد هوا به را دودش ، زد سیگار به عصبی و محکم پکی کسری ، داد دستش به و کرد روشن سیگاری کسری

 ام یزندگ به جا همین و باشم داشته اروم زندگی یه تا ایران برگشتم:  گفت لعیا به نگاه بدون و شد خیره ان دود

 … ام خسته خیلی چون کنم قبول را ای پرونده هیچ نمیخواستم دیگه ، بدم خاتمه

 خواهیب هم باز اخرش اگه اما بیاری دست به را کسری تا میکنم کمکت اما لعیا ام خسته:  گفت و کرد نگاه لعیا به

 النا همین از گردیبر دوباره میخواهی اگه … نباشم کارت دنبال تا بگو من به حاال از کنی فکر علی با زندگی به

 هم الس ده اگه حتی کنی تحمل باید برنمیگردی هم اگر ، بقیه و من به نه بده سختی خودت به نه دیگه و برگرد

 …بکشه طول

 … بکن را ات سعی نهایت و بگیر ازم را دستمزدت تو ؟ میکنه تو حال به فرقی چه:  گفت و کشید آهی لعیا

 دنکر خرج توی من ، بگیر دستمزد ازم میگی اونوقت ، لعیا ام خسته یگمم من:  گفت و کشید هم در چهره کسری

 کنی یزندگ علی مثل کسی با دیگه تو نمیخوام چون برگردی نباید میگم اگه من … موندم ام بانکی حساب پولهای

 را ودمخ شده سیاه زندگی انتقام هم تا نکنی زندگی باهاش دیکه تا میکنم کمکت ، گرفت ازم رو تو بار یه علی…

 … کنی تحملش سختی با بخواهی دیگه تو نذارم هم و بگیرم

 … برمیگردم کسری خاطر به من -

 … همین باشی داشته صبر باید فقط میشه تو برای کسری -

 … کنی کمکم بده قول فقط ، باشه -

 حرف سر درد و رفرا از که شرطی به!  دستت توی بذارم را کسری دست نشده تموم عمرم که وقتی تا میدم قول -

 … نزنی
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 ! چشم:  گفت و داد سر تکه تکه اهی لعیا

:  گفت و فشرد پاسخرا دکمه شماره به نگاه با و برداشت را ان کیفش از ، خورد زنگ اش گوشی لحظه همین در

 ! صدرا سالم

 ؟ تو کجایی ، سالم -

 ؟ نگرانی چرا -

 ؟ کجایی ، تو دست از -

 ! وکیل یه پیش اومدیم سارا و پویا با -

 ؟ چی برای وکیل -

 ! بگیرم را کسری و کنم پیدا راهی یه تا -

 ! اونجا بیام بده ادرس -

 … میام خودم -

 میکنی؟ چیکار غریبه یه خونه ، شب وقت این ، میکنی غلط خودت -

 … نامداره کسری خونه ، قدیمته رفیق و دوست خونه ، صدرا نیست غریبه خونه:  گفت عصبانیت با لعیا

 ؟ کی خونه:  گفت من و من با سکوتی از بعد اصدر

 ! نامدار کسری خونه:  گفت بعد و کرد نگاه کسری به لعیا

 … میگی دروغ -

 … بزنی حرف باهاش تا میدم رو گوشی … صدرا دروغی چه -

 … ببینم تا میام بگو را ادرس -

 ..… ، باشه -

 … افتاد لکنت به اسمت شنیدن زا:  گفت و کرد نگاه کسری به خداحافظی از بعد و داد ادرس

 … بگیره صالحیت عدم برات میخواد چطوری علی نگفتی:  گفت و کشید آهی کسری

 … دادگاه برم باید دیگه روز دو:  گفت و داد او به را احضاریه بعد و کرد تعریف را ربایی ادم و تصادف ماجرای لعیا

 … مببین را کسری نمیتونم دیگه بکنه و کار این بتونه اگه
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 ایدش تا زده تاریکی توی تیری یه حاال … نیست هم راحتی این به:  گفت و کرد نگاه او ریخته فرو چهره به کسری

 … میکنه فرار اونجا از بره تیر جا هر که محرکه یه هدف زیر نداشته خبر ، بخوره هدف به

 … بکنه رو کار این نتونه که هست امیدی یعنی -

 که نداری امید خدا به یعنی ، هست امیدی همیشه باشه که خدا به امیدت میگفت همیشه پدرت ، لعیا چیه -

 ؟ میگردی امید دنبال

 که تلفن ، ندارم قرار و اروم لحظه یه دوسال این توی … کرده نابودم خیال فکرو ، کسری نیست خودم دست -

 … رهمیگ راازم کسری داره علی ممیبین خواب که شب … افتاده اتفاقی کسری برای نکنه که میترسم میخوره زنگ

 دهش تیمارستان روانه االن و بخوابم نمیتونستم ادم مثل هم دقیقه یه من نباشند اعصاب قرصهای اون اگه خدا به

 … بودم

 مانخود نفع به را علی کاری و اخالقی فسادهای بتونم تا میگردم راهی دنبال خودم بعد به این از … نباش نگران -

 … میگیره صالحیت ازش دادگاه طوری این و کنم استفاده

 … بخورند زده ماتم تا دو این تا بیارم چیزی یه برم:  گفت ای خسته لبخندی با و برخاست

 کوفت ، مار زهر:  گفت سارا که دوید لبش به لبخند دو ان زده بهت نگاه حالت از و کرد نگاه سارا و پویا به لعیا

 به شده ترجمه البته میکنید تعریف هم برای شب یک و هزار داستان … ؟ خبره چه اینجا معلومه هیچ … کاری

 … نفهمیدیم ازش هیچی ما که افغانی زبان

 ، بخ:  گفت و زد لعیا بازوی به ای ضربه سارا ، رفت دنبالش به هم پویا و رفت اشپزخانه سمت به خنده با کسری

 ؟ میشناسید را همدیگر کسری و تو ؟ خبره چه ببینم بنال

 ! بله -

 ؟ کی از -

 … دیدم هم را ساله هفت کسری بازکردم چشم وقتی از -

 .. خب -

 مدرسه یه به هم با ، شدند بزرگ محله یه توی و بودند سن هم ، بودند هم صمیمی دوستان صدرا و کسری ، خب -

 از سریوک شیراز از صدرا تهالب ، شدند قبلو دانشگاه توی هم با و دادند کنکور هم با … بودند هم با سربازی ، رفتند

 و اصدر … میکنه بزرگ را کسری سختش مریضی با مادرش و میره زدنیا بودا بچه وقتی کسری پدر … تهران همین

 به هم سه هر ، میکردند کمکم درسها توی دوتاشون هر و بودیم گذرانده هم با را خوشی روزهای کسری و من

 یاد مه موسیقی میبرد بهره تحصیل برای اش مالی کمکهای از سریک که مردی کمک به و داشتیم عالقه موسیقی

 و من بودنها هم با این … باشم صدرا و کسری همراه به میتوانستم فقط و بودند مذهبی ام خانواده … گرفتیم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ر.س | قعش داغ از تر سوزنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

33 

 

 تونست کسری که بودم ساله هیجده من … نداشت خبر کس هیچ بودکه کرده وصل هم به ای دیگه جور را کسری

 این از رخب بی و سوختم تب توی روز دو رفتنش خبر شنیدن از ، کنه اقدام فرانسه به رفتن برای و بگیره بورسیه

 رفتن پای و دل اما داره رفتن اروزی گفت ، دیدمش ، تب روز دو از بعد … داره را حال همین هم کسری که بودم

 هک من اما باشم تو با تا میمونم و نمیرم گفت..  بگذره ارزوهایش تمام از حاضره که داره دوستم انقدر گفت ، نداره

 هر به … برگرده و بره ، میمونم منتظرش:  گفتم بهش داشت را بورسیه این ارزوی قدر چه کسری میدونستم

 گفتم … داشتم تحصیل ادامه قصد هم من اما بره و کنه ازدواج میتونست … بره تا کردم متقاعدش بود سختی

 داشتیم رابطه تلفن و چت و نامه راه از باهم ما و گذشت دوسال ، رفت … برگرد و برو ، فیهکا همین و باهمه دلمان

 اتب از خیالم تا باشی علی با تو دارم ارزو گفت … کشید وسط را علی و من بحث و کرد سکته پدرم اینکه تا …

 بی ، بودم پدرم شقعا … میشم خوشحال ببینم هم دست به دست را علی و تو اگه گفت ، بشه راحت دخترم

 و بودم برده یاد از را اروزهایم تمام بود شده مریض وقت از ، بودم اش وابسته نهایت بی ، داشتم دوستش نهایت

 برای مگرفت تصمیم اینکه تا … کنم فکر نتونستم هم خوندم درس به دیگه … میکردم فکر بابا نبودن به فقط

 از و کردم ازدواج علی با ، بشه خوب حالش که امید این به ، برسونم اش ارزو به را او شده که هم بابا حال بهبودی

 اهاتب و برگردم دیگه یکماه تا بده وقت من به گفت ، کرد التماسم تلفن پشت … کنه فراموشم خواستم کسری

 یعل با ودب که ترتیبی هر به … نفهمیدم و بودم بچه موقع اون ، دارم دوست را علی من:  گفتم من اما کنم ازدواج

 … بودم یادش به لحظه هر و همیشه و نبودم غافل کسری به ام عالقه از ای لحظه اما ساختم

 … حقته بکشی چی هر پس -

 ؟ چرا -

 … کردی ازدواج علی با عالقه بی چرا … ای مونده عقب خیلی ، ای دیوونه خیلی ، نمیدونی رو چراش -

 … گفتم به قبال را چرایش -

 یذهن ناتوانی چون ، العقلی ناقص اینکه برای … کن گوش تو و میگم رو چراش من … نمیکنم وربا دیگه رو اون -

 عاشق چطوری کسری این موندم… نبود هم مورچه یه عقل اندازه به عقلت … بودی بچه … بودی احمق… داشتی

 … بود شده تو مثل خلی

 ناقص عقلش لعیا مثل هم کسری این چون:  گفت بلند صدای و خنده با پویا که میشنیدند را صدایش کسری و پویا

 … بوده

 : گفت و داد پویا دست به لبخندی با را ها دستی زیر کسری … کشیدند آه هم همراه کسری و لعیا و خندید سارا

 ! بزن حرف کم و ببر رو اینها

 !؟ مریضی کسری:  گفت بود امده بیرون کسری بینی از که خونی دیدن با پویا

 ؟ چطور -
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 ! میاد خون دماغت از -

 ! بشورمش برم من تا ببر میوه بگیر … خوردم سرما:  گفت و ، زد لبخندی کسری

 و راسا نگاه مقابل از ، شد خارج اشپزخانه از و گرفت اش بینی جلوی را دستش کسری و گرفت را دستی زیر پویا

 !؟ نبود خوب کسری:  گفت و کرد نگاه پویا به نگرانی با لعیا. … شد روشویی وارد و شد رد لعیا

 … خورده سرما کنم فکر ، شده دماغ خون:  گفت و گذاشت میز روی را میوه ظرف پویا

 … نباشید نگران:  گفت لبخندی با و کرد نگاه لعیا به

 ؟ کیه:  گفت و برداشت را گوشی ، رفت اف اف سمت به پویا ، امد در صدا به در زنگ لحظه همین در

 ! صدراام -

 !تو بیا -

 ! صدراست:  گفت لعیا و سارا به خطاب ، گذاشت را گوشی و فشرد را اف اف دکمه

 ! سالم:  گفت و داد دست او با لبخندی با ، دید را صدرا و کرد باز برایش را سالن در

 ؟ شما حال ، سالم -

 … ممنونم -

 ! اینجاست لعیا -

 … ، بله -

 ! ست کسری خونه واقعا اینجا -

 ! تو بیا ، میکنی جواب و السو در جلوی چرا -

 … بریم بیاد بگو لعیا به ، نه -

 ! بریم لعیا:  گفت و کرد سالم صدرا و در جلوی رفتند هم با هم سارا و لعیا

 … ببینی را کسری نمیخوای:  پرسید متعجب لعیا

 ! نه:  گفت مضطرب صدایی با صدرا

 یدنتد برای قلبم نهایت بی من چون ، باشی دارمدی مشتاق خیلی میکردم فکر:  گفت که شنیدند را کسری صدای

 … بود قرار بی
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 اهنگ را هم سرتاپای خیره خیره لحظاتی ، گرفتند قرار هم روبروی دوست دو و رفتند کنار مقابلش از سارا و لعیا

 ، نمیشم پیر من بودی گفته … عزیز دوست نشدی عوض:  گفت و چکید کسری گونه بر اشک ای قطره و کردند

 … بودم دیدارت مشتاق... سرحالی و جوون همونطور هنوز میگفتی تراس

 اینکه برای ، پیشم سال ده دوست دیدن خاطر به نه اما ، بودم دیدار مشتاق هم من:  گفت دلخوری با صدرا

 … دهش شکلی چه کسری یعنی میکردم فکر داشتم را مسیر تمام … ببینم را واقعی نارفیق و نامرد یه میخواستم

 … میکنه اثر ادم روی همه این نامردی یعنی … شدی پیر سال بیست اندازه به من برخالف تو که میبینم حاال

 …!  لعیا بریم:  گفت اخم با صدرا که بزنه حرفی خواست لعیا

 … دلخوری ازم:  گفت بغض با و رفت صدرا سمت به کسری بعد و کردند نگاه هم به لعیا کسریو

 … باشم داشته ای رابطه باهات نمیخوام دیگه فقط ، نه -

 … ؟ چرا -

 !؟ نمیدونی یعنی -

 ! بدونم تا بگو ، نه -

 ، بنویس نامه برام صدرا ، ندارم رفتن پای صدرا … نبری یادم از صدرا گفتی میرفتی داشتی که پیش سال ده -

 من ، نکنی ازدواج حضورم بدون صدرا … شادیمه شادیت صدرا!  منه غم تو غم صدرا … بزن تلفن من به صدرا

 از را چیز همه تو بعد دوسال ؟ شد چی اما … باشه ات عروسی مراسم توی بزرگت برادر باید ، بزرگترم ازت دوماه

 از دوری دوسال با را بودیم گذرانده هم با را اش لحظه به لحظه که ات زندگی از سال پنج و بیست.… بردی یادت

 گور و گم..  کردی عوض را ایملت … ندادی نامه ، دادم نامه ، ندادی بجوا تلفن ، نزدی تلفن دیگه … بردی یاد

 زیر داری دوستش پدرت اندازه به میگفتی که را پدرم … نیومدی … فرستادم برات را ام عروسی کارت … شدی

 اریمش لحظه دیدنت برای پیش سالها مثل انتظارداری حاال!  منه غم تو غم بگی دوباره تا نیومدی کردم دفن خاک

 … میکردم

 … بریم:  گفت و گرفت را لعیا دست صدرا و کرد نگاهش مات کسری

 !  روب فعال:  گفت ارام و گذاشت اش بینی روی انگشت کسری که بگه چیزی خواست و کرد نگاه کسری به لعیا

 فتمیگ وکیل که دیدی … نیست معلوم چیزی فعال ، دیگه کن بس:  گفت صدرا که شد ماشین سوار گریه با

 .… منطقه بی دالیلشان

 ؟ چی باشه شده روانی واقعا کسری اگه -
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 ، یرهبگ تو از را کسری بتونه شاید تا کرده استفاده فرصت این از هم علی … ترسیده فقط اون ، لعیا میگی چی -

 … عزیزم نکن گریه … کنه عوضش نمیتونه هیچی و هست قانون اما

 !صدرا:  گفت تردید با لعیا که بودند راه های نیمه ، افتاد راه به و کرد پاک را او اشکهای

 ! جانم -

 !نه؟ مگه! شده پیر کسری -

 ! نزن حرف موردش در:  گفت و کرد نگاه لعیا به اخم با بود دلخور کسری از حسابی که صدرا

 بی بهش نسبت نمیتونم ، گذراندیم کسری با را بیشتری سالهای تو و من … صدرا نمیتونم:  گفت و کشید آهی لعیا

 … باشم تفاوت

 ، اچر نمیدونم اما شده پیر ، شده عوض خیلی کسری اره … باشه تفاوت بی تو و من به نسبت تونست اون ولی -

 … شده عوض هم اخالقش

 … نه کسری اما شدیم عوض تو و من ، رفتنه از قبل کسری همون کسری … نشده عوض اخالقش -

 … نمیبرد یاد از را ام سال همه این که نمیشد عوض اگه -

 … خواستم من چون برد یاد از را ما -

 ؟! تو:  گفت و کشید هم در چهره ، کرد نگاهش کوتاه صدرا

 …داشت دوست رو من چون بره نمیخواست کسری:  گفت مکثی از بعد میکرد نگاه روبرویش به که لعیا

 توقف اختیار بی دیگه ماشین دو شد عثبا که کرد توقف خیابون وسط و گذاشت ترمز روی پا اختیار بی صدرا

 االن ، دیوونه:  گفت صدرا به خطاب نگرانی با لعیا … دهند صدرا تحویل هم پشت قهای بو اعتراض نشانه به و کنند

 … میدی کشتن به را جفتمان

 و نشست لعیا به رو ، شد جا جابه صندلی روی ، کرد توقف و برد خیابان کنار به را ماشین ، امد خودش به که صدرا

 ؟ رفت چرا کسری … بگو دوباره:  گفت

 دوستش هم من … بره نمیخواست و داشت عالقه من به کسری:  گفت من و من با و انداخت پایین را سرش لعیا

 ارزو از نخواستم مهمه خیلی براش بورسیه این میدونستم چون اما ، میترسیدم بشم جدا ازش اینکه از ، داشتم

 هبکش طول هم سال ده اگه حتی بمونم منتظرش برگرده وقتی تا بستم عهد باهاش ، دادم ولق بهش … بگذره اش

 … اما

 ؟ نداشتی دوستش مگه ؟ لعیا نموندی منتظرش چرا ، خب:  گفت و کشید هم در چهره صدرا
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 تدوس یلیخ را بابا که میدونی ، شدم زنده و مردم گفت علی و من ازدواج از و کرد سکته بابا وقتی … ترسیدم -

 خودم اب ، نداشتم قرار و ارام ای لحظه نمیذاشت بابا مرگ فکر از ، خوبه براش خوشحالی بود گفته دکترش ، داشتم

 علی به ای عالقه هیچ که حالی در میکنم رو اینکار بشه بهتر حالش و کنه خوشحال علی با ازدواجم اگه گفتم

 ، دونمب بابا مرگ مقصر را خودم عمر یه من و بره پیشمون از بابا نه بگم اگه که ترسیدم این از موقع اون … نداشتم

 … رسیدم اینجا به من.  نموند هم بابا اما بمونه بابا تا انداختم اتیش این توی را خودم هم همین برای

 ! داری دوست را علی گفتی من به موقع اون تو لعیا:  گفت و کشید هم در چهره صدرا

 …کردم را اینکار بابا خاطر به فقط که گفتم بعدها ولی … شین مانعم تا گفتم دروغ -

 !؟ نزدی حری صدرا مورد در چرا -

 رابطه منمیخواست ، بود شده خراب دیگه که من زندگی … بشی بین بد کسری به نسبت تو نمیخواستم ، ترسیدم -

 از و بیام ات بده فرصت ماه یه:  تگف گریه با ، ندارم دوستش دیگه که گفتم بهش تلفنی … بخوره هم به کسری و تو

 نکهای با گفتم چیزی یه بودم بچه موقع اون ، ندارم ای عالقه بهت:  گفتم من اما ، کنم خواستگاریت پدرت و صدرا

 به دمبو رفته که شبی اون تا … نشد کسری از خبری هیچ دیگه تلفن اون از بعد … نبود هیچی کسری جز دلم توی

 که خاطراتی تمام و لرزوند را دلم گیتارش صدای دوباره شب اون … بود ازدواجش سالگرد برای که سارا مهمونی

 ریخته فرو چهره و وضعیت این گرفته ازم را ام نداشته ارامش که چیزی اما ، شدند زنده برام داشتیم باهاش

 … ست کسری

 … نبرد یاد از رو ما وقت هیچ کسری ، صدرا:  گفت و کرد نگاه او به

 ینها دلیلش ؟ میخوای دلیل و شده پیر میگی! کسری با ، خودت با ، من با ، کردی بد لعیا:  گفت سرزنش اب صدرا

 … کرده پیرش تو کار که

 من به اش عالقه مرود در کسری که معلوم کجا از ، ننداز من تقصیر دیگه رو این:  گفت و کشید هم در چهره لعیا

 … میگفته راست

 نمیشد مطمئن چیزی مورد در تا کسری ، میشناختم تو از بهتر را کسری من ، بگه دروغ که نداشت دلیلی -

 ؟ نگفتی من به چیزی چرا تو … نمیزد را حرفش

 … ترسیدم که گفتم -

 ومد بار برای من که کردی کاری تو لعیا … بسپارم کسری مثل کسی دست به رو تو که بود خدام از من ؟ چی از -

 … بشم جدا کسری از

 مثل باهاش دوباره ، تنهاست که معلومه ، پیشش برو ، نشده دیر هم حاال … ندادی مهلت تو ، بگم خواستم من -

 … باش برادر
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 … میرم بعد خونه برسونم رو تو اول ، میکنم رو کار این حتما اما میکشم خجالت چند هر -

 در مقابل ، رفت لعیا خونه سمت به وردآ می یاد به کسری با را خوشش روزهای دوباره که حالی در و افتاد راه به

 … کسری پیش برم و بزنم مامان به سر یه:  گفت صدرا ، شدند پیاده دو هر و کرد توقف خانه

 سیگار و داده تکیه ماشینش به که دید را کسری کرد نگاه چپش سمت به وقتی و کرد مرتب را چادرش لعیا

 و بودند نگاهش مات دو هر ، کرد زمزمه را اسمش لب زیر او دیدن با و کرد نگاه لعیا نگاه مسیر به صدرا … میکشد

 نهخا سمت به و کرد روشن فندک با دیگری سیگار ، شد تمام سیگارش باالخره که بود غرق خود خیاالت عالم در

 لحظات ان در سه هر ، کرد نگاهشان لحظاتی برای و ایستاد صاف ، شد جدا ماشین از آنها دیدن با ، کرد نگاه آنها

 تادایس مقابلشان و برداشت قدم سمتشان به ، امد خودش به زودتر کسری… میبردند سر به محله ان و گذشته در

 دست یک با را صورتش او و کردند بغض او حال دیدن با لعیا و صدرا ، بودند اشک از خیس صورتش و چشمانش ،

 …!  مسال:  گفت آنها به خطاب و زد سیگار به دیگر پکی ، کرد پاک

 ! سالم:  گفت و برد سمتش به را دستش تلخ لبخندی با صدرا

:  گفت و کرد نگاه صدرا به بده دست او با اینکه بدون ، بود دستش گرفتن منتظز که کرد نگاه او دست به کسری

 وقعم یه که ترسیدم ، ترسیدم بگم بهت تا کردم چه هر ، میشدم آماده رفتن برای که ام لعیا عاشق فهمیدم وقتی

 زا سال پنج و بیست ترسیدم ، بره بین از رفاقتمون ترسیدم … شکستم نمکدون و خوردم نمک من کنی فکر

 و راصد سر اتفاقی چه بگم را موضوع این و برگردم وقتی که ترس حس یه با و رفتم و نگفتم … بره بین از عمرم

 خاطراتش و بهش عشق با ساله ده ، ام لعیا عاشق من میگم صراحت با حاال اما … افته می ام زندگی و برادرم

 ، یگمم ترسی هیچ بی االن … بذاره ام زندگی به پا ای دیگه زن نذاشته و گرفته ازم را قلبم ساله ده ، کردم زندگی

 و نامردی رو رفاقتمون جای … برادری نه و صدرایی نه و مونده باقی رفاقتی نه ، مهمه زندگی برام دیگه نه چون

 … ندارم دادن دست از برای چیزی چون میگم ترس بی … رفتهگ نارفیقی

 ؟ شد چی دادگاه نتیجه:  گفت و کرد لعیا به رو

 … بگند را حکم تا دیگه هفته یه برای موند:  گفت من و من با لعیا

 ؟ کرد کار چطور وکیلت -

 … کرد دفاع خوب -

 … کنم صحبت باهاش میخوام ، بده را دفترش ادرس و اسم -

 ناراضی نیاد تمام اگه حتی ، میکنم کمکت شده قیمتی هر به من لعیا ببین:  گفت کسری و کرد نگاهش بهت با لعیا

 و میرم هم بعدش ، ببینم دل ته از را لبخندت یه اینکه برای فقط و فقط ، بدم بهت را کسری تا باهاتم من ، باشند

 توی ی فکر ، کنم کمکت بتونم که بود این برای اهدادگ نیومدم امروز اگه … نمیکنم نگاه هم را سرم پشت دیگه
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 سما سریع حاال … ببینه شما با رو من علی میترسم چون ببینم را شماها ندادم انجامش تا نمیخوام که هست سرم

 … داری را کارتش حتما … بده را وکیلت ادرس و

 ار کارت میخواست کسری ، فتگر کسری سمت به و برداشت را وکیل کارت کیفش از و داد تکان را سرش لعیا

 ریمب اول ، نه االن:  گفت و داد باال ابرو صدرا که کردند نگاهش لعیا و کسری … گرفت را ان سریع صدرا که بگیره

 … بعد بخور چیزی یه تو

 … ندارم میل ، ممنونم:  گفت و کشید اهی کسری

 ؟ خوبی تو کسری:  گفت و کشید هم در چهره صدرا

 ! میگذرونم روزگار ، نیستم بد ای:  گفت اهی با کسری

 ؟ بودی کرده گریه چرا -

 … خودم یاد ، شماها یاد ، خودم پدر ، نیکجو عمو مادرم، یاد ، افتادم خاطرات یاد -

 ! خودم جز کردم پیدا را همه:  گفت و کرد بغض

 نممیک خواهش ازت لعیا:  گفت کسری که ، کرد گریه و انداخت پایین را سرش لعیا و کردند بغض هم لعیا و صدرا

 … برسم ارزوم به بذار پس ، خوشحالیته من ارزوی ، نباش ناراحت هستم من وقتی تا

 … میشه تو برای اخرش ، نباشید کسری نگران ، صدرا باش مواظبش:  گفت و گرفت صدرا دست از را کارت

 ! کن صبر کسری:  گفت و رفت سمتش به صدرا

 خیلی و پیشت میام خودم ، نیا سراغم فعال … نارفیقم و نامرد کنی فکر رهبهت:  گفت و رفت عقب عقب صدرا

 ! نیست وقتش فعال اما بگم برات تا دارم حرفها

 رایب خداحافظ نشانه به بوقی و افتاد راه به سرعت به و شد سوار ، رفت ماشینش سمت به و برگرداند انها از روی

 … زد انها

 الح بی طور این را کسری چرا نمیدونم صدرا:  گفت لعیا آخر در و کشاند را اصدر و لعیا نگاه ماشینش دنبال به

 … نیست خوب حالش اصال میکنم حس … میبینم

 ! نیست خوب حالش ، نه:  گفت لب زیر و کرد فکر او حرفهای به سکوت در صدرا

 ! تو بریم:  گفت و کشید آهی ، کرد نگاه لعیا به

5 
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 جمع ار اش نوجوانی و کودکی دوران وسایل که را کارتونی ، بود نسشته زمین زیر یپنزلها و خنزل و کارتونها بین

 به ار خریدشان خاطره دیدنشان با و برمیداشت را عروسکهایش ، میکرد نگاه را انها یکی یکی و بود کرده باز کرد،

 و صورتی لباس ، برداشت را ان ، دید را میرقصید و میخورد باتری که را قشنگی رقصنده عروسک ، آورد می یاد

 دکمه … بود کرده مایل ای قهوه به را آن خاک گرد و زمان گذر که زیبا صالیی موهای با ، داشت تن به را پفداری

 را ان رقص تصورش در و شد خیره ان به لعیا اما نکرد کار چند هر ، گذاشت کارتونها از یکی روی را ان و زد را اش

 ردب میزی سمت به و گرفت را لعیا دست … بود خریده برایش را ان کسری اش سالگی تهف تولد روز که اورد یاد به

 ! برقصی طوری این میتونی ببینم:  گفت و گذاشت میز روی و کرد کوک را عروسک ،

 … داشت یادش به هم هنوز لعیا که بود عربی رقص و عربی اهنگ یه … کرد خوندن و رقص به شروع عروسک بعد

 !؟ خانم کجایی -

 لب رب تلخ لبخندی بشه بلند اینکه بدون ، کرد نگاه او سمت به و شد خارج افکارش عالم از سارا صدای شنیدن با

 ! سالم:  گفت و راند

 !؟ خوبی ، عزیزم سالم:  گفت و امد سمتش به سارا

 ؟ اومدی کی … مرسی -

 نجگ اگه … میکنی چیکار ببینم بیام مگفت و کرد گل ام فضولی هم من ، اینحا اومدی گفت مامان ، االن همین -

 ! پنجاهی پنجاه من با کردی پیدا

 …کردم پیدا گنج اره:  گفت و کشید دلتنگ اهی ، کرد نگاه عروسک ،به زد لبخندی لعیا

 االن تا تو ، کردم خرابش زود من اما … داشتم اینها از هم من ، بخیر یادش:  گفت و برداشت را عروسک سارا

 …داشتی نگهش

 … عزیزه خیلی برام اخه -

 … خریده برات داشته دوستت خیلی که یکی حتما ؟ چرا -

 …بود خریده برام کسری که سالگیمه هفت تولد هدیه -

 … شده شروع بچگی از عشقتان معلومه که طور این -

 خراب امباد که ، نمیذاشتم بزنه دست عروسک این به میخواست کی هر یادمه ، میکردم فکر همین به داشتم -

 … بشه

 دو ، بود خریده برام کسری هم را این:  گفت الود بغض لبخندی با و برداشت را ،ان کرد نگاه شعری کتاب به

 حفظ برای خودش و خرید برام را این کسری و شد برگزار مدرسه توی مشاعره مسابقه یه که بودم راهنمایی
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 من … نده زحمت خودت به بیخورد ، خنگه خواهرم این جون باباکسری میگفت صدرا یادمه … کرد کمکم شعرها

 ماغد بگو بهش موقع اون گرفتی که را اول نفر جایزه ، خانم لعیا باش اروم:  میگفت خنده با اون و میشدم عصبانی

 … خریداریم سوخته

 خوب اصال ، داشتیم خطاطی بودم که راهنمایی:  گفت میزد ورق را ان که حالی در و برداشت را نقاشی دفتر

 خودش هم بعدش ، کردم کپی روش از من و نوشت برام کسری دوباره یکی ، میشد کم هنرم نمرات که نمینوشتم

 … نوشته کسری را اینها همه ببین … دارم کسری از را خوبم خط دست ، داد یادم

 هک بود اهنگی ناولی این:  گفت و برداشت را کاستی … ریخت اشک و زد هم بر چشم او و کرد نگاه دفتر به سارا

 بهش که بود اهنگی تنها ، کردم ضبطش که اومد خوشم ازش انقدر ، خوند استادش از موسیقی گرفتن یاد از بعد

 .… میکردم گوش

 … بود بهترین کسری سارا:  گفت و کرد نگاه سارا به گریه با

 ! عزیزم هست هم االن:  گفت و گرفت آغوش در را او بود نشسته کنارش که سارا

 … شده کسری غمگینی باعث من کار … غمه از پر صداش ، ست شکسته دل ، شده پیر ، شده عوض اون -

 … کنی خوشحالش میتونی تو -

 ؟ کجاست نمیدونم حتی ست هفته دو … ؟ چطوری -

 … نگرفته هم تماس یه یعنی … ؟ چرا -

 … کجاست نمیدونه هم صدرا ، نه -

 … کن دعا براش پس ، برمیگرده گفته خودش نگفتی مگه -

 این را او و میمردم کاش … شدند برابر دو غمهام دیدمش وقتی از ، دارم بدی حس … سارا نگرانشم چرا نمیدونم -

 … نمیدیدم طور

 دوستت بازهم کسری اگه … باشی خوشحال نمیخوای چرا ، دیگه کن بس:  گفت و کرد پاک را او اشکهای سارا

 … نیدک زندگی هم با میتونید باشه داشته

 بهت را کسری گفت من به اما ، کرده زندگی من به عشق با سال ده میگفت ، عاشقمه هنوز میگفت خودش -

 ! هبمون من با نمیخواد … نکنم نگاه هم را سرم پشت و برم بعد و ببینم را دلت ته از لبخند یه تا برمیگردونم

 ! ببینه رو تو میخواد یکی باال بریم وپاش … میکنم خواهش ، لعیا نکن گریه… میمونه بخوای تو اگه -

 ؟ کی -
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 ‼ پویا مادر -

 ؟ اومده چی برای اون ؟ چرا -

 …پوریا خاطر به -

 … کنی خبرم اینکه بدون ، اینجا اومدی داشتی برش وقت اون ، نیست خوب حالم میبینی سارا -

 ! نذاشت که کنم خبرت خواستم نشد، اما ، کنم منصرفش کردم سعی خیلی خدا به -

 !‼ شوهرتی مادر ذلیل قدر چه -

 همین خاطر به بودم تو جای من ، نداشتی شوهر مادر که حالت به خوش ، خیلی:  گفت و داد باال یی ابرو تک سارا

 … نمیشدم جدا ازش نداشت مادر که علی حسن

 دیدی هو یه ، ست حوصله کم شوهرم مادر این ، بریم پاشو حاال:  گفت سارا و افتاد خنده به لعیا او حرف از

 ! ها اینجا اومد خودش

 … شده تمام پوریا ماجرای دیگه میکردم فکر که بگو رو من ، داره چیکارم حاال -

 هم کسی و خونه نمیاد که ماهه یه االن ، نمیشه کنده بچسبه جا هر به ، میمونه سقز مثل پوریا ، تو خیالی خوش -

 … کجاست نمیدونه

 ! واقعا:  گفت متعجب لعیا

 ! تو حان به -

 … کنه بازرسی را خونه این اومده شوهرت مادر حاال -

 یندار خبر پوریا از که کنه باور و بتکونی را خودت هم تو تا بریم بیا ، میگرده را مادرت جیبهای داره االن ، آره -

… 

 ، ختل زمیت روی افته می پوریا موقع یه ، نتکون اینجا:  گفت سارا که و تکاند را شلوارش و بلوز خاک و گرد لعیا

 … میگیره درد کمرش

 ! هست هم مرد:  گفت خنده با لعیا

 … ندارم خبر هم شما خونه از ، نیومده که ما با ، نه -

 … نبود هیچکس ما خونه ، بریم پس -
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 مکن فکر:  گفت آروم سارا که شنیدند را خانمها خنده صدای ، رفتند خانه به و شدند خارج زمین زیر از هم با

 ! خواستگاری جلسه به شد تبدیل بازرسی و دعوا جلسه

 … ببینم ساکت:  گفت و کشید هم در چهره لعیا

 نرفتی چرا:  گفت سارا که شد اتاقش وراد ، رفت اتاقش سمت به نبینند را انها که جوری و ارام و رگفت را او دست

 … زهدلسو و مهربون هم خیلی ، نیست ترسناک ، خوبیه زن خدا به ، پیشش

 !پیشش برم قیافه و ریخت این با ، بعد بزنم صورتم به ابی یه و کنم عوض لباس بذار -

 … نمیزنه کتکت دیگه و میسوزه حالت به دلش بری طوری این ، خوبه هم خیلی -

 ظمن با و مرتب و کرد سر روسری ، برگشت اتاق به دوباره و شست را صورتش ، پوشید دامن و پیراهن خنده با لعیا

 زیر توی برم خودم بهتره:  میگفت که شنید را سارا مادرشوهر صدای دوباره که شد خارج سارا همراه به اتاق از

 … میشه شب کنم صبر تا ، زمین

 … اومدیم ، جون مامان نیست الزم:  گفت خنده با سارا

 ودیدب دیدارش مشتاق که انمخ لعیا هم این:  گفت لبخند با سارا و کردند نگاهشان شهربانو همراه به نیکجو خانم

… 

 … امدید خوش ، خانم سالم:  گفت و داد دست او با ، رفت بانو شهر سمت به لبخندی با لعیا

 ! بشین ، دخترم سالم:  گفت دقیق نگاهی و لبخندی با شهربانو

 ؟! دخترم خوبی:  گفت و زد لبخندی ، لعیا به نگاهی از بعد شهربانو و نشستند هم کنار سارا و لعیا

 ! نیستم بد … ممنونم -

 سخته فرزندش از دوری مادر یه برای ، بشه حل مشکلت زودتر امیدوارم ، گفته من به پسرت و تو مورد در سارا -

 پوریا از دوری که میشه یکماهی اما ، بودند کنارم همیشه پویا و پوریا چون بودم نکرده درک االن تا را این …

 … بشه تموم دوری این امیدوارم … فهمونده من به را فرزند از مادر دوری سختی

 … خانم امیدورام هم من -

 … کردی ازدواج زود معلومه … شاداب و جوانی میبینم اما ، باشه حرفها این از باالتر سنت میکردم فکر -

 …!  تقریبا -

 ؟ نداری خبر پوریا از تو دخترم -

 … کجاست بدونم من که یمندار ای رابطه هم با خان پوریا و من ، خانم نه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ر.س | قعش داغ از تر سوزنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

44 

 

 ؟ نمیدونستی تو یعنی ، داره دوست رو تو پوریا اما -

 هم بار یک حتی اون از بعد ، دادم رد جواب بهشان من و کردند خواستگاری ازم پیش ماه یه ایشان ، خانم چرا -

 ! ندیدمشان

 ؟ دادی منفی جواب چرا -

 … بچه یه با و بیوه زن یه من و نکردند ازدواج شما پسر … بودید مخالف ازدواج این با شما که دلیل همان به -

 .… منطقیه غیر خیلی ما ازدواج مسلما

 ! عزیزم داره ایرادی چه باشه بینتان عالقه و عشق اگه -

 ازش و نمیکنید معطل ببینید را لعیا اگه که بودم گفته ، جون مادر دیدید:  گفت و خندید سارا و برد ماتش لعیا

 … یکنیدم خواستگاری

 ، بکنه لد تو از نبود حاضر پوریا اما ، بیام کنار پوریا خواسته با نمیتونستم اصال راستش:  گفت و خندید شهربانو

 … بشه معاشق و کنه ثابت بهش را عشقم که میکنم کاری ، میکنیم ازدواج لعیا و من شده که ترتیبی هر به میگفت

 مرد همسرش یا گرفت طالق اگه ، میکنه ازدواج بار یه نز میگفت همیشه چون میکردم تعجب حرفهایش از

 مخالف باهاش میکنم اعتراف … بود شده مطلقه خانم یه عاشق خودش حاال ، نمیخوره درد به اش دوباره ازدواج

 و بودم احمق موقع اون من:  گفت خونسردی نهایت در اما ف میکردم اوری یاد بهش را حرفهایش و بودم

 ، عیاستل فقط من مکمل ، کیه مکملت بدونی که اینه مهم ف مطلقه یا بیوه نمیکنه فرقی میدانم حاال ، نمیفهمیدم

 هم نم گفتم بهش … متنفره ازم لعیا بدونم اینکه مگر برنمیدارم سرش از دست ، میرم سقف یه زیر لعیا با فقط

 که میکنیم عمر قدر چه ما مگه ، نکن معطل هستی مردی عاشق اگه ، نه که چرا:  گفت … کنم ازدواج دارم اجازه

 هدیگ بود مرده پدرش وقتی از ، بزنه رو حرف این پوریا نمیشد باورم..  بسوزیم عشقمان فراغ غم در هم را نصفص

 تو زا نمیتونه پویا فهمیدم … کنه سالم من با نداشت حق هم مجردی مرد و بزنم ابروهام به مداد یه نمیذاشت حتی

 اام نبودم راضی دلم ته از موقع اون … بودم موافق هم من بودی موافق اگه و بزنه حرف اتباه گفتم بهش … بگذره

 به واقعا تو جان لعیا … باشید هم با پوریا و تو تا بکنم کاری هر حاضرم کردم باور را متانتت و وقار و میبینم که حاال

 .… نداشتی ای عالقه پوریا

 تا تنمیذاش شرایطم ، خانم نه:  گفت و انداخت پایین را سرش حرفهایش و پوریا به کردن فکر لحظاتی از بعد لعیا

 … کنم فکر ای دیگه کس به عالقه به

 ؟ چی بعد به این از -

 به دهنرسی ارامش به کسری بایت از ذهنم وقتی تا نمیتونم من اما نیست خودم دست ، نمیتونم هم بعد به این از -

 … شیدببخ مرا … کنم فکر ای دیگه چیز هیچ
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 کجای دیگه رو یکی این خدایا:  گفت وار زمزمه و کشید هم پشت و کالفه آههای ، برد پناه اتاقش به و برخاست

 .… میکنی بیشترش هی که نیست کم ام مشغولی دل ، بذارم دلم

 ! تو بیا:  گفت و دید را سارا ، کرد باز را در سریع او و خورد اتاقش در به ای تقه

 ! میریم یمدار ، عزیزم نه -

 ! بمونید شام برای ، کجا -

 … داریم کار ، نه -

 اه کسرا به ، خودش به و بازگشت اتاقش به دوباره خداحافظی از بعد و شدند خارج اتاق از خداحافظی برای دوباره

 … برد خوابش صندلی روی همانجا و اندشید اینده به و پوریا به ،

 ! سالم:  گفت و فشرد را پاسخ دکمه چهارم بوق از بعد

 ؟ دادی جواب دیر چرا ، سالم -

 ؟ خوبی ، داشتم کار ، صدرا ببخش -

 ؟ چطوری تو ، ممنونم -

 ! میرسی نظر به مضطرب ، خبر چه ، نیستم بد -

 … گرفت تماس من با کسری االن ببین -

 ؟ کسری -

 !اره -

 ؟ بود کجا -

 هب خودت پیش ببری را کسری امشب تا خواست زتا و گرفت تماس تو با علی اگه تا خواست ازم فقط ، نگفت -

 ! نکنی قبول عنوان هیچ

 ؟ چرا:  گفت و کشید هم در چهره لعیا

 هر و گفت چی هر ، خودت پیش ببری را کسری که نکنی قبول نباید اصال بگم تو به تا خواست ازم ، نمیدونم -

 … داری کار امشب و نمیتونی بگو فقط کرد تهدیدی

 … بگیره صالحیت عدم بخواد دوباره و بگیره بل حرفم این زا علی میترسم -
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 عیال … بکنه میخواد غلطی چه ساده مسئله این با اونوقت بگیره تورو صالحیت عدم نتونست دالیل اون با اون -

 یادت ، خداحافظ فعال … میگیره تماس دوباره گفت ، کن گوش حرفش به ، گرفته تماس ما با ماه یک از بعد کسری

 … گفتم چی هنر

 ! خداحافظ -

 اب میشد خارج پرو اتاق از که سارا ، رفت فرو فکر به و گذاشت اش چانه زیر را دستش و فشرد را تماس قطع دکمه

 ؟ میکنی فکر چی بی:  گفت و امد سمتش به او دیدن

 ! نداشت مشکلی ، پسندیدند ، شد چی ‼ هیچی:  گفت و کشید آهی لعیا

 … نظیره بی هایت ایده و مدلها ، میکردم چیکار من نبودی تو اگه نمیدونم ، مداو خوششون خیلی ، آره -

 ! بریم کن جمع کم کم دیگه:  گفت و کرد نگاه ساعتش به و زد لبخندی لعیا

 و کرد فکر کسری خواست در دلیل و حرفها به میز روی وسایل کردن جمع حال در و برخاست هم خودش

 را پاسخ دکمه مکثی از بعد ، بود علی شماره ، کرد نگاه شماره به ، خورد زنگ دوباره اش گوشی لحظات درهمین

 ! بله:  گفت و فشرد

 ! سالم -

 ! سالم -

 ؟ خوبی -

 ! خوبم شما لطف به -

 ؟ کجایی -

 ! سرکارم -

 ؟ داری خاصی کار امشب -

 ؟ چطور -

 ! نه یا ازاده وقتت بگو تو -

 … باشه داشته ربطی تو به نمیکنم فکر -

 ! لعیا عنقی انقدر چرا -

 !؟ خوبه کسری … نداره ربطی تو به هم این -
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 … خوبه -

 !؟ میکنه چیکار -

 ؟ نگهداری را کسری میتونی امشب بدونم میخواستم … میکشه نقاشی داره -

 ؟ چرا -

 … باشه کسری نمیخوام… دارم مهمون امشب -

 … بشه عوض هواش و حال هم بچه بذار! ؟ داره اشکالی چه -

 !؟ میکنی شوخی -

 من : گفت تفاوت بی لحنی با و کرد عمل کسری خواست به اما بشه منصرف کسری دیدن از بود سخت که حالی در

 ! ندارم شوخی تو با

 ! کنی قبول سر با باشی کسری با بیشتر شب یه اینکه از میکردم فکر -

 ، ندارم رو شما بچه از نگهداری وقت اصال و رمدا کار امشب اما ، میکردم را اینکار حتما بود ای دیگه شب اگه -

 … باشی ات بچه مراقب تا شماست نوبت امشب

 … نداری را کسری تربیت و نگهداری لیاقت تو میگفتی قبال که تو ؟ شده چی -

 خودت اخالق طبق بهتره ، کنم خودم برای همیشه برای را کسری نمیتونم کنم کاری هر من ، شدم خسته دیگه -

 … باشه نداشته مشکلی تو با شد بزرگ وقتی تا کنی تربیتش

 …داره فرق خوبه کسری برای میکنی فکر که مهمونیهایی اون با امشب مهمونی لعیا -

 ! کن عمل میدونی صالح جور هر پس ، کنی تربیتش میخوای تو ، داری چیکار من فکر به تو -

 ! ها خودم مثل یکی میشه بچه لعیا -

 شب ، دارم کار ، برم باید هم االن… جنابعالی طوله فکر به نه باشم خودم فکر به میخوام دیگه … نیست مهم برام -

 … باشید داشته خوشی

 هکول با … داد تکان را سرش و داد تکیه میز لبه به را دستهایش و کشید بلند اهی و فشرد را تماس قطع دکمه

 البوم و کرد حبس اتاقش در را خودش و خواند را نمازش ، رساند خانه به را خودش مختلف فکرهای از باری

 صدرا شماره … خورد زنگ اش گوشی دوباره اینکه تا … زد ورق را بود کسری اش همه در که را قدیمی عکسهای

 ! جانم:  داد پاسخ بود،

 ! علی خونه بریم تا دنبالت میام دارم ، بپوش لباس زود ، لعیا سالم -
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 ؟ افتاده اتفاقی کسری برای ؟ شده چی مگه:  گفت نگرانی با لعیا

 ! اونجا برم تو با:  گفت و گرفت تماس کسری ، عزیزم نه -

 ! بگو را راستش صدرا خدا رو تو -

 ! در دم بیا شو اماده زود ، میگم را راستش تو جان به -

 نگاه اطرافش به که حالی در ، شد خارج اتاقش از عجله با و برداشت را چادرش ، پوشید لباس عجله با و سریع

 ؟ کجایی مامان ، مامان:  گفت میکرد

 ؟ میری کجا ؟ نگرانی چرا ؟ دوباره شده چی:  گفت و شد خارج اتاق ار مادرش

 …علی خونه میرم صدرا با -

 ؟ شده چی -

 ! خداحافظ فعال … اونجا بریم گفته کسری … نمیدونم -

 زود چه:  گفت صدرا و شد سوار سریع ، رسید صدرا ینکها تا رفت راه درشان جلوی را دقایقی و شد خارج خونه از

 ؟ شدی اماده

 ؟ شده چی نگفته ، ازنگرانی مردم -

 … بگیره را کسری تا باشه لعیا گفت ، نه -

 ! وایمیسه داره قلبم ، برو تند یکم -

 ! باش اروم توروخدا ، باشه -

 لعیا و دیدند را بود پلیس ماشین برای که قرمزی نورهای ، بود ازدحام پر و شلوغ کوچه داخل … شدند کوچه وارد

 ؟ شده چی یعنی:  گفت نرگانی با

:  فتگ رسید که ماموری به و دوید خونه سمت به ، شد پیاده عجله با لعیا و کرد پارک عقبتر کمی را ماشین صدرا

 ؟ شده چی آقا

 ! عقب بفرمایید خانم:  گفت و گرفت را او جلوی مامور

 ! ست خونه این توی من چهب ؟ شده چی آقا -

 ! مامان -
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 و کشید ارامش سر از آهی بودند ایستاده هم کنار که کسری دو هر دیدن با ، کرد نگاه صدا سمت به سریع لعیا

 !؟ عزیزم خوبی تو:  گفت و کرد نگاه را سرتاپایش ، بوسید ، گرفت آغوش در را او لعیا ، دوید سمتش به پسرش

 … خوبم ، مامان بله -

 ؟ شده چی:  پرسید کسری از صدرا و ایستاد مقابلشان ریکس

 … کنیم دستگیرش و کنیم برمال را علی خالفهای تونستیم باالخره:  گفت و زد لبخندی کسری

 … نگرانی از مردیم ، بگو زودتر خب:  گفت خوشحالی با صدرا

 … نمیتونستم ، ببخشید -

 ! نکنم قبول را کسری گفتی چرا -

 یه یوقت ، نیست مناسب اش بچه تربیت برای علی اخالقی نظر از که میکردم ثابت دادگاه به وریج یه باید خب -

 … صفره زیر صالحیتش بده ترتیب مهمانی چنین اش بچه حضور در پدر

 و دایستا لعیا دیدن با علی که را دوستانش بقیه آن دنبال به و اوردند بیرون خونه از دست به دستبند را علی

 دستبند که بقیه به لعیا … کرد ماشینش سوار را علی مامور و داد تکان را سرش سرزنش با لعیا ، کرد نگاهش

 هم پوریا ، صدرا:  گفت و کشید هم در چهره که خورد جا چنان انها بین پوریا دیدن از و کرد نگاه بودند خورده

 … بینشونه

 و یزدم حرف لبخند با پوریا و گفت چیزهایی پوریا به ، رفت سمتشان به کسری و خورد گره پوریا نگاه با نگاهش

 و شدند خلوتتر انجاها خالصه … ، شد پلیس ماشین سوار و پاشید رویش به لبخندی ، کرد نگاه لعیا به آخر در

 … بکنی رو اینکار تونستی چطوری:  گفت کسری به خطاب صدرا

 … پوریا کمک به:  گفت و کشید اهی کسری

 ؟! ریاپو:  پرسید سریع لعیا

 تو به تا خرید جون به را خطرش و داد انجام پوریا را کارها همه واقع در ، پوریا ، بله:  گفت و کرد نگاهش کسری

 … کنم ازادش و نداده انجام جرمی کنم ثابت و کنم کمک بهش تا برم باید هم االن … کنه کمک

 … خودت تحویل ، پسرت هم این:  گفت و کرد نگاه کسری به لبخند با

 !؟ منه برای دیگه یعنی -

 ذیتتا نتونه هم ازادیش از بعد دیگه و بده تو به همیشه برای را حضانت حق علی تا کنم کاری باید فقط ، البته -

 … کنه
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 ؟ میشه ازاد کی -

 … هکن صاف را هایش بدهی اگه البته ، باشه تو اون سال پنج باید کم کم ، داره بدهی هم کلی و سنگینه جرمش -

 ...کنم جبران بتونم امیدوارم ، ممنونم ازت:  گفت و پاشید کسری روی به لبخندی دل ته از اینبار العی

 ... کافیه برام لبخندت همین:  گفت و پاشید رویش به لبخندی هم کسری

 ... سرده هوا ، میخوره سرما کسری ، برید ، دیگه خب:  گفت و کرد صدرا به رو کسری و کرد نگاهش مات لعیا

 ... بردارم را وسایلم باید من -

 برداری؟ باید چی:  گفت مهربانی با کسری

 ازم هم اپوری عمو...  میمونم لعیا مامان با همیشه برای بعد به این از نگفتید مگه...  رو لباسهایم و درسی کتابهای -

 ... نیام بیرون اتاق از و کنم جمع را وسایلم تا خواست

 ! کن صبر لحظه چند ، خب:  گفت او به خطاب به و زد لبخند کسری

 هر و برید میتونید خانم لعیا:  گفت و امد انها سمت به بعد ، کرد صحبت او با دقیقه چند و رفت ماموری سمت به

 ... بردارید دارید الزم بچه برای چی

 ار همدیگر کجا از پوریا و تو نگفتی:  گفت او به خطاب صدرا ، رفت داخل به ماموری همراه به و کرد تشکر لعیا

 ؟ میشناسید

 ... برم باید االن ، میگم برات بعدا -

 ... بدم انجام بود کاری اگه تا بریم باهم -

 ... بذاری تنهاش نیست درست ، ماهه به پا که هم خانمت ، برو لعیا با تو -

 ؟ میدونی کجا از تو -

 دبخوا که اسونه خیلی وکیل یه برای... کردم پیدا را تلفنت شماره که جایی همان از:  گفت و کشید اهی کسری

 ... باشه اش زندگی عزیزترینهای جزو کس اون که مخصوصا ، کنه پیدا کسی مورد در را چیزی

 ... نباشید نگران ف میکنم دنبال اخرش تا هم را حضانت کارهای ، میرم من:  گفت و کشید اهی دوباره

 ... رین خبر بی موقع یه ، ببینمت میخوام دوباره -

 که همانطور ، سخته خیلی گفتنشان اما ، زیاد هم خیلی ، دارم حرف باهات هم من:  گفت غمگین صدای با کسری

 ... سخته نگفتنشان
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 ؟ چی نگفتن -

 ... کنم تمام را ناتمامم کارهای باید اول اما ، میگم وقتش به -

 ازم و امیناتم کارهای فکر به حاال اما ، باشیم هم با ممیتونی تا باید ، زیاده ناتمام کارهای برای وقت میگفتی قبال -

 ؟ دلخوری ازم ؟ چرا ، میکنی فرار

 ... نیستم دلخور ازت من ، نه:  گفت لرزان صدایی با کسری

 ؟ نمیدی دست من با چرا پس -

 دارم حرف تباها که گفتم:  گفت و کرد نگاه او به بعد ، انداخت پایین لحظاتی برای را سرش مکثی از بعد کسری

 ! خداحافظ ، برم باید االن... میدم را سوالهایت جواب وقت اون ، وقتش به اما

 ، زد ان به پکی ، کرد روشن سیگاری شدن سوار از قبل ، رفت ماشینش سمت به داشت فرار قصد که کسی همچو

 کنده زمین از خاک و گرد و دار خش صدای ایجاد با و سرعت به ماشین چرخهای و شد سوار..  داد هوا به را دودش

 ... شدند

 دکردن نگاه ماشین سمت به خراش گوش صدای شنیدن با که و امدند بیرون خونه از کسری و لعیا لحظه همین در

 !؟ رفت عجله با چرا کسرا:  گفت و رفت صدرا سمت به لعیا... 

 ... نمیدونم...  نمیدونم:  گفت که بود مانده خیره ماشین دود به همچنان صدرا

 نداشت سابقه کنون تا که چرا ، بکشد سرک او کارهای در نمیخواست اما ، بود تعجب در او عجیب رفتارهای از

 نا نااشنای برایش که کسی ، بود شده روبرو دیگری کسری با سال از بعد حاال اما ، کند پنهان ازاو را چیزی کسری

 ... بود اشنا

7 

 می سمتش به که کرد نگاه او یه و ایستاد ، شد منصرف دادگاه سالن رضع و طول در زدند قدم از کسری دیدن با

 سرتپ حضانت حکم هم این ک گفت و گرفت لعیا سمت به را پاکتی و شد پرنگتر لبخندش ، رسید که آنها به ، امد

 ... کنی تربیتش خودت و بمونه تو با میتونه همیشه برای که

 رضایت معطلی و دردسر بی شد حاضر چطور علی:  گفت صدرا ، خواند را حکم و گرفت را پاکت خوشحالی با لعیا

 ... باشه لعیا با همیشه برای حضانت تا بده

 و مداشت را اش حوصله نه من که بازی دادگاه و دوندگی یکم با البته میشد لعیا برای حال هر به کسری حضانت -

 ... کنم تسویه را هایش بدهی نامه رضایت و امضا این مقابل در تا کردم توافق علی با همین برای...  را وقتش نه

 ؟ هایش بدهی -
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 مبلغ اتقریب...  کرده ضبط را اموالش تمام دولت مین برای و کرده کالهبرداری علی...  بله:  گفت و کرد نگاه لعیا به

 ! سال ده میمونه و میشه کم حبسش از سال سه و میکنم اش تسویه من که داره بدهی.... 

 !؟ سال ده:  گفت و کشید هم در چهره لعیا

 یه وانعن به فقط علی میکنه ثابت که داده دادگاه به مدارکی پوریا اما میشد اینها از بیشتر شاید البته ، بله -

 ... بوده مترسک

 ؟ شد چی پوریا -

 ... میکرده همکاری من با پوریا میکرد ثابت که داشتم مدارکی ، کردند آزادش -

 ؟ بوده ورط این واقعا -

 تخواس ازم و اومد پوریا ، رفتند سارا و پویا و خونه بردی عصبانیت با را لعیا تو که شبی همان...  جان صدرا بله -

 یراهنمای ازم و کنه جمع مدارکی ش علیه بتونه تا شده استخدام علی شرکت توی رفته گفت...  کنم کمکش تا

 ... کردم کمکش و کردم تشکر پوریا از بکنم و کار مینه بتونم تا میگشتم راهی دنبال هم من ، خواست

 ؟ نمیرفت خونه چرا مدت این توی:  پرسید لعیا

 برای هممکن و بفهمند رو خانم لعیا و من بین رابطه ممکنه ، تیزند خیلی میکنند کار علی با که افرادی میگفت -

 ... باشه خطرناک انها

 ... یکردنم کار خطرناکی افراد با علی ؟ خطری چه -

 ... میکردند کار جاسوس عنوان به علی دستیهای باال تمام اما نداشتید خبر شما خانم لعیا -

 !؟ واقعا -

 به هم ربایی ادم اون ضمن در...  بگه چی نمیدونست تعجب از فهمید وقتی...  نمیدونست هم خودش علی ، بله -

 ... بشه خارج کشور از کسری با هم بعد و بگیره صالحیت عدم شما برای بتونه تا بوده علی دستور

 !؟ بشه خارج کشور از:  گفت و کشید هم در چهره ، ایستاد لعیا

 ! امریکا برم پسرم با میخواستم میگفت...  بله -

 ..!میشکنند دست سرو تو خاطر به امریکا توی...  عوضی:  غرید لب زیر عصبانیت با لعیا

 یمبکن باید چیکار علی بدهی تسویه برای ، جان کسری خب:  گفت صدرا و افتادند خنده به دو هر کسری و صدرا

... 

 ... میدم انجام خودم هم رو اون -
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 ! حساب به بریزم را پول تا بده چیزی حسابی شماره یه ، خب -

 ! میدم را پول خودم من ، نیست نیازی -

 ... دارم اندازه پس فیکا اندازه به خودم ، شما چرا:  گفت لعیا و کردند نگاهش صدرا و لعیا

 زندگی حاضرم ارزوهایم به رسیدن برای و منه ارزوی ات خوشحالی...  نداریم شما و من:  گفت لبخندی با کسری

 ... نیست چیزی که پول این ، بدم را ام

 ... دارم پول خودم من ، نکرده الزم:  گفت شیرین اخمی با صدرا و انداخت پایین را سرش خجالت با لعیا

 !؟ داری پول هم تو واقعا!  بابا هن -

 !؟ کردی ما با شوخی یه و گذاشتی کنار را کالس عجب چه! ... مسخره:  گفت و خندید صدرا

 از قرار اینکه از ، نسیت کالس بحث:  گفت و کشید آهی ، پوشاند را اش چهره غم غبار ، شد محو کسری لبخند

 ... بشم نزدیک خیلی بهتون نمیذاره دوباره یجدای به فکر...  میگیره دلم بشم جدا دونفر شما

 بری؟ دوباره قراره مگه ؟ دوباره جدایی:  گفت صدرا و کردند نگاهش نگرانی با دو هر

 ؟ چته تو ؟ کسری بزن حرف:  گفت صدرا و کرد نگاهشان سکوت در کسری

 ... خوبه که حالشون تیراس...  ات بچه و زن پیش برو فعال:  گفت و راند لب بر تلخ لبخندی زور به کسری

 هم دخترم ، شدم شرمنده حسابی ، پرسید را حالم و اومد که کن تشکر خان کسری از میگفت رویا ، ممنونم -

 ایج که برم قربونت آخ بگو جونم عمو به میگفت ، بگیرید یاد ام کسری عمو از را وفا و برید تان همه میگفت

 ... داغه صورتم روی هم هنوز بوسهایت

 لتد تو ، نامردی واقعا...  ؟ چیه:  گفت و کرد ریز را چشمانش صدرا و دوید لعیا و کسری لب گوشه بر محو دیلبخن

 !؟ ببینی منو بچه نمیخواد

 ... اما میخواد دلم خلی:  گفت و کشید او گونه روی را دستش کسری

 چرا تو:  گفت ، گرفت را شدست صدرا که بود داغ چنان دستش ، شد خیره او چشمهای به و کرد قطع را حرفش

 ؟ داری تب ؟ داغی انقدر

 ! نیست مهمی چیز...  خوردم سرما:  گفت من و من با کسری

 ؟ رفتی دکتر -

 ... میشم خوب کنم استراحت یکم خونه برم ، بله -
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 ؟ میخوری سرما تند به تند انقدر چرا -

 ... میخورم سرما میشه که ام هگرسن ، نیستم بلد اشپزی:  گفت و زد لبخندی کرد، نگاه لعیا به

 لمو و گرفتید سرما این توی رو من هم شماها...  شدم هم سرمایی و ضعیفه بدنم یکم:  گفت کسری و خندید صدرا

 ... نمیکنید

 ... کرده درست ناهار مامان ، ما خونه ناهار بریم بیا ، تو میری کجا ، میکنم ولت که ببینی خواب توی مگه -

 ... بخورم را داروهایم برم باید االن ، مناسب فرصت یه برای نهبمو ، ممنونم -

 ... میکنی نگرانم داری کسری -

 ! را عمو زن هم و خانمت هم ، ببینم را دخترت هم و بیام زودی به میدم قول ، برم چشم... ؟ هستی چی نگران -

 ... میگیره را سراغت اش همه مامان -

 ! ... دیدنتان به میام حتما فتگ کسری بگو و برسان سالم بهشان -

 سریک تا کند صبر دیگر کمی داد ترجیح و نکرد اصرار دیگر ، نیست رفتن به راضی فعال کسری فهمید که صدرا

 دوست اگه هم تو ، بریم دیگه ما ، زحماتت از ممنونم:  گفت و داد دست او با ، کشید اهی...  بیاید حرف به خودش

 ، خانمم ، مهربونه زن همون مادرم...  باشم شده بهتر شاید نشدم بدتر ، قبلم صدرای نهمو من بدون...  بیا داشتی

 .... خوبیه نشین هم هم هنوز اما کشیده زیاد سختی چند هر که هم لعیا...  نوازه مهمان و نجیب خانم یه

 ... ندارم شکی ها این در -

 ... میکنی دوری ازمان که داری شک -

 روز یه ، صدرا بده فرصت من به...  نه من اما قبلید ادمهای همان شما ، دارم شک خودم به ، نیست طور این -

 ... میکنم درددل تو با فقط و قبل کسری همان میشم

 ... امیدوارم -

 ! ببوس من طرف از را کسری خانم لعیا...  خدانگهدار فعال پس -

 ناراحتهای شدن تمام از خوشحالی با اما بودند احتنار کسری رفتن از چند هر هم صدرا و لعیا و شدند جدا هم از

 ، دوید مادرش جلوی خوشحالی با بود برگشته مدرسه از تازه که کسری ، بازگشتند خانه به شیرینی جعبه به لعیا

 ... شیرینی هم این بفرما:  گفت صدرا و بوسیدند را همدیگر خوشحالی با

 ؟ چی برای شیرینی -

 ... میمونی جونت مامان با یشههم برای تو اینکه برای -
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 یخوشحال شدی جدا پدرت از اینکه از قدر چه بچه:  گفت و خندید صدرا که گفت بلند هورایی و پرید باال کسری

 ؟

 قطف ، بودم جدا بابا از همیشه که من:  گفت ، بود دهنده تکان انها برای که زد حرفی اما بود بچه اینکه با کسری

 .... سخته رامب لعیا مامان از جدایی

 !؟ خبره چه:  گفت و امد سمتشان به لبخند با و شد خارج رویا اتاق از خانم ماهی که کردند نگاه او به بهت با دو هر

 مال همیشه برای کسری:  گفت و گرفت ماهی سمت به را شیرینی بالبخند صدرا ، اورد در بهت از را انها صدایش

 ... شد ما

 !؟ شد راحت خیالت:  گفت و کرد نگاه عیال به خوشحالی با خانم ماهی

 ! بله:  گفت خوشحالی و خنده با لعیا

 !؟ نمیاد در صداشون چرا ، کجااند من بچه و زن این -

 ... خوابیدند -

 !؟ خوابه وقت االن -

 قن خودت عین دختر بس از ، بوده بیدار صبح تا طفلک که هم رویا...  نمیشه سرش وقت بی و وقت که بچه خب -

 ... بخوره شیر باید افته می یادش شب که خانم روجا هم دیگه طرف از و خودش کسالت طرف یه از...  میکنه نوق و

 مهربانی با ، میکشه خمیازه و نشسته تخت روی که دید رویارا ، رفت رویا اتاق سمت به صدرا و خندیدند همه

 ... خانمم رویا فدای به جانم:  گفت

 ... عزیزم نکنه خدا:  گفت و زد لبخند ، کرد نگاهش رویا

 ... دش لعیا برای کسری باالخره:  گفت و گرفت او سمت به ، داشت دست در که را شیرینی ، رفت سمتش به صدرا

 ... خداروشکر:  گفت خوشحالی با و گرفت را شیرینی رویا

 ... برسم تو به تر راحت میتونم حاال:  گفت و بوسید را او گونه ، شد خم صدرا

 ... شدید خالص من شر از باالخره ، دیگه که ببخشید ، میگه راست -

 این لعیا : گفت تقال با رویا ، میکرد نگاهشان لبخند با و بود داده تکیه در چوب چار به که کردند نگاه لعیا به دو هر

 بودم مجبور من که بودن تو کارهای این اگه....  نداره ای دیگه چیز خیر جز صدرا و من برای تو وجود! ؟ حرفیه چه

 اشباه میخوام این از بعد موندم...  میکنه وزوز گوشم در و کنارم میشینه هی که کنم تحمل را زنبور این بیشتر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ر.س | قعش داغ از تر سوزنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

56 

 

 این تا کن جور ای بهانه یه روز هر خدا رو تو ، شد اضافه بهش هم خانم روجا ، بود کم خودش ، کنم چیکار

 ... برداره سرم از دست یکم داداشت

 ... میشه بیدار روجا ، یواش:  گفت و زد او پای به ای ضربه رویا که خندید بلند صدای با اصدر

 باشبا وقتی بدی یاد دخترت به اینکه جای به...  بشه بیدار بذار خب:  گفت و رفت دخترش گهواره سمت به صدرا

 ! وش بیدار ، بابا دخمل ، بابا ایروج...  میکنی تشویقش خواب به داری ببره چایی براش و باشه بیدار خونه میاد

 خودم ، میلرزه تنم تمام دادم شیر بهش بس از خدا به ، خوابیده االن صدرا:  گفت حرص با رویا و خندید ارام لعیا

 یرش این به بعد میخورم و میکنم کباب رو تو اول من اونوقت ، میخواد شیر دوباره و میشه بیدار االن ، کردم ضعف

 .... میدم

 ... بعد و ببینم را بابا دخمل این من بذار قبلش فقط....  عزیزم جونت نوش:  گفت تفاوتی بی با صدرا

 او نهشا دور را دستش ، نشست کنارش خنده با که کرد نگاه صدرا به بعد ، کرد نگاه لعیا به ناالن ای چهره با رویا

 من و میشه مزاحممان شد که بیدار ، بدم انجام را کارم تو با من خوابه تا فعال:  گفت و بوسید اورا ، کرد حلقه

 ... میکشم خجالت

 اصال هم خواهرت از و میزنی حرف کار از تو و کردم ضعف میگم:  گفت کالفگی با رویا و افتاد خنده به بیشتر لعیا

 ... عیبه ، ها نکشی خجالت

 یگهد امیدوارم ، عزیزم میگم تبریک هتب لعیا:  گفت رویا که بره خواست لعیا ، کرد نگاه لعیا به و خندید صدرا

 ... نشی جدا کسری از وقت هیچ

 ... کردم اذیتتان خیلی مدت این توی ، عزیزم ممنونم -

 هم من ، بزنه حرفها این نیست بلد که خودش...  خواهرشه به کمک برادر یه وظیفه ، حرفیه چه این عزیزم -

 ... نمیذاره بگم میخوام

 خنده با لیعا ، میداد قلقک ارام را او را دستش با و بود گذاشته او شانه روی را سرش که کرد نگاه صدرا به لعیا

 ... برسه کارش به خجالت بی بتونه تا برم ، مسته مسته عطرت خوش بوی از فعال که خودش ک گفت

 ... باش میخوای اگه ، خواهری راحتم من:  گفت مزه با لحنی با حال همان در صدرا

 من.. . شماها ظرفیتید کم چه:  گفت و کرد نگاه انها دو هر به خنده با صدرا و کردند نگاه هم به تعجب با لعیا و رویا

 ... نشستم پیشش اومدم ، بگه نمیشه روش و منودیده چون شاید گفتم ، کردم ضعف گفت ، ندارم کاری

 ... نمیکنم ضعف تو دیدن از سال یک تا من:  گفت کجی دهن با رویا

 ! ...؟ سال یک:  پرسید شتاب با صدرا
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 ! برم من خب:  گفت و ایستاد

 !؟ کجا:  گفت رویا

 فضع دیدن از که هستند نفری چند ولی ، نمیکنی ضعف من دیدن از و داری انرژی شیر مثل سال یک تا که تو -

 ، رسمب نفر چند اون داد به برم بهتره ، میدی مرخصی من به سال یک تا که تو ، میگذرونند روزگار سرم با و کردند

 ...شدند سوراخ سوراخ زدند سرم بس از ، نمیره دوری جای ، داره ثواب ، دارند گناه

 ... با کردند غلط نفر چند اون:  گفت و کرد مشت را دستش ، کرد نگاهش غضب با رویا که میخندید لعیا

 زا برسه خودم داد به میخوام یکی ، برسم اونها داد به برم که باشم کی خر من...  میگی راست عزیزم اره!  من با -

 .... بشم خالص تو مثل جالدی دست از تا

 ... بگیرم جیگر برات برم:  گفت صدرا و خندید رویا

 ! نمیری جا هیچ تو -

 فرن چند اون به بدم و بخرم سرم تا چند یه ، برمیگردم و قصابی تا میرم روجا و رویا جان به:  گفت و خندید صدرا

 ... ام شرمنده عالف بگم و

 ؟ خوبی:  گفت و رفت رویا سمت به لعیا و شد خارج اتاق از خنده با

 ... بهترم روز ده از بعد...  مرسی -

 ... کن خبرم حتما داشتی کاری ، رفت کجا کسری ببینم و کنم عوض لباس برم من...  میشی هم بهتر -

 .... بگم االن از ، ها ودمخ عروس:  گفت و بوسید ارام هم را جا رو ، بوسید را او

 ویجل همه بشه بزرگ که خوشگله بس از پسرت...  خودمه داماد کسری میگفتم قبل از که من:  گفت خنده با رویا

 ! صف اول میذارم را روجا هم من ، میکشند صف خونتون در

 زد در ، رفت کسری اتاق به و کرد عوض را لباسش ، رفت خودش اتاق به ، شد خارج اتاق از لعیا و خندیدند دو هر

 هب مهربانی لبخند با ف است نوشتن حال در و نشسته اش مطالعه میز پشت که دید را کسری ، کرد باز را در ارام و

 !؟ میکنه چیکار مامان گل پسر:  گفت و رفت سمتش

 ! گفته پسر گل مامان که کاری همون -

 ... کن استراحت یکم ، اومدی مدرسه از االن که تو:  گفت و بوسید را او ، شد خم ، ایستاد سرش باالی لعیا

 ... کنم نگاه کارتون برم بعد و بدم انجام رو تکالیفم زودی میخوام ، نیستم خسته -

 !؟ میدی انجام را تکالیفت ، ببینی کارتون میخوای اینکه خاطر به فقط -
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 شدم بزرگ وقتی و باشم مدرسه زرنگ اگردش میخوام مهمتر همه از ، باشه راضی ازم معلمم فردا میخوام ، نه -

 ... بشم پلیس

 ؟ پلیس چرا -

 دانزن ببرم را بد ادمهای و مادرهاشون پیش ببرم رو ها بچه بتونم ، دادند شما به رو من که پلیسها اقا اون مثل تا -

! 

 !؟ دنمیا بدت ازم که تو عزیزم:  گفت تلخ لبخندی با بعد ، شد خیره او به ای لحظه برای لعیا

 و کرد نگاه او چشمهای به ، بوسید محکم و محبت با را او های گونه ، کرد حلقه او گردن دور را دستش کسری

 ... میدم گوش بگید شما چی هر...  دارم دوست خیلی رو شما من:  گفت

 هب را سریک که شکرت خدایا:  گفت دل در و گرفت اغوش در ، بوسید را او بود خوشحالی سر از که بغضی با لعیا

...  خدا شکرت...  ام ناراحتی ، ام خوشحالی خاطر به شکرت...  نیست کسری بی ام زندگی که شکرت...  دادی من

 ... شکرت

 که بود خاصی مشغولی دل و نگرانی لعیا دل ته اما ، خوردند شادی با هم دور و کرد کباب جیگر همه برای صدرا

 ونکارت دی وی دی دستگاه در او برای کسری به دیکته گفتم از بعد...  چیست خاطر به نمیداست هم خودش حتی

 ، داشت عجیبی دلشوره ، بست را چشمانش و کشید دراز تختش روی ، رفت اتاقش به استراحت برای و گذاشت

 یب...  نمیکرد ولش دلشوره این چرا بود شده راحت او بایت از خیالش که حاال اما ست کسری خاطر به میکرد فکر

 رتصو به ، تلخش لبخندهای به ، اش ناراحتی مملوءاز صدای به ، غمگینش نگاه به ، اندیشید کسری به تیاراخ

 کوه به ، بودند نشدنی فراموش خاطراتی برایشان که روزهایی به... اش شده سفید موهای به...  اشکش از خیس

 به...  اورد یاد به را آهنگهایشان تک تک...  داشتند موسیقیشان استاد با که کالسهایی به...  رفتنهایشان

 ... او مهربانیهای

 ازب را آن پنجره کنار رفت...  کشید آهی و نشست تخت روی سریع که ریخت فرو دلش و شد فشرده قلبش چنان

 دکمه ، نشست پنجره کنار ای گهواره صندلی روی و کشید عمیق نفسی ، خورد صورتش به خنک بادی و کرد

 خواب به حال همان در...  بست را چشمانش و داد تکیه صندلی پشت به را سرش ، فشرد را صوت ضبط پخش

 عرق ، کرد باز چشم کسری گفتن با سراسیمه ، امد سراغش به کابوسی که بود شده سنگین کمی خوابش ، رفت

 سمت به و شد خارج اتاق زا نگرانی با ، لرزاند را او که بود سرد پنجره موندن باز خاطر به اتاق هوای اما ، بود کرده

 ردک پاک را صورتش عرق دستش با...  کشید ارام آهی و ایستاد دید تلویزیون مقابل را کسری وقتی و رفت سالن

 ؟ شده چیزی:  گفت و شد او پریشانی متوجه صدرا ، دید را صدرا که برگشت اتاقش سمت به و

 ... دیدم بد خواب ، نه:  گفت و کشید آهی لعیا
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 آهی ، دید را صدرا دوباره که شد خارج انجا از و زد صورتش و دست به ابی ، رفت روشویی به و شد رد شکنار از

 ! نباش نگران ، خوبم:  گفت و کشید

 را اش افسگردی ضد قرصهای یافت ارامش برای ، میلرزید تنش تمام ، رفت اتاقش به لعیا و زد لبخندی صدرا

 دام دنبالش به بود نگران او روحی وضعیت از که صدرا... کرد پنهان پتو زیر را خود و کشید دراز تخت روی ، خورد

 با شبستن حال در و رفت ان سمت به کالفگی با کرد نگاه که باز پنجره به ، شد نگرانتر ، دید طور ان را او وقتی ،

 ... کرده یخ اتاق...  فکره بی بچگیهاش عین:  گفت غرید خود

 ؟ ناراحتی چیزی از لعیا:  گفت و کشید او پهلوی روی را دستش پتو ویر از ، نشست تخت لبه روی

 ... دیدم بد خواب ، نه:  گفت گرفته لحنی با و اورد بیرون پتو از را سرش لعیا

 ... شد تو مال که را کسری ، هستی چی نگران دیگه ، هست نگاهت و صورت توی خاصی نگرانی اما -

 میکنم حس...  وجودمه توی خاصی نگرانی یه ، دارم عجیبی دلشوره یه ، دراص نمیدونم:  گفت و کشید اهی لعیا

 ... بزنه داغ دلم به میخواد بدی خبر یه میکنم حس ، بیافته قراره بد اتفاق یه

 بدی ارامش خودت به کن سعی ، جان لعیا خبری چه آخه:  گفت و گرفت دستانش بین را او کرده یخ دست صدرا

 هم کار ، میمونه خودت با پسرت ، شدی جدا علی از...  شده تمام چی همه حاالدیگه اما شدی اذیت درسته... 

 ... مامان و من کمک با ، بسازی خودت رای خوب زندگی یه و کنی فکر ات اینده به میتونی راحت خیال با...  داری

 ، دارم خواهر یه فقط من عزیزم:  گفت و پاشید او روی به محبت پر لبخندی ، بوسید را او پیشانی ، شد خم

 ...بخوری قرص دیگه نباید کسری وجود با...  باش خودت مواظب

 ... بخوابم یکم میخوام ، باش کسری مواظب:  گفت و زد لبخندی زور به لعیا

 ! راحت خیالت -

8 

 ! بابا مخمل ، بابا دخمل:  میگفت میکرد لمس را روجا کوچک گونه انگشتش با که حالی در

 ! دیگه چیه مخمل و دخمل دایی:  گفت دهخن با کسری

 ! عزیزم دختر همون منظورش:  گفت و خندید رویا

 ! ها خوشگلتره خودت از دخترت دایی:  گفت میکرد ناز را روجا دست که کسری

 ! نزن دست دخترم به بچه:  گفت اخم با صدرا و خندیدند خانم ماهی و رویا

 ! میشه ناراحت صدرا:  گفت تشر رویابا
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 ! خوشگلتر دختر میگه هم تاب و اب با چه...  بزنه دست دخترم به نباید ، نامحرمه ، بشه ناراحت -

 ...ها نداری اعصاب هم شما دایی:  گفت ناراحتی با کسری و خندیدند خانم ماهی و رویا

 ... بشم درازت زبون او فدای الهی:  گفت و بوسید ، گرفت را او دست ، خندید صدرا

 ... میکنم باز من:  گفت کسری و امد در صدا به در زنگ لحظه همین در

 ؟ کیه:  گفت و برداشت را گوشی و رفت اف اف سمت ب بدو بدو

 ! منم -

 ؟ کیه منم -

 ! کسری -

 ! بله -

 ؟ چیه بله -

 ! دیگه ست بله بله، خب -

 ، رفت او سمت به و دوید لبش بر لبخند او صدای شنیدن با و شد خارج اتاقش از بود خوانده را نمازش که لعیا

 ؟ هستید کی شما پرسیدم من اقا:  گفت کسری

 ! کسری گفتم هم من خب -

 ! بگید را خودتان اسم ، میزنید صدا منو چرا -

 !؟ نمیکنی باز را در نگم را اسمم تا -

 ! اینجا بیاد غریبه نمیذارم من!  نه -

 !؟ کیه:  گفت میپاشید کسری روی به هک لبخندی با و گرفت را گوشی شده کالفه او دید که لعیا

 ! ام کسری... خانم لعیا سالم -

 ... میکنم خواهش بفرمایید ، سالم:  گفت مکثی از بعد و گشت تهی دلش او صدای شنیدن با

 .... اومده کسری ، صدرا:  گفت و رفت سالن به عجله با و گذاشت را گوشی ، فشرد را دکمه

 ؟ عاواق:  گفت و ایستاد سریع صدرا

 ... دیگه اره خب -
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 لباس و روسری تا رفتند اتاقهایشان به هم لعیا و رویا ، رفت در سمت به و داد خانم ماهی به را روجا صدرا

 و ایستاد سالن در جلوی و شد مشتاق کسری دیدن برای انها تقالی دیدن با هم کسری...  بپوشند مناسبتری

 ... اورد یاد به را اتفاقاتش و شب آن دید را کسری وقتی

 ررنگپ لبخندشان رسیدند هم به وقتی ، امد صدرا سمت به گلی دسته و شیرینی جعبه داشتن دست در با کسری

 ... باشی دور ازم میخواهی همچنان میکردم فکر:  گفت خوشحالی با صدرا و شد تر

 ام ییتنها به نتونستم...  مباش دار خود این بیشتراز نتونستم:  گفت و آورد او سمت به را دستش کسری اینبار

 ... شدم مزاحم سرزده و موقع بی همیشه مثل...  هستی تو وقتی بدم ادامه

 ! محلی بی خروس همیشه مثل -

 معذرت خیلی ، سالم:  گفت و برد او سمت به را دستش مودبانه ، رساند انها به را خودش کسری و خندیدند دو هر

 ... دادید لعیا مامان به مرا که ممنونم هم یلیخ...  کردم باز دیر را در که میخوام

 !؟ نکردی باز را در چرا...  آقا سالم:  گفت و داد دست او با کسری و خندیدند کسری و صدرا

 .... نکنم باز را در نشناختم را کسی تا گفته مادرم آخه -

 هم لعیا مامان و صدرا دایی ستدو ، وکیلم...  نامدار کسری ، ست کسری اسمم...  ام کسری میگفتم که من خب -

 ... پیشها وقت خیلی از...  هستم

 ... شناختم االن را شما من ، ببخشید -

 جلو به قدمی کسری و کردند نگاه هم به لحظاتی برای و امد استقبالش به خانم ماهی و برد داخل به را او صدرا

 ! خوبه حالتان ، عمو زن سالم:  گفت و گذاشت

 ... امدی خوش خیلی ، جان کسری سالم:  گفت مهربانی با بود کرده تعجب او تغییر از که ماهی

 ... شدم مزاحم شب وقت این که میبخشید -

 ! دلخورم ازت ، پسرم حرفیه چه این -

 ؟ چرا ، نکنه خدا -

 ... باشم مادرت عین میکردم فکر ، میایی دیدنم به حاال و اومدی که دوماهه نزدیکه -

 .... بیافته اتفاق دیر دیدار این میکرد ایجاب شرایط ، ببخشید امر ، طوره همین -

 ... کنید گذاری گله بعد بنشینید بیایید حاال -
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 اب و امد سالن به بود کرده بغل را روجا که حالی در رویا که میکردند نگاه هم به کسری دو هر و نشستند هم دور

 نو قدم...  داداش زن سالم:  گفت و ایستاد احترامش به کسری که کرد گویی امد خوش او به خوش لحنی و متانت

 ! خوبه حالتان ، مبارک رسیده

 ؟ خوبید شما...  خوبم ، ممنونم خیلی -

 ... میشم هم بهتر عزیزانم دیدن از....  خوبم -

 ... میترشه که باشه نرفته صدرا به دخترتون خداکنه:  گفت و کرد نگاه روجا به ، رفت او سمت به لبخند با

 بوسید را او دست ارام ، گذاشت روجا سینه روی را یکی ، اورد در تمام سکه دو جیبش از کسری و خندیدند همه

 ... باشه پایان بی های خوشبختی با توام برایتان قدمش امیدوارم:  گفت و

 ... نبودم زحمت به راضی ، ممنونم خیلی -

 تا اوردم را این من و منده گله کسری عمو از خانم روجا فتمیگ ظهر صدرا ، دلخوریه رفع برای ، نیست زحمتی -

 ... کنم دلخوری رفع

 و گرفت او سمت به دیگررا سکه ، رفت بود نشسته صدرا کنار که کسری سمت به کسری و خندیدند همه دوباره

 .... نباشی مند گله ازم تا خریدم تو برای هم را این حاال ، نبودم من اومدی دنیا به وقتی:  گفت

 به اضیر ، کسری آقا ممنونم خیلی:  گفت و امد سالن به لعیا که کرد نگاه او به بگیرد را سکه اینکه بدون کسری

 .... نبودیم زحمت

 ، مسال:  گفت و زد لبخندی بود گیج قرصها خاطر به هنوز که حالی در لعیا...  چرخید لعیا سمت به سریع کسری

 ... اومدی خوش

 ... سالم:  گفت و کشید هیا مکثی از بعد کسری

 ؟ بگیری را ات هدیه نمیخوای:  گفت و کرد نگاه کسری به کشید اه دوباره ، شد خیره او به ای لحظه دوباره

 ...عزیزم نره یادت تشکر:  گفت و داد تکان را سرش لعیا که کرد نگاه مادرش به کسری

 ... نونممم خیلی:  گفت و گرفت او دست از را سکه لبخندی همراه کسری

 ... اقا نداشت قابلی:  گفت لبخند با کسری

 ؟ خوبی:  گفت و کرد نگاه لعیا به ، نشست صدرا کنار دوباره

 ... نیستم بد:  گفت حالی بی با لعیا

 ؟ عزیزم ایستادی چرا:  گفت خانم ماهی
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 ... بیارم چایی برم -

 فنجان هنوز و چید سینی رادر بلوری نهایفنجا ، کرد دم چای داشت که سردرگمی وجود با و رفت اشپزخانه به

 با.. . شد اشپزخانه وارد رویا که بود رفته فرو فکر در عمیقا ، افتاد کابوسش یاد به دوباره که بود دستش در اخر

 نگاه رویا به و پرید جا از او که گرفت او دست از را فنجان ، شد نزدیک او به ارام ، شد او حال متوجه لعیا دیدن

 !؟ خوبی:  گفت لبخندی با رویا ، کرد

 ... اره:  گفت و نشست صندلی روی ، کشید بلند اهی لعیا

 !؟ کنیم درست چی شام:  گفت رویا

 ؟ چی برای شام -

 ، میرفت گیج سرم هم من و نداشت حوصله ماهی مامان راستش...  دیگه میخورند را شام ، نداره چی برای خب -

 کسب چیز یه نمیشه داریم مهمون که حاال اما ، میخوریم سبک چیز یه یا و ممیدی سفرش بیرون از یا گفت صدرا

 ... بخوریم

 ونبیر از خب:  گفت فنجانها کردن پر حال در و گذاشت سماور جلوی و کابینت روی را چای سینی و برخاست لعیا

 ... میدیم سفارش

 ... بدیم بهش بیرون غذای و اومده سالها از بعد ، زشته -

 ... نیاد سرزده ستمیخوا -

 ! تنهاست ، داره گناه ، بوده بچگیتان دوران دوست خوبه لعیا -

 پنیر ونن اگه ، بخوره بر بهش چیزها این که نیست ادمی کسری ، نترس:  گفت و راند لب بر کمرنگی لبخندی لعیا

 بی فرد یه کسری...  شو اشنا باهاش کم کم و بشینیم پیشش یکم بریم بیا هم حاال...  میخوره جلوش بذاریم هم

 ... نظیره

 ... شده طور این بوده نظیری بی افراد دوست چون:  گفت و انداخت باال ابرو رویا

 اهنگ کسری به لبخندی با خانم ماهی ، نشست و کرد تعارف چایی همه برای لعیا ، شدند خارج اشپزخانه از هم با

 اصال... ؟ میکنی چیکار بدونم دارم دوست خیری بی سال مهه این از بعد ، بگو خودت از ، پسرم خب:  گفت و کرد

 !؟ زد غیبت دفعه یه چرا

 من تا دش باعث که افتاد فقطاتفاقی نزد غیبم من ، عمو زن ببخشید مرا:  گفت و راند لب بر تلخ لبخندی کسری

 فراموش میخواستم که را چیزی اون نتونستم وقت هیچ اما کردم دوری ، کنم دوری شما از کردنش فراموش برای

 ... نکردم فراموش اما بریدم زندگی از ، کنم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ر.س | قعش داغ از تر سوزنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

64 

 

 یدلتنگ اما:  گفت و کرد نگاه ماهی به دوباره ، کرد نگاه او به چشم گوشه از کسری و انداخت پایین را سرش لعیا

 بی ، دش رفع ام دلتنگی و دیدم دور از را تان تک به تک و برگشتم ، بکنم فراموشی در سعی این از بیشتر نذاشت

 که انت خوشمزه املتهای برای ، نظیرتان بی دستپختهای برای ، بود شده تنگ نهایت بی برایتان دلم میگم پرده

 عزا لباس و شنیدم را ، نیکجو عمو مرگ خبر...  خانم لعیا برای...  صدرا برای...  میکردید درست صدرا و من برای

 ده که االن تا ام شرمندگی... نبود مناسب امدنم برای شرایط ، یخوامم معذرت بیام نتونستم اینکه از ، کردم تن به

 ... عمو زن داشتم حضور شرم ، امدم دیدنتان به دیر هم همین برای ، داره ادامه گذشته سال

 !؟ نیاوردی خودت با چرا را ات بچه و زن تنهایی؟ چرا حاال خب!  پسرم شرمنده دشمنت -

 ... نکردم ازدواج هنوز من وعم زن:  گفت و زد لبخندی کسری

 !؟ چرا:  گفت و کشید هم در چهره خانم ماهی

 را تنهایی تلخ مزه فقط و بودم تنها اونجا من....  همینه باشه فکرش به که باشه نداشته را کسی ادم وقتی خب -

 ... بود زده باال استین برایم االن تا شاید بود زنده مادرم هم من اگه ، چشیدم

 ! ات خونه توی میارم شب تا بذاری دختری هر روی دست ، عزیزم ردمنم که من -

 ! من برم بلدم کار مادر قربون اخ:  گفت خنده با صدرا

 ؟ داری دوست را کسی ، پسرم خب:  گفت خانم ماهی

 !عمو زن گذشته من از دیگه:  گفت و کشید اهی مکثی از بعد کسری و کرد نگاهش لعیا

 .... نشده تموم سالتون پنج و سی هنوز ، سالته چند مگه ، وا -

 خوب را اولتون نگاه عمو زن نه...  شده پیر نم از جلوتر خیلی ام چهره ، شده پیر سنم از جلوتر خیلی دلم اما -

 ، ام حوصله کم هم خودم....  میکردید را فکرش که شدم اونی از پیرتر خیلی چون ، خوردید جا دیدنم از ، فهمیدم

 هم مکوتاه عمر این تا کافیه برام دارم را شماها همینکه...  کنم فکر ای دیگه زن کردن بدبخت و دواجاز به نمیتونم

 .... بشه تموم

 صدرا ، میدانست مقصر را خود او ، نداشت را او کننده ناامید حرفهای شنیدن تحمل ، برخاست بغض با لعیا

 ؟ میری کجا:  گفت و کرد نگاهش

 ! حیاط میرم:  گفت بغض با لعیا

 ... سرده هواخیلی -

 از خواب شاید تا بخوره سرم به هوایی یه میرم ، گیجم هنوز خوردم ظهر که قرصهایی خاطر به ، نداره ایرادی -

 ... بپره سرم
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 به میخواست هم پسرش ، رفت حیاط به و برگرفت او از نگاه لعیا ، خورد گره هم با نگاهشان که کرد نگاه کسری به

 ! بمون جا همین ، میکنه درد سرش.... باشه تنها یکم میخواد مامان عزیزم:  گفت صدرا که بره دنبالش

 ... باشم تنها تا میرم هم پس:  گفت اعتراضی بی هم کسری

 !؟ افتاده اتفاقی ؟ حاله بی لعیا:  گفت و کرد نگاه صدرا به کسری...  رفت اتاقش به او و خوردند جا حرفش از همه

 ... کرده نگرانم دوباره: فتگ ناراحتی با صدرا

 ؟ چرا -

 ! اعصاب قرصهای خوردن به کرده شروع دوباره -

 ! پریشونه طور این که داره ناراحتی چه لعیا ؟ چی برای اعصاب قرص -

 ؟ نمیدونی تو:  گفت و کرد نگاهش صاف صدرا

 امروز از ، رفتمشگ که ست کسری منظورت اگه:  گفت و شد مسلط خودش به بعد ، خورد جا ای لحظه کسری

 .... باشه داشته نگرانی نباید لعیا دیگه

 شروع دوباره میدونم چه...  وجودمه توی نگرانی یه ، دارم بدی حس یه میگه لعیا اما ، میگیم را همین هم ما -

 ... برگرده اش بیماری دوباره میترسم....  خوردن قرص به کرده

 ؟ چشه لعیا ؟ صدرا ای بیماری چه -

 شد باعث بابا مرگ ، داشت دوست را بابا قدر چه ه میدونیک خودت ، رفت دینا از بابا علی با ازدواجش زا بعد -

 غذای و نمیزد حرف کس هیچ با...  شد اش افسردگی باعث که ای ضربه ، بخوره ضربه روانی و روحی نظر از لعیا

 اوقته گاهی ، رفتیم دکتر اون به دکتر ینا از خالصه...  اضطراب و نگرانی و کابوس ، نمیخورد هم حسابی درست

 برایش اوایل....  شد باردار اینکه تا بود کرده سیه را مان زندگی ماه هشت ، بدتر و بد وقتها گاهی و میشد خوب

 خترد عاشق لعیا میدونستیم چون ، کردیم تعجب همه که شد خوشحال چنان پسره فهمید وقتی اما نمیکرد فرقی

 ات وفایی بی خاطر به موقع اون...  بذارم کسری را پسرم اسم میخوام:  گفت من به بار یه دمهیا...  بود ها بچه

 اعتراضی لعیا بهبودی خاطر به اما ، بیارم زبان به و بشنوم را کسری کلمه دیگه نمیخواست دلم و بودم دلخور

 فهمیدم تقریبا کرد انتخاب را وت اسم وقتی اما ، کنه انتخاب پسرش برای را پدرم اسم میکردم فکر...  نکردم

 یعل با وقتی حتی ، نخورد قرص دیگه لعیا کسری اومدن دنیا به از بعد....  چیه حد این تا اش افسردگی دللیل

 قتیو...  میکنم زندگی کسری خاطر به:  ومیگفت نمیکرد رضایت اعالم اش زندگی از وقت هیچ یعنی ، میکرد دعوا

 پا اور خواب و بخش ارام قرصهای دوباره و برگشت اش افسردگی دوباره گرفتند ازش را کسری و جداشد علی از

 .... ارامه نا هم هنوز اما میذاره کنار را قرصها دوباره کسری امدن با میکردم فکر....  گذاشتند لعیا وجود و زندگی به
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 را لعیا قدر چه که دونیمی کسری:  گفت ناراحتی با صدرا ، رفت فرو فکر به و انداخت پایین را سرش کسری

 !؟ کنم چیکار من میگی ، باشم سردرگمیهایش شاهد نمیخوام ، دارم دوست

 ... داره احتیاج فرصت به...  میشه خوب ، نباش نگران:  گفت و کرد نگاهش کسری

 ، دکشی اهی ، افتاد ماهی به نگاهش که کنه روشنش خواست و برداشت نخ یه ، اورد در را سیگار جعبه جیبش از

 ... بکشم سیگار بیرون برم:  گفت و برخاست ، داره حساسیت سیگار دود به اورداو یاد به

 ... بکشید جا همین:  گفت و برخاست رویا

 ... بهتره بکشم حیاط توی برم...  دارند حساسیت دودش به عمو زن هم و داره ضرر کوچولو روجا برای هم -

 ... کسری اقا:  تگف رویا که بود برداشته در سمت به قدمی

 ! بله:  گفت و کرد نگاهش کسری

 عیال که شدید متوجه صدرا حرفهای از:  گفت و کرد کسری روبه بعد ، کرد نگاه صدرا و ماهی به مردد نگاهی با رویا

 !افتاده؟ روز و حال این به شما به اش عالقه خاطر به

 ! کن ول رویا:  گفت صدرا و کرد نگاهش مات کسری

 ... الزمه لعیا شدن خوب برای اما ، ببخش:  گفت و کرد نگاه راصد به رویا

 توی نفر سه فقط که اش قدیمی عکسهای البوم زدن ورق شده لعیا کار روزها این:  گفت و کرد کسری روبه

 شما که البومی..  شده نوشته توش شما خط دست با شعر یه که البومی!  شما و خودش ، صدرا ، بودند عکسها

 !؟ داشتید دوست را لعیا ؟ چی شما ، داره دوست شمارا که مطمئنم... ددادی بهش

 دیدب دلتان به دیگه فرصت یه طوره این اگه:  گفت رویا ، انداخت پایین را سرش و کرد نگاه خانم ماهی به کسری

... 

 ... دیگه کن بس رویا:  گفت و کشید هم در چهره صدرا

 مرا ، تشکس مرا ، کرد پیرم لعیا به عشق ، رفتم لعیا به عشق با:  گفت انلرز صدایی با و کرد نگاه رویا به کسری

 ملتح االن تا ، نتونستم اما کنم فراموشش خواستم ، کرد تلخ مهلک و کشنده زهر یه اندازه به را زندگی ، کشت

 با ، کردم زندگی لعیا خاطرات با و گذشته توی چون نفهمیدم هیچی ام اینده از اما کردم زندگی االن تا ، کردم

 .... دمب بهش فرصت یه دوباره بخوام که نبرده بین از را لعیا به عشق دلم... نکردم باور اما نداره دوستم گفت اینکه

 !؟ میدید ادامه دوریتان به چرا دیگه پس خب:  گفت لبخند با رویا

 تو:  گفت و کرد نگاه صدرا به بهت با ماهی ، رفت حیاط به و گذاشت جواب رابی او را سوال ، برد ماتش کسری

 !؟ میدونستی
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 ... داره فرق کسری با لعیا شرایط ، کردی بد رویا...  فهمیدم تازه ، نه -

 و بزن زنگ تخم و اخم جای به هم تو...  نمیشه سرش شرایط که عاشقی و عشق...  ؟ داره ربطی چه شرایط به -

 ... بده سفارش شام

 هشد خیره ای نقطه به ف میخورد تاب ارام ارام و بود پیچیده هم در را دستهایش ، بود نشسته اهنی تاب روی لعیا

 را سوم سیگار ، کرد دود هم پشت را سیگار دو و کرد نگاهش دور از مدتی کسری...  میریخت اشک صدا بی و بود

 ! بشینم کنارت میتونم:  گفت و کشید آهی ، ایستاد مقابلش ، رفت او سمت به و کرد روشن

 شههمی:  گفت و زد سیگار به پکی ، نشست او از فاصله با کسری و کشید کناری به را خودش ، کرد نگاهش یالع

 ... میبردی پناه تاب این به باشی تنها میخواستی وقتی

 .... میشدی مزاحمم صدرا با هم همیشه:  گفت و کشید اهی لعیا

 ... میداد دست بهم بدی حس...  بمونی تنها نمیخواست دلم -

 ای میکردم اروز گاهی.... میشدید مزاحمم که میکردم نثارتون فحش کلی و میکردم لعنتتون دلم توی هم من -

 ! نباشی کاش

 ... شد براورده ات ارزو -

 ... میکردم فکر که اونیه از تر سخت خیلی برایم نبودنت نمیدونستم اما -

 ... خواستی خودت نباشم نخواستم من -

 ... افتادم گیر پدرم به عشق و تو به عشق بین ، موندم دوراهی سر ، نخواستم خودم -

 !؟ بود استوار نا اینهمه من به عشق چرا...  شد برنده پدرت به عشق نهایتا -

 از را پدرم هم اونوقت ، نیایی تو و بمونم منتظرت اینکه از ترسیدم ، بشم دل دو شد باعث ، ات دوری ، نبودنت -

 ! راتو هم و میدادم دست

 ! را پدرت هم و دادی دست از مرا هم...  اینه از غیر االن مگه -

 ... کرد فرار نمیشه سرنوشت از نمیدونستم ، اره -

 ، شاندک اینجا به مرا تو ندونستن ، اوردی روزمون به چه ببین...  ؟ لعیا میدونستی چی تو پس:  گفت غیظ با کسری

 ... کشاند اینجا به را خودت

 ... میدم تاوان دارم و میدونم:  گفت و گرفت دستانش بین را سرش گریه نمیا در لعیا
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 اما ، بزنم حرف میخوام ، کنم گریه میخوام ، گرفته دلم لعیا:  گفت و زد زار ای بچه همچو ، افتاد گریه به هم کسری

 لیخی ، تنهام لعیا...  هبش بیشتر ات ناراحتی میترسم اما ، تو جز باشه ام زخمی دل برای مرهمی تا ندارم را کسی

 یعنی قعش بگی من به میتونی لعیا ، شدم بیزار زندگی از دیگه لعیا...  شده تنگ مادرم پدرو برای دلم لعیا....  تنها

 عشق ، پوسیدن ، سوختن یعنی ، بدبختی یعنی عشق...  نه یا میکنم اش معنی درست ببین بگم من بذار...  ؟ چی

 شده حال تا لعیا...  خواهی خود یعنی ، داری دوستش که کسی حق در نامردی یعنی قعش...  زندگی انتهای یعنی

 .... نگفتنش هم و سخته گفتنش هم...  بیافتی گیر نگفتنش و حرف یه گفتن بین

 باش رمتنف ازم کسری:  گفت ملتمسانه و کرد نگاه او به گریه میان در لعیا که کرد پاک را اشکهایش و کرد سکوت

 فقط...  هستم بگی چی هر...  خواهم خود ، کردم نامردی ، کردم بد تو با من میدونم ، نبخش منو ، نکن حاللم ،

 ... بگو من به را راستش میپرسم سوال یه ازت

 ؟ چی:  گفت و کشید اهی کسری

 !؟ خوبه حالت تو -

 !؟ میپرسی چرا:  گفت و داد تکان را سرش بود نشده او منظور متوجه که کسری

 کابوس مبخواب میخوام تا...  بیافته بدی اتفاق یه میخواد انگار ، نگرانم ؟ میترسم چرا نمیدونم:  گفت گریه با لعیا

 روی ، دیدم قبر یه سر باالی را خودم که بودم خوابیده ظهر امروز...  میزنم صدا را کسری اسم مدام و میبینم

 ، بود خوب حالش ، دیدمش ، افتادم خودم کسری یاد دمپری که خواب از....  بودند نوشته را کسری اسم قبر سنگ

 بود هم نامدار کلمه قبر سنگ اون روی اومد یادم ، افتادم خوابم یاد دیدم رو تو وقتی ، شد کم ام نگرانی کمی... 

... 

 ، ریاند باور میدونم...  نگرانتم ، میترسم من....  بود قبر سنگ روی تو اسم کسری:  گفت و گرفت شدت اش گریه

 ! نگرانته دل دلم ، نداره باور دلم اما نبودی من سهم ، بیافته اتفاقی برات نمیخواد دلم ، دارم دوست رو تو من اما

 سال دو:  گفت سکوتی از بعد و ریخت اشک او همراه هم کسری ، ریخت اشک همچنان و انداخت پایین را سرش

 ارافتخ من به برمیگردم وقتی میخواستم ، تو خواسته اطرخ به ، تو عشق به فقط ، خوندم درس ، کردم کار تمام

 ردمک باور خودم ، نتونستم ، نشدم اما بشم متنفر ازت داشتی انتظار...  ست نتیجه بی عشقم گفتی اما ، کنی

 ... نباش نگران ، لعیا خوبم من....  نکشت را عشقت دلم ، نه دلم اما نیستی سهمم

 زا پر صدات چرا ، غمه از پر نگاهت چرا پس:  گفت بریده بریده و کرد نگاهخ او به اشک مملوءاز چشمانی با لعیا

 تو چون باشم کنارت نمیتونم دیگه میدونم کسری... ؟ میزنی حرف جدایی از چرا ؟ میکنی فرار ما از چرا ؟ غمه

 بچه یه که زنی نمیتونی چون ، کنی قبول همسرت عنوان به دادم عذابت تمام سال ده که را منی نمیشی حاضر

 بی دلم ، بره پات به خار نمیخواد دلم ، دارم دوستت وار دیوانه من بدونی میخوام اما ، بدی راه ات زندگی به داره
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 خدا از همیشه ، خواستم را ات سالمتی خدا از همیشه کسری...  باشی بدی شرایط در تو میترسم چون قراره

 ... باشی خودت مواظب هستی و میری که جا هر هبد قول من به کسری....  خواستم را ات خوشی

 دور را کهنه عشق این! ...  من به عالقه از بگذر میکنم خواهش لعیا:  گفت و کرد نگاه دیگه سمت به گریه با کسری

 ! بنداز

 من به یقول یه میخوام لعیا:  گفت و چرخید او سمت به ، کرد پاک را اشکهایش کسری ، کرد نگاه او به ناباورانه لعیا

 باشم که جا هر کنی عمل ام خواسته این به اگه...دارم دوستش همیشه که کسیه از من خواسته اخرین این....  بدی

 ! میمونم تو یاد با را عمرم اخر لحظه تا اما نمیمونم کنارت...  بود خواهم یادتو به فقط و فقط

 ؟ میخوای چی ازم:  گفت و کشید اهی لعیا

 نبیرو خاطراتت از مرا ، بکش دلت توی را عشقم و مرا ، باش متنفر ازم:  گفت موکد لحنی با ، کشید اهی کسری

 .... کنم فراموشت نمیتونم نگو ، دارم دوستت نگو ، باشم کنارت نخواه ازم ، ببر

 لیتبد اشک از ای برکه به دوباره چشمانش و میکرد نجگاه او به مشوش نگاهی با و میشد ناباورتر لعیا لحظه هر

 نارتک نمیخوام میگم من حاال ، شدم این شکستی را دلم تو بار یه لعیا:  گفت و لرزید صدایش کسری که میشد

 ، بگیرم تو از را عذابم سال ده انتقام میخوام ، کشیدم چی من بفهمی میخوام ، بشکنم را دلت میخوام ، باشم

 ... کردی من اب را کار همین پیش سال ده که یادته ، بشی متنفر ازم میخوام

 همیبر درهم افکار با و سکوت در هم لعیا ، کرد روشن سیگاری دوباره و ایستاد لعیا به پشت لحظاتی و برخاست

 وا رفتارهای ، نمیشناسد را او میکرد فکر دیگر ، بود شده خیره او به بودند کرده علم قد مقابلش کوهی همچو که

 سریک اون ، کسری این اصال نکنه:  گفت خود با ، نداشت اطمینان او هب دیگر....  بود بینی پیش قابل غیر برایش

 ؟ نیستی کسری تو:  گفت و آورد زبان بر را فکرش....  نیست

 ؟ چرا:  گفت و زد نیشخندی غرور با ، چرخید سمتش به کسری

...  دمیکر رفتار جور یه باطنش و ظاهر کسری ، نبود انتقام اهل کسری:  گفت و کرد ریز را چشمانش ، ایستاد لعیا

 بار یه ، را ام بدی یا میخواهی مرا خوبی نیست معلوم ، نه یا نگرانمی نیست معلوم اصال...  میگیری انتقام ازم تو اما

 امانتق برای میگی ، باشم متنفر ازت میخوای ازم بار یه ، یادتم به همیشه و دارم دوستت میگی و میکنی گریه

 .... نیستی کسری تو ، نه...  بری میخواهی دوباره میگی بار یه و برگشتی همیشه ایبر میگی بار یه...  اومدی

 تولدت بدو از که کسرایی اون بفهمی تو تا اومدم فقط ، ام کسری من ، چرا:  گفت اخم با و کشید اهی کسری

 روی ونمنمیت دیگه که کردی کاری ، کردی متزلزل را شخصیتش...  شده عوض قدر چه میشناسیش و دیدیش

 جری هیچ اما ، کنم زندگی میتونم چطور بدونم تا میکنم عوض را تصمیم و خودم مدام ، کنم فشاری پا تصمیم

 یخواستیم علی با که زندگی اون ؟ خانم لعیا کو....  افتادم تو از انتقام فکر به هم همین برای...  کنم زندگی نمیتونم

 ختیبدب از ، متنفرم ازت:  اخرمه حرف این لعیا...  ؟ بود این ات عالقه ؟ بود این میگفتی که خوشبختی...  ؟ بود این
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 تماسمال اگه ، نمیکنم هم نگاهت دیگه بیافتی هم پایم به اگه ، میشکنم را دلت و شکستی را دلم....  خوشحالم ات

 اب که دادم دست از را عقلم مگه ، متنفرم ازت میگم بازهم بشکنی را غرورت هم بار هزار ، نمیمونم باهات کنی هم

 .... کنم ازدواج مطلقه زن یه

 با ، بشکند را ان کسی نمیداد اجازه وقت هیچ که غرورش ، او ضعف نقطه روی بود گذاشته دست درست کسری

 را لتد...  باشی خوشحال ام بدبختی از که نیستم بدبخت من...  دیگه کن بس:  گفت و زد او به سیلی عصبانیت

 خاطر به حتی ، نیافتم کسی پای به هیچی خاطر به حاال تا من...  خوندی کور اما رابشکنی دلم یمیخواه ، شکستم

 بخندل با را کسری بشکنم را غرورم و بکنم اینکارو اکه میدونستم که حالی در نیافتادم علی پای به هم کسری

 درسته...  بودم مغرور برایش یشههم چون میخواست را غرورم فقط علی ، من به میده پیروزمندانه و امیز تمسخر

 هم خودت اگه حتی ، نمیزنم ازدواج از حرف وقت هیچ اما ، باش خودت مواظب میگم درسته ، دارم دوستت گفتم

 کسری عاشق من بدونی بهتره دادی نشان را ات اصلی شخصیت که حاال....  نبود ممکن ازدواج این میخواستی

 که تویی نه بود صاف و کینه بی دلش که دارم دوست را نامداری کسری بدونی بهتره ، تو نه پیشم سال ده نامدار

 ازت که میگم اما ، ممنونم ازت برگردوندی من به را پسرم....  بشناسی نمیتونی هم خودت حتی را باطنت و ظاهر

 ....متنفرم

 ونهگ روی دستش که هم کسری ، رفت سختمان سمت به و کشید آهی ، کرد نگاه او چشمهای به عصبانی نگاهی با

 میکرد نگاه او سرخ چشمهای به که صدرا ، شد رو روبه صدرا با ، شد خانه وارد که کرد نگاه او به و چرخید بود اش

 !؟ کردی دعوا کسری با:  گفت

 ... شد سرخ صورتم که داشت سوز هوا ، نه:  گفت و کشید اهی لعیا

 ؟ بدم سفارش چی شام بگو خب ! طور این که:  گفت و داد باال ابرویی تک صدرا

 !؟ کجاست کسری...  داری دوست چی هر -

 ... باش بچه این فکر به نیستی خودت فکر به ، شده ناراحت تو رفتن از...  میکشه نقاشی داره و اتاقش توی رفته -

 .... ام بچه این فکر به فقط بعد به این از -

 تیرف ، تو کجایی بابا ، به:  گفت و زد لبخندی دیدنش با صدرا ، شد وارد کسری و شد باز سالن در لحظه همین در

 !؟ بسته یه یا بکشی سیگار نخ یه

 عیال با:  گفت و راند لب بر تلخ لبخندی هم کسیری ، رفت کسری اتاق به و شد دور انها از او به نگاه بدون لعیا

 ... میزدم حرف

 درست شام همین برای ، نداریم حال همه که میبینی:  گفت و گذاشت او شانه روی را دستش لبخندی با صدرا

 !؟ داری دوست چی ، بدم سفارش بیرون از میخوام ، نکردیم
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 ! میخورم املت من:  گفت و زد لبخندی کسری

 ! نمیکنه سرو املت رستوران ، شرمنده -

 ! بخورم را عمو زن املت دارم دوست ، میکنه سرو املت که ماهی عمو زن -

 ... میخوری را املتش که مرفه تخم من مادر مگه:  گفت و کرد اخم صدرا

 مامان:  گفت میکرد درست ساالد که خانم ماهی به خطاب صدرا و شدند اشپزخانه وارد هم با و خندید کسری

 !؟ میگه چی کسری ببین

 !؟ میگه چی:  گفت لبخندی با ماهی

 ! بخورم ماهی املت میخوام من میگه -

 !هست؟ هم ماهی املت مگه:  گفت و کرد نگاه کسری به تعجب با رویا و خندید کسری

 !؟ چیه کسری اقا منظور بفهمیم بزن حرف درست ؟ میخندی چرا:  گفت اخم با رویا و افتاد خنده به هم صدرا

 با اشپزخانه همین توی ، اینجا را عصرونه که ام جوانی روزهای یاد به دارم دوست من:  گفت لبخندی با کسری

 ار باشه عمو زن دستپخت که املتی هم امشب ، میکرد درست املت برامون عمو زن و مینشستم میز تپش صدرا

 ! بخورم

 ! پسرم اما:  گفت و زد لبخندی خانم ماهی و کردند نگاهش سکوت در ماهی و رویا

 هم مادرم ، نمیکنم درست خوب خودم ، کردم املت هوس امشب ، ندارم تعارف شما با من ، عمو زن نداره اما -

 ! بگذرم هوسم از نخواهید ، هستید که شما اما ، نیست

 از و میکردی درست ویارونه رویا برای حاال تا ، اومد در کارت مامان:  گفت خنده با صدرا که بود مانده مردد ماهی

 ! کنی درست ویارونه کسری برای باید هم بعد به این

 همه ، پس:  گفت خنده با هم ماهی...  خندید و گرفت دهانش جلوی را دستش و افتاد خنده به رویا حرفش از

 ! دیگه کنم رنده را هایش گوجه همیشه مثل جان کسری....  بشه اماده تا بشینید...  میخوریم املت

 و داص سرو با و شد خارج اتاق از کسری که رفت بیرون اشپزخانه از صدرا همراه به و گفت باالیی بلند بله کسری

 ... بده سفارش جوجه مامان و من برای جون دایی:  گفت و امد صدرا تسم به خنده

 ! بزنی داری مرغ میخوایی نکنه ؟ چیکار میخوایید جوجه -
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 هک بده سفارش شام زود ، نذار پسرم سر سربه خان صدرا:  گفت شیرینی اخم و لبخند با و امد سمتشان به لعیا

 جوجه من و کسری...  مدرسه بره سرحال صبح فردا تا بخوابه و بخوره زود شام باید هم و ست گرسنه هم پسرم

 ! میخوریم

 ... ندادم سفارش دیگه:  گفت لبخندی با با صدرا

 ؟ چرا:  پرسید لعیا

 ! بخوریم املت همه قراره البته ، میپزه داره ماهی مامان که بود کرده را خانم ماهی املت هوس کسری -

 ! ام ماهی مامان املت عاشق من جون اخ:  گفت و پرید باال خوشحالی با کسری

:  گفت و داد جلو را پایین لب ، کرد نگاه میکردند نگاه هم به که کسری و لعیا به صدرا که دوید اشپزخانه سمت به

 ... بشم عاشقش هم من شاید ، عاشقشند همه ، بخورم را خانم ماهی املت هم من باید

 دوست املت که تو جونم ابجی:  گفت صدرا که گذشت او کنار از خنده با یالع و افتادند خنده به دو هر او حرف از

 ... بدم سفارش غذا برات میخوای ، نداری

 ! سیرم من نه:  گفت لعیا

 ! نداره دوست املت هم هنوز لعیا:  پرسید کسری

 حرفه خور ملتا یه به هم اخرش ، بخوره املت کسری میکرد اصرار چرا نداشت دوست خودش وقتی موندم ، نه -

 ... کرد تبدیلش خودت مثل ای

...  ، کرد هنگا میگرفت شماره تلفن با سالن در که لعیا به و انداخت چنگ کسری گلوی بر بغض حرف این شنیدن با

 اشپزخانه به شد تمام حرفهایش وقتی ، کرد صحبت سارا با و رفت دیکری سمت به و شد او نگاه متوجه هم لعیا

 !؟ اینجا چرا:  گفت ، نشستند میز ورد همه دید که رفت

 ! بود کسری خواست:  گفت خانم ماهی

 !؟ میخوری چی تو دخترم:  گفت خانم ماهی و کردند نگاه هم به دوباره

 ... بخورید را شامتان خودتان شما ، میگیرم لقمه کسری برای ، مامان نیستم گرسنه:  گفت اهی با لعیا

 را ممدو لقمه ، داد دستش به و گرفت لقمه کسری برای نمیکرد نگاه کسی به که حالی در و نشست پسرش کنار

 نگاه او به ، امد خودش به کسری صدای با و رفت فرو فکر به بود داشته نگه دستش در که حالی در و کرد اماده

 !؟ نمیخوری املت هم هنوز:  گفت لبخندی با کسری که کرد

 هب را بعدی لقمه ، کشید اهی ، تظاهره اش نمایی مظلوم ، تظاهره او لبخند میکرد فکر ، شد چندشش او لبخند از

 ... نشده ام ذائقه تغییر باعث زمان گذر....  بشه عوض ادم مزاج که میاد پیش کم خیلی:  گفت و داد پسرش
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 ! میشه عوض شخصیتشان زمان گذر با هم ها خیلی اما -

 ... افراده متزلزل شخصیت خاطر به ، نیست مانز گذر خاطر به این:  گفت و کرد نگاهش گزنده لعیا

 املت سر بار یه یادته کسری:  گفت صدرا که کرد اماده کسری برای را دیگری لقمه و انداخت پایین را سرش

 ... اومد سرمون به بالیی چه لعیا کردن مسخره و خوردن

 میترسیدم هم االن ، بره یادم میشه همگ:  گفت و خندید روز ان اوری یاد با کسری و کردند نگاهش لعیا و کسری

 ... بیاد سرم بال اون

 ... بود اومده سرتون بالیی چه مگه:  گفت رویا و خندیدند دو هر

 را املت لقمه یه خانم لعیا کردن اذیت قصد به صدرا و من بار یه:  گفت و زد لبخندی و کرد نگاه لعیا به کسری

 مارا تاب روی و بود مطالعه در غرق حسابی لعیا و بود امتحانات فصل موقع اون...  بردیم لعیا برای و کردیم اماده

 و داد لعیا دست به برد ، نبود معلوم اصال محتویاتش که بود کرده درست طوری را لقمه صدرا ، میخورد تاب ارام

! ... ؟ چیه:  گفت و کرد نگاه لقمه ته و سر به لعیا!  بخور بگیر...  کرده ضعف خونده درس بس از خواهرم:  گفت

 برای ماهی مامان:  گفت صدرا! ... ؟ کرده درست کی بادمجون کشک:  گفت لعیا! ...  بادمجون کشک:  گفت صدرا

 و کرد نگاهش شده گشاد چشمهای با لعیا!...  نیارم تو برای نیومد دلم من که کرد درست کسری و من عصرونه

 ار این که میدونستیم خب:  گفتم من.... بادمجونم کشک مرده تهکش من نمیدونید! .. ؟ خوردید را اش همه:  گفت

 تمگف و خندیدم...  بگذرید هم کوچیک لقمه یه این از اومد دلتون خوبه:  گفت اخم با لعیا! ....  اوردیم شما برای هم

 ! میخوریم تایی سه و میکنیم درست دوباره اومد خوشتون اگه ، بخورید را این حاال ک

 از یوقت که ای چهره و شد پاک لبخندش که میجوید کم کم ، زد گاز لقمه سر از و کرد نگاه لقمه به ولع با هم لعیا

 کرده کنترل را خودمان زمان ان تا که هم صدرا و من ، گرفت خودش به را میگرفت خود به میشد چندشش چیری

 که دکر پرت سمتمون به طوری را تابشک و دفتر که شدیم غافل لعیا از لحظه یه ، خنده زیر زدیم نخندیم بودیم

 .... رفت سیاهی چشمهام که گرفت درد انچنان و من سرم به خورد سفتش لبه درست

 گاهن دیدن با و بود شده خیره او به بار غم نگاهش با که کرد نگاه کسری به هم لعیا و خندیدند بلند صدای با همه

 یادمون ماجرا اون حسابی که بعد وقت چند ، کنار به این حاال : گفت خنده با صدرا...  انداخت پایین را سرش او

 یاملت چنان برم قربونش هم لعیا ، نبود ماهی مامان روز اون ، کنه درست املت تابرامون خواستم لعیا از بود رفته

 ... نکردیم املت هوس ماه یه تا که کرد درست برامون

 ؟؟ دبو کرده درست چطوری مگه:  پرسید مشتاقانه رویا

 هر سریک و من:  گفت خنده با صدرا و برگرفت او از نگاه لعیا اینبار که کرد نگاه لعیا به و اورد باال را سرش کسری

 ردهک رنده املت توی سیر چندتا روز اون هم لعیا ، بودیم متنفر بود سیر توش که غذایی و سیر بوی و سیر از دو

 .... بود
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 ، بود کرده نمکش و فلفل پر ، بود مار زهر نبود املت که املت ، کنار به شسیر حاال:  گفت صدرا و خندید رویا

 ونبادمج کشک خودم برای نه:  گفت...  زدی سیر املت به ، میاد سیر بوی لعیا:  گفتم شدم اشپزخونه وارد وقتی

 ینیس توی را تابه یمهربون با!  میخوریم غذا سالن توی میریم ما:  گفتم غرغر با...  زدم سیر بهش که کردم درست

 بوی خونه ، بابا نه:  گفت..  میده سیر بوی هم املت ولی:  گفتم من...  گذاشت هم یخ اب و ماست و نون و گذاشت

 لقمه ولع با نیست املت به مربوط سیر بوی اینکه به فکر با و بردیم...  افتاد دهن از دیگه بخورید ببر ، میده سیر

 نیش را دهنمون زنبور میکردیم فکر میخوردیم که هم اب روز دو که سوخت چنان ندهنمو اما ، خوردیم و گرفتیم

 رهمیخو بادمجون کشک داره و اشپزخونه توی نشسته لعیا دیدیم رفتیم بعدش ، خورد هم به هم حالمون...  میزنه

 دیکه دفعه اهللشاء ان...  نداشت قابلی ، میکنم خواهش...  بود خوشمزه:  گفت تمسخر با و کرد نگاهمون... 

 ... کنید میل بادمجون کشک بفرمایید نشدید سیر ، میکنم درست را ترش خوشمزه

 هم روبروی میرفتیم باید فعال که میسوخت انچنان دهنم اما میکردم اش خفه و میگرفتم میخواست دلم

 ! را کسری دهن من و میزد باد مرا دهن کسری و مینشستیم

 ! بوده شیطون چه مامان:  گفت ولوکوچ کسری ، میخندیدند شان همه

 ! عزیزم شدی سیر:  گفت و زد لبخند و کرد نگاه او به لعیا

 ! نکنی درست فلفلی مرا املت موقع یه!...  شیطونم مامان بله:  گفت و بوسید را او کسری

 ! بشی بیدار نینمیتو صبح ، بخواب و بزن مسواک برو باش زود...  اقا نترس:  گفت و بوسید را او ، خندید لعیا

 ! میگی قصه برام:  گفت و بوسید را او دوباره...  چشم ، چشم:  گفت و برخاشت کسری

 ! بگو خیر به شب!  حتما:  گفت و برخاست هم لعیا

 ردک تعریف را کچل حسن قصه برایش لعیا ، شد خارج اشپزخانه از لعیا همراه به و گفت خیر به شب همه به کسری

 به و شد خیره او چهره به بود نسشته کسری تخت کنار ، خواب شب قرمز نور زیر در که هم او ، رفت خواب به او و

 اون کسری نمیشد باورش ، اورد یاد به را حرفهایش...  کرد مقایسه ها گذشته با را کسری دوباره و رفت فرو فکر

 شده چی هر کسری میگفت خود با ، شد خیره ای نقطه به و گذاشت تخت لبه روی را سرش...  باشد زده را حرفها

 حق ، بگیره انتقام ازم بخواد داره حق ، شدم او عذاب یاعث من ، شدم او شدن عوض باعث من ، بودم من مقصر

 متنفر ازش ندارم حق ، باشم متنفر ازش نمیتونم من اما.... باشه نداشته دوستم داره حق ، باشه متنفر ازم داره

 عاشق من ، کنم اذیت او به ام عالقه خاطر به را خودم نمیخوام دیگه ، باشم اشقشع نمیخوام دیگه اما...  باشم

 نای عاشق باید من ، نمیکنم عوض دنیا با را لبخندش یه که ظریفم و قشنگ کسری این عاشق ، خودمم کسری

 ... نکنم دریغ هیچی از برایش باید ، کنم محبت بهش باید ، باشم کسری
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 اتاق از و بوسید را او ، کرد مرتب را کسری روی پتوی ، برداشت تخت لبه روی از را سرش که گرفت درد گردنش

 از سالن در هم کسری و صدرا ، میشست را ظرفها هم خانم ماهی ، میداد شیر روجا به اتاقش در رویا ، شد خارج

 ! میزنیم حرف نخاطراتمو از دارمی ، بشین بیا:  گفت لعیا دیدن با صدرا که میزدند حرف گذشته خاطرات

 ... بزنید حرف خودتون شما ، ندارم حوصله:  گفت و کشید اهی لعیا

 ... زد تلفن سارا ، راستی:  گفت و کشید اهی صدرا

 !؟ میگفت چی ، خب -

 ! بریم هم با بده خبر خواست اگه ، باشه همراهت میتونه گفت -

 !؟ بری میخوای جایی:  گفت صدرا که کرد نگاه ساعت به لعیا

 ازش داده انجام کسری و من برای که کاری خاطر به و پوریا دیدن برم میخوام...  بله:  گفت و کرد نگاهش عیال

 .... کنم تشکر

 ... باشه امشب همین باید حتما:  گفت و داد باال ابرو صدرا

 و بمونه اونجا رو وقتی چند و اصفهان بره میخواد صبح فردا پوریا ، ندارم وقت دیگه:  گفت و کشید اهی لعیا

 ... برمیگردم و میرم پویا و سارا با... نکنم تشکر ازش اگه زشته ، کنه زندگی

 ... ببره رو تو تا میزنم تلفن اژانس به:  گفت صدرا

 ! بشم اماده برم من پس ، ممنونم -

 اب شال ، پوشید شلوار مانتو هم خودش بعد ، کرد هماهنگ او با و گرفت تماس سارا با اول و رفت اتاقش به

 ماهی و رویا ، رفت سالن به ، شد خارج اتاق از و برداشت را کیفش ، کرد سر هم را چادرش ، کرد سر به اسمانی

 ازب روش...  بده اب بهش شد بیدار موقع یه ، باشه کسری به حواست مامان:  گفت لعیا که بودند نشست هم خانم

 ... میخوره سرما میشه

 ! دخترم چشم -

 ! صدرا کردی خبر آژانس...  مامانی بال بی چشمت -

 ! میبریمت کسری و من ، نه:  گفت و ایستاد صدرا

 !؟ میایید هم شما -

 ... کسری خونه میریم هم ما...  سارا خونه میبریم رو تو ، نه -

 ! منتظرمه سارا ، دارم عجله من پس:  گفت و کرد نگاه صدرا به بعد ، انداخت کسری به نگاه یه لعیا
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 سوار عقب لعیا ، شدند خارج خانه از معمول تعارفات بدل و رد از بعد و کرد خداحافظی خانم ماهی و رویا از یکسر

 وت:  گفت صدرا که افتاد راه به و کرد روشن سیگار افتادن راه از قبل کسری و شدند سوار هم صدرا و کسری ، شد

 !؟ میکشی سیگار خودکشی قصدر به

 ... گذشت نمیشه عادت از:  گفت و زد لبخندی کسری

 دیکه نکشم سیگار خواست ازم و دیدم را رویا وقتی از اما میکشیدم سیگار دانشگاه زمان هم من ، میشه چرا -

 ... نزدم لب

 ! دارم انگیزه بیشتر کشیدن برای من اما داشتی ترک انگیزه تو -

 ! میزنی لطمه ات سالمتی به ، داری چیکار انگیزه به تو -

 ! نداره افت بم بادمجون ، نترس -

 ، میکنه پیرت داره سیگار همین ، همه از بیشتر ، را سیگار این کنار بذار ، کن ول را مسخره جمله این کسری -

 ! کرده سفید را موهایت سیگار همین

 کمهد کالفگی با هم صدرا ، کرد نگاه بیرون به سریع و افتاد لعیا به اینه از نگاهش ای لحظه و کرد سکوت کسری

 !؟ میگی داری کی به:  گفت و زد را پخش

 چو... من شدم صحرا دل در گیاهی...  من شدم تنها و تک ، دنیا این در:  کرد خواندن به شروع غمگین آهنگی

 چرا یناکام به ، میگریم اثر بی چه ، میخندم ثمر بی چه..  من شدم لیال پی در شتابان...  گریزد مردم از که مجنونی

 رسوا چرا ناکامی به...  میگریم اثر بی چه ، میخندم ثمر بی چه.... من شدم شیدا چرا ، عاشق چرا ، من شدم رسوا

 ! من شدم تنها و تک دنیا این در! ...  من شدم شیدا چرا ، عاشق چرا ، من شدم

 اهنگ که ردک عوض را آهنگ صدرا و لرزاند را شان سه هر دلم ای لحظه برای که بود غمناک چنان خوانده صدای

 ! همیگیر دلت ، صدرا کن ول:  گفت بغض با و فشرد را قطع دکمه کسری خود اینبار...  کرد شروع دیگری غمگین

 !؟ میدی گوش رو اینها که نمیگیره تو دل:  گفت و کرد نگاهش صاف صدرا

 ! نمیکنه فرقی دیگه که من برای:  گفت و کرد نگاه دیگه سمت به کسری

 ! بردی سر را ام حوصه دیگه ؟ ، میزنی حرف طور این چرا کسری:  تگف کالفگی با صدرا

 چیزی از تو کسری:  گفت ، کرد درک خوب خیلی صدرا را اش تلخی که لبخندی ، کرد نگاهش لبخند با کسری

 !؟ ناراحتی

 ! نیستم ناراحت من!  نه:  گفت و کشید آهی تلخ لبخند همان با کسری
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 خانه به را لعیا...  کند صحبت او با رسیدند خونه به وقتی گرفت تصمیم و کرد سکوت بود نشده قانع اینکه با صدرا

 دباشی خودتون مواظب ، ام کسری با شب من:  گفت صدرا که کرد تشکر شدن پیاده حال در لعیا و رساندند سارا

... 

 ! بگذره خوش:  گفت و زد لبخندی لعیا

 کرد پذیرایی خوبی به او از و شد خوشحال لعیا دیدن با شهربانو...  ، تندرف پوریا پدری خانه به پویا و سارا همراه به

 ! نیست خونه پوریا مامان:  پرسید پویا که نبود خبری پوریا ار هنوز اما ،

 ! میشه سرد ات چایی جون لعیا....  میاد االن...  ست خونه پسرم چرا -

 می ؟ چطوره پسرت حال:  گفت شهربانو که یدنوش چای کمی و برداشت را فنجانش تشکر و خجالت با لعیا

 ! ببینمش تا اوردیش

 ... بود خوابیده راستش ، بوسه دست:  گفت لبخندی با لعیا

 ... ببینمش میخواد دلم خیلی که من -

 ! داشتنی دوست و خوشگل و مودب ، پسریه چه جون مامان نمیدونی -

 ... باشه طور این هم باید جون لعیا مثل مادری داشتن با ، جون سارا خب -

 ... دارید لطف خیلی من به نسبت جون سارا و شما:  گفت لعیا که کردند نگاه او به لبخند با همه

 ! خودت عین ، گله خیلی پسرت واقعا ، نه کسری به نسبت اما ، بله که تو به نسبت:  گفت شوخی با سارا

 ! اومد هم پوریا:  گفت شهربانو قدمهایش صدای شنیدن با و امد پایین دوم طبقه از پوریا و خندیدند همه

...  ایستاد احترامش به میذاشت سالن به پا که او دیدن با و کرد مرتب را چادرش و کرد جور و جمع را خودش لعیا

 ! امدید خوش خیلی ، خانم لعیا سالم:  گفت و زد لبخندی ، کرد نگاه او به بود پایین سرش که هم پوریا

 ... سالم:  گفت زده جالتخ لحنی با لعیا

 جان پویا...  اومدی خوش جون سارا....  میکنم خواهش بنشینید:  گفت و کرد اشاره مبل به لبخند همان با پوریا

 ... کردی عجب

 انحالت خب:  گفت لعیا به خطاب و انداخت پا پاروی پوریا ، نشستند او و لعیا و دادند را جوابش خوشرویی دوبا هر

 ! خوبه الحمداهلل که

 ! خوبم خیلی شما لطف به ، ممنونم خیلی -

 ! شکر خدارو خب -
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 !؟ چطوره جان کسری -

 ! خوبه شما لطف به هم کسری -

 اب دیدمش که باری چند راستش ، ببینم را کسری و بیام ، داشتم تصمیم امشب اتفاقا....  خداروشکر هم باز -

 ! بود خودم پسر کاش کردم اروز خودم

 که اریک و کردید من به که لطفی بایت تا اومدم:  گفت و کرد نگاه او به مکثی از بعد ، انداخت پایین را سرش لعیا

 حضانت گرفتن برای که دادگاهی درگیریهای حساب به بذارید ، شده دیر میدانم ، کنم تشکر ازتان دادید انجام

 میرید فردا گفت جون سارا چون شدم مزاحمتان بودند منزلمان در که مهمانی وجود با هم امشب...  داشتم

 نجبرا را کارتان این میتونم چطور نمیدانم ، مدیونم شما به و ممنونم ازتان کمکهایتان همه بابت من...  اصفهان

 ... کنم

 ... کنید تشکر بخواهید که نکردم کاری من ، نیست جبران به نیازی:  گفت و کشید آهی پوریا -

 ! انداختید خطر به را جونتون من خاطر به شما -

 ! کردم اینکارو خودم دل خاطر به ، نکردم را اینکار شما خاطر به من -

 لباس بریم جون مامان:  گفت انها گذاشتن تنها برای سارا که انداخت پایین را سرش ، خورد جا او حرف از لعیا

 ! ببینم گرفتی که را جدیدی

 تادر خلوت جای یه بریم ما:  گفت خنده با هم پویا!  برند که فهماند پویا به ابرو با شد او منظور متوجه که شهربانو

 !بزنیم حرف هم با موضوعی مورد

 ! میریم و میام من بزنی گپ پوریا با و بخوری سیب یه تو تا:  گفت میکرد نگاهش که لعیا به خطاب سارا

 را سرش لعیا...  اش خیره نگاه و پوریا و دمان لعیا...  نداد مهلت او به و رفت سریع سارا که بگه چیزی خواست لعیا

 ! نندازش پایین زیاد ، میگیره درد گردنت:  گفت پوریا که بود انداخته پایین

 ات میکنم کاری هر بودم گفته بهت:  گفت و کشید آهی ، رفت ای دیگه سمت به و برخاست او ، کرد نگاهش لعیا

 با که نمک قانع را خودم نتونستم اما باشم نداشته کارت به اریک گفتی درسته...  کسری به تو و برسه تو به کسری

 هب نتونستم دیگه میکنه چیکار علی دیدم و رفتم که هم وقتی...  بکشی عذاب و باشی ناراحت پسرت از دوری

 .... بدم رضایت علی پیش کسری موندن

 ! خوشحالم واقعا ، همید با پسرت و تو هک راحته خیالم حاال:  گفت و کرد نگاه او به هم پوریا ، کرد نگاهش لعیا

 ... کنم تشکر ازتون زبونی چه با نمیدونم من -

 ! ممنونم تو از من ، نیست الزم تشکر که گفتم -
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 ؟ چرا من از -

 استفاده ام عالقه از بود تو جای ای دیگه کس هر شاید...  اوردی زبان به را دلت حرف صادقانه اینکه خاطر به -

 با واجازد به تن عالقگی بی وجود با موقعیتهایم به توجه با هم شاید...  میکرد ولم رسید هدفش به وقتی و میکرد

 ، سخته یخیل برام گذشتنت میکنم اعتراف ، گذشتی ازم بدی انجام را اینکار میتونستی اینکه با تو اما ، میداد من

 عالقه از بعد و ازدواج برای چیزی هر از قبل قاییا و خانم هر که شده طوری زمونه ، تحسینه قابل برام صداقتت اما

...  یماندن یاد به همیشه برایم و ستایشی قابل تو لعیا....  شده کم خیلی صداقت چون ، میدهند اهمیت صداقت به

 که اندازه همان به چون ، کنارته دلدارت یار چون نداره امکان دیگه که میدونم اما باشی همراهم میخواست دلم

 ... کرد کمکت هم او کردم کتکم من

 ، میشه ام حسودی کسری به ک گفت و نشست مبلی روی ، کشید متاسف اهی او ، کرد نگاهش اضطراب با لعیا

 وجودم در حسادت مدت تمام اما ، بودم شده اخت باهاش حسابی مدت این توی ، میشه ام حسودی هم خیلی

 من از بیشتر کسری بدونی میخواهم اما ، میکردم دتحسا دوستم به که داشتم بدی حس چه ، میکشید شعله

 اشک از پر چشمهایش میزدیم حرف ازت وقتی...  داره دوست رو تو اش هستی تمام اندازه به کسری ، عاشقته

....  خورهن هم قرص یه دیگه که میکنم کاری ، باشه ناراحت نباید لعیا ، نبود زندگی این لعیا حق:  میگفت و میشد

 خودم عالقه از هیچی من ، داره دوستت عاشقانه میفهمیدم خوب که آورد می زبان به خاصی حس یه اب را اسمت

 ... دوستی انسان حس روی از:  گفتم ، میکنی کمک لعیا به چرا پرسید که هم وقتی ، نگفتم بهش تو به

 انانس حس که کنم باور میخواهی : گفت و خندید دادم را جواب این وقتی:  گفت و داد باال ابرو ، کرد نگاه لعیا به

 ستنی مهم:  گفت کسری اما کنم خالی شونه حرفش زیر از کردم سعی! ...  دوستی لعیا حس نمیگی چرا ، دوستیه

 چون گفتید را حقیقت که ممنونم ، میرم من خانم لعیا... ...  سالمتیشه و خوشحالی مهم من برای ، باشه کی با لعیا

 اگه هم شب اون...  داشتم رفتن قصد قبال من ، نمیرم هم فراموشی برای ، میشه وناس خیلی کردنتان فراموش

 دنخواهی برایم شما گفت من به حسی یه ، شدم شما به کسری خیره نگاه متوجه چون کردم خواستگاری عجوالنه

 ، باشید کنارش پس داره دوستتون کسری.... گفتم شما به را دلم حرف و ندادم دست از کامال را امیدم اما بود

 بیشتری های خوشی ارزوی برایتان و خوشحالیتون برای خوشحالم هم من...  شماست برای دلش فقط و تنهاست

 ... دارم را

 دلم را حرفها این راستش ، امدید را امشب و کردید گوش حرفهایم به حوصله با که ممنون:  گفت و زد لبخندی

 .... میشم ناراحتیان باعث دیدنتان به بیام اگه میکردم فکر اما بگم بهتون میخواست

 چیز ههم برای...  شد دیر که میبخشید ، کنم تشکر و برسم خدمت که بود من وظیفه این:  گفت و کشید آهی لعیا

 کمک وقعت بی اینکه از ، میکنید درک مرا اینکه از ، نمیشید اذیتم باعث پافشاریتون با اینکه از ، متشکرم ازتان

 ، هستید احترامی قابل مرد شما ، سپاسگزارم نهایت بی ازتون ، میکنید خوشی اروزی برایم اینکه از ، کردید

 ادمهای نیست کم اما شده کم صداقتشون افرادش و زمونه درسته ، بود خواهید ال ایده دختری هر برای مطمئنم
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 رد ، کنید وسیعتر را دیدتون کافیه فقط ، مادرتان و پدر ، جون سارا ، پویا اقا ، شما خود هم اش نمونه ، صداقت با

 ، سعادت ارزوی برایتان هم من....  بیارند دست به را شما دل و کنند فرصت هم بقیه تا نکنید تخته را دلتان

 ... کرد خواهم جبران را زحمتتان کنم کمکتان تونستم وقت هر بدانید! میکنم خوشبختی و سالمتی

 فتنر قصد پویا اقا و جون سارا کنم فکر:  گفت و زد لبخندی ، کرد نگاه ساعت به لعیا که زد لبخندی فقط پوریا

 ! برم آژانس با من بهتره ، ندارند

 ... باشه موفقیت با و خطر بی سفرتان امیدوارم:  گفت لعیا و برخاست هم پوریا که برخاست

 دباشی هم خودتان مراقب و باشید یکسر دو مواظب!  ممنونم اما نیست قندهار سفر چند هر:  گفت و خندید پوریا

... 

 ! حتما:  گفت تلخ لبخندی با لعیا

 نمیدونی...  میاری زبان به مقابلم در راحت چه را حتما این نامرد:  گفت دل در پوریا و شدند خیره هم به ای لحظه

 .... میکنم فراموشت دارم کندنی جون چه با

 .... کنید خبر آژانس یه برام میشه اگه:  گفت من و من با و انداخت پایین را سرش لعیا

 ! مردیم ما مگه ، خانم چی برای آژانس -

 دلت شاید گفتم:  گفت لبخند با لعیا و شدند سالن وارد بقیه همراه به که کردند نگاه سارا صدای سمت به دو هر

 .... بزنند گپ بابرادرشان بیشتر کمی بخواد دلشان هم پویا اقا و خونتون بری امشب نخواد

 پگ پوریا با که نرسید پویا و من به فرصت و میزدید گپ تا دو شما که فعال:  گفت و امد او سمت به خنده با سارا

 ... آزار دل شدند ها کهنه بازار به اومد که نو دیگه...  بزنیم

 ! نکن شیطونی سارا:  گفت خجالت با لعیا

 ! گذاشتی تنها مارو خودت که تو داداش زن: گفت زده یخ لبخندی با پوریا

 ! بری بعد و کنی خرد سرم روی گلدون یه اول فردا نذارم تنهاتون اگه ترسیدم -

 !؟ پسرم شد چی:  گفت شنیدند همه که طوری اما ارام بود ایستاده پوریا کنار که شهربانو و خندیدند همه

 !؟ شد چی چی -

 !؟ کردی خواستگاری از -

 ! نه -

 ؟ چرا -
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 ... کنم خواستگاری ازش اومده خودش که زمانی و اینجا نیست درست ، محترمیه خانم لعیا جان مامان -

 ... میری فردا که تو وا -

 .... نیستم لعیا با ازدواج فکر به دیگه که اینه برای خب -

 را وانشهرب صدای و میکرد ستایش را پوریا و میشنید را صدایشان اما نمیکرد نگاه انها به و بود پایین سرش لعیا

 ! جون لعیا:  گفت که شنید

 ! جانم:  گفت و کرد نگاهش لعیا

 ! باشم پذیرایت بهتری فرصت در داشتم دوست...  اومدی که ممنونم عزیزم -

 فعر بدید اجازه اگه ، شدم مزاحمتان بدی فرصت در اگه که ببخشید شما...  مناسبند لحظات همه بود، ام وظیفه -

 ! کنم زحمت

 هب و زد قدم شان خانه حیاط در وقت دیر تا انها رفتن از بعد پوریا و شدند خارج خانه از فراوان تتعارفا با خالصه

 ! وضعیت این تحمل جز نداشت ای چاره اما میگذاشت سر پشت را سختی شرایط ، اندیشید او

01 

 شال روی برف سفید های دانه که حالی در و نشست تاب روی برف های دانه زیر در زدن قدم ساعتها از بعد

 کاشیهای روی ، شب تاریکی در که بود ساعتها ، خورد تاب ارام ارام میکردند سفید را ان و افتادند می سیاهش

 به ، کسری تلخ لبخندهای به ، اندیشید می کسری و پوریا حرفهای به و برمیداشت قدم زمین شده پوش سفید

.. . نداشت تمامی که هایش نگرانی دل به...  کردند گوش او ینماش در که ای ترانه متن به ، اش عادی غیر رفتارهای

 میشد گریه دامن به دست که بود قرار بی انقدر دلش...  بودند جاری اش گونه بر شب ان که کسری اشکهای به

 دکن دور خود از را گناه احساس او نمیگذاشت ای لحظه کسری حرفهای ، بود فایده بی اما شود سبک کمی تاشاید

.. . خود به او عالقه مورد در پوریا حرفهای شنیدن با مخصوصا ، کند باور انتقام مورد در را او حرفهای میتوانستن ،

 را دخو میکرد سعی چه ،هر بود سردرگم کالفی همچو ، میشد گیج بیشتر و بیشتر میرفت پیش بیشتر چه هر

 ازم راچ داره دوستم اگه:  گفت و کرد نگاه برفی آسمان به گریه میان در...  میپیچید خود به بیشتر اما کند صاف

 !؟ چیه برای نگرانی این خدایا....  بگیره انتقام ازم میخواد چرا ، میکنه اذیتم چرا ، میکنه فرار

 او سمت به ، شد خارج خانه از و برداشت غر غر با را شالی ، اومد کنار پنجره پشت از نداشت تحمل دیگه که رویا

 !؟ نزدی یخ تو:  گفت و انداخت او دوش روی را لشا کالفه ، رفت

 ! باشی خودت مواظب باید هنوز ، میخوری سرما زود تو برو تو ، نه:  گفت و کرد پاک را اشکهایش لعیا

 اون.. . میکنی گریه روز ده تا بخندی بار یه که تو از این ، میذارید مگه ، باشم خودم مراقب:  گفت عصبانیت با رویا

 !؟ شده اش چه نیست معلوم شبه دو که اصدر از هم
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 !؟ کجاست اصال ؟ میکنه چیکار مگه:  پرسید لعیا

 ، خونه ببر مرا گفتم...  نبود خودش حال تو اصال ، خونه اومد صبح رفت کسری با که شب اون ؟، میدونم چه -

 نمیاد شب که کرد خبرم فنیتل هم ظهر از بعد! ...  دارم کار من مواظبته مامان ، باش اینجا هم روزی چند گفت

 کردم حس چرا نمیدونم ، خونه بود اومده هم صبح امروز...  مرده یکی کردم فکر که بود ناراحت هم انقدر...  خونه

 ... یددار را ما کردن دیوانه قصد هم دوتاتون! ...  قبرستون میگه ؟ کجایی میپرسم تلفنی که هم االن...  کرده گریه

 ، یزمعز نیست چیزی:  گفت و گرفت را دستش ، ایستاده هنوز که دید را او وقتی و رفت فرو فکر به ای لحظه لعیا

 ! نخوریم سرما که تو بریم

 ! نخوری سرما و باشی شده ساخته فوالد از اینکه مگه -

 بود ریاج که را اش بینی اب لعیا...  رفتند شومینه کنار به و شدند خانه وارد و کرد نگاهش تلخی لبخندی با لعیا

 را کسری نمیتوانست ، گذاشت هم کنار را حرفها و اتفاقات تمام دوباره ، شد خیره اتش های شعله به و کشید باال

 ، نیست درست چیزی میکردم حس ، کند باور

 

 

 

 نگاه ود اون به بعد ساعت به تعجب با صدرا که کردند سالم بهش و برخاستند نگرانی با دو آن و اومد صدرا باالخره

 ؟ بیدارید هنوز:  گفت و کرد

 !کردم سکته ؟ کجایی االن تا:  گفت صدرا به عصبانیت با رویا

 ؟ اومد پیش کاری عزیزم ببخش -

 ؟ کاری چه -

 ... بیمارستان بردمش که بود مریض دوستانم از یکی -

 ...پیششی شب یک ساعت و بیمارستان میبریش تو که نداره کار و کس دوستت این -

 ... باش آروم عزیزم:  گفت رویا به خطاب لعیا و کرد نگاه کوتس در صدرا

 ؟ هشد ات چه تو صدرا:  گفت کرد ریز رو چشمانش لعیا و کردند نگاه هم به لعیا و صدرا و برد پناه اتاقش به رویا

 رمس کمی..  لعیا نیست هیچیم:  گفت و داد لم مبلی روی و کشید پوفی بعد ، کرد نگاه او به مات لحظاتی صدرا

 ... شلوغه
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 یزچ برای ریخته فرو چهره این ، نمیشناسمت من نکن فکر ، صدرا میگی دروغ اما:  گفت و نشست روش به رو لعیا

 ؟ میکنی نگرانم داری صدرا!  ایه دیگه

 ؟ عزیزم چی نگران -

 هم تو حال ، صدرا رهندا قرار و آرام دلم ، میبینم کابوس مدام ، نگرانم ، دارم بدی حس ، نمیدونم ، نمیدونم -

 .. میکنه بدترم

 ... خوبه چیز همه ، نباش هیچی نگران -

 !!!!!!!!؟ صدرا -

 ! جانم -

 ؟ داری خبری کسری از -

 ؟ چطور -

 ... نگرانشم ، خبرم بی ازش رفته اینجا از وقتی از -

 ! هفرانس برگشت اون:  تگف و کرد نگاه لعیا به بعد ، کشید آه یه دوباره و بست رو چشمهاش ، کشید آهی صدرا

 ، تبرگش اون:  گفت خیره نگاهی از بعد صدرا ، کرد نگاه صدرا به مات و شنید وضوح به رو قلبش شکستن صدای

 ... کنی فراموشش خواست ازت ، برگشت همیشه برای ، دیروز

 !!!!!!!!!!؟ خداحافظی بی:  گفت تنها لعیا

 ... کن فراموشش ، نیست تو با دلش دیگه اون لعیا...  بود سخت براش:  گفت صدرا

 … گذاشت تنها هایش چرا و حیرت از دنیایی با رو لعیا و برخاست و

 

00 

 

 لهحوص کم ، شد او ذهن آشفتگی باعث دوباره و گذاشت باقی حیرت و بهت در رو لعیا کسری رفتن خداحافظی بی

 که بود شده او تحصیلی افت باعث و اشتهگذ تاثیر هم پسرش روی حاالتش این ، بود شده قبل از تر خسته و تر

 هدیگ مسایل به و گذاشت وقت پسرش برای بیشتر هم لعیا..  گذاشت جریان در را او علیزاده ناصر آقای معلمش

 ارهمو او برای رو خوشبختی به رسیدن راههای و کند فظط را اش زندگی کسری تنها گرفت تصمیم و نداد اهمیتی

 ریکس به متعلق همیشه مثل قلبش از جایی بازهم اما میکرد ثابت را او عالقگی بی کسری رفتن چند هر ، شازد
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 بی آهنگی در رو دلش حرفهای و میبرد گیتار به دست گاهی..  میسوزاند را او کسری عشق حالوت همیشه و بود

 ... میکرد خالصه غمگین و کالم

01 

 ! برم من بیار را ساندویچم ، میاد سرویسم االن بدو ، مامان -

 ! غرو غر پسر اقا چشم -

 ! بریم:  گفت بود ایستاده سالن در جلوی اش مدرسه لباس با که کسری به لبخند با و امد بیرون اتاقش از

 ؟ میایید هم شما:  پرسید دید رفتن برای اماده را او که کسری

 با مخود بعد به این از ، بله:  گفت میگذاشت او کوله در را ساندویچ که حالی در و رفت سمتش به لبخند با لعیا

 ! میبرمت ماشین

 ! مامان باد زنده:  گفت خوشحالی با کسری

 از روز دو که ماشینی سوار هم با ، رفت و کرد خداحافظی مادرش از خنده با لعیا و دوید در سمت به خوشحالی با

 ! دنبالم میایی خودت مامان:  پرسید کسری راه بین که افتادند راه به و شدند میگذشت خریدش

 ! همدرس میبرمت خودم روز هر اما ، دنبالت بیاد میگم سرویست به بیام نتونستم خودم هم وقت هر ، عزیزم بله -

 !؟ داری دوست را معلمت:  گفت لعیا که کرد نگاهش خوشحالی با کسری

 ! مهربونه خیلی ، بله -

 !؟ بزنه کتک را ها بچه شده حاال تا ؟ سختگیره -

 ... نمیزنه را کسی وقت هیچ اما سختگیره ، نه -

 !؟ میاره روز هر را پسرش -

 ! میشینه کنارم همیشه و میکنه بازی من با فقط سبحان...  میاره دوشنبه روزهای فقط نه، -

 !؟ میکنه شلوغ خیلی -

 ....میشینه ساکت بزنه حرف معلم اقا وقتی ، نه دیگه االن اما میکرد شیطونی خیلی اولها -

 !؟ داره دوستش علمتم -

 ... میاد برادرش جاش به و نمیاد مدرسه که روزه چهار معلمم اقا راستی...  خیلی -

 ؟ چرا -
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 ... مریضه کنم فکر -

 !؟ چطوریه برادرش -

 .... سختگیر و مهربون ، خودش عین -

 ... بریم شو پیاده عزیزم:  گفت و کرد پارک مدرسه از دورتر کمی

 مدرسه به قدم چند ، رفتند مدرسه سمت به داشت دست در را پسرش دست که حالی در و شدند پیاده هم با

 ... اومد هم معلم اقا برادر مامان:  گفت کسری که بود مانده

 بخندل با علیزاده آقای رسیدند که هم به ، امد می انها سمت به که دید را جوان پسری و کرد نگاه روبرویش به لعیا

 ... خانم سالم:  گفت و کرد نگاه لعیا به بود دویده بشل بر کسری دیدن از که

 ! سالم -

 ؟ خوبی...  جان کسری سالم -

 !؟ امدید شما بازهم ، خوبه معلم اقا حال...  مرسی ، اقا سالم -

 ... بیاد و بشه خوب برادرم زودتر داری دوست که میاد بدت من از چیه:  گفت خنده با علیزاده اقای

 .... بشند خوب زودتر دارم دوست ، هستم معلمم اقا نگران من اما مهربونید مه شما ، اقا نه -

 ! میشه شروع کالسها االن ، برو پسرم:  گفت لعیا و کردند نگاهش لبخند با معلمش و لعیا

 ! بخون درس خوب و باش خودت مواظب:  گفت و بوسید را او و شد خم

 ... بشی خسته که نکن کار زاد هم شما ، چشم -

 ... چشم -

 ! مودبیه و باهوش خیلی پسر:  گفت معملش که میکرد نگاه او به لبخند با لعیا و رفت

 .... دارید لطف شما:  گفت و کرد نگاهش لعیا

 با اینکه از قبل تا و اول روز...  باشه کسری به حواسم تا میکنه سفارش من به روز هر...  همینه هم برادرم نظر -

 یه احتم فهمیدم دیدم را کسری نمرات و صحبت وقتی اما باشه درست برادرم نظر یکردمنم فکر بزنم حرف کسری

 ... مودبه و زبون شیرین حد این تا که داره خونه توی برادرم و من از بهتر معلم

 ... میکنید شرمنده مرا کسری به اهمیت و کسری مورد در برادرتان هم و شما هم ، ممنونم خیلی -

 ! ببینم را شما تا بخوام کسری از خواستممی امروز راستش -
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 ؟ چرا -

 بچه مبادا تا مدرسه نمیاد حساسه خیلی خیلی ها بچه به نسبت چون و خورده سرما روزیه چند برادرم راستش -

 پسرتان با دوستی و مدرسه به امدن به سالشه شش که هم پسرش ، بیافتند عقب درس از و بشند مریض هم ها

 عاواق چون برنمیام پسش از:  گفت که بیارمش خواستم ، شد مانع ناصر که بیاد میخواست هم دیروز ، کرده عادت

 هک بود این ، نمیکنه گوش هم کسی حرف به و میکنه گریه و میگیره را کسری بهانه مدام سبحان...  شیطونه

 ... کنه بازی انسبح با ساعتی برای سبحان و ببرید را کسری ممکنه اگه تا کنم خواهش ازتون میخواستم

 ... کرده عادت کسری به حد این تا ساله شش بچه یه یعنی:  پرسید متعجب لعیا

 هشد سالش چهار وقتی از که هم برادرم ، باهوشه خیلی ، رفته پدرش به سبحان این:  گفت خنده با علیزاده اقای

 دردانه عزیز که مخصوصا ، یاییمب بر پسش از نمیشه واقعا ، کرده باهوشترش که داده تعلمش و داده درس بهش

 !خونمونه

 ازش مجبورید هم االن که دادید بهش خواسته چی هر و کردید لوسش حسابی پس:  گفت متین لبخندی با لعیا

 ... کنید اطاعت

 ... منده گله مدام ناصر و هستند باعثش مادرم و پدر:  گفت و خندید علیزاده اقای

 اون که نمیشه چیزی همان همیشه بفهمه تا کنید پوشی چشم سبحان هخواست از را اینبار بهتره پس خب -

 ذارهن معلمش خونه به پا کسری تا میدم ترجیح هم من ، کنند تربیتشان علیزاده اقای خود بذارید بهتره ، میخواد

 ... نده اهمیت درس به و نبره حساب معلمش از دیگه بشه باعث که نیاد پیش بینشان صمیمیتی و

 ... بشه طور این که نمیکنه اریک ناصر -

 رام...  کنه درک درست را روابط این بتونه تا مانده خیلی و ست بچه فعال کسری اما عاقلند علیزاده آقای ، بله -

 ! معلمش خونه بیارمش و بدم کسری به ای اجازه همچین نمیتونم من ، ببخشید

 ... دادید من به را وقتتان که ممنونم ، شدم خوشحال تاندیدن از حال هر به:  گفت و زد لبخندی مکثی از بعد نادر

 ! خداحافظ فعال...  بشه خوب حالشان زودتر امیدورام...  برسانید سالم علیزاده اقای به...  میکنم خواهش -

 انجام از بعد و برگشت خونه به دوباره...  شد مدرسه وارد او و شد دور او از لعیا و کرد خداحافظی هم نادر

 عدب کسری ظهر از بعد...  رفت کسری دنبال به دوباره و زد کله و سر مشتریها با ظهر تا و رفت مزون به هایشکار

 به و گذاشت احترام کسری خواست به...  ببیند را روجا او و بروند صدرا خونه به تا خواست او از تکالیفش انجام از

 او از تلفنی رویا... بود سرکار صدرا...  شد پذیرایشان خوشحالی با رویا...  رفتند صدرا خونه به مادرش همراه

 .... نمونید منتظرم نیومدم اگه:  گفت حالی بی با صدرا اما...  بیاید زودتر کمی تا خواست

 !؟ عزیزم خوبی:  گفت لعیا به خطاب تصنعی لبخند با و کرد قطع را تلفن حرفی بی هم رویا
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 !؟ چطوری تو ، ممنونم -

 .. میکنه گریه مدام ، نمیذاره خواب برام شب روجا این ، نیستم بد ای هم من -

 ... میکرد گریه مدام هم صدرا ، صدراست خود عین:  گفت لبخند با خانم ماهی

 و دکر نگاه بخنداند را ماهه یک روجای میکرد سعی و بود ایستاده روجا گهواره کنار که کسری به لبخند با لعیا

 !؟ میکنی چیکار پسرم:  گفت

 ... نمیخنده اصال روجا این مامان -

 ... ست بچه فعال عزیزم -

 ... نمیخندیدم بودم بچه وقتی هم من -

 ... میکردید گریه فقط بودید بچه وقتی شماها ، عزیزم نه -

 ! میگه راست دایی زن ، مامان:  گفت کسری و خندیدند لعیا و ماهی رویا حرف از

 ... میخنده کم کم بعد به این از هم روجا ... میخندیدید کم کم ، عزیزم نه -

 ... وجبه چند ببینم بذار ، میکنه نگاه بامزه چه ببین بیا مامان -

 قدر چه دستهاش مامان:  گفت دوباره کسری که خندیدند هم انها و کرد وجب را او اش گانه بچه دستهای با

 ! بودم قدری این من ، کوچولواند

 ... بودی کچولوتر این از تو -

 ... شدم بزرگی این به چطوری پس -

 ... شدی بزرگ طوری این تا کشیدم سختی خیلی ، دیگه کردم بزرگت من خب -

 بزرگ وقتی:  گفت و بوسید محکم را او ، انداخت او گردن دور را دستش ، امد او سمت به قشنگی خنده با کسری

 ... بشی اذیت نمیذارم دیگه بشم

 ! منی با تو چون نمیشم اذیت دیگه هم االن:  گفت و بوسید را او هم لعیا و دوید شان سه هر لب به لبخند

 ... میخنداند را انها حرفهایش با کسری و خندیدند هم با کلی و امد هم صدرا و ماندند شام برای رویا اصرار به

 و گذاشت میزش شوک توی بود دستش در که را هایی برگه صدرا و خورد در به هایی تقه که بود اتاقش توی صدرا

 ! تو بیا:  گفت

 ! بشین! ؟ داری کاری:  گفت صدرا و پاشیدند هم روی به لبخندی... شد اتاق وارد لعیا و شد باز در
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 ! صدرا:  گفت و کشید آهی ، کرد نگاه او به ، نشست صندلی روی لعیا

 ! بله -

 !؟ چته تو -

 !؟ میپرسی چرا ، هیچیم:  گفت و زد لبخندی صدرا

 !؟ میگی دروغ -

 ؟ چی مورد در -

 ! نیست هیچیت اینکه -

 ؟ چیزیمه میکنی فکر تو مگه ، نیست هیچیم میدونم خودم که اونجایی تا -

 ... ناراحتی چیزی از میکنم فکر ، هست ات چیزی یه میکنم حس ، نمیدونم -

 ... نیست طور این -

 !؟ پیدایی کم چرا -

 ، برسم روجا و رویا به تا خونه میام میارم گیر وقت تا و میرسم اونها به دارم که دارم مشکل کارهایم توی کم یه -

 ! ام شرمنده برسم مامان و تو مشکالت به نمیتونم اینکه از کن باور

 ... باشی تو دارم دوست اما ، ندارم هم مشکلی ، باشی مشکالتمون حالل و بیایی که نیست این منظورم من -

 ! هستم -

 ! خانوادته همین دنیا دارایی بهترین ، بشه دور ازت رویا که نکن کاری و بدان را تا زندگی قدر صدرا -

 ! چسبیدمش سفت ، مواظبم -

 ... خوشحالم:  گفت لبخندی با لعیا

 ! نمیخوری هم قرص و نداره باد صورتت دیگه میبینم چون ، خوشحالم هم من -

 ... نمیکنم فکر ادمهایش و گذشته به دیگه ، باشم کسری و اینده فکر به فقط و فقط گرفتم تصمیم -

 !؟ نامدار کسری به حتی -

 متنفر ازم کسری! ...  نمیخواهمش هم من رفت خداحافظی بی و نخواست مرا او وقتی ک گفت و کشید اهی لعیا

 کسریی اون نه اما خاطره یه شده برایم کسری...  بده عذاب مرا رفتنش با تا بود اومده ، کردم اذیتش من چون بود
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 شده برایم االن و داشتم دوست را پیش سال ده کسری من ، بود شده عوض خیلی چون ، رفت خداحافظی بی که

 ... قشنگ خاطره یه

 ! بریم دیگه ما:  گفت و کشید اهی دوباره ، برخاست ، کرد بغض

 ... بمونید جا همین را شب -

 ... مدرسه بره باید صبح کسری ، نه -

 ! لیز و برفی زمین ، کن رانندگی مارو ، باش مواظب -

 ! خیر به شب...  چشم -

01 

 !؟ میرید مسافرت را عید تعطیالت لعیا -

 هی...  نیست کن ول امسال زمستان معلومه که اینطور ، نمیدونم:  گفت لباس روی بر مرواید دوختن حال در لعیا

 ! یخبندونه هنوز زمین و مونده عید به هفته

 .... بره باید وادنخ چه و بخواد چه -

 ؟ میرید مسافرت هم شما -

 ... بیایید هم شما میخواهی...  پوریا خونه اصفهان میریم ما ، اره -

 ! پیاز ته یا پیازیم سر ما:  گفت و کرد نگاهش اخم با لعیا

 ! پیاز ته میشیم ما و پیاز سر میشی تو بخواهی اگه:  گفت خنده با سارا

 ! نزن حرف من با باره این در دیگه ریدا دوست کی هر جان ، سارا -

 ... میسوزه پورای برای دلم ، کنم چیکار خب:  گفت و کشید آهی سارا

 ! نه میگفتید ها شما اره میگفت اگه حاال ، میکنید اصرار شماها و نمیخواد میگه پوریا بیچاره ، چرا -

 ؟! نه میگه پوریا میدونی کجا از -

 ... گفت من به خودش شب همون -

 ! میگی دروغ -

 ! نه میگفتم بازهم میخواست مرا دوباره اگه گذشته اون از...  چیه دروغم -
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 !؟ چرا دوباره -

 ... کرد نخواهم ازدواج کال من چون -

 ؟ چرا -

 ! دیگه بسه ، مرگ و چرا -

 !؟ کنی ازدواج دوباره نمیخوای واقعا تو ، گذشته شوخی از -

 ... نه خب -

 ! کنه خواستگاری ازت خودت شرایط با مرد یه اگه حتی -

 ! بله -

 ؟ چرا -

 ازدواج با نمیخوام و کردم پیدا ارامش کمی زور به ، ندارم دردسر حوصله دیگه ، ندارم ازدواج به ای عالقه خب -

 ... بریزه هم به ارامشم دوباره

 ! همینه فقط -

 ! بله -

 ! مطمئنی -

 !؟ سارا چیه منظورت -

 ؟ نه یا میکنی فکر کسری به بازهم بدونم میخواستم قطف...  فقط...  هیچی -

 ... اومده بدم هم کسر از دیگه...  نه دیگه:  گفت و کشید اهی بعد و کرد نگاه او به خیره خیره لحظاتی لعیا

 !؟ اومده بدت ازش چرا -

 ، میرفت بعد و میبود صادق من با همیشه مثل کاش...  رفت دوباره و گذاشت جواب بی سوال دنیا یه با مرا چون -

 ... نمیرنجیدم ازش اونوقت

 ... نبوده صادق تو با که میدونی کجا از -

 ... میکرد پنهان ازم رو چیزی یه کسری که مطمئنم موضوع این باره در نباشم مطمئن چی هر مورد در -

 !؟ رو چی -
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 ... مکن فکر بهش نمیخوام دیگه دوماه از بعد کن ول اصال...  نمیدونم:  گفت و داد تکان کالفگی با را سرش لعیا

 آهی ، کرد نگاه ساعت به لعیا...  داد ادامه کارش به و نزد حرف دهد ازار را او این از بیشتر نخواست که هم سارا

 ... کسری دنبال برم من:  گفت برخاستن حال در و کشید

 !؟ میایی هم باز -

 ... کنم تمامش شب تا باید که دارم تمام نیمه کار یه ، برمیگردم و خونه میبرم را کسری ، اره -

 ... دنبالش بره بگو سرویسش به خب -

 ... بخوره سرم به هم هوایی یه میرم ، نه -

 و رسید ماشینش به میرفت راه لیز زمین روی احتیاط با که حالی در ، شد خارج کارش محل از خداحافظی گفتن با

 ... شد سوار

 و بود شلوغ خیابان ، انداخت اطرافش به نگاهی...  شد پیاده و کرد توقف خیابان کنار ، رسید کسری مدرسه به

 در به نگاهش ، کرد حرکت مدرسه سمت به هم انجا از و رفت رو پیاده به ، میگذشتند انجا از سرعت با ماشینها

 تر دقیق که کمی ، شد خیابان وارد دوان دوان و شد خارج سرعت به انجا از ای بچه پسر دید که بود مدرسه

 و شد خارج مدرسه از هم مدرسه نگهبان...  میشه رد خیابون از ماشین به توجه بی که سبحانه فهمید کرد نگاهش

 همینکه اما ، بود شده خلوت دقایقی برای که ایستاد خیابون وسط درست و نکرد توجهی او اما زد صدا را او

 تسرع با ماشینی زمان همین در اما شد نزدیکتر لعیا به و تگذاش فرار به پا دوباره او رفت سمتش به نگهبان

 که عیال ، نکرد توجهی سبحان که نمیشد کم سرعت از و میزد بوق مدام ، میکرد حرکت سبحان سمت به باال بسیار

 و کشید خود پشت به را او دست با ، رسید او به ماشین با همزمان و و دوید سمتش به اختیار بی دید خطر رادر او

 بکشد جیغ نتوانست حتی که کرد حس شکمش در دردی چنان ، کرد برخورد سخت و محکم خیلی او با ماشین

 روی و گذاشت شکمش روی را دستش لعیا...  شد بلند هوا به سبحان و نگهبان جیغ و ماشین ترمز صدای اما

 چند و راننده و امد بیرون لعیا دهان از خون...  رفت سمتشان به و زد سرش به دستی دو هم نگهبان...  افتاد زمین

 و دز سرش به دوباره او دیدن با بود شناخته را لعیا مدت این در که نگهبان و شدند جمع سرش باالی هم دیگه نفر

 !ست کسری مادر اینکه:  گفت

 شد رو روبه که کسی اولین با نگهبان و امد در صدا به هم مدرسه زنگ که دوید مدرسه سمت به گریه و ناله با

 ؟ شده چی:  گفت نگرانی با نگهبان گریه دیدن با ، بود امده سبحان دنبال به که بود ناصر

 ... شدیم بیچاره:  گفت و کرد اشاره تجمع سمت به نگهبان
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 ابلشمق که را اقایونی و دوید جمع ان سمت به باشد افتاده اتفاقی سبحان برای اینکه به فکر با وحشتزده ناصر

 هب میکرد گریه خانمی اغوش در که شنید را او گریه صدای وقتی و گشت سبحان دنبال به اول ، دز کنار بودند

 ! سبحان:  گفت و رفت سمتش

 کرد اهنگ بود ریخته خون کمی که لعیا خالی جای به گریانش نگاه با و کرد نگاهش پدرش صدای شنیدن با سبحان

 ! عزیزم نترس:  گفت و بوسید ، گرفت اغوش در را او ناصر ،

 ! کسری مامان خوردبه ماشین...  کسری مامان:  گفت گریه با سبحان

 ؟ شده چی:  گفت بهت با ناصر

 !؟ افتاده اتفاقی چه خانم:  گفت و کرد نگاه داشت سبحان کردن ارام در سعی که خانمی به

 که کرد قایم خودش پشت را بچه خانم یه و اومد می بچه این سمت به سرعت به ماشین یه که دیدم دور از من -

 .... خورد بهش ماشین

 !؟ اومده سرش بالیی چه ؟ کجاست خانم اون ، خب -

 ! بیمارستان بردنش ای دیگه خانم همراه به راننده که بود بیهوش -

 !؟ بیمارستان کدام -

 می پسر این سر به یچ نبود معلوم نبود خانم اون اگه! ...  باشنش برده بیمارستان نزدیکترین به شاید ، نمیدونم -

 ... اومد

 واردی کنار که کسری دیدن با...  برد فرو موهایش در را دستش ، کرد نگاه اطرافش به بود شوکه حسابی که ناصر

 مادرش به ماشین که نگی کسری به سبحان:  گفت میرفت او سمت به که حالی در ، شد سرد اهش بود ایستاده

 ! کن گوش حرفم به را بار نای ، سبحان میکنم خواهش....  خورده

 ... چشم -

 ؟ ایستادی اینجا چرا جان کسری:  گفت زد لبخندی زور به ، کشید اهی رسید که کسری به

 ! لعیاام مامان منتظرم -

 ... بیاد خودش قراره مگه -

 ... بیاد سرویسم میگفت اومد نمی اگه ، بله -

 ! ببرمت من میخوای -

 ! شهمی نگران و میاد مامان ، نه -
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 ... بره که شد مجبور و زد تلفن بهش یکی اما ، اومد مادرت عزیزم -

 ؟! دیدینش شما -

 ! دنبالت بیاد خودش بعدا و خودمون خونه برم رو تو شد قرار ، بله -

 ! برم نمیتونم اجازه بی من اما -

 ...بدی گوش حرفم به باید و دومتم پدر هم من نگفته مگه ، گفته خودش که گفتم -

 !؟ چی بشه ناراحت اگه اما...  چشم:  گفت کردن فکر کمی از بعد ریکس

 ... میکنم صحبت باهاش خودم من نترس -

 و سبحان...  شد مدرسه وارد دوباره بود درونش در که اضطرابی وجود با و گرفت را کسری دست و زد لبخندی

 ! بریم و بیام باشیدتا جا همین:  گفت و گذاشت سالن در را کسری

 ؟ شده چی:  پرسید مدیر و امدند سمتش به مدیر و نگهبان که شد دفتر ردوا

 دیدی؟ زد بهش ماشین که را خانمی اون صورت:  گفت و کرد نگاه نگهبان به درمانده ناصر

 ... بود خوبی خیلی خانم...  بود کسری مادر ، اقا بله -

 ... شبا مواظبش خودت خدایا:  گفت ناله با و کشید هم در چهره ناصر

 این را سبحان که را عفریته زنیکه اون یا میکشم را خودم یا اخرش ، شدم خسته دیگه:  گفت و کرد نگاه مدیر به

 ! میکنه سرکش طور

 ... جان ناصر باش اروم:  گفت و گرفت را او بازوهای مدیر

 ؟ بیمارستانه مادرش بگم چطوری ؟ کنم چیکار کسری این با من -

 ... ندید را فتصاد صحنه که کسری -

 .... نه -

 که فهمید نگاهش از ، شده خیره انها به ریخته فرو ای چهره با کسری دید که افتاد در چوب چار به نگاهش مدیر

 !؟ عزیزم شده چی:  گفت و نشست پاهایش روی مقابلش ، رفت سمتش به سریع و شنیده را انها صحبت

 ؟ کرده تصادف مادرم:  گفت لرزان صدایی با کسری

 ... پیشش برم میخوام من... ؟ کجاست مادرم:  گفت گریه با ، کرد نگاه ناصر به کسری و کرد سکوت مدیر
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 و ناصر...  زد صدایش نگرانی با مدیر و افتاد مدیر اغوش در حال بی کسری که انداخت پایین را سرش هم ناصر

 ، ویدندد سمتشان به انها دیدن با میشدند خارج کالسها از تازه که معملین بقیه و رفتند سمتش به سریع نگهبان

 شد خارج مدرسه از دوان دوان و برداشت را او ناصر که نیامد هوش به او اما ریخت اب کسری صورت روی نگهبان

 اهنگ را سرش پشت مدام میکردو رانندگی سرعت با ناصر...  افتادند راه به بیمارستان سمت به مدیر همراه به و

 !؟ نیومد هوش به:  میگفت و میکرد

 ... باش اروم...  شده شوکه ، جان ناصر نه:  گفت مدیر

...  رفته حال از طور این کسری...  افتاده روز این به سبحان خاطر به کسری مادر! ... ؟ علیرضا باشم اروم چطوری -

 ...کنم زندگی چطوری من بیافته براشون اتفاقی اگه

 ؟ بردند تانبیمارس کدام را نیکجو خانم نفهمیدی -

 ! باشنش برده بیسمارتان همین کنم فکر ف نه -

 خوبی از وقتی و اوردند هوش به را او سریع خیلی پزشکها و رساند اورژانس به را کسری علیرضا، و شدند پیاده

 دکترها فعال و بیمارستانه همان در فهمیدند که کردند جو و پرس اطالعات از لعیا مورد در شدند مطمئن او حال

 ترسریع ناصر رفتند می را در پشت که اقایی و خانم دیدن با و رفتند بود او که اتاقی سمت به...  سرشند باالی

 ؟ اوردید شما را تصادفی خانم اون! ؟ چطوره حالش:  گفت خانم اون به خطاب و رفت

 .... سرشند باالی دکترها هنوز...  آقا بله:  گفت خانم

 ؟ زدید بهش شما:  گفت و کرد نگاه اقا اون به علیرضا

 .... بودم بریده ترمز ، ام شرمنده....  اقا بله:  گفت بود نگران که راننده

 ...میشینی خراب ماشین فرمان پشت که میکنی بیخود تو مرتیکه:  گفت عصبانیت با ناصر

 !باش اروم جان ناصر:  گفت و گرفت بود گرفت نشانه او سمت به که را او دست علیرضا

 ! بدیم خبر اش خانواده به ایدب ما -

 ؟ چطوری:  گفت علیرضا

 ... هست گوشی توی هم برادرش شماره ، بود کیفش توی ، گوشیشه این -

 ؟ کردید خبرش -

 ... بگم نمیتونم من ، نه -

 ؟ چیه برادرش اسم میدونید...  من به بدید خب -
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 ! صدرا داداش نوشته -

 !؟ شما حال ، خانم لعیا سالم:  شنید صدرارا صدای بوق شش از بعد و فتگر را صدرا شماره گوشی همان با علیرضا

 ! نیکجو جناب سالم ک گفت من و من با علیرضا

 ؟ شما ، بخشید می ، سالم -

 ؟ هستید نیکجو خانم برادر شما..  هستم کسری مدرسه مدیر من...  من..  من -

 ؟ افتاده پسرش و خواهرم برای اتفاقی ؟ شماست دست لعیا گوشی ، بله -

 ... بوده ساده تصادف یه ، نباشید نگران -

 ؟ اند کجا:  پرسید وحشتزده صدرا

 ... بیمارستان -

 الهن با ناصر که کشید آهی و کرد نگاه ناصر به ناراحتی با و فشرد را تماس قطع دکمه و شنید را ازاد بوق صدای

 !؟ چطوره کسری ببین برو:  گفت

 ! باش اروم جان ناصر:  گفت و گذاشت او شانه روی را دستش علیرضا

 ... بردار سرم از دستم...  نمیتونم علیرضا:  گفت لرزان صدایی با ناصر

 خانم اون حال ، دکتر خب:  پرسید همه از زودتر علیرضا و شدند خارج اتاق از دکترها که رفت دیگه سمت به

 ؟ چطوره

 ؟ هستید بستگانش از شما -

 ... بله -

 ... نه ای بیاره دووم بتونه نیست معلوم وگرنه سریع خیلی ، بشه عمل سریعتر چه هر باید ، داره اخلید خونریزی -

 ... بمیره نباید:  گفت وحشتزده ناصر

 ... بدهند رضایت عمل برای باید...  کرد خواهیم را سعیمان تمام ما:  گفت دکتر

 ... بده رضایت باید کی -

 ... زود خیلی اما ، اولش درجه بستگان از یکی ... پدرش...  برادرش ، همسرش -

 حاال:  گفت علیرضا به خطاب نگرانی با ناصر و شد دور انها از میداد را الزم دستورهای پرستار به که حالی در

 ؟ کنیم چیکار
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 ... میاد االن برادرش ، کن صبر -

05 

 ، شدید خسته دیگه شما علیزاده اقای:  گفت و رفت سمتش به ، بود انجا مدت تمام که کرد نگاه ناصر به صدرا

 ... خونه برید

 هخون برم اگه میکنید فکر ، افتاده روز این به من پسر خاطر به خواهرتون...  برم کجا:  گفت و کشید اهی ناصر

 ... باشم راحت میتونم

 ... نمیاد بر ما از کاری هیچ و بیهوشه که فعال...  بود موفق عمل که شکر رو خدا -

 هباش این از غیر اگه میشه خوب حالشان که بشم مطمئن باید...  هستم همینجا نیاند هوش به تا ، نمیتونم من -

 ... برسند کامل بهبودی به خواهرتان تا میکنم رو زیرو را دنیا

 فرت از دو هر چشمان و بودند نشسته انتظار های صندلی روی که کرد نگاه رویا و مادرش به و زد لبخندی صدرا

.. . بود هوش بی و ویژه مراقبتهای اتاق در هنوز لعیا و بود گذشته عمل از ساعت دو...  بود شده متورم و قرمز ریهگ

 کردن ارام به و بودند انجا هم سارا و پویا...  میگرفت را مادرش سراغ مدام و بود بیمارستان در هنوز هم کسری

 یدند با که بود خیز نیم هنوز اما کرد نشستن قصد بود هشد خسته زدن قدم از که صدرا...  میکردند کمک کسری

 هب نگرانی با کسری ، کرد نگاه او به بهت با و ایستاد صاف دوباره امد می انها سمت به راهرو انتهای از که کسی

 انیرنگ با بود شده قبل از الغرتر که کسری ، ایستاد ای گرفته برق همچو او دیدن با هم رویا که امد می انها سمت

 ؟ صدرا کجاست:  گفت لرزان صدایی با و ایستاد صدرا مقابل

 ؟ اومدی چرا تو ، کسری باش اروم:  گفت بغض با و گرفت را او لرزان دستهای صدرا

:  گفت گریانش صدای با ناصر و خانم ماهی و رویا زده بهت نگاه مقابل در و افتاد گریه به ای بچه همچو کسری

 تخت روی جانم ارام ، لعیا که حالی در ؟ باشم اروم چطوری صدرا....  نمیکشه درد بگو...  خوبه لعیا که بگو صدرا

 ... افتاده بیمارستان

 خوب حالت تو ، باش اروم خدا به تورو...  کسری میکنم خواهش:  گفت و کرد پاک را او اشکهای ناراحتی با صدرا

 ... نیست

 ؟ چطوره لعیا -

 ... هوشه بی فعال ، کردند عملش -

 .... بده خیلی حالش یعنی ، هوشه بی چرا -

 ... لعیا طرف یه از و تو درد طرف یه از ، ندارم خبر هم خودم حال از من ، نمیدونم ، کسری نمیدونم -
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 ... ببینمش میخوام -

 ... نمیذارند -

 ار خواهرت بذاری که سخته میدونم ، نمیگیره اروم دلم نبینمش اگه...  ببینمش میخوام ، صدرا میکنم خواهش -

 ... برم و ببینمش بذار میکنم التماست صدرا اما ، ببینم عشقم عنوان به

 اجازه دکترها اما ، میذاشتم بود خودم دست اگه خدا به:  گفت لرزان صدایی با و فشرد سینه به را او سر صدرا

 .... نمیدند

 کسری که بودی نگفته تو مگه...  ؟ صدرا خبره هچ اینجا:  پرسید و رفت صدرا سمت به و امد بیرون بهت از رویا

 !؟ میکنه چیکار اینجا ، االن پس ، فرانسه رفته

 ... نپرس رویا:  گفت بغض با بود زده نم را چشمانش زیر اشک که صدرا

 رسنپ میگید و میدید بازی را لعیا و میگید دروغ اشکارا...  ؟ بشه چی که نپرسم:  گفت و کشید هم در چهره رویا

... 

 رفتمی پرستاری ایستگاه سمت به که حالی در و شد خارج اتاق از لعیا مراقب پرستار که بگه چیزی خواست صدرا

 ... اومد هوش به مریضتون:  گفت

 و کردند نگاه هم به لبخند با صدرا و کسری و جوشید وجودشان در خوشحالی که بودند بقیه و صدرا مخاطبش

 هک بودند منتظر هنوز انها و شدند لعیا اتاق وارد پزشکها...  گفت شکر خدارو و دکر باز هم از را دستهایش کسری

 کسری.. . ببینند کوتاه دقیقه چند برای را لعیا میتوانستند انها...  دادند خبر لعیا حال بهبودی از خروجشان از بعد

 ! میرم دیگه من:  گفت صدرا به خطاب

 ... ببینید را لعیا نمیخواستید مگه ، کجا -

 برای دلم ، میزنه پر دیدنش برای دلم:  گفت و کشید آهی ، دوخت چشم رویا به خسته نگاهی با کسری

 دنیا نای لعیا عشق به دارم....  ببیند مرا نمیخوام اما ، میگذره برایم لعیا یاد با ام لحظه هر ، شده تنگ لبخندهایش

 زا لعیا نذارید ، میکنم خواهش شما از پس ، شود ناراحت و دببین را ام ناراحتی لعیا نمیخوام اما ، میکنم ترک را

 ، میشکم نفس لعیا عشق به بعد و خدا عشق به اول و شهر همین توی دارم بفهمه نذارید ، بشه باخبر حضورم

 ... شده موفق هم کمی االن تا که همانطور ، کنه فراموشم بذارید

 !؟ دارید یمشکل چه شما مگه:  گفت و کشید هم در چهره رویا

 و دباشی لعیا مواظب ، میرم دیگه من ، بپرسید صدرا از بعدا:  گفت لرزانی صدای با و دوید کسری گونه بر اشک

 مرا عمو زن...  میخوام شما از که چیزیه اخرین این ، داداش زن میکنم خواهش ، کند حس را حضورم نذارید

 به قطف فرانسه برگشتم گفتم دروغ به اگه ، ببرید یاد از را االنم حضور و مرا شده که هم لعیا خاطر به ، ببخشید
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 ، ارهد جا برام هم هنوز قلبش ته میدونم چون میاد سراغش به ناراحتی دوباره ببیند مرا لعیا اگه ، بوده لعیا خاطر

 ... من به نه کنه فکر اش اینده به و بشه متنفر ازم کنید کاری ، کنم ناراحتش نمیخوام

 ، جان کسری:  گفت و کشید هم در چهره میکرد نگاه را او سرتاپای که حالی در و برداشت قدم شسمت به ماهی

 ؟ مریضی ؟ شدی الغر انقدر چرا تو پسرم

 یدخواست هم اگه ، ندونید بهتر ، ببخشید مرا ، برم باید نیست خوب حالم عمو زن:  گفت لرزان صدایی با کسری

 ! خداحافظ...  باشید لعیا فکر به فقط و فقط االن اما...  میدونه ار چیز همه ، بپرسید صدرا از بدونید

 ... کسری:  گفت و برداشت سمتش به قدمی نگرانی با صدرا برگرداند انها از روی

 ره رویا و ماهی...  نرود دنبالش یعنی که داد تکان او برای را دستش و برداشت قدم ، برگردد اینکه بدون کسری

 .... صدرا:  پرسیدند هم با دو

 ... نپرسید کسری از فعال:  گفت میجنگید بغضش با که حالی در و پوشاند را صورتش دستش با صدرا

 کسری مورد در که را چیزهایی نمیتونم:  گفت و کرد نگاه انها هردو به ، انداخت گریه به را او دوباره او به فکر

 ... بیارم زبان به بدونید میخواهید

 که میکردند نگاه را او مات هم ماهی و رویا...  میشنید را انها حرفهای و بود داده تکیه دیورا به ناصر مدت تمام

 ... بزنه حرف نباید ، حرفی هیچ بدون البته ، ببینید را مریض میتونید:  گفت و امد بیرون پرستار

 لبخند و فرستاد برایش دست با ای بوسه میکرد نگاه او به رمق بی که او دیدن از بعد و شد وارد ماهی همه از اول

 فقط و ایستادند عقب پرستار خواست با و رفتند بیرون رویا و صدرا بعد...  امد بیرون و داد تحویلش دلگرمی

 ... بزنی حرف نباید خانمم:  گفت پرستار که بگه چیزی خواست لعیا ، کردند نگاهش

 ! ببینمش میتونم:  گفت صدرا به خطاب و رفت جلو ناصر و شدند خارج هم با دو هر هم رویا و صدرا

 تماح میشه ارامشتان باعث دیدنش و دارید دوست اگه:  گفت لبخندی با بود راضی او رفتار از لحظه ان تا که صدرا

! 

 واستخ ، کشید آهی دیدنش با لعیا ، راند لب بر پررنگتر لبخندی لعیا دیدن با ، شد اتاق وارد لبخندی با ناصر

 هب میبرد باال زور به را دستش که حالی در و کشید هم در چهره او اما ، کرد اعتراض پرستار بارهدو که بگه چیزی

 بیایید:  گفت میکنه اصرار لعیا دید که پرستار و کرد نگاه پرستار به مردد ناصر...  بره نزدیکتر تا کرد اشاره ناصر

 .... نهک عفونت مریض زخمهای ممکنه ، نزنید دست چیزی به اما نزدیکتر

 را درد که حالی در ، کشید پایین دهانس جلوی از را ماسک زور به لعیا ، ایستاد او سر باالی و رفت جلوتر ناصر

 ...! سبحان:  گفت دار خش و ارام صدایی با میکرد حس
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 ... نباشید نگران شما ، خوبه سبحان:  گفت ناصر که کشید هم در چهره و شد حرفش ادامه مانع درد

 ؟ کسری:  گفت و کشید اهی بارهدو لعیا

 شما.. . باشه داشته مشکلی نمیذارم اینجایید وقتی تا راحت خیالتان...  خوبه هم کسری:  گفت و زد لبخندی ناصر

 ... باشید خودتان مواظب

 ایدنب ، بیرون برید لطفا:  گفت و امد جلو پرستار که افتاد سرفه به و کرد ناله لعیا که شد بیشتر لحظه هر دردش

 ... میکنه ریزی خون دوباره وگرنه بزنه حرف

 .... داره درد خیلی:  گفت نگرانی با ناصر

 ! بیرون بفرمایید شما ، میشه اروم مسکن با ، شکسته هم هایش دنده ، داشته سختی عمل ، طبیعیه -

 نهممک ، بهتره بمونم من ، برید را امشب مامان:  میگفت که شنید را صدرا صدای...  بیرون اتاق از ناراحتی با ناصر

 ... باشه الزم چیزی دارویی

 ! خونه توی من و باشه اینجا لعیا ، صدرا برم نمیتونم:  گفت ماهی که کرد نگاه انها به

 ات کردیم اش راضی زور به پویا و من ، بیمارستانه توی صبح از بچه اون ، کسری خاطر به جون خاله:  گفت سارا

 یدبر خاله میکنم خواهش ، ناراحته خیلی طفلی ، میشه نگران بچه نرید هم شما اگه ، نهخو بره لعیا دیدن بدون

 گناه ، مادرت پیش گذاشتی صبح از را ماهه سه دختر یه هم تو جون رویا... بهتره بمونند امشب صدرا اقا ، خونه

 ... میمونم من باشه راحت خیالتون میخواهید اگه اصال...  برس دخترت به برو ، داره

 ... میمونم خودم هم من ، بمونه کسی نمیذارند که فعال:  گفت صدرا

 ... مامان بریم:  گفت و گرفت را ماهی دست و برخاست رویا

 ... بفرمایید ست ساخته من از کمکی اگه:  گفت و امد جلو ناصر

 ... کردید شرمنده را ما شما:  گفت لبخندی با صدرا

 ... کردند خودشان مدیون مرا ابد تا نخواهرتا...  بود ام وظیفه این -

 مه دیگه و کنید استراحت یکم برید...  بمونه ماشین زیر پسرتان تا میذاشت اتظارداشتید ، حرفیه چه این -

 ... اشهب مدرسه توی کسری به حواستان بیمارستانه توی لعیا وقتی تا میکنم خواهش ازتون فقط ، نباشید نگران

 کامال روز چند این در خودم من و مانده تعطیالت به هفته یه ، نباشید مسئله این نگران عنوان هیچ به ، حتما -

 ... باشه خواهرتان به حواستان شما ، خونه میارمش هم خودم ، هست کسری به حواسم

 ... داره سرویس خودش کسری -
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 بدم امانج میتونم فعال که کاریه هاتن این ، باشم کسری مواظب میتونم که جایی تا خودم میخواد دلم اما ، میدونم -

 ... بدید اجازه پس

 ... ممنونم ، میکنید لطف:  گفت و داد دست او با صدرا

 ... باشید هم خودتان مواظب ، مامان خونه برو و بردار را روجا برو:  گفت و گرفت رویا سمت به را سوییچ

 ... چشم -

 ! ها کنی خبرم افتاد اتفاقی صدرا -

 ... نباشید نگران ، مامان چشم -

 ا ورا رویا که دوید سمتشان به بقیه و خانم ماهی دیدن با بود ایستاده پویا کنار که کسری شدند که محوطه وارد

 ... نمیاد لعیا مامان:  گفت بود رفته فرو او اغوش به پناه بی ای پرنده همچو که کسری و فشرد اغوش در

 ... باشه اینجا روز چند باید نتماما عزیزم:  گفت و کرد نگاه او به رویا

 ! ببینمش میخوام من -

 ... میخوام را مامانم من:  گفت و افتاد گریه به کسری که بگه چیزی خواست رویا

 وا اشکهای ، کشید خود سمت به را او و گرفت کسری بازوی از ، رفت جلو ناصر که کرد نگاه ناصر به درمانده رویا

 هک بود نگفته شما به لعیا مامان مگه جان کسری:  گفت و گرفت دستانش بین را او سرد دستهای ، کرد پاک را

 .... باشی خودت مواظب

 ؟ بله -

 ؟ کنی گوش بزرگتر حرف به بود نگفته مگه -

 ! بله -

 ؟ نکن قولی بد بود نگفته مگه -

 ! بله -

 ؟ نمیکنی گوش ات دایی زن حرف به چرا پس -

 لعیا مامان ، رفته که علی بابا ، بذاره تنها منو هم اون میترسم...  شده تنگ مانمما برای دلم:  گفت گریه با کسری

 .... دارم دوست همه از بیشتر را مامانم من ، میشم تنها خیلی من بره اگه هم
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 حرف هم من با ، دیدمش االن خودم...  خوبه مادرت حال که میخورم قسم خدا به:  گفت و زد لبخندی زور به ناصر

 ؟ پرسید چی ازم میدونی ، زد

 را مامانت اگه...  باشم تو مواظب خواست ازم و پرسید را سبحان و تو حال:  گفت ناصر که کرد نگاهش کسری

 اریپرست ازش بتونب خونه اومد بیمارستان از مامانت وقتی و نشی مریض تا باشی خودت مواظب باید داری دوست

 نیک احترامی بی کسی به نباید ، داری دوستش که بدونه تا کنی عمل یداد مادرت به که قولهایی به باید...  کنی

 ... بشه طور این نمیخوای که تو ، میکشه خجالت همه از لعیا مامان بشه طور این اگه ، ادبی بی تو کنند فکر که

 ! نه -

 میام خودم که باش اماده و شو بیدار هم زود صبح فردا ، خونه برو دایی زن و خانم ماهی مامان با االن پس -

 ! قبوله...  کنی خوشحال را لعیا مامان تا بگیری خوب نمرات و بخونی درس خوب باید ، مدرسه بریم تا دنبالت

 ! قبوله خوبه مامان که بگید راست اگه -

 ؟ بخوره دروغ قسم میتونه ادم مگه ، خوردم قسم را خدا من -

 ! نه -

 ... دیگه گفتم راست من پس -

 ! دنبالت میام صبح...  عزیزم بخواب راحت خیلی و برو:  گفت و رابوسید او ، کرد پاک ار او اشکهای

 ریمب کسری با و بیام فردا تا بدید ادرس میشه اگه:  گفت ناصر و کرد تشکر رویا که داد رویا دست به را دستش

 ... مدرسه

 ... میشه زحمتتان -

 ... نکنید تعارف میکنم خواهش -

 ره و میاندیشید کارش و لعیا به را راه تمام ، رفت انجا از بقیه زودتراز و بوسید را کسری دوباره ، گرفت را ادرس

 تا و افتاد حرفهایش و هایش گریه و کسری یاد به ای لحظه ، یافت می او مدیون را خود بیشتر و بیشتر لحظه

 ، بود یازده حدودا ساعت رسید خونه به وقتی ... گذراند ذهن از بارها بارها را روز ان اتفاقات تمام خونه به رسیدن

 بسته صدای شنیدن با بود نگران که هم نادر و بودند منتظرش ساعت ان تا برادرش و خواهرش ، مادرش پدرو

 چی ، مسال:  گفت ناصر دیدن با ، رفت میرسید سالن به که باریکی راهرو سمت به و برخاست بقیه کنار از در شدن

 !؟ شد

 ... اومد هوش به باالخره:  گفت و کشید آهی بود داشته نگه زورباز به را چشمانش خستگی فورت از که ناصر

 !؟ بخوره سبحان به ماشین نذاشته که بوده نیکجو کسری مادر واقعا حاال -
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 !؟ کجاست سبحان!  بله -

 .... بردتش اومد خانم الهه -

 را حانسب هم دقیقه یه الهه نمیذارم دیگه بعد به این از ، کرد غلط:  گفت و کرد نگاهش عصبانیت با و سریع ناصر

 .... ببینه

 ... عزیزم میشی عصبانی چرا:  گفت و برخاست مادرش که بود ایستاده سالن در جلوی زمان این در

 ... ؟ ام عصبانی چرا نمیدونید یعنی:  گفت و کرد نگاه او به عصبانیت با ناصر

 رد پشت کشنده خیال و فکر و نگرانی جور هزار با پا لنگه یه صبح از : گفت و نشست راحتی مبل اولین روی

 به خاکی چه من میمرد زن اون اگه اخه...  نیافته بیچاره زن اون برای اتفاقی تا کردم خدا خدا و ایستادم اتاقها

 چهب نشه خوب خانم اون اگه ، میمردم من که افتاد می براش اتفاقی و میکرد تصادف سبحان اگه ، میریختم سرم

 ... میمونه مادر بی اش

 ... داره الهه به ربطی چه اینها پسرم خب:  گفت و نشست هم مادرش

 سبحان که بار هر ، نده گوش حرفم به سبحان که میکنه کاری چیز همه بی اون...  داره ربط الهه به اش همه -

 دیگه ، خونده کور اما اون به بدم را حضانت نم میخواد اینکارهایش با ، اورده در روزم از دمار فرداش بوده پیشش

...  دمیکنن بدبختت که نشی دار بچه ، میشی بیچاره که نکنی ازدواج موقع یه نادر...  ببینه را سبحان نداره حق

 ونکتای و الهه مثل دخترهایی با گرفتن زن و ازدواج ، نکن باور اند دنیا ثروت بهترین بچه و زن میگه کی هر نادر

 ... من مثل زده فلک بخت بد یه دتمیکنن

 !؟ افتاد چطوری اتفاق این اصال:  گفت و کشید اهی نادر

 زا مونده پدر بی که کنه بازی حیاط توی کمی فرستادمش من که کرد صدا و سر کالس توی سبحان ، نمیدونم -

 که خانم لعیا موقع اون کنم فکر ، ماشین جلوی میره میکرده فرار نگهبان دست از وقتی و میره بیرون مدرسه

 ... میزنه بهش ماشین اما کنار بکشدش تا میره و میبینه را سبحان کسری دنبال بوده اومده

 !؟ چطوره حالش حاال داداش:  گفت نوشین

 !؟ پرسید را سبحان حال ازم زور به دیدمش وقتی!...  خوبه فعال و اومده هوش به تازه ، نیست معلوم فعال -

 ... شده جدا همسرش از میگفت نادر -

 !؟ منظور:  گفت و کرد اخم ، فهمید را او حرف معنی ، شد مواجه او لبخند با که کرد نگاه نوشین به

 !؟ گرفته طالق چرا نمیدونی...  گفتم طوری همین:  گفت لبخند همان با نوشین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ر.س | قعش داغ از تر سوزنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

113 

 

 از را ای فرشته چنین شده ضرحا شوهرش چرا که بدونم مشتاقم خیلی اما...  نه:  گفت و داد باال ابرو هم ناصر

 .... بده دست

 ... فرشته ، بله:  گفت و خندید بیشتر نوشین

 !؟ ست فرشته اسمش:  گفت و شد قدم هم نوشین با همان پدرش

 مامت به فرشته یه با روحش اما...  لعیاست اسمش ، پدر نه:  گفت خونسردی همان با بود کرده لج باانها که هم ناصر

 ... هندار فرقی معنا

 ....بودند بدبختی مایه زنها همه که پیش دقیقه چند تا ، شد چی:  گفت و تاباند ابرو مادرش

 بتنجا از نمادی عنوان به بتونیم خانم لعیا مثل که هستند هم کسانی اما ، مامان بله:  گفت و برخاست هم ناصر

 ... موند زنده خانم لعیا که خداروشکر ، بدونیمشون

 شام : گفت نوشین که میرفت اتاقش سمت به بود کرده کنترل را خودش زور به که او و کردند نگاهش متعجب همه

 ... نمیخوری

 ... شدم سیر خوردم دل خون بس از ، نه -

 ... بکشم را شامت بیا ، مونده زنده که خانم لعیا ، عزیزم چرا دل و خون -

 برم ایدب کنید بیدار زودتر ربع یه را من ، نوشین ، نادر ، بخوابم میرم...  بایستم سرپا نمیتونم ام خسته بس از -

 ! کسری دنبال

 ؟ کیه کسری -

 ! میارمش و مدرسه میبرمش خودم من باشه بیمارستان خانم لعیا که وقتی تا...  خانم لعیا پسر -

 !؟ کارند کس بی مگه -

 را جونش حاضره فهمیدم ساعت چند همین در که داره برادر یه ، داره مادر خانم این...  حرفیه چه این مامان -

 گریه با که داره دوستانی ، داره دوستش خواهر اندازه به که داره داداشی زن ، باشه داشته را خواهرش تا بده

 امروز که را کاری از کمی بتونم که اینه برای مدرسه ببرم خودم را پسرش میخوام اگه ، کردند خون را دلم هاشون

 ... نبودیم خونسرد اینطور شما و من االن میخورد سبحان به ماشین اون اگه...  کنم جبران داده انجام سبحان برای

 ... میبره چی برای را سبحان نگفت الهه:  گفت و کرد نادر به رو

 ... خواهرشه دختر تولد میگفت -

 ! همیشه برای ، هباش خونه سبحان باید ظهر فردا تا بگو بزن تلفن...  هاست عتیقه پیش امشب پس اهان -
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 ! بزن تلفن خودت خب -

 ... ندارم رو اون صدای حوصله من -

 ...  رفت خواب به زود خیلی و کشید دراز تخت روی.  کرد عوض را لباسش ، رفت اتاقش به راست یک هم بعد

 

 

 فرض پیش 

 

01 

 از یکی که کرد اماده گردو و پنیر و نون از ای لقمه بعد و ریخت خود برای چای فنجانی ، شد خانه ابدار وارد

 ؟ چطوره خانم اون حال جان ناصر:  گفت همکارانش

 بگیرم تماس برادرش با میرم االن ، خبرم بی ازش امروز...  اومد هوش به زور به ، نداشت خوبی حال که دیشب تا -

... 

 ! شاگردهاته از یکی مادر میگند -

 ... درسته -

 نگفت با...  میشدند جمع انجا تفریح زنگ در استراحت برای اکثرا که رفت معلمین دفتر به و شد خارج انجا از

 چند از بعد و گرفت را صدرا شماره اش گوشی با...  خورد چای کمی...  نشست ای صندلی روی و شد وارد سالمی

 من ، اصدر اقا سالم: گفت جوابش در که شنید را صدرا صدای میانداخت پا روی پا که حالی در خوردن بوق بار

 ... هستم علیزاده ناصر

 ؟ شما حال ، علیزاده اقای سالم -

 ؟ هستند وضعیتی چه در نیکجو خانم بدونم خواستم شدم مزاحم میبخشید ، ممنونم خیلی -

 منتقلش بخش به ظهر تا بخواد خدا اگه و بهتره خیلی حالش خدا شکر ، هستید احوالش جویای که ممنونم -

 ... میکنند

 !؟ نداره وجود خاصی مشکل ؟ کرده شان معاینه دکتر... خداروشکر خب:  گفت و زد لبخندی ناصر

 زودتر بشه مراقبت ازش خوب اگه که هاشه دنده شکستگی اصلی مشکل ، کردم صحبت دکترش با االن ، نه -

 ... بهتره یکم اال اما داشت درد صبح تا ، میشه خوب
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 ... بهتری بیمارستان به ببریمش الزمه اگه -

 ...؟ هست بهتر بیمارستان این از هم بیمارستانی مگه:  گفت الود خنده صدایی با صدرا

 ! بگید من به تعارف بی هست کاری هر -

 اومده صبح از هم مادرم ، بدم انجام باید را لعیا و شرکت کارهای که من ، کافیه باشید کسری مواظب که همین -

 شحال ببینم مدرسه توی و بیام میخواست دلم ، نخورده صبحانه یکسر کرد کاری هر میگفت رویا ، بیمارستان

 ازش و کنید صحبت کسری با میشه اگه میکنم خواهش ، بدم انجام را بخش به لعیا انتقال کارهای باید اما چطوره

 ... کنه ضعف میترسم ، بخوره گذاشته براش رویا را ساندویچی تا بخواهید

 بهش حواسم من ، نباشید کسری نگران عنوان هیچ به:  گفت و برد فرو هایشمو الی را دستش ناراحتی با ناصر

 ... هست

 ... زحمته میدونم -

 این از بیشتر هم االن... هستم خواهرتان مدیون را پسرم زندگی من ، نزنید را حرف این میکنم خواهش -

 ! خداحافظ فعال...  کنم صحبت کسری با برم...  نمیشم مزاحمتان

 شما با موضوعی مورد در باید علیزاده اقای:  گفت و امد سراغش به دار دفتر که برخاست و کرد طعق را گوشی

 ... کنم مشورت

 ... دارم مهمی کار من ببخشید:  گفت و کشید اهی ناصر

 را او ، کرد نگاه کسری دیدن برای اطرافش به و ایستاد سکو روی ، رفت مدرسه باز محوطه به و شد خارج انجا از

 به ، شد سرد آهش ، شده خیره ای نقطه به و نشسته تنها و مدرسه ته نیمکت روی که دید خود روبوری رستد

 ؟ نمیکنی بازی ه بچه با و تنهایی چرا:  گفت و راند لب بر مهربان لبخندی رسید که او به ، برداشت قدم او سمت

 ! ندارم حوصله:  گفت ارام لحنی با و کرد نگاهش کسری

 !؟ عزیزم چرا:  گفت و نشست شکنار ناصر

 ! شده تنگ مامانم برای دلم -

 .... نباشی ناراحت ندادی قول من به صبح مگه ، کنی تحمل باید -

 ... شده تنگ مامانم برای دلم اما ، میخوام -

 ؟ خوردی صبحانه -

 ! نه -
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 !؟ چرا -

 ... بگیره لقمه برام مامانم دارم دوست من -

 ... میشه خوب دیر و میشه ناراحت بیشتر غمگینی تو که بفهمه مامان اگه کسری -

 ... ناراحتم نمیفهمه و نمیبینه منو که مامان -

 عیال میگفت من به تلفنی جون دایی االن ، داره دوستت چون ، ناراحتی تو میفهمه دلش مامان ، میکنی اشتباه -

 ... نخورده صبحانه که میدونه میگفت ، ست کسری نگران

 ! نگه بودم گفته که من ، گفته رویا دایی زن حتما -

 تونمنمی چون ، نه میگم من نه یا خوبی تو که بپرسه ازم و مادرت پیش برم هم من اگه ، بگه دروغ که نمیتونه اما -

 ... بگم دروغ

 موهای به ای بوسه ، فشرد سینه به را او سر ناصر که انداخت پایین را سرش و کرد نگاهش ناراحتی با کسری

 براش فقط تو ، عزیزم نباش نگران ، بدم تحویلت سالم و خوب را مادرت میدم قول بهت کسری:  گفت و زد سرش

 ... میبره رنج بیشتر تو ناراحتی از لعیا مامان چون ، باش خوشحال و کن دعا

 ! خوبید خیلی شما:  گفت و کرد نگاهش کسری

 ... بخوریم صبحانه بریم:  گفت مهربان لبخندی با ناصر

 ؟ نخوردید صبحانه هم شما مگه -

 .. نخوردم و شدم ناراحت صبحانه بی تو شنیدم وقتی ، نه -

 ؟ میخورید هم شما بخورم من اگه -

 ... بله -

 ... باشه ناراحت کسی خاطرم به ندارم دوست من ، بریم پس -

 ... بریم پس:  گفت و خندید ناصر

 هایش لقمه چاشنی را دلچسب محبتی و گرفت لقمه پنیر و نون با رایشب ، برد خانه ابدار رابه او و گرفت را دستش

 از دارمک هر:  گفت به و رساند خونه به را کسری مدرسه تعطیلی وقت ، رفت کالسش به تاخیر دقیقه چند با و کرد

 انیمام ، عزیزم نخوری غصه موقع یه...  میدم توضیح بهت خودم فردا باشه بذار بدی انجام نتونستی را تکالیفت

 ... پیشته همیشه

 !؟ ببینمش میتونم -
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 ! ببینیش میتونی بده اجازه اگه میکنم صحبت دکتر با میرم امروز ، نه هنوز -

 ... رسوندید را من که ممنونم -

 ! دنبالت میام صبح خودم هم فردا ، میکنم خواهش -

 ... بمونم منتظر من پس -

 ! بله -

 ! خداحافظ -

 ... عزیزم خداحافظ -

.. . نشاند کوچکش لبهای بر هم شیرین لبخندی و داد تکان دست ناصر برای و بست را در و شد پیاده ماشین از

 المس:  گفت و امد سمتش به نوشین رسید که خونه به ، افتاد راه به و فرستاد ای بوسه برایش دست با هم ناصر

 ... نباشی خسته

 ... اورد را سبحان الهه ، ممنونم ، سالم -

 ... نه -

 ؟ نگفتید بهش مگه:  گفت و کشید هم در چهره ناصر

 ! برنمیگردونه را سبحان دیگه گفت اما ، چرا -

 ! هرته شهر مگه...  کرده غلط -

 سالم:  داد جواب الها اول بوق از بعد که ، کرد الهه شماره گرفتن به شروع خودش و داد نوشین دست به را کیفش

 ! جان ناصر

 !؟ کجاست سبحان...  سالم:  گفت عصبانیت با ناصر

 ... خوابیده اتاقش توی -

 ... باشه اتاقش توی نمیبینم من اما -

 ! من خونه اتاق توی -

 ؟ کو پس ، باشه خونه باید ساعت این تا بودم نگفته من مگه -

 ... نمیارم را سبحان دیگه من -

 ... ببینیش تو میذارم که منه لطفهای از این و منه برای سبحان قانونا...  خودته دست مگه ، میکنی غلط تو -
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 ! ببرمش خودم با میخوام ، بمونه تو با سبحان نمیذارم من ، میکنم شکایت ازت میرم -

 ... نمیاد هم قبرستون تا تو با سبحان -

 ... میبرمش باشم داشته دوست جا هر و منه پیش که فعال -

 تشوهر من و باش زنم تو و من خونه توی بتمرگ بیا باشی پسرت اب میخواهی اگه ، ندارم اعصاب من الهه ببین -

 نداره امکان صورت این غیر در ، باشی سبحان با میتونی صورت این در فقط ، سبحان مادر و پدر تامون دو هر و

 اجاین سبحان خونه برمیگردم که چهار ساعت تا اگه هم حاال ، باشی داشته خودت با را سبحان موی تار یه بذارم

 ... میکنم شکایت ازت ربایی ادم جرم به میرم نباشه اگه اما هیچی که باشه

 ...که حقمه و پسرمه سبحان -

 الخروجت ممنوع ، زندان میندازمت بشی دستگیر بچه دزدیدن جرم به اگه ، خانم نمیده بهت را حق این قانون -

 یگفت هم اولش و بشی جدا ازم خواستی خودت ، گذاشتم ازادت که من دیگه برو ، بری نمیخواستی مگه...  میکنم

 !؟ نگفتی یا گفتی...  تو برای سبحان

 ... میخوام را سبحان که فهمیدم االن -

 که اینه ات بدبختی اولین ، میارم سردر خوب قانون از که میدونی ، داری وقت چهار ساعت تا...  دیره ، الهه دیره -

 ! خداحافظ... بندازی دامش به جوره هیچ نمیتونی و وکیله یه شوهرت

 هک موقع اون:  گفت بلند صدای با میرفت اتاقش سمت به که حالی در و فشرد را تماس قطع دکمه عصبانیت با

 شانس زن از چرا من خدایا...  اش از داغتر دایه شده من برای حاال ، داره هم بچه نمیدونست میکرد طالق طالق

 .... نیاوردم

 ؟ شد چی دوباره:  گفت نوشین به خطاب و شد خارج اتاقش ار مادرش

 ... زد حرف الهه با -

 ؟ اتیشه روی اسفند مثل ناصر که گفته چی دوباره -

 ... میدونم چه:  گفت و کشید هم در چهره نوشین

 اهی نوشین که بود گرفته دستانش بین را سرش و نشسته تخت روی ناصر و بود باز در ، ناصررفت اتاق سمت به

 ! داداش:  گفت و کشید

 ! جانم:  گفت او به نگاه بی ناصر

 ؟ کنی زندگی باهاش بخوای دوباره تو که میکنه اینطوری ، داره دوستت الهه -
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 عذابم کم ، نمیسازم الهه با دیگه عمردارم تا من:  گفت و رفت دیگه سمت به ، شد بلند جایش از عصبانیت با ناصر

 که ازدواج ،اسم بسه پشتم صد برای کردم ازدواج که دوباری همون ، کنم گرفتارشان را خودم دوباره که ندادند

 ... میلرزه تنم ستون چهار میاد

 ! بیرون برم و کنم عوض لباس میخوام بیرون برو حاال:  گفت و کشید اهی

 ؟ میری کجا -

 ؟ چطور -

 ! رفته سر ام حوصله ، یانه باشم باهات میتونم هم من بدونم خواستم -

 ... خانم لعیا القاتم میرم -

 ! تشکر برای!  بیام هم من:  گفت و زد لبخندی نوشین

 با اخواهش ، ها میرم تشکر برای فقط هم من نوشین...  تشکر برای فقط:  گفت و کرد اخم دید را او لبخند که ناصر

 ... نکنید خرد را اعصابم میخوره وول بقیه و سرتو توی که فکری

 ! چشم:  گفت و کرد جور و جمع را خودش سریع نوشین

 ! بیایی میخوای اگه البته ، شو اماده برو حاال خب -

 نزد از بعد و پوشید شیکی شلوار و کت سریع دوشی از بعد هم ناصر...  بست را در و رفت بیرون اتاق از نوشین

 ... نمیایی تو ها رفتم من نوشین:  گفت و رفت بیرون اتاقش از خوشبو عطری

 ... اومدیم کنی گرم را ماشین تا ، اومدیم چرا -

 ؟ نفرید چند مگه -

 .... میاد هم مامان -

 ! تر زود پس:  گفت و داد باال ابرو ناصر

 سوپر دفعه یه خب:  گفت خنده با نوشین که خرید دیگری چیزهای و میوه اب هم کمی و شیرینی و گل راه سر

 ! اش قباله پشت مینداختی را مارکت

 ! تلخ ، اخالق بد:  گفت مایوسانه لحنی با لب زیر و شد ساکت او که کرد اهشنگ جدی اخم با ناصر

 هک نمیشه مریض عیادت میریم داریم ، نشو دلخور عسل شیرین خانم خب:  گفت و افتاد خنده به او لحن از ناصر

 ... بریم خالی دست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ر.س | قعش داغ از تر سوزنده رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

111 

 

 که نگفت چیزی و کرد اخم هم وشینن ، بزنه حرفی تا کرد اشاره او به اینه ار مادرش که زد لبخندی هم نوشین

 ؟ داری خبر جان ناصر راستی:  گفت خودش مادرش

 ؟ چی از -

 ! کتایون از:  گفت من و من با مادرش

 ... باشم باخبر ازش که نداریم هم به ربطی کتایون و من:  گفت زورزورکی خونسردی با اهی همراه ناصر

 ! تهران میرسه امشب -

 ... سالمتی به خب -

 ... کرده دعوتمون شام برای ات لهخا -

 .... برید ، سالمت به ، خب -

 ... دیگه میایی هم تو -

 پیش وقت چند:  گفت دوباره مادرش که کرد سکوت و کرد نگاه مادرش به چشم گوشه از ، نشست او چهره بر اخم

 اگه.. . پشیمونه که بود لوممع حرفهایش از ، پرسید تورو حال سالها از بعد ، میکردم صحبت تلفن توی کتایون با

 ! سبحان مادر و باشه همسرت میتونه بخوای

 ! نمیخوام:  گفت اخم همان با ناصر

 ... جان ناصر -

 ... دیگه کنید بس میکنم خواهش مادر -

 ... باشند تو با میخواهند دوتاشون هر کتایون و الهه ، کنی زندگی طور این میخوای کی تا ، ناصر نمیتونم -

 !برگردم؟ پیش سال چند جهنم به و کنم ازدواج هردوتاشون با دوباره داری ارانتظ -

 !؟ داری دوستش که کدامشون هر با ، نه -

 ... متنفرم دوتاشون هر از -

 ... بودید هم عاشق کتایون و تو -

 نچو عنوان یچه به را کتایون اما ببخشم را الهه میتونم من...  نیستیم دیگه االن ، بودیم میگید هم خودتون -

 ... بود کتی بدبختیهایم همه باعث

 ... داشتن دوست روی از کتی -
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 ... بیزارم دوتاشون هر ازش ، نیارید من جلوی را اسمش مادر:  گفت عصبانیت با ناصر

 ... بهتری وقت برای بمون بهتره مامان:  گفت و گذاشت مادرش شانه روی را دستش عصبانیه او دید که نوشین

 ... نزنید حرف موردشان در وقت هیچ:  گفت غیظ با ناصر

 و ندپرسید را بخش اتاق شماره پرستاری ایستگاه از ، شدند پیاده و کرد پارک را ماشین ، رسیدند بیمارستان به

 تشسم به همه که زد در به ای تقه صدرا دیدن با ، ایستاد اتاق مقابل ناصر ، بود باز در ، رسیدند اتاق به...  رفتند

 ... امدید که ممنونم ، سالم:  گفت و داد دست او با ، امد سمتش به و زد لبخندی دیدنش با صدرا ، خیدندچر

 ... بود ام وظییفه سالم -

 تخت روی لعیا و بودند انجا هایشان عمه و مادرش و صدرا پویا و سارا ، لعیا دوستان از تا چند ، شدند اتاق وارد

 رناص که کشید هم در چهره و شد مانعش درد اما بنشیند تا داد خود به تکانی رناص دیدن با که بود کشیده دراز

 ... کنید استراحت باید شما...  باشید راحت خانم میکنم خواهش:  گفت سریع

 ناصرم مادر من ، سالم:  گفت و گرفت را او دست ، رفت او سمت به خانم ماهی با احوالپرسی و سالم از بعد مادرش

 ! عزیزم خوبی هک خداروشکر ،

 ... بکشم دراز مجبورم که میبخشید ، ممنونم:  گفت ارام صدایی با لعیا

 به اسیبی نذاشتی که ممنونم...  ناصر خواهر نوشینم من...  میکنیم درک اینرا ما همه و مریضی شما عزیزم -

 ... برسه عزیزمان سبحان

 ؟ خوبه که حالش...  بود ام وظیفه ، میکنم خواهش -

 ... خوبه شما لطف به:  گفت لبخندی با ناصر

 ... خدا خواست به ، نه من لطف به -

 ... هستم محبتتان مدیون ابد تا من -

 مواظبت ام زندگی ندار دارو از همینکه ، هست کسری به حواستان که میگفت صدرا ، ندارید من به دینی شما -

 ... میکنید شرمنده مرا میکنید

 ... کنه مرخصم زودتر بگو دکتر به میکنم خواهش:  گفت و کشید هم در چهره ، کرد صدرا به رو

 ؟ عزیزم میگی جک چرا:  گفت خنده با سارا

 کابوس مدام ، میجوشه سرکه و سیر مثل دلم مدت تمام...  شده تنگ کسری برای دلم ، نمیکنم شوخی سارا -

 ... ام کسری نگران ، میبینم
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 اش الال به لی لی انقدر تازه ، هست بهش حواسشان ادم اینهمه.. . نگرانی که تنهاست و تک کسری مگه -

 .... میشه لوس که میذاریم

 ... ببینم را کسری میخوام من هرحال به -

 ! ببینیش و بیارمش تا میگیرم اجازه دکتر از -

 ... میشه مریض ام بچه ، عفونیه بخش یه اینجا ، اصال ، نه -

 ! میبینیش هفته به هفته بود علی با حضانت که زمانی مثل کن فکر خب -

 .... میدیدش مدرسه جلوی و میرفت صبح روز هر ، تعطیل روزهای جز میدیدش روز هر هم موقع اون -

 !؟ میدی من به اب کمی سارا:  گفت لعیا که کردند نگاه هم به همه

 ! گرمه خیلی که این:  گفت و خورد لعیا که اورد اب برایش سارا

 ... داره ضرر برات سرد اب ، عزیزم باشه یطور این باید -

 هک ،صدرا شد سارا و پویا تعجب باعث که دیدند را پوریا و کردند نگاه در سمت به همه و خورد در به ای تقه دوباره

 ... سالم:  گفت لبخندی با و داد دست او با هم پوریا ، رفت او سمت به به به گفتن با شد خوشحال او دیدن از

 ردک معرفی همه به را پوریا صدرا ، رفتند اتاق داخل به و کردند خوشحالی ابراز هم دیدن از و کردند وسیروب هم با

 اتشم حالش بی و پریده رنگ و او گونه کبودی دیدن از ای لحظه ، کرد نگاه لعیا به بعد ، کرد سالم همه به پوریا و

 ...خانم لعیا سالم:  گفت ناراحتی با و کشید اهی بعد ، برد

 !؟ چطوره حالتون:  گفت پوریا که داد را سالمش جواب محو لبخندی با لعیا

 ... نیستم بد...  خدا شکر -

 ... نیستید هم خوب -

 ... نشدم ساخته که فوالد از ، دیگه کردم تصادف خب -

 دندفهمی خوب العی و سارا که غمگین و تلخ البته داد تحویلش لبخندی هم پوریا که زد را حرف این ریزی خنده با

 ... کافیه خوبه حالتان دیدم همینکه ، میرم دیگه من:  گفت اهی با پوریا ،

 ؟ کجا:  گفت پویا

 ... باشند موذب خانم لعیا شاید ، سالنم توی:  گفت و کرد نگاهش پوریا

 ...بشید خوب زودتر نیکجو خانم ، منتظرم بیرون من مادر...  میگند درست:  گفت هم ناصر
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 از کی ، خب:  گفت پوریا به خطاب صدرا ، ایستادند سالن در و شدند خارج اتاق از صدرا و ناصر ، پویا و پوریا

 !برگشتی؟ اصفهان

 ... اومدم فرودگاه از االن همین -

 ... شده نگرانت و میزنه تلفن بهت داره صبح از مامان بیچاره ، نمیدی جواب را تلفنت چرا:  گفت پویا

 ... گذاشتم جا رو گوشیم که بودم نگران و بود پرت حواسم انقدر ، آخ:  گفت و یدکش هم در چهره پوریا

 ؟ کجا -

 ! اصفهان ، خونه توی -

 ... میدادی دقشان کارهایت این با روزه دو وگرنه نداری بچه و زن تو خوبه:  گفت نیشخندی با پویا

 مردها ام دارند و ها بچه و زن دست افتاده دنیا هک فعال:  گفت کج لبخندی با ناصر و کرد نگاهش خیالی بی با پوریا

 ... میدهند دق را

 ردینک ازدواج االن تا اگه نصیحت شما به من از:  گفت و کرد نگاه پوریا به خنده با ناصر و کردند نگاهشان سه هر

 ...زمینه روی مرد ترین خوشبخت مجرد مرد ، نکن ازدواج دیگه

 ... نمیکنند فکر طور این که پویا و صدرا:  گفت و داد باال وابر پوریا و خندیدند پویا و صدرا

 ... باشند استثنا هم اینها شاید:  گفت لبخندی با و کرد نگاه دو ان با ناصر

 ... نمیایید را خانمها با جوره هیچ شما:  گفت خنده با صدرا

 ... خانمها از داری پری دل:  گفت پویا

 ، مبری دیگه جان ناصر:  گفت مهربانی با مادرش و امدند بیرون اتاق از شیننو و مادرش که زد لبخندی فقط ناصر

 ... کنند استراحت باید جان لعیا

 ... برگردم و کنم خداحافظی نیکجو خانم از من...  مادر چشم -

 بخو زودتر چه هر امیدوارم ، میزنم سر بهتون بازهم:  گفت و زد لبخندی ، رفت لعیا سمت به و شد اتاق وارد

 ... بشید

 ... کشیدید ،زحمت علیزاده اقای ممنونم:  گفت لبخندی با لعیا

 ! خداحافظ فعال -

 .. شد خارج بیمارستان از نوشین و مادرش همراه به و کرد خداحافظی مودبانه بقیه با
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 ! بمون تو:  گفت سارا به خطاب لعیا که بودند رفتن حال در هم بقیه

 ! عزیزم داری کاری:  گفت راسا که رفتند بیرون اتاق از همه

 ... کردم تصادف من که فهمیده کجا از پوریا -

 رو تو حال ازم نگرانی با و زده تلفن من به زود صبح ، دیگه عاشقه طفلک ، شوهرم برادر برای بمیرم الهی -

 هک گفتم ، بگم نیستم بلد دروغ میدونی خودت هم من ، نگرانه و دیده رو تو خواب صبح تا میگفت ، پرسیده

 یساعت چهار عمل یه و شکسته کوچولو یه ات دنده فقط و نبوده مهمی مسمئله که گفتم البته ، کردی تصادف

 ... بودی بیهوش را دیروز کل و داشتی

 رس گفتم که حرفهایی این با ، میسازه کوه کاه از عاشق ادم میگند:  گفت خنده با سارا و کرد نگاهش اخم با لعیا

 ... تهران اومده شده بلند کاره یه و هشد نگران هیچی

 !!؟ شده نگران هیچی سر -

 شقعا برادر اقای به:  گفت و داد باال ابرو پوریا دیدن با و برگشت در سمت به ، خورد در به ای تقه که خندید سارا

 ... بده در دم تو بفرما ، پیشه

 ...کنم خداحافظی خانم لعیا از اومدم:  گفت شیرین اخمی با پوریا

 برات اتفاقی چه گفت سارا که صبح...  دیدم کابوس صبح تا:  گفت تلخی لبخند با و کرد نگاهش و اومد او سمت به

 حالت که کنم باور نتونستم چون ، نبینمت و بمونم نتونستم ، برد بین از بردنت یاد از برای را تالشم تمام افتاده

 ... اصفهان برگردم باید دیگه من...  خوبی که راحته خیالم کمی حاال اما ، شدم لب به جون اینجا برسم تا ، خوبه

 !؟ زودی این به:  گفت سارا و کشید اهی لعیا

 ... دارم مهم خیلی کاری جلسه یه شش ساعت من جان سارا -

 ؟ اومدی چرا خب -

 ... گفتم االن را دلیلش -

 !؟ ببینی نمیخوای را اینا مامان -

 ... اونجا میرم االن ، چرا -

 ... بود شده تنگ برات دلم ، دیدمت شدم خوشحال:  گفت لبخندی با سارا

 !؟ ندارید من با کاری:  گفت و کرد نگاه لعیا به ، داد تحویلش لبخند پوریا

 ... امدید خاطرم به که ممنونم خیلی ، نه -
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 ؟ میایی ما با جان سارا!  خداحفظ...  بود ام وظیفه -

 باشم خودم میگه ، نمیذاره ماهی مامان اما باشم تو با امشب میخواستم ها، باشی دتخو مواظب جونم لعیا ، بله -

 ... دارند دوستت همه حالت به خوش...  تره راحت خیالم

 ... بیرون انجا از پوریا همراه به و بوسید را او سارا و خندید لعیا

07 

 ؟ نگرانی انقدر چرا ؟ صدرا میری کجا -

 ... کردند اش بستری ، بیمارستان بردتش پویا ، ستنی خوب حالش کسری رویا -

 بده انقدر حالش یعنی -

 ...خونه نیام شب ممکنه ، کن دعا براش رویا...  اره:  گفت و کرد پاک را اشکهایش صدرا

 ؟ بگی لعیا به نمیخوای صدرا -

 ...گیمن لعیا به گرفته قول ازم کسری ، بفهمه نباید...  نیست خوب حالش لعیا ، رویا نه -

 ، هست محکم عشق زنجیر یه اونها بین صدرا ، نمیبخشه رو ما گفتیم دروغی چه بهش بفهمه بعدا اگه اما -

 کرف اون به ظاهرا لعیا ، ببینه سرش باالی مرگ موقع تا داره دوستش که را کسی که حقشه این ، داره گناه کسری

 ارب اخرین برای بذار ، بگو لعیا به صدرا ، میداد شگو را بود کسری صدای که اهنگی دیشب همین تا اما نمیکنه

 ... ببینند را همدیگر

...  تهبایس میتونه پا سر که روزه دو تازه لعیا ، نمیشه ، رویا نمیتونم:  گفت گریه با و گرفت را رویا بازوهای صدرا

 ! ها نگی بهش موقع یه میکنم خواهش ، باش مواظبش

 ... میسوزه براش مدل ، ببینم را کسری میخوام من -

 ... بیایی تا میکنم خبرت ، برم من بذار -

 در پشت و بست را در ، رفت خودش اتاق به سریع کرد حس که دردی وجود با ، شنید که را قدمهایش صدای

 وجودش تمام در زهری چون نگرانی... میلرزید تنش تمام که میتپید طوری نگرانی شدت از قلبش ، ایستاد

 ؟ ست کسری کدوم کسری از منظورشان...  میزدند حرف چی مورد در انها خدایا. .. شد پراکنده

 نفس نگرانی شدت از ، نشست زمین روی اختیار بی و ریخت فرو کوهی چون را او گذشت ذهنش از که فکری

 ! صدرا...  صدرا:  زد صدایشان لرزان صدایی با ، شد خارج اتاق از و برخاست زور به ، میزد نفس
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 لعیا دهش چی:  گفت و رفت سمتش به میکرد نگاه اطرافش به که لعیا دیدن با و امد بیرون اتاقش از نگرانی با رویا

 ؟

 ؟ کجاست صدرا:  گفت و کشید هم در چهره متشنج صدای همان با لعیا

 ؟ داری کاری ، بیرون رفت االن همین -

 ... ام کسری نگران من -

 نگرانی اینکه ، پارک بردتش ماهی مامان ؟ کسری نگران چرا:  گفت من و من با بعد و برد ماتش ای لحظه رویا

 ... نداره

 ؟ کجاست کسری بگو رویا:  گفت ملتمسانه لعیا

 ... پارک رفته که میگم -

 کجاست؟ کسری بگو رویا خدا رو تو ، نامداره کسری منظورم:  گفت و افتاد گریه به لعیا

 ! کن استراحت بریم بیا ، فرانسه رفته گفتیم که ام عزیزم:  گفت و گرفت را او دست رویا

 هک شنیدم خودم ، نیست خوب حالش میگفت صدرا که شنیدم خودم من ، میگید دروغ:  گفت عصبانیت با لعیا

 ... بگیم لعیا به باید میگفتی

 و تگرف را او بغل زیر نگرانی با رویا که نالید و شد خم داشت درد که لعیا اما بگه چیزی خواست و برد ماتش رویا

 ... عزیزم بکش دراز بریم بیا:  گفت

 ؟ افتاده کسری برای اتفاقی چه بگو رویا توروخدا:  گفت گریه با لعیا میرفتند اتاقش سمت به که حالی در

 ... نیافتاده اتفاقی ، لعیا بخواب بریم -

 روجا جان ، رویا:  گفت گریه میان در و دمیپیچی خود به درد شدت از که حالی در لعیا...  خواباند تختش روی را او

 از باید من رویا ؟ کنی درکم نمیتونی چرا...  ؟ چرا بودی صدرا عاشق که تو رویا....  بیمارستانه کدوم کسری بگو

 !؟ چشه اون بگو میکنم التماس رویا... ببخشه منو بخوام کسری

 ! شهب کم دردت تا روبخور این بیا:  گفت و گرفت او سمت به داشت دست در که را مسکنی ، افتاد گریه به هم رویا

 ! بگو چیزی یه روخدا تو رویا:  گفت و کرد پرت دیگه سمت به ، گرفت را قرص لعیا

 ... ؟ لعیا بگم چی:  گفت و کرد نگاه دیگه سمت به گریان و کالفه رویا

 ؟ کجاست کسری بگو ؟ بیمارستانه کسری چرا ؟ گفتید دروغ چرا بگو -
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 ؟ بدونی چیزی تو نمیخواسته کسری ، گفته دروغ کسری خواست به هم صدرا ، فهمیدم تازه نداشتم خبر من -

 ؟ میدونستم نباید رو چی -

 .... داره ایدز کسری اینکه...  اینکه -

 ... مبتالست میشه سالی چهار میگفت صدرا که طور این:  گفت و کرد نگاهش او...  شد خیره او به اهی همراه لعیا

 ؟ چطوری:  گفت امد می بیرون اش حنجره از زور به که صدایی با لعیا

 خودش که میکنه تهدیدش ، نمیده اهمیت بهش کسری که داشته دوستش دختری یه میگفت صدرا ، نمیدونم -

 سرو بی حرف سری یه از بعد و کسری خونه توی میاد زور به روز یه اما ، نمیده اهمیت دوباره کسری ، میکشه را

 میبره را دستش دختره اما بشه مانع میخواد کسری ، بزنه چاقو با را خودش میخواد و میاره در چاقو جیبش از ، هت

 ودهب مبتال میگه بهش دختره همون بعدها...  میبره را دستش کف که ببره رو چاقو میکنه سعی هم بیچاره کسری و

 .... مبتالست میفهمه کسری و

 ... بکنیم کاری براش نمیتونیم بقیه و تو و من:  گفت و گرفت اغوش در میگریست همچنان که را لعیا

 .... میدونه مقصر منو اون ، نمیبخشه منو کسری -

 از روز همون خودش اینکه وجود با بودی شده عمل که روز اون...  عاشقته هم هنوز کسری ، نیست طور این -

 هب وقتی...  میزد زار خاطرت به ها بچه مثل ، بیمارستان اومد نبود خوب حالش اصال و بود شده مرخص بیمارستان

 ... گفت من به را چیز همه صدرا بعدش روز چند ، نگیم تو به چیزی خواست ازم و رفت اومدی هوش

 ؟ بیمارستانه کدوم:  گفت حالی بی با لعیا

 ... نمیدونم -

 ... ببینمش که بشه مانعم کسی نمیخوام ، میدونم من نگو اما ، بپرس صدرا از -

 ... نیست خوب حالت تو عزیزم -

 ! کسری پیش برم باید من ، میدم جون دارم ، بزن زنگ رویا خدا رضای محض -

 و یکسر حال میداند چیزی لعیا بگوید انکه بی و گرفت را صدرا شماره و برداشت میز روی از را تلفن گوشی رویا

 کدوم: گفت و امد پایین زور به تخت روی از لعیا فشرد هک را تماس قطع دکمه...  پرسید را بیمارستان اسم

 ؟ بیمارستانه

 !نیست خوب حالت تو لعیا:  نالید رویا

 ... ببینم را کسری بذارید ، میمیرم دارم ، نیست خوب حالم ، اره ، اره -
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 ... بیاد صدرا بگم بذار -

 ... برم ربذا رویا میکنم خواهش ، برم من نمیذارند بیاند اونها اگه ، نه -

 خانم ماهی میکرد دعا دعا که حالی در و شد خارج اتاق از...  امد در صدا به در زنگ که بگه چیزی خواست رویا

 !؟ کیه:  گفت مضطرب صدایی با و برداشت را گوشی ، رفت اف اف سمت به باشد

 ... علیزاده اقای خواهر ، هستم نوشین ، خانم سالم -

 ... میکنم خواهش بفرمایید ، بله:  گفت مکثی از بعد رویا

 ... نره دیگه شاید ، اومد یکی خداروشکر:  کرد زمزمه خود با و و فشرد را اف اف دکمه

 ... ناصر اقا خواهر ، اومده نوشین ، جان لعیا:  گفت بلندی صدای با

 زا خبر چشمانش اما دز لبخندی زور به ، دید دیگری خانم با را او رفت که حیاط به ، رفت او استقبال به هم خودش

 فتگ لبخند با هم نوشین ، کرد گویی امد خوش ، داد دست نوشین با و کرد سالم رسید که انها به ، اومیدادند گریه

 ! جون کتایون ، هستند ام خاله دختر ایشان: 

 ... میکنم خواهش داخل بفرمایید...  امدید خوش هم شما:  گفت رویا و دادند دست هم با کتایون و رویا

 و ردک رو جون لعیا هوای دلم که میشدیم رد اینجا از کتایون با راستش ، نشدیم مزاحم که موقع بد:  گفت نوشین

 !؟ چطوره حالش ببینم گفتم

 ! داخل بفرمایید...  اوردید تشریف موقع به هم خیلی اتفاقا...  کردید لطف -

 تدس یک و بود گرفته را شکمش دست یک با و بود دهش خم کمی که حالی در ، دیدند را لعیا شدند که خونه وارد

 به سریع رویا ، امد می انها سمت به میریخت اشک و برمیداشت قدم ارام و بود داده تکیه دیوار به را دیگرش

 ... نرو طوری این خدا به رو تو لعیا:  گفت و گرفت را او ، و رفت سمتش

 سریک ، برم بذار ، بمونم ام لحظه یه نمیتونم ، رویا نمیتونم:  گفت هق هق و گریه میان در و داد تکان را سرش لعیا

 ... داره احتیاج من به

 ... بریم و پیشش بذارم رو روجا ، بیاد ماهی مامان بذار ، بری نمیذارم تنهایی -

 ... کسری پیش برم میخوام ، کنم تحمل نمیتونم -

 ... میشه ناراحت ات تیناراح دیدن با فقط کسری ، برنمیاد تو از کاری هیچ -

 باید ، دمب براش را جونم حاضرم بگم بهش و برم باید من ، میمیرم نبینمش اگه من ، رویا نه:  گفت قراری بی با لعیا

 پیش سال ده همان مثل بفهمه باید ، نشده قدیمی و کهنه عشقم بفهمه باید ، عاشقشم هم هنوز بگم بهش
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 هکرد زندگی تنهایی توی سال ده من خاطر به کسری ، مقصرم من رویا...  موقع اون از بیشتر حتی ، دارم دوستش

 ... بریده زندگی از من کار خاطر به ، شده پیر من خاطر به ،

 ، کردید درو ازش رو من ماه سه چرا رویا:  گفت و گذاشت او شانه روی را سرش لعیا و افتاد گریه به هم رویا

 ... نبینمش اگه نمیبخشمتان

 ! بگیر برام اژانس یه:  گفت و کرد نگاه رویا به هملتمسان

 ! دیدنت اومده نوشین عزیزم -

 به ننوشی که نالید و شد خم ، شد بیشتر دردش که کشید اهی و کرد نگاه کتایون و نوشین به اشک پس از لعیا

 ! بشین بیا عزیزم:  گفت و گرفت را او ، رفت سمتش

 لعیا برای و رفت رویا ، نشست رویا تعارف به هم کتایون ، کنارش هم شخود و نشاند ، برد مبلی سمت به را او

 ! لعیا بخور:  گفت و نشست کنارش ، اورد مسکن دوباره

 ! نمیخورم:  گفت و زد پس را او دست لعیا

 ! ها میشه زیاد دردت ، لعیا خدا رو تو -

 یافتهب قراره اتفاقی یه میدونستم ، دارم دیب حس یه میگفتم رویا....  بیمارستانه توی ، میکشه درد داره کسری -

 ... ببینم داغ یه قراره میدونستم ،

 ؟ شده اش چه جون کسری ؟ افتاده اتفاقی چه خانم رویا:  گفت و گرفت دستانش بین را او دست نوشین

 ... قدیمیه دوست یه کسری از لعیا منظور ، نیست اش هیچی کسری:  گفت و کشید اهی ناراحتی با رویا

 ؟ شده طوری کسری نکنه:  گفت و کرد نگاه رویا به هراسان لعیا ، خورد زنگ تلفن

... ؟ کردند مرخصش... ؟ کجایی...  صدرا سالم!...  بله:  گفت و برداشت را گوشی و برخاست حرفی بی هم رویا

 خودش...  نگفتم یچیز من خدا به...  فهمیده لعیا ، خونه بیا صدرا...  خطرناکه ، چرا...  خونه اومد خودش

 .... شنیده رو حرفهامون

 ... ؟ کجایی صدرا:  گفت و گرفت رویا دست از را گوشی و برخاست زور به لعیا

 ! باش اروم لعیا -

 ؟ کجاست کسری ؟ کجایی گفتم -

 ! لعیا:  گفت که شنید را کسری رمق بی و حال بی صدای
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 رها دستش از دم یک که هقی هق میان در ، اورد زبان هب را کسری اسم اه همراه و ، برخاست نهادش از سر آهی

 .... کسری:  گفت نمیشد

 میان در و لرزان صدایی با میریخت اشک او همچو که هم کسری که داد تکیه مبل دسته به و نداد امانش گریه

 ! میکنه تر سخت برایم را مرگ هایت گریه لعیا:  گفت سرفه

 ... بکشه تو جای را من میخوام خدا از زرو و شب کسری ، نگو مردن از کسری -

 .... میرم راحت خیال با طوری این اما ، میشه اورتر عذاب مرگم بشه طور این اگه ، نمیکنه برایم فرقی لعیا -

 !؟ کردی فرار ازم چرا کسری ، میکشم عذاب عمرم اخر تا من اما -

 ... میشدم هم تو نابودی باعث موندم با داشتی توقع -

 توی هک همانطور ، نمیبینم هم را خوشی روی اما نمیمیرم تو بی من کسری ، میکنی نابودم بیشتر که فتنتر با -

 ... نبودم خوشحال قلبم ته هم لحظه یه تو بدون ، سال ده این

 ... باشی خودت مراقب باید ، کنی استراحت فعال باید تو ، نکن گریه ، من جان لعیا -

 .... ، باشم تو مراقب میخوام من -

 ... ببینی مرگ حال در مرا نمیخوام من -

 ... بگیری را گذشته انتقام ازم تا اومدی که میگفتی راست واقعا پس -

 ... بشی اذیت نمیخوام من ، لعیا خودت جان به نه -

 ... باشم کنارت در لحظه اخرین تا بذار پس -

 ! روزم دو روز یه مهمون من دختر -

 که حالی در اومدی چرا ، نامرد شده تنگ برات دلم ، میکنم دق شب تا غصه از ینمنب رو تو اگه من کسری -

 ... کسری ، نیست عشق این کسری ، نیست داشتن دوست این کسری...  بمونی من با نمیخواستی

 ! خداحافظ!  اونجام من ، خونه بیا ، عزیزم باشه ، جان لعیا باشه -

 ... گرفت شدت اشکهایش و فشرد سینه به را گوشی شنید که را هایش سرفه صدای

 ! بشین:  گفت و گرفت او بازوی از رویا

 ! برم میخوام:  گفت و داد تکان را سرش رمق بی لعیا

 ؟ کجا دوباره -
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 ! اش خونه برم گفت ، کسری پیش -

 ! میشناسیش مگه -

 ... اره -

 ! بریم هم با ، بپوشنم رو روجا لباس بذار -

 ... باش کسری مواظب تو ، یرمم آژانس با ، نیا تو -

 ! میبرمش من -

...  یبمون دخترت با بهتره شما ، میبرمش من: گفت لبخندی با و برخاست نوشین و کردند نگاه نوشین به دو هر

 ! مواظبشم نباش نگرانش

 ! عزیزم بریم:  گفت و گرفت را لعیا دست

 ! نمیشم شما مزاحم:  گفت و کشید اهی لعیا

 ! میرسانیم هم را شما ، بریم باید که ما ، مزاحمتی چه -

 خاطر به ازشان و سپرد نوشین دست به را او سفارش کلی با رویا!  بس و بود کسری دیدن مشتاق حقیقت در

 ... شدند سوار جلو نوشین و کتایون ، خواست معذرت نامناسب شرایط

 را شچشمان و بود داده تکیه صندلی به را سرش کسری و بود رفته فرو عمیقی فکر در و میکرد رانندگی ارام صدرا

 اچر:  گفت کند باز را چشمانش انکه بدون ، میکرد پاکش مدام و بود جاری چشمانش گوشه از اشک و بود بسته

 ! رفت سر ام حوصله ، برو تند یکم ؟ میکنی رانندگی اروم

 ! شو پیاده ، رسیدیم:  گفت بغض با بود کرده توقف او خانه مقابل که صدرا

 در او و کرد باز برایش را در صدرا ، شد نزدیک خانه به ارام ارام و کرد باز را ماشین در زور به حالی بی با کسری

 که بار هر و اندیشید لعیا به فقط و فقط و کشید دراز کاناپه روی و رفت سالن ته به میکرد تکیه دیوار به که حالی

 صدرا...  میریخت کاناپه مخملی پارچه روی و میخورد سر چشمانش گوشه از اشک ای دسته میزد هم بر چشم

 همگ:  گفت کسری که رفت دیگه سمت به و شد جاری اشکش او اشکهای دیدن با و کشید او روی و اورد را پتویی

 !؟ نگید لعیا به بودم نگفته

 ... شنید رو حرفهامون خودش...  نگفتیم چیزی ما -

 موردم در دادی قول اما نکردی قبول ، ندارم وجود من کن فکر بودم نکفته مگه ، میزدید حرف من مورد در چرا -

 بیاد و بگی بهش مردنم از بعد سال یک بود قرار ، ببیند طور این مرا لعیا نمیخواستم من صدرا...  نگی کس هیچ به
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 ار حالم لعیا اشکهای ندید ، ست گرفته دلم...  ببینم را هایش گریه نمیخوام من....  بخونه قران برام و خاکم سر

 ... میکنه بدتر

 ... کنم درست چیزی سوپی یه برات برم من ، فهمید که بهتر همان:  گفت و کرد پاک را اشکهایش صدرا

 ... بیار هم سیگارم ، بیار را گیتارم برو:  گفت و نشست کاناپه روی هم کسری

 ... سیگار دوباره:  گفت عصبانیت با صدرا

 ... بیار سیگار برام برو ، ندارم زدن حرف حال ، ندارم بحث حال ، صدرا میکنم خواهش:  فتگ حالی بی با کسری

 اما ، رفت اشپزخانه به خودش و اورد را گیتارش و سیگار برایش حرفی بی است حوصله بی او دید که هم صدرا

 میز روی را سرش و شستن صندلی روی ، دهد انجام کاری بتواند تا شد او مانع خانه در گیتار صدای پیچیدن

 صدرایی به رسد چه میکرد اب را سنگ که مینواخت ناک غم چنان کسری....  گریست کسری جال به و گذاشت

 هر تا بود داده پویا به کسری خود که کلیدی با و رسیدند راه از هم پویا و سارا...  بود کرده زندگی او با سالها که

 هب ارام و بست را گلویشان راه بغض غمگین اهنگ صدای شنیدن با و کردند باز را در برود، و بیاید خواست وقت

 ندشد شورشان اشکهای میزبان ارام و رفتند سمتی به کدام هر به دیدند حال ان در را کسری وقتی ، رفتند سالن

 رد سمت به یاپو ، نواخت و نواخت همچنان ، نه کسری اما شنیدند نفرشان سه هر ، شنید را در زنگ صدای پویا... 

 اب امد که هم سارا ، کرد نگاه لعیا به نگرانی با و ریخت فرو دلش ، برد ماتش لعیا دیدن با و کرد باز را ان و رفت

 ! لعیا:  گفت نگرانی با و کشید اهی لعیا دیدن

 دیدن اب ، ترف میشنید را اهنگ صدای که سمتی به و زد کنار را سارا دست با بود ایستاده نوشین کمک به که لعیا

 و نواخت همچنان کسری اما ، نشست او مقابل همانطور و نشست تنش بر سرمایی ، شد حس بی تنش تمام کسری

 غمگین صدای چون امدند داخل هم کتایون و نوشین ، نمیشنید صدایی هیچ و نمیدید را هیچکس گویی ، نواخت

 به را وا کسری اسم گفتن با اینکه تا میرفت بالتر و باالتر لحظه هر لعیا گریه صدای ، شد رفتنشان مانع اهنگ

 اش شانه او دیدن با ، چرخید لعیا سمت به گریانش چشمان با و کشید گیتار های ارشه از دست ، اورد خودش

 ... لعیا بشی متنفر ازم نبود قرار مگه:  گفت و داد تکیه گیتار دسته به را اش پیشانی ، لرزید

 ! نمیشه ، کسری نمیشه -

 ! متنفری ازم که تو اما -

 ... نمیگه دلم بگه هم زبونم ، دروغه -

 ... باشی متنفر ازم که کردم خواهش ازت من ولی -

 ! نیست خودم دست ، ببخش -

 ... بشی متنفر ازم تو که بود این ارزویم اخرین -
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 ؟ چرا -

 برام تو وجود با دنیا این از نکند دل لعیا آه...  نمیشدی ناراحت مردم من میفهمیدی وقتی طوری این چون -

 بی در شما و برنمیگشتم کاش ، اومدم نمی کاش میگم خودم با میبینم رو تو اشکهای وقتی اما...  ، سخته خیلی

 و یرهبگ بو جسدم و بمیرم تنها خونه توی اینکه فکر ، لعیا سخته اما ، میمردم غربت شهر در من و میماندید خبری

 غم و تنهایی سال ده...  بدم ادامه شما از ام دوری به نذاشت کنند دفن مرا خودشون انینقو با غریبه ادم سری یه

 خبر با اه شما مردنم از قبل تا بستم عهد خودم با اما برگشتم ، نداشت معنی برایم تو بی زندگی تو کردم تحمل را

 و ست همه برای مرگ میگفتم دمخو با شب اون تا ، ریخت هم به را چیز همه همدیگه دیدن و شب اون اما نشید

 یاد دوباره چون شد تبدیل کابوس یه به برایم مردن بعد به شب اون از اما بمانم زنده کی تا نمیکرد فرقی برایم

 دامک هیچ داشتم تو با زندگی برای که ارزوهایی...  بودی کرده زنده برایم را ام زندگی سال پنج و بیست و گذشته

 دبع ، کرد دشوار برایم هم را مردن داشتنت حسرت یاد ، افتادم ارزوهایم یاد دوباره دیدن با ، نکردند پیدا تحقق

 ما بیماری که افتادم می این یاد وقتی اما دیدنت از بودم خوشحال ، کردم اشتی گیتارم با تو دیدن با سال ده از

 ، مکرد ناراحتت دوباره امدنم با که ببخش مرا لعیا...  میبرد مردن قدمی یه تا مرا باشم باهات که میشه ان از مانع

 تارگی روی از را اش پیشانی...  بذارم تنهایت مجبورم که ببخش مرا ، شدم اشکهایت چکیدن باعث که ببخش مرا

 ! لعیا:  گفت و کشید اهی ، کرد نگاه میگریست بهار ابر همچو لعیایی به و زد کنار را اشکهایش ، برداشت

 و الغر که ای مردانه چهره بر اشک دیگر ای دسته و زد هم بر چشم کسری ، کرد نگاه او به و داور باال را سرش لعیا

 ... بخوانی قران برایم مردم وقتی بده قول ، ندارم را هیچکس من:  گفت لرزان صدایی با ، ریخت بود شده نحیف

 لعیا : گفت و نشست مقابلش ، رفت او سمت به ، برخاست کسری که انداخت پایین را سرش و افتاد هق هق به لعیا

 ! برو میکنم خواهش

 ! باشم کنارت میخوام:  گفت و داد تکان را سرش هق هق با لعیا

 ! باشه راحت خیالم بذار!  برو من خاطر به لعیا -

 ! میکشم عذاب که بدونی باید اما -

 ... میدی عذاب هم مرا اونوقت -

 ! بمونم کنارت لحظه اخرین تا ضرمحا من ، باشی من با نمیخواستی مگه کسری -

 ، نداره درمان ایدز دختر! دارم؟ ای مریضی چا من نمیدونی مگه ، میشه ات نابودی باعث بودن من کنار در لعیا -

 یا دیگه کس بودی قلبم توی تو که حالی در نبودم حاضر من چون کرد مبتال مرا عاشقمه میکرد ادعا که دختری

 بودی ما زندکی تمام که تویی با نمیخوام من اما کرد و اینکار بودم عشقش که منی با دختر ناو ، بدم راه قلبم به را

 ... کنم مبتال را تو گذر زود هوس یه خاطر به و بکنم اینکارو
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 ! تویی مهم من برای ، نیست مهم برام -

 گوشت تیکه یه مثل دیگه قهدقی ده ، میکنم گریه ، میرم راه ، میزنم حرف دارم که نکن نگاه ، مردم دیگه من -

 ... بردارم را لیوانم نمیتونم حتی و گوشه یه افتم می

 ! دستت رابدم لیوان همون میخوام من خب -

 اخر تا ، پسرته اون اما نیستم موندنی برات من....  باشی اون مواظب باید ، داری هم دیگه کسری یه تو لعیا -

 ... باشی خودت فکر به ، باشی اون فکر به باید تو...  همدمته ، کنارته عمرت

 ! بگذرم تو از نمیتونم من کسری -

.. . نه بگم بهت که نخواه ، بدم بهت نمیتونم که نخواه را چیزی ازم اما...  کن دعا برام ، باش یادم به ، نگذر ازم -

 مرا که باشی سالهایی همان مثل من از بعد بده قول ، نکنی اذیت خاطرم به را خودت بده قول من به ، برو لعیا

 یه فقط افتادی یادم وقت هر بده قول ، نکنی گریه وقت هیچ یادم به که بده قول ، بودی کرده خودت شیفته

 ... بذارم زمین را سرم شدم ات ناراحتی باعث که فکر این با من نذار...  ببنده نقش لبت بر دلت ته از لبخند

 .... نمیبخشم را خودم وقت هیچ من -

 هک همانطور ، نبودم تو الیق من ، رفتم و گذاشتم را تو به عشقم و تو که خودمم مقصر...  نداری تقصیری که تو -

 .... نبود تو الیق علی

 بی ویاپ....  بره کن کمک لعیا به:  گفت و کرد نگاه سارا به ، برخاست کسری که میکرد گریه فقط حرفی بی لعیا

 ... بیار را داروهایم زحمت

 بوسب من طرف از را پسرت:  گفت و زد ان به محکم پکی و کرد روشن سیگاری کسری و ایستاد سارا کمک به لعیا

... 

 ... ببینمت میام خواستم وقت هر:  گفت و کرد نگاه او به کشید اهی لعیا

 ... میشی خودت اذیت باعث لعیا:  گفت و کشید اهی کسری

 انگار و هخون توی بشینم راحت خیالت با داری انتظار نکنه...  یانه مبد پس تقاص باید ، جهنم به:  گفت اخم با لعیا

 ... هستی هم تو که انگار نه

 ! ام خونه همیشه من ، بیا خواستی وقت هر ، باشه...  محالیه انتظار:  گفت تلخ لبخندی با کسری

 ! یکن استراحت باید تو! ؟ بری نمیخوای:  گفت کسری که نشست و رفت مبلی سمت به لعیا

 ! بزن گیتار برام:  گفت و کشید اهی لعیا
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 ... موتم به رو من -

 ... ای زنده که فعال ، موتم به رو نگو اینهمه:  گفت و افتاد گریه به لعیا

:  تگف سرفه میان در ، گذاشت سیگاری جا در را سیگارش ته ، پاشید رویش به عاشقانه اما تلخ لبخندی کسری

 هک بمونم کسریی همان بذار ، میشه خراب ذهنت توی تصویرم بزنم گیتار االن اگه.. .. لعیا ندارند حس دستهایم

 تو دیممیکر تمرین که اوایل یادته...  بود عالی میگفتی و میزدی دست برایمان تو میکردیم تمرین صدرا با وقتی

 هتب یادته...  بینندب را شما زدن تار تا نیستند زنده که موسیقی استادان حال به خوش میگفتی و میخندیدی

 ... نکنی گوشی ای دیگه اهنگ هیچ به زدنم تار صدای جز که میکنم کاری گفتم

 را اهنگ همان فقط من ، اره:  گفت و داد تکان را سرش نمیشدند خشک اشکهایش که حالی در و کشید اهی لعیا

 ... میدم گوش

 ! ریمب:  گفت کتایون به خطاب ارام میکرد گریه مدت تمام که نوشین

 گرفته حالم:  غرید خود با حالی بی با و شدند ماشین سوار ، شدند خارج خانه از و کرد خداحافظی بقیه از سر با

 ... شد

 ... بودم خندیده چی هر صبح از شد کوفتم!... ؟ اینجا بود خبر چه:  گفت بود ناراحت او همچو که هم کتایون

 .... میریختند هم اشکی چه ها طفلک -

 هک معلومه ، نیست موندنی و داره ایدز که حیف...  بوده موسیقی استاد حتما ، میزنه گیتار قشنگ هم درق چه -

 .... نیست خوب زیاد حالش

 ... شدند جدا هم از چطوری بودند قرار بی هم برای طور این که دوتا این بدونم میخواد دلم خیلی -

 ! بپرس شو پیاده میخوای -

 ! بدونه ناصر یدشا! ... ؟ فضولم مگه -

 ! جدیدشه معشوقه لعیا حال هر به ، میدونه حتما که اون:  گفت و کشید اهی کتایون

 هم و خوشگله هم ، باشه خانم این دلباخته که داره حق البته:  گفت کتایون و کرد نگاهش چشم گوشه از نوشین

 .... داده نجات را پسرش جون

 ! کنه زدواجا دوباره بخواد ناصر نمیکنم فکر که من -

 ؟ چرا -

 ... داره دعوا خانمها همه با ناصر کردید الهه و تو که کاری با -
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 ... کردم براورده را ارزواش من که داشت را شدن دار بچه ارزوی ، نشد بد ناصرکه برای:  گفت بغض با کتایون

 الهه با تو خواسته خاطر به ناصر کتایون...  خاله دختر بودی تو ناصر اول ارزوی که میدونی خوب خودت اما -

 از بارداره الهه فهمیدی تا تو اما باشی داشته را الهه حضور تحمل دادی قول ناصر به من حضور در تو ، کرد ازدواج

 تحمل تو خاطر به را الهه اون....  زد بهش ای ضربه چه رفتنت نفهمیدی اما کردی پدر را ناصر...  شدی جدا ناصر

 ازش و کنه تحمل نتونست هم الهه که طوری ، مار زهر برج میشد افتاد می الهه و تو عواهاید یاد وقتی ، بود کرده

 کردی خراب را اش زندگی و شکستی جور بد را ناصر واقع در اما بدی سامان را ناصر زندگی خواستی تو ، شد جدا

... 

 دلش توی را شدنش پدر ارزوی نم خاطر به ناصر ببینم نمیتونستم من ، بود داشتن دوست از اش همه ها این -

 قدران ، بود بچه به عشقش خاطر به فقط ، بده درس ابتدایی های بچه به بره باید چرا دان کار وکیل یه ، داره نگه

 جا هی ناصر با که بار هر اما بدونم خواهرم عین را الهه کردم عهد خودم با ، کنم تحمل نتونستم که داشتم دوستش

 در دبو بند جونش به جونم که ناصری نمیتونستم اما اومد نمی بدم ازشان ، میزدم پا و ستد جهنم توی من بودند

 .... باشند راحت تا رفتم بیرون اش زندگی از ، ببینم ای دیگه کس کنار

 دیز من به بار صدها که حرفهایی گفتن با دوباره سال اینهمه از بعد:  گفت ناراحتی با نوشین دید را اشکهایش

 ... میکنی ریهگ بازهم

 هب نتونستم سال شش این توی و میگذره جداییم از سال شش:  گفت و کرد پاک را اشکهایش دستمال با کتایون

 منتونست من اما نبود مهم نشدنم دار بچه و میخواستند خودم برای مرا که بودند مردهایی ، کنم فکر ای دیگه مرد

 مادر اگه چون ، بشم مادر من نخواست چرا که میکنم شکایت خدا به گاهی ، کنم سرکوب را ناصر به ام عالقه

 شد جدایی اخرش که افتادم ناصر و خودم عشق یاد به دیدم را کسری و لعیا که االن....  داشتم هم ناصرم میشدم

 نوزه...  بود حد چه تا عالقه این که کنی درک نمیتونی بازهم اما داشتی خبر ناصر به ام عالقه تو فقط نوشین... 

 سبحان و زندگیم همه بشه ناصر و برگردم میخواد دلم....  میکنم بوش شب هر و دارم را پیراهنهایش از یکی هم

 .... شده متنفر ازم دیگه ناصر میدانم اما پسرم بشه

 ! نیست طور این -

 رماد که وقتی حتی ، نزده سر بهش هم بار یه حتی ناصر االن تا جداییمون از بعد میگفت مادرم....  طوره این چرا -

 .... بود کرده عمل را قلبش

 ازم مدام و بود خاله نگران هم موقع اون ، میره بین از دیر خیلی اش دلخوری ، میدونی را ناصر اخالق که خودت -

 ... میپرسید را حالش

 ... میشناختم کسی هر از بهتر را ناصر من ، میدونم -
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 ونهخ اومید چرا ، بعد خونه میرسوندی مرا:  گفت و کشید هم در چهره کتایون پیچید که خودشان کوچه به نوشین

 ! خودتون

 ! مایی خونه ناهار:  گفت لبخندی با نوشین

 ... میشه عصبانی ، ست خونه ناصر ، نوشین -

 ... کرد دعوت را شماها و کرد استفاده فرصت از هم مامان...  برنمگیرده شب تا و دربند رفتند دوستهاش با ناصر -

 ... باشم مطئن -

 ؟ نشده تنگ براش دلت ، ببینش نمیخوای مگه گذشته اون از ، بله -

 ! دیدمش ، چرا -

...  برد داخل به را ماشین و کرد باز را در و شد پیاده ، داشت نگاه شان خانه مقابل و کرد نگاهش لبخند با نوشین

 دور همه که بود ظهر از بعد...  میکرد برخورد محبت و مهربانی با سبحان با کتایون و کردند صرف هم با در ناهار

 سالن ردوا که حالی در وبقیه کتایون حضور از خبر بی ، بازگشت خانه به میکردندناصر صحبت و بودند نشسته هم

 سرپ...  سبحان...  سبحان:  گفت مهربان صدای با میشنید را میخنداند کتایون که را سبحان خنده صدای و میشد

 !؟ کجایی اباب گل

 مهسراسی هم کتایون و کردند نگاه هم به نگرانی با و شدند ساکت و دوید همه چهره به نگرانی او صدای شنیدن از

 ای لحظه برای و ایستاد انها دیدن با شد سالن وارد که که ناصر ، گرفت دست در هم را سبحان دست و برخاست

 و یدکش اهی بعد ، کرد نگاهش مادرش به عصبانیت با...  شد داغ انطور که کشیدند اتش به را سلولهایش کرد حس

 الهخ شوهر با و برداشت قدم ، کند احترامی بی مهمان به نداشت عادت اما بود عصبانی ، کرد نگاه انها تک تک به

 ...امدید خوش ، سالم:  گفت انعطافی بدون و داد دست اش

 ! سالم:  گفت فقط است دلخور کتایون بابت هنوز او میدانست که هم او

 ! خانم خاله امدید خوش:  گفت و داد دست او با ، رفت اش خاله سمت به ناصر

 ! جان ناصر ممنونم:  گفتم اضطراب با هم اش خاله

 ... امدید خوش هم شما...  خاله دختر سالم:  گفت و داد باال ابرو ، کشید اهی ، کرد کتایون روبه ناصر

 ... بیارم چایی برات برم ، داداش بشین:  گفت ومن من با نوشین و کرد نگاهش خیره خیره کتایون

 ... نمیخورم چایی:  گفت و کرد نگاهش کمرنگی اخم با ناصر

 !؟ بدی بوس بابا به نمیخوای:  گفت و کرد دراز او سمت به را دستش و زد لبخدی نگاه سبحان به
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 لمگ پسر فدای:  گفت و بوسید را او و برداشت زمین ویر از ، کرد بغل را او ناصر و امد سمتش به خنده با سبحان

 ! بیرون بریم هم با بپوش لباس بریم...  بشم

 ... پسرم بشین جان ناصر ، بشین جون کتی:  گفت تقال با و مضطرب صدایی با مادرش که میزد حرف وار زمزمه

 ! برم باید ، نمیشینیم:  گفت و کرد نگاه مادرش به ناصر

 ؟ رسیدی تازه که تو ؟ کجا -

 ...کنه تشکر خانم لعیا از و بره باید سبحان ، ببینه را خانم لعیا ببرم را سبحان میخوام -

 به میقد هم نوشین که بود برداشته بیرون سمت به قدمی سبحان با ناصر و کردند نگاه هم به کتایون و نوشین

 ! ناصر:  گفت و رفت سمتش

 ! لعیا پیش نرو امروز:  گفت نوشین و ایستاد ناصر

 ؟ چرا:  گفت و برگشت سمتش به ناصر

 ! نیست خوب اصال حالش یعنی...  نبود خوب زیاد حالش آخه:  گفت و کشید اهی نوشین

 میدونی؟ کجا از تو ؟ چرا:  گفت و کشید هم در چهره ناصر

 ! پیشش بودیم رفته کتی با راستش -

 ! پسرم اتاقت توی برو:  گفت و گذاشت یینپا را سبحان بعد ، کرد نگاه انها دو هر به تند ناصر

 اگه ونحالت به وای...  ؟ نوشین اونجا بودید رفته چی برای شماها:  گفت پررنگی اخم با ناصر و رفت بدو بدو سبحان

 ... باشید زده بهش نامربوطی حرف

 ؟ نامربوطی حرف چه:  گفت ترس با نوشین

 ! تنیس اعتماد قابل اما احترامه قابل برایم لعیا...  میزنی کنایه من به داری دیدیش وقتی از که حرفهایی همین -

 بخو حالش اصال دیدم که بپرسیم را حالش بودیم رفته کتی و من ، ناصر کن صبر:  گفت حرفش میان نوشین

 ! نیست

 ؟ میکنه درد جاییش ؟ چرا -

 ... بوده عاشقش سال ده هم لعیا و مریضه نامی کسری اقای یه فهمیدیم که طور این ، نه -

 !؟ کسری:  گفت و کشید هم در چهره ناصر

 !؟ میشناسیش تو ، آره -
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 که شد خیره ای نقطه به متفکرانه دوباره و ، نشست مبلی روی حال همان در و رفت فرو فکر به ای لحظه ناصر

 !؟ میشناسی را کسری تو ناصر:  پرسید دوباره نوشین

 ! بله:  گفت و داد تکان را سرش ناصر

 !؟ چیه کسری مریضیه نفهمیدی:  گفت و کرد نگاه نوشین به

 ! دزای:  گفت اهی همراه هم ،نوشین نکرد منحرف هم را نگاهش حتی ناصر اما ، کرد نگاه کتی به ناراحتی با نوشین

 !؟ ایدز:  گفت و کشید هم در چهره ناصر

 !؟ داشته دوستش خیلی لعیا ، یاریمب دوام نتونستیم هم ما که میکردند گریه چنان کسری و لعیا ، اره -

 ... محاله:  گفت و زد خندی نیش ناصر

 !؟ محاله چی:  پرسید نادر و کردند نگاهش همه

 ؟ باشه بوده کسری عاشق لعیا اینکه:  گفت و داد باال ابرو ناصر

 ؟ چرا -

 ... بشند جدا ازهم نمیداد اجازه وقت هیچ بود طور این اگه -

 ... شده جداییشون باعث که بوده کسری این هم شاید ، معلوم کجا از:  گفت نادر و کردند نگاه هم به همه

 هیچ ، میریخت اشک لعیا برای چطور که دیدمش چون مطمئنم ، عاشقشه کسری:  گفت و داد تکان را سرش ناصر

 ... نمیکنه خرد را خودش و نمیریزه اشک باشه نداشته دوستش که کسی برای مردی

 لباس جان نوشین:  گفت و خاست بر ، ز زانوهایش به دست اهی با او که فراگرفت سکوت را اج همه ای لحظه

 ! منتظرم بیرون...  میره سر اش حوصله بچه ، پارک ببرمش بپوشون را سبحان

 تو ، هامهدوست از یکی عروسی امشب ناصر راستی:  گفت بره ناصر اینکه از قبل نادر و رفت چشمی گفتن با نوشین

 ... کرده دعوت مه را

 ! بیام نمیتونم من ، بگو تبریک من طرف از:  گفت و کرد نگاهش ناصر

 ...میگذره خوش ؟ چرا -

 با هک میدونست اگه هم دوستت این ، نیست خوشایند برایم دیگه مرد یه بدبختی دیدن:  گفت اهی با دوباره ناصر

 .... میگرفت عزا ، شادی مراسم جای به االن مطمئنن میاد سراغش به ای بدبختی چه ازدواجش
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 سبحان قراره ، برنمیگردم هم شام برای:  گفت میشد خارج سالن از که حالی در بردو فرو جیبش در دست هم بعد

 ! ببینه را الهه تا ببرم را

 ! ببینه را سبحان الهه نمیذاری دیگه نمیگفتی مگه:  گفت مادرش و کرد نگاهش الهه اسم شنیدن با کتایون

 ازم و کنه بدبخت را دیگه یکی قراره ، میره ایران از فردا الهه ، میشم خالص شرش از دارم دیگه خدا شکر ، چرا -

 ! خداحافظ...  ببینه اخر بار برای را سبحان تا کرده خواهش

 تسلط مغشوشش افکار و عصبانیت برای کمی کرد سعی و برداشت قدم حیاط در را دقایقی و شد خارج خونه از

 شب ات کردیم فکر خدا به:  گفت من و من با دید را او عصبی نگاه وقتی و اورد را سبحان نوشین باالخره ، ندک پیدا

 ... کردیم دعوتشان که برنمیگردی

 ... رفت و گرفت را سبحان دست حرفی بدون هم ناصر

08 

 را او کسری که سردی و سیاه خاک روی و میکرد پر پر را سرخ گلهای و بود نشسته زمین روی نذار حالی با

 بود سرش باالی صدرا که حالی در شب همان کسری ، میریخت اشک صدایی هیچ بی و میرخت بود شده صاحب

 همه...  میسوخت جایش عمرش اخر ای لحظه تا که گذاشت لعیا دل بر داغی و بست را چشمهایش همیشه برای

 ، ختمیری اشک بقیه به توجه بی لعیا و بودند دهام تشیعش مراسم برای بودند شناخته را کسری مدت این در که

 ، یرفت که دوباره کسری:  میگفت لرزان صدایی با و میگذاشت قلبش روی ، میبوسید را ان ، میکرد مشت را خاک

 ... کسری...  ببخشم را خودم چطوری ، بیام کنار درد این با چطوری من کسری...  میذاری تنها منو که دوباره

 قاب شیشه روی اشکش قطرات ، کرد لمس را بود پیش سالها برای که را او خندان صورت ، داشتبر را او عکس

 ...یادتم به همیشه برای:  گفت و افتاد عکس

 هک بود دهنده تکان برایش انقدر کسری مرگ ، میریخت اشک ارام و بود نشسته او روبروی که کرد نگاه صدرا به

 هایش شانه و میاورد یاد به را بود کنارش کسری که اخری های لحظه مدام و بزند حرف کسی با نمیتوانست

 اهاشم از بعد من میگفت که اون...  باشه رفته کسری که میشه باورت صدرا:  گفت گریه میان در لعیا ، میلرزید

 بچه نه ، رهدا ای نوه نه ، نداره را کسی االن اما ، ام بچه عاشق من میگفت ، میخوام نوه کلی من میگفت ، میمیرم

.. . کردم زندگی یادش با را عمرم تمام چون میکنم گریه براش من اما...  کنه گریه براش بخواد که زنی نه و داره ای

 خاک این...  کنند دفن خاک زیر را داریم خاطره باهاش همه اون که کسریی بذاریم تونستیم چطور تو و من صدرا

 .... داره دوست را کسری ما از بیشتر خاک این یعنی ، بشه صاحب را کسری تونست که اماست از زرنگتر

...  زد زار بود اورده رادر همه اشک و میلرزاند را همه دل که صدایی با و گذاشت صورتش روی را عکس قاب

 مغموم عظیم غمی را شان همه و همه ، خانم ماهی و رویا ، کتایون و نوشین ، ناصر ، سارا ، پویا ، پوریا ، هنگامه

 .... نیستی خوب هنوز تو ، لعیا بریم پاشو:  گفت و رفت لعیا سمت به رویا...  بود کرده
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 میخواستم ، میموندم لحظه اخرین تا کاش:  گفت و گذاشت او شانه روی را سرش هق هق با ، کرد نگاهش لعیا

 .... میکشه درد داره که ببینم نمیخواست...  برم تا کرد التماسم اما بمونم

 ... خونه ببریم را لعیا بیا ، دیگه بسه صدرا:  گفت گریه با و کرد نگاه صدرا هب رویا

 او ات کرد کمکش پویا و گرفت شدت اش گریه دوباره کرد نگاه که او مزار به ، گرفت او از را گریانش نگاه هم صدرا

 براش میخوام:  گفت و نشست همانجا لعیا اما بره خواستند لعیا از هم سارا و رویا ، کرد دور انجا از را او و برخیزد

 ... بخونم قران

 ! بیا شد بهتر که حالت ، بریم لعیا -

 باش یادم به تو ، تنهام و کس بی میگفت ، بخونم قران براش تا خواسته ازم اون...  مامان نمیتونم ، رویا نمیتونم -

 بدم اهمیت اش خواسته به میخوام ، باشم خواممی...  بودند شاهد هم کتایون و نوشین...  بودی شاهد هم تو سارا... 

 حاال ، دادم عذابش بار یه ، رنجوندمش بار یه من ، ببخشه منو میخوام ، بدونه کس بی و تنها را خودش نمیخوام ،

 ... میام خودم من برید شما....  کنم جبران میخوام

 ... بذارم تنهات نمیتونم -

 برای نذار ، نمیخوام کسری بی زندگی من ، باش کسری مواظب اما ، باشم تنها بذار ، برو توروخدا ، رویا برو -

 هخواست چون شاد و خوش لعیای همون میشم من ، نباش نگران....  جهنم میشه زندگیم که بیافته اتفاقی پسرم

 .... بخونم قران براش و باشم تنها میخوام االن اما ، بوده این کسری

 ! ها میاد سرش بالیی یه سارا:  گفت نگرانی با رویا و گذاشتند هایشتن بقیه و رویا سارا اشاره با

 ... مواظبشم من ، نباش نگران -

 ؟ کی تا -

 ناال ، خونه برگردیم تا میکنم اش راضی شد ارومتر که یکم و میمونم هم من ، برسید مهمونها به و برید شماها -

 ... باشه یکم که بهتره

 ... بمونم هم من الزمه اگه خانم سارا -

 ... بشید پذیرایی منزل در و بفرمایید شما ، هستم خودم ، جان نوشین نه:  گفت تلخ لبخندی با سارا

 ... نمیشیم مزاحم دیگه ما:  گفت ناصر

 پریشون طور این که باره اولین سال چند این توی ، داده دست از را برادرش صدرا ، مزاحمتی چه:  گفت رویا

 ... بشه مسلط خودش به زودتر بتونه تا باشید کنارش هاشما بهتره ، میبینمش
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 هنوز که لعیا ، ایستادید چرا:  گفت میکرد پاک را اشکهایش دستمال با که حالی در و امد سمتشان به صدرا

 ! نشسته

 ... بخونم قران براش و بمونم میخوام میگه:  گفت ناراحتی با رویا

 میارمش خودم من برید شما...  خطرناکه براش کنه عفونت عملش ایج اگه اما:  گفت و کشید هم در چهره صدرا

... 

 ... هستم من برید شما:  گفت سارا که برداره قدمی خواست

 ... برگرده تا میکنم راضی را لعیا من ، برسید مهمانها به و برید بهتره:  گفت سارا و کرد نگاهش صدرا

 برادر هم برای اون و من اخه...  برم و بذارم را کسری نمیاد دلم ، برم نمیاد دلم:  گفت و ریخت اشک دوباره صدرا

 ... کسری با ست خاطره از پر من برای محله و خونه اون اخه ، بودیم

 و دواند همه چهره بر را اشک دوباره لرزان صدای ، افتاد راه به گورستان بیرون سمت به و برگرفت همه از نگاه

 ... رفت لعیا سمت به هم سارا و افتادند راه به نوشین و کتایون همراه به ناصر و رویا

01 

 ! عزیزم تو بیا جان کسری:  گفت که شنید را صدایش بعد ای لحظه و زد او اتاق در به ای تقه صدرا

 ! صدرا ، من:  گفت و زد لبخند صدرا

 ! عزیزم تو بیا -

 ! سالم:  گفت و زد لبخندی دبو ایستاده اش مطالعه میز مقابل که او دیدن با و کرد باز را در

 !؟ اومدی کی تو ، عزیزم سالم:  گفت و امد سمتش به لبخند با لعیا

 ... نفهمیدی تو...  میشه ربعی یه -

 !؟ شدی صدا و سر کم ، نه -

 ... میشم پیر دارم دیگه:  گفت تلخ لبخندی با صدرا

 دراص مشکی پیراهن به لعیا که کردند نگاه هم به ای لحظه و نشست تختش روی هم لعیا و نشست صندلی روی

 ! ماهه سه نزدیک ، بیاری درش نمیخوای:  گفت و کرد اشاره

 ... میگی کی به تو:  گفت و کرد نگاه او مشکی پیراهن به هم صدرا

 ... کنم راضی را خودم نمیتونم:  گفت دلتنگ اهی با لعیا
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 وششخ کسری ، نپوشی سیاه دیگه بخوام ازت تا اومدم ، نرفته یادت که کسری خواسته ، بکنی اینکارو باید اما -

 ... نمیپوشید مشکی لباس وقت هیچ یادته ، نمیاد

 بار یه یادمه ، بپوشیم شاد رنگ تا میخواست هم ما از...  میپوشید مدادی نوک رنگ هم محرم ماههای حتی ، اره -

 زیر ، بپوش شاد رنگ همیشه:  گفت یکردیم حساب را پولش داشتی تو وقتی بخریم مانتو بودیم رفته هم با که

 ...اند دریده چشم ها بعضی اما بپوشی هم رنگی چادر میگفتم میتونستم اگه ، نمیکنه توجه جلب که چادر

 ؟ میخوندی چی:  گفت صدرا و راندند لب بر تلخ لبخندی دو هر

 ... بود داده من به مشاعره مسابقه برای کسری که بود شعری کتاب ، هیچی -

 ... میشدی قبول عمرا نمیکرد کمکت کسری اگه ، میذاشتم سرت سربه قدر چه ، خیر به یادش -

 !؟ میذاری سرم به سر دوباره:  گفت شیرینی اخم با لعیا

 ...زده کسری نام به را اموالش همه کسری لعیا:  گفت و کشید اهی بعد ، خندید هم صدرا

 مدارک همه ، گفت من به دیروز را چیز همه وکیلش اما ، دونستمنمی هم من:  گفت کسری و کرد نگاهش مات لعیا

 ... منه دارایی همه داشتن الیق کسری:  بود نوشته نامه توی...  داد نشون من به نامه یه همراه به را وکالتنامه و

 برای نقدر لپو مقداری و زمین یه فقط:  گفت صدرا و زدند کنار انرا باهم دو هر که چکید دوشان هر گونه بر اشک

 ... بگیرم عهده به اینکارو مسولیت تا خواسته ازم و گذاشته مدرسه یه ساخت

 ؟ میکنی اینکارو:  گفت لرزان صدایی با لعیا

 ... حتما -

 ؟ مریضه کسری که فهمیدی کی تو -

 مدام یکسر اما نشستم من خونه رسیدیم وقتی...  خونش رفتیم هم با بعد و خونمون بود اومده که شب همون -

 پنجره کنار موقع اون!  برم من بزنی حرف من با نمیخوای:  گفتم و شدم کالفه من که میرفت ور اون و ور این

 رفت و ادد تحویلم تلختر لبخندی یه و تلخ نگاه یه ، برگشت سمتم به که و میکرد نگاه بیرون به و بود ایستاده

 که همانطور ، زد تو برای هم روز اون که غمگینی هنگا همون ، زدن گیتار به کرد شروع و کاناپه روی نشست

 تا زد تار همچنان و نداد رو جوابم... ؟ شده چی:  بپرسم ازش تونستم زور به ، ریخت اشک و کرد نگاه من به میزد

 یه و اشکه چشمت یه برگشتی وقتی از چرا ؟ کسری چته:  گفتم و گرفتم دستش از گیتارو و رفتم من اینکه

 انداختم اش شانه دور را دستم و نشستم کنارش من که کرد روشن سیگار و کرد پاک را اشکهایش.. . اه چشمت

 هاشتبا لولو با منو نکنه ، چرا:  گفتم و خندیدم...  میترسم ، نزن دست من به صدرا:  گفت لرزانی صدای با که

 !؟ گرفتی
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 ام سینه روی سرش ، لرزید اش چانه ک نکشد وطل زیاد اما! ...  مضررم برات من ، نه:  گفت و کرد نگاهم غمگین

 مدل ، صدرا نبود دلخور علتش ، من مثل یکی بشی هم تو میترسیدم چون نمیدادم دست باهات:  گفت و گذاشت

 هاحرف این گفتن با نمیخواد دلم ، مجبورم اما جدابشم ازت دوباره نمیخواد دلم ، بزنم حرف برگشتن از نمیخواد

 که راندارم کسی تو جز من اخه ، بودی باخبر درددلم از همیشه تو اخه ، میشم داغون نگم اگه اما کنم ناراحتت

 شده چی:  پرسیدم بود افتاده دلم به که وحشتی با و کردم جداش خودم از... ...  تنهام اخه...  باشه غمخوارم بتونه

 قول:  گفت...  ؟ چیه منظورت:  پرسیدم....  کنه جدا هم از مارو میخواد که دارم درمانی دردبی:  گفت....  ؟ کسری

 سرش.. . ندونه کس هیچ بده قول صدرا ، ببینم ناراحت را لعیا نمیخوام من ، نفهمه اون بده ،قول نگی لعیا به تا بده

 منمیتون یعنی ، شدم حالی چه نمیدونم...  دارم ایدز من:  گفت و کشید آهی....  شده؟ چی بگو:  گفتم و زدم فریاد

 ردک تهدیدم ، نگم چیزی شماها به کرد متقاعدم زور به ، گفت شدنش الوده چگونگی از خودش هم بعدش...  ، گمب

 یادمه ، بودم مراقبش دت تمام و کردم قبول هم من ، میشه گور و گم و میره باشم ناراحت و نباشم اروم اگه

 ... میگفت تمونخاطرا از مدام و میزد رو اخر اهنگ همون میگرفت دلش وقتی همیشه

:  گفت زور به و کشید اهی ، کرد پاک را چشمانش گوشه اشک هم لعیا که انداخت پایین را سرش و لرزید صدایش

 ! گذاشته براش کسری که اموالی مورد در ، بدونه چیزی نگفتم خودم که وقتی تا کسری نمیخوام

 ؟ چرا -

 بد و وبخ تونست وقتی ، کنم تربیتش کسری خود عین میخوام ، بیاد بار الابالی ادم یه اونها به تیکه با نمیخوام -

 ... میگم بهش را چیز همه بده تشخیص را

 ! کار سر بری نمیخوای...  چشم:  گفت و زد لبخندی صدرا

 ! نه یا بگیرم تولد جشن براش نمیدونم...  ست کسری تولد قردا ، چرا -

 هم به اش روحیه که افتاده ناخوشایندی اتفاقات مدت ینا توی ، ست گرفته دلش بچه ، بکن اینکارو حتما -

 ! ریخته

 ... نمیاد دلم آخه -

 که خودم خدا به...  کنیم اذیت را خودمان طوری این نیست راضی کسری ، باشی قبل مثل دادی قول جان لعیا -

 ... یمشک لباس بی تهالب ، سرخاکش بریم پاشو هم حاال...  کرد میشه چه اما میکنم خفگی حس میافتم یادش به

 ! منتظرتم:  گفت و بوسید را او پیشانی شد خم ، برخاست صدرا و کشید اهی فقط لعیا

11 

 ! ... جان نوشین سالم -

 ؟ چطوره حالت ، جون لعیا سالم -
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 ... نیستم بد ، خدا شکر -

 !؟ خوبند خانواده ؟ چطوری شما -

 ! تو چون گلی خدمت دارند سالم همه ، ممنونم -

 ! نشدم مزاحم که موقع بد...  ممنونم -

 ... میپرسید رو تو حال جون کتی و بودم بیرون جون کتی با اتفاقا ، کرد خوشحالم صدایت شنیدن ، عزیزم نه -

 ... داشتم کار جفتتان با من و همید پیش که خوبه ، کن تشکر و برسون سالم -

 ! خانم داری کاری چه ، بفرمایید -

 همراه به هم شما کنم خواهش میخواستم و کردم دعوت را کالسش های بچه ، ست کسری تولد امشب راستش -

 ... باشند باید هم خانم کتایون البته ، باشید داشته حضور علیزاده اقای و سبحان

 ؟ گفتی ناصر خود به ، عزیزم بودی یادمان به که ممنونم -

 ! کنم دعوت هم را عزیزم دوستان از چندتا ستمیخوا دلم اما سخته ها بچه تحمل میدانم البته ، بله -

 ! عزیزتیم دوست هم ما -

 ... بدی افتخار اگه -

 !بشه ناصر ناراحتی باعث کتایون اومدن میترسم اخه اما...  افتخاره باعث ، خانم حتما -

 ؟ هست بینشون اختالفی مگه ؟ چرا -

 ... کنم عرض چه که اختالف -

 ! بگیرم پس را دعوتم که نمیبینم دلیلی و هستند خودم مهمون ، باشند خانم کتایون میخوام من جان نوشن -

 ؟؟ چی ناصر پس -

 ... میایند کنار موضوع این با هم علیزاده اقای -

 ! میاییم راضی کتایون اگه ، میشه چه ببینم -

 ! منتظرم ، بیایید حتما -

 ! نداری کاری ، چشم -

 ! خداحافظ فعال ، نه -
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 رویا و کرد نگاه میکرد اویزان را بادکنکها و بود ایستاده پایه چهار باالی که رویا به لبخند با و گذاشت را گوشی

 ؟ کردی دعوت را کتایون و نوشین چرا:  گفت

 ... داشتند من به که توجهی بابت از تشکر برای -

 ! بپرسه را حالت نیومد هم بار یه مدت این توی ؟ کجاست سبحان مادر میدونی تو -

 ! نمیدونم ، نه -

 ! خارج رفته هم سبحان مادر و شدند جدا هم از که میگفت صدرا -

 !؟ میدونه کجا از صدرا -

 ! .... میگفته خودش ناصر -

 ! طالقه بچه پس ، سبحان طفلی:  گفت و کشید اهی لعیا

 تا بچرخونه خودش اب شب تا را کسری گفتم صدرا به:  گفت رویا که داد ادامه کارهایش به و کشید اهی دوباره

 ... بشه سوپرایز

 ! بهتون دادم زحمت خیلی ، ممنونم -

 ... دیگه میکنی جبران روجا تولد:  گفت خنده با رویا

 ؟ میکنی کمکم همین برای پس -

 ... میکنم کار نوکر مثل برات مفتی کردی خیال ؟ چی پس -

 ! جون از درو ، رویا چیه نوکر -

 ... میکشی کار ازم داری قاطر مثل کردم فکر که میزنی را حرف این ناله با همچین ، کنم چیکار خب -

 ... ناقال میخنده قشنگه هم قدر چه:  گفت و بوسید را لعیا گونه رویا و خندیدند بلند صدای با دو هر

 با و رفت بود صدرا با صحبت مشغول که ناصر سمت به لعیا که کتایون و نوشین جز بودند امده مهمانها همه

 ؟ نیومدند چرا خانم کتایون و نوشین بپرسم میشه علیزاده اقای میبخشید:  گفت لبخندی

 ... بودند دعوت هم اونها مگه:  پرسید و کرد نگاهش صاف ناصر

 ... بیایند شما با کردم فکر ، میاییند حتما که گفتند...  بله -

 ... اومده پیش کاری حتما...  ارمند خبر من:  گفت لبخندی با بعد و رفت فرو فکر به ای لحظه ناصر
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 سرمون روی امشب خونه این:  گفت خنده با صدرا و رسید حیاط به بودند داخل که بازیشان شلوغ و ها بچه صدای

 ! بیاریم جا به شکر سجده باید نریزه

 ... خطره در ام بچه و زن جون ؟ میکنند چیکار ببینم برم من:  گفت و خاست بر صدرا و خندیدند لعیا و ناصر

 باز را در اف اف دکمه فشردن با و شد داخل سریعتر و رسید گوشش به در زنگ صدای که شد دور انها از خنده با

:  تگف لبخند با لعیا ، دیدند را کتایون و نوشین ورود و شدن باز بودند در روبروی درست که لعیا و ناصر...  کرد

 ... اومدند

 سمت به بود دستش در نوشین دست که حالی در و کرد احوالپرسی انها اب و برداشت قدم سمتشان به هم بعد

 بود ینگران پسش در که لبخندی با نوشین رسیدند که او به ، میکرد نگاهشان سرد و بود ایستاده که امدند ناصر

 ... داداش سالم:  گفت

 ! سالم:  گفت و کشید اهی ناصر

 خاله سرپ سالم:  گفت و کرد نگاه او به کتایون ، نگفت چیزی و برد او ناراحتی به پی هم لعیا که کرد نگاهش طوری

! 

 ! سالم:  گفت خشک لحنی با میکرد نگاه دیگه سمت به که حالی در ناصر

 ! داخل نمیارید تشریف علیزاده اقای:  گفت لعیا که و میرفت دیگه سمت به هم بعد

 ... شلوغند خیلی ها هبچ ، ترم راحت بیرون:  گفت لبخندی با و کرد نگاهش ناصر

 ... باشید داشته عادت باید که شما -

 کسبرع ، نمیکنه اذیتم ها بچه صدای ، طوره همین:  گفت خراشید را کتایون قلب که قشنگتری لبخند با ناصر

 ... بگذره بد بهشون و نکنند صدا و سر حضورم در ها بچه میترسم ، دلنشینه برایم هم خیلی

 ؟ سندمیتر شما از اینهمه -

 ... فهمونده بهشون رو این جان کسری چون بذارند احترام معلمشون به باید میدونند فقط ، نه -

 ، ترف دیگه سمت به و انداخت پایین را سرش و کرد او زیبایی متوجه را ناصر که دوید لعیا لب بر لبخندی چنان

 یگهد سالن یه توی بقیه و مامان...  تو بریم نجو کتایون ، جون نوشین:  گفت مهمانواز لحنی و مهربانی با هم لعیا

 ... اند

 ! برسه هم به کسی صدای نذاشت مدتی تا صدایشان و کردند بازی هم با ها بچه مدتی تا و شدند وارد هم با

 میرفت و میزد بقیه و ها بچه به سری و امد می گاهی از هر صدرا و بودند بیرون مدت تمام هم صدرا و ناصر

 هدیه و بوسید را کسری محبت با ناصر و رادادند هدایایشان همه و شد داخل ناصر میبریدند را کیک که زمانی...
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 طابخ کتایون شدند تنها که ای لحظه ، میزدند گپ بقیه با و بودند نشسته هم کنار هم کتی و نوشین...  داد را اش

 ؟... برم میشه:  گفت نوشین به

 ؟ عزیزم چرا -

 ... نیست خوب حالم -

 ؟ چرا -

 یه که لیحا در ، بزنه لبخند لعیا روی به ناصر کنم تحمل نمیتونم ، نمیکنه نگاهم اصال ناصر که نمیبینی مگه -

 ... بود من برای قشنگش لبخندهای تمام زمانی

 ! بریم زشته ، بمون اومدی که حاال عزیزم -

 خفه دارم ، نکن اصرار نوشین میکنم خواهش...  میرم نیست خوب مادرم حال اینکه بهانه به من بمون تو ، نه -

 ! باشم تنها میخوام ، میشم

 ها بچه با که لعیا سمت به ، شد همراه او با هم نوشین که برخاست کتایون و کرد نگاهش ناراحتی با نوشین

 ؟ دارید الزم چیزی:  گفت و برداشت سمشتان به قدمی دیدنشان با هم لعیا ، رفتند میزد سروکله

 ! برم من بدی اجازه اگه ، گذشت خوش خیلی عزیزم:  گفت لبخندی با کتایون

 ؟ نخوردید شام هنوز ، خانم کتی چرا -

 پیشش مبر ، بیافته اتفاقی میترسم ضعیفه قلبش ، نیست خوب یکم مادرم حال گفت تلفنی االن پدرم ، عزیزم -

 ! تره راحت خیالم

 ... بده خیلی که طوری این آخه -

 ... بود خوبی شب...  کردی دعوتم و بودی یادم به که ممنونم...  خانم بدی چه -

 ... نیافته اتفاقی مادرت برای امیدوارم -

 ... مرسی -

 از نگاه ناصر و کردند نگاه هم به ای لحظه ، شد رو روبه ناصر با که شد خارج ساختمان از و کرد خداحافظی همه از

 ور روبه هم با ناصر و نوشین دوباره ، رفت و کرد خداحافظی نوشین از بغض با هم کتایون ، شد داخل و برگرفت او

 ! باش خونه توی هم یکم بیا رفت که کتی ؟ میری کجا:  گفت نوشین و شدند

 ... خونه میرم دارم:  گفت ناصر

 ؟ چرا دیگه تو -
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 ... اومدم کسری و سبحان خاطر به...  دارم کار یکم -

 ! لعیا خاطر به و -

 یرمم دارم هم حاال!  ندارم لعیا به ای عالقه هیچ من ، نوشین کن بس:  گفت بود لحنش در که بانیتیعص با ناصر

 ! بیار خودت با هم را سبحان و باش ، خونه

 ؟ کردی خداحافظی لعیا از -

 ! خداحافظ...  بله -

 نگاهش درختی کنار از گذشتن حال در که میکرد رانندگی ارام ، افتاد راه به و شد ماشین سوار ، شد خارج خانه از

 برگشت دوباره که بود شده دور او از کمی ، داده تکیه درخت به را سرش و ایستاده درخت روبه که افتاد خانمی به

 ایینپ را ماشین شیشه که اومده پیش خانم اون برای مشکلی کرد فکر ، کرد نگاه او به دقیقتر شب تاریکی در و

 ... اومده پیش مشکلی خانم:  گفت و داد

 در اشکش در غرق صورت و برگشت سمتش به سریع ناصر صدای شنیدن با ، میکرد گریه که بود کتایون زن اون

 ونکتای اینبار و شدند خیره هم به حرفی بی لحظاتی ، گرفت جای بود کرده تعجب او حضور از که ناصر مات نگاه

 به ، دافتا راه به و کشید اهی کالفه ، کرد نگاه او به دقایقی هم ناصر ، برداشت قدم پیاده پای با و گرفت او از نگاه

 ! باال بیا:  گفت و زد بوق برایش رسید که او

 زد وقب برایش دوباره ناصر که نکرد نگاهش اما ایستاد ، بردارد قدم از قدم نتونست ، لرزاند را کتایون دل صدایش

 ! کتی میرسونمت:  گفت و

 حرفی بی هم ناصر...  بست را در ، شد سوار و امد دقایقی از بعد کتایون که کرد باز برایش را کنارش در و شد خم

 ؟ میکردی گریه چرا:  گفت ناصر که میکرد پاک را اشکهایش کتایون..  افتاد راه به

 داری هک نیومدی ماشین با:  گفت میکرد نگاه روبرویش به که ناصر و کرد نگاهش زیبایش ابی چشمان با کتایون

 کرف ببینه طوری این رو تو کی هر...  میکنی گریه پناه و پشت بی زنهای مثل و برمیگردی تنها و تک و دهپیا

 ... دادی دست از رو کست عزیزترین میکنه

 ! دادم دست از را کسم عزیزترین من...  هست هم طور همین:  گفت لرزان اهی همراه کتایون

 ! اند تو و من از سرحالتر که خاله شوهر و خاله خداروشکر...  نمیشناسم من که کیه -

 ؟ نمیدونی تو واقعا یعنی -

 ؟ بدونم باید کجا از -

 ! میشناسمت خوب میگفتی و میفهمیدی موردم در را چیز همه همیشه که تو -
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 .... نمیدونم چیزی تو به راجع سالهاس...  نمیشناسمت اصال که فهموندی من به خودت ، میکردم اشتباه -

 ؟ کیه عزیزترینم بدونی یمیخوا -

 ! دومت همسر حتما -

 ... نداشتم دومی همسر -

 اما ، یهست و بودی تو همیشه عزیزترینم:  گفت و دوخت چشم بیرون به سکوتی از بعد کتایون ، کرد سکوت ناصر

 ... گرفت ازم رو تو روزگار ، دادم دستت از

 !! ... بخت بد روزگار:  گفت نیشخندی با ناصر

 هک فهمیدم امشب اما کنارت برگردم بازهم که داشتم امیدی یه همیشه االن تا:  گفت او حرف به توجه بی کتایون

 ! محاله برام بودن کنارت در دیگه

 ؟ فهمیدی کجا از:  گفت و داد باال ابرو ناصر

 مرمع به دقیقه یه لبخندهایت زمانی یه که میکنم اعتراف....  میزدی لعیا برای که قشنگی لبخندهای دیدن از -

 یزندگ به امیدی هیچ دیگه....  کرد کم عمرم از سال یه میزدی لعیا روی به که لبخندت هر امشب اما میکرد اضافه

 ! ندارم

 ! داشتن دوست گذاشتی رو اسمش و کردی خراب رو چیز همه خودت:  گفت و کرد نگاهش کوتاه ناصر

 ... بشی من پاسوز تمنمیخواس و داشتم دوستت من ، بود طور این واقعا -

 ... بگو حاال از...  نگو گذشته از خواهشا -

 ؟ بگم چی -

 ... داری دوستم هم هنوز میگفت نوشین -

 ! میگفت راست -

 ... نمیشدی جدا ازم که داشتی دوستم اگه...  سخته باورش اما -

 ! کنم تقسیم الهه با رو تو نمیتونستم من -

 در ، کتی زدی قولت زیر چرا ، بمونی اخرش تا ندادی قول من به مگه ؟ بود نای از غیر مگه...  خواستی خودت -

 ... دارم دوستش و میدونم خودم الیق واقعا که هستی زنی تنها میدونستی که حالی

 ؟ نداشتی دوست را الهه یعنی -
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 ... تمداش دوست همه از سوای را تو اما بود ام بچه مادر چون داشتم دوستش ، بگم نیمتونم دروغ -

 ... میدونم -

 ؟ کردی را ظلم این من به چرا میدونستی اگه -

 ! مزاحم بی ، کنی زندگی راحت ات بچه و الهه با خواستم ، ظلم کدام -

 واستیخ که کردی ظلم من به...  کتی نبودی مزاحم برایم تو...  کنم زندگی نمیتونم تو بی من میدونستی تو اما -

 زندگی شریک و بود زنم هم الهه حال هر به ، باشم مهربان دونفرتان هر با میکردم یسع من...  کنم زندگی تو بی

...  ردیک تبدیل جهنم به برایم را دنیا این تو اما ، بخرم جون به را جهنم اتیش بهش توجهی بی با نمیتونستم ، ام

 نه با...  الهه چشم جلوی ، دمکر التماس تو به اما نبودم هیچکس به التماس ادم من ، نرو کردم التماست یادته

 ممیکرد محبت بهت قبل روز از بیشتر روز هر که من ؟ کتی چرا ، شکستی الهه و خودت و خودم جلوی مرا گفتنت

 ؟ کردی اینکارو چرا پس ، الهه پیش نمیرفتم نمیخواستی خودت تا ،

 راحت کمی فقط نه ، شدم راحت طالق از بعد کردی فکر!...  کنم تقسیم الهه دوستم با رو تو نمیتونستم که گفتم -

 و کخش جای یه ، میکردم زندگی کویر توی داشتم ، بودم نرفته خارج من ، نمیبینم هم با رو شماها دیگه که بودم

 ... بودی تو اول من برای زندگی چون ، همه از دور به ، علف و اب بی

 ؟ برگشتی چرا -

 ! باشم باهات دوباره میتونم کردم فکر ، نمیدونم -

 ؟ زد سرت به فکر این چرا -

 به زهرماری زندگی سال شش ، نداشت را ندیدنت طاقت دیگه دلم ، برگردم گفت من به حسی یه ، میدونم چه -

 ... کرده پیرم سال ده اندازه

 ... دلخوری با اما ، بودم اش اسمانی نگاه عاشق که کتایونی همان برایم هنوز...  دلنشینی و زیبا هنوز اما -

 گاهن او به و بود کرده توقف خیابان کنار که برگشت ناصر سمت به سریع و ریخت فرو دلش حرف این شنیدن با

 و شتگ بارانی او اسمانی چشمانی لبخند ان دیدن با ، بود اش شیفته همیشه کتایون که لبخندی با البته میکرد

 بدونی باید اما برگردی میخواهی:  گفت هربانیم با ناصر ، ریخت فرو هایش گونه روی چشمانش از اشک جویبار

 ؟ کنی قبولش حاضری ، نفریم یه سبحان و من

 ! دل و جان با:  گفت لرزان صدایی با کتایون

 ودخ یعی سبحان بدونی باید اما ، توئه برای هنوز دلم چون ، میدم دومان هر دل به دیگه فرصت یه دارم کتایون -

 از بعد ، میکردم تحملش تو خاطر به چون باشه مادرش الهه نذاشتم ، میخواد وزدلس و خوب مادر یه سبحان ، من
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 چون ، میکنم قبول تورو خواسته اما نکردم قبول برگرده خواست ازم...  کنم تحملش نتونستم دیگه رفتنت

 کنی رفتار ریناماد مثل و باشی بدی سبحان با بار یه فقط بار یه اگه اما...  کشیدی سختی میدونم و دارم دوستت

 چی حاال ، نمیبخشم را ات قولی بد دیگه...  داشت نخواهی را محبتم و مهر دیگه ، داشت نخواهی را دلم دیگه

 !؟ میری یا برگردی میخوای میگی

 و دوخت چشم او چشمان در صاف ، اورد باال را او چانه دست با ناصر که انداخت پایین را سرش گریه با کتایون

 ! نه یا اره ، کالم یه:  گفت

 ... باشیم یکی من و سبحان میدم قول:  گفت و ریخت اشک دوباره و زد هم بر چشم کتایون

 ، شمبا دلخور ازت نتونستم دیگه دیدنت از بعد که داره جادویی چه تو چشمهای:  گفت و دوید ناصر لب بر لبخند

 ... اخرش تا باشی من با بده قول اینبار ، شرایطی هر در ، میخوامت من کتی

 !اخرش تا ، هاتم با -

 ؟ میکنی گریه چرا -

 ... خوشحالیه گریه -

 ؟ نموندی مهمونی توی چرا:  گفت و افتاد راه به لبخندزنان ناصر

 ! ندارم هم با را لعیا و تو دیدن تحمل -

 ... نداریم هم به ربطی لعیا و من -

 ! میسوخت دلم من که میکردی رفتار طوری اما -

 ابلق برایم ، خوبیه خیلی خانم لعیا...  حساسی خیلی شما ، بود همیشه مثل رفتارم من...  جان خانم دلت قربان -

 ... همین داده نجات رو پسرم جون و کرده تربیت خوب خیلی را پسرش چون احترامه

 ... ندیده خیری اش زندگی از زیباییش همه با طفلی اما -

 ... هدار لعیا که نیست کمی چیز کسری ؟ چرا -

 ... گذاشته کسری را پسرش اسم هم همین خاطر به که معلومه...  داد دست از را اش معشوقه اما -

 ! کتی -

 ! جانم -

 ! کنی تربیت خوب خیلی را سبحان میخوام -
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 ! نه یا بخواد مرا سبحان نمیدونم اما ، حتما -

 .... نخواد چرا باشی خوبی مادر براش اگه -

 ؟ بشه تموم مهمونی نموندی چرا:  گفت و کرد شنگاه لبخند با کتایون

 ! کنم فکر یکم میخواستم ، نمیدونم -

 ؟ چی به -

 ! خودم و تو به -

 ! شو مطمئن و کن فکر فردا تا ، برگردم خواستی ازم نکرده فکر االن پس -

 ! کتی...  خانم مطمئنم -

 ! جانم -

 !؟ نشکنی منو دوباره -

 بخو فردا تا...  ندارم را سوم شکست تحمل ، خوردم شکست دوبار:  گفت ناصر و کرد نگاهش ناراحتی با کتایون

 ! کن خبرم بودی موافق اگه ، کن فکر

 !؟ کنم خبرت چطوری -

 ! خونمون بیا -

 ! دنبالت بیام خودم میخواهی -

 ! بشه قرص دلم میخوام ، اره -

 ! میدم هم کولی بهت میشه قرص دلت هم گرفتن کولی با اگه -

 ! دنبالت میام خودم بود مثبت جوابم اگه ، چشم:  گفت و خندید کتایون و کرد نگاهش اخم با رناص

10 

 رد خانم ماهی ، رفت بود انجا در تلویزیون که سالنی سمت به میکشید خمیازه که حالی در ، بست را اتاق در ارام

 بیارم؟ میخوری چایی:  گفت لعیا که بود تلویزوین تماشای حال

 ... میکنه خوابم بی ، یزمعز نه -

 ؟ خوابید دیر امشب:  گفت و کرد نگاهش لبخندی با ماهی که نشست مادرش کنار لعیا
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 ... بود کرده خوشحالش حسابی اش قبولی نمرات ، اره -

 ... بود کرده کسل و ناراحت هم را بچه ما ناراحتیهای اواخر این ، خداروشکر -

 تا میکنم صحبت هم صدرا با ، بکنه حسابی گردش یه تا شمال ببرمش روزی چند میخوام ، شد تموم دیگه -

 ! بریم هم با همگی

 ... کنی فکر ات زندگی به بهتر میتونی و میشه ازادتر فکرت هم خودت ، خوبه خیلی بشه اگه -

 خیلی را یرکس زندگی بتونم تا کنم کار و کنم کار باید من ، نداره کردن فکر که من زندگی:  گفت لبخندی با لعیا

 ... بسازم خوب

 ؟ چی خودت زندگی پس -

 ... دیگه ست کسری هم خودم زندگی -

 مادر یه چون غمه هم هنوز دلت توی میدونم جان لعیا...  میکنی نگرانم داری:  گفت ناراحت نگاهی با خانم ماهی

 ... بمونی تنها بخوای عمرت اخر تا میترسم ، دخترم جوونی خیلی تو اما ، داره خبر اش بچه دل از همیشه

 ایبر ، امد سراغش به که بغض ، اندیشید بود دلش در که غمی به و شد خیره او به لحظه چند برای ای لحظه لعیا

:  گفت اهی همراه و کرد نگاه دیگه سمت به بود اسوده خیالش کمی که مادرش مقابل ریختن اشک از فرار

 ... بوده این هم من سرنوشت

 ! بگم بهت چیزی یه میخوام ، کن نگاهم لعیا:  گفت خانم ماهی

 ! عزیزم بفرما:  گفت لبخند با و چرخید او سمت به ، شود اب بغضش تا کشید اهی دوباره لعیا

 ... کنی عوضش میتونی ، خودته دست سرنوشت:  گفت و زد لبخندی ، گرفت دستانش بین را او دست ماهی

 ؟ چطوری:  گفت و کرد نازک چشم گوشه لعیا

 ! ازدواج با:  گفت مردد لحنی و نگاه با خانم اهیم

 مادرش صحبتهای از...  امد در اب از درست حدسش چون نکرد تعجب اما ، شد عوض اختیار بی لعیا نگاه حالت

 ، داره خانواده...  خوبیه مرد:  گفت خانم ماهی که کرد نگاهش سکوت در همانطور...  چیه موضوع بود فهمیده

 ... چون دادتش طالق یعنی ، شده جدا ازش زنش ، داره خوبی مالیه وضع و ست کرده تحصیل

 که داد تکان را سرش و بست را چشمانش مادرش حرف میان بشنود ازدواج مورد در را حرفی نمیتوانست که لعیا

 ! کن فکر بهش لعیا:  گفت بعد و کرد مکث ای لحظه خانم ماهی

 ! نمیکنم ازدواج وقت هیچ دیگه من ؟ مامان کی به:  فتگ و کرد باز را چشمانش ، کشید اهی لعیا
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 ! نیست علی لنگه ، خوبیه مرد میگم که اینی ؟ عزیزم چرا -

 ... کنم ازدواج نمیتونم که کسری خاطر به ، کنم ازدواج نمیخوام که نیست علی خاطر به من اما ، مامان میدونم -

 ! دخترم نیست دیگه که کسری -

 کسری مرگ میدونید حتما پس هستید دلم غم متوجه میگید که شما ، مادر هست من برای اام نیست شما برای -

 عالقه بی نمیخوام من...  رفته کسری با هم دلم میدونید حتما پس ، کرده تبدیل زغال به و سوزونده را جیگرم

 ... بشم مند عالقه کسی به نمیتونم هم دیگه و کنم ازدواج

 ؟ کیه بپرس حداقل:  تگف ماهی که برخاست بغض با

 لیک فردا ، بخوابم میرم خیر به شب!  نیست مهم من برای وقتی میکنه فرقی چه:  گفت و کشید هم در چهره لعیا

 ! دارم کار

 یا فایده اما شود اب بغضش تا کشید بلند اهی و ایستاد در پشت ، بست را در و شد وارد و رفت اتاقش سمت به

 سرازیر اشکش ، ریخت فرو دلش و شد سرد آهش ، افتاد هم کنار در صدرا و سریک عکس به که نگاهش ، نداشت

:  گفت گریه میان در و کشید کسری صورت روی را دستش ، برداشت را عکس قاب و رفت عکس سمت به...  شد

 تحمل اما بود سخت برایم تو از دوری تحمل کسری....  زدی دلم به ای دیگه داغ رفتنت با که بود کم عشقت داغ

 اما بودی من از دور کاش...  عشقته داغ از تر سوزنده مرگت داغ کسری...  اوره زجر دارم خودم با که گناهی حس

 ببخش مرا...  شدم تو اذیت باعث من ، ببخشم را خودم نمیتونم...  مریضی که نمیفهمیدم کاش...  سرحال و سالم

...  دمب ای دیگه ازدواج به تن خاطراتت و یاد وجود با میتونم نندمیک فکر...  ببخش مرا...  ببخش مرا...  عزیزترینم

....  کنم خیانت تو به نمیتونم دیگه ، نه دیگه حاال اما ، بود بابا بودن زنده امید به فقط کردم اینکارو هم بار اون اگه

 ... هستی نشدنی فراموش برایم تو بدون

 کسری مرگ از ماه چهار گذشت وجود با شب همچوهر و دافتا تخت روی شکمش روی ، گذاشت جایش در را قاب

 ! برد شخواب اینکه تا بارید و بارید محبوبش تنها یاد به دلش تاریکی و تنهایی در گرفت عزا و ریخت اشک برایش

 !  پایان
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 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار
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